
จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร: การศึกษาเชิงวิเคราะห 
บนฐานแนวคิดเรื่องจติในพระพุทธศาสนายุคตน 

 THE CITTAMĀTRA OF YOGĀCĀRA BUDDHISM: AN ANALYTICAL STUDY  

BASED ON THE CONCEPT OF CITTA IN EARLY BUDDHISM 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระมหาสมบูรณ  วุฑฒฺิกโร (พรรณา) 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

Page 1 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



จิตตมาตรของนกิายโยคาจาร: การศึกษาเชิงวิเคราะห 
บนฐานแนวคิดเรื่องจติในพระพุทธศาสนายุคตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระมหาสมบูรณ  วุฑฒฺิกโร (พรรณา) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย) 
 

Page 2 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



The Cittamātra of Yogācāra Buddhism: An Analytical Study  

Based on the Concept of Citta in Early Buddhism 

 

 

 

 

 

 

Phramaha Somboon  Vutthikaro (Phanna) 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of  

The Requirement for the Degree of  

Doctor of Philosophy 

(Buddhist Studies) 

 

 

 

Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Bangkok, Thailand 

Page 3 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  อนุมัติใหนบัวิทยานิพนธฉบับนี้  
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 
 

                                                           .............................................................................. 
                                                          (พระศรีสิทธิมุนี) 

                                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

           คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ.......................................................................ประธานกรรมการ 
                                           (พระสุธีธรรมานุวัตร) 

 
                                                        ....................................................................กรรมการ 

                                            (พระมหาสมจนิต  สมฺมาปฺโ) 
 

                                                        ....................................................................กรรมการ 
                                          (รศ.ดร. สมภาร  พรมทา) 

 
                                                          ....................................................................กรรมการ 

                                            (รศ.ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ) 
 

                                                         ....................................................................กรรมการ 
                                          (ผศ. สุมาลี  มหณรงคชัย) 

 
 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ     พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ (วันจันทร)        ประธานกรรมการ 

     รศ.ดร. สมภาร  พรมทา     กรรมการ 
 

Page 4 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

(๑) 

 
ชื่อวิทยานิพนธ         : จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร:  การศึกษาเชิงวิเคราะหบนฐาน   
           แนวคดิเรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุคตน 
ผูวิจัย   : พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒกิโร (พรรณา) 
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วันสําเร็จการศึกษา  : ๒ เมษายน ๒๕๕๑ 
     

บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธเร่ืองนี้มวีัตถุประสงค ๓ อยาง คือ (๑)  เพื่อศึกษารูปแบบการตีความแนวคิด
จิตตมาตรของนิกายโยคาจารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  (๒) เพื่อศกึษาแนวคดิจติตมาตรในคัมภีร
นิกายโยคาจารและแนวคิดเรื่องจิตที่เปนรากฐานแนวคดิจิตตมาตรในคมัภีรพระพุทธศาสนายุคตน 
และ (๓) เพือ่ประเมินรูปแบบการตีความจิตตมาตรแบบตางๆ และเสนอการตีความแบบใหมบน
ฐานแนวคิดเรือ่งจิตของพระพุทธศาสนายคุตน  
 จากการศึกษาพบวา แนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารไดมีนกัคิดและนกัวิชาการ
เสนอการตีความไวถึง ๖ รูปแบบดวยกนั คือ (๑) การตีความแบบกศุโลบายที่วา จิตตมาตรเปนคํา
สอนแบบกุศโลบายดวยภาษาที่ควรไขความ (เนยารถะ) เพื่อปูทางไปสูคําสอนเรื่องศูนยตาในขั้น
สุดทาย (๒) การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาที่วา จิตตมาตรเปนแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยู
ของโลกภายนอกหรือโลกทางกายภาพแลวยืนยันวาจิตสัมบูรณเทานั้นมีอยูเพียงอยางเดียว (๓) การ
ตีความแบบจตินิยมอัตวิสัยที่วา จิตตมาตรเปนแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกแลวยืน
วามีจิตปจเจกบุคคลดํารงอยูอยางหลากหลายในรูปของกระแสที่เกดิดับอยางตอเนื่อง  (๔) การ
ตีความแบบพหุสัจนิยมทีว่า จิตตมาตรไมใชแนวคดิที่ปฏิเสธความจริงหลากหลายเชนเดียวกับ
แนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตน  ส่ิงทีแ่นวคดิจิตตมาตรปฏิเสธคือโลกแหงทวภิาวะที่เกิดจากการ
คิดปรุงแตงของจิต  (๕) การตีความแบบญาณวิทยาที่วาจุดสนใจของนิกายโยคาจารคือประเดน็
ทางดานญาณวิทยาที่เกี่ยวกบัการรับรูโลกอยางผิดพลาดของมนุษยปุถุชน  ไมใชประเด็นปญหาเรือ่ง
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(๒) 

ความจริงทางอภิปรัชญา  และ (๖) การตคีวามทางปฏิบัติที่วา จิตตมาตรเปนแนวคิดสําหรับอธิบาย
ปญหาความทกุขในสังสารวฏัแลวเสนอทางออกจากปญหาดวยการใหปฏิบัติโยคะหรือสมาธิ   
 แนวคดิจิตตมาตรในคัมภีรช้ันตนของนิกายโยคาจารสวนใหญจะเกิดปรากฏในรูปของ
ขอความที่วา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานัน้”  ซ่ึงขอความนี้มักจะเกดิขึ้นในบริบทของการกลาวถึง
ปญหาการรับรูโลกของปุถุชน  เชนบางพระสูตรกลาวถึงจิตตมาตรในบริบทของการรับรูภาพนิมิต
ในขณะกําลังปฏิบัติกรรมฐาน บางพระสูตรกลาวถึงจิตตมาตรในบรบิทของการแสดงความเปนไป
ตามเหตุปจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท บางพระสูตรกลาวถึงจิตตมาตรในบริบทของการรับรูโลก
รอบตัวในชวีติประจําวนั เปนตน ในคมัภีรช้ันรองของนิกายโยคาจารก็เชนเดียวกัน สวนใหญก็
กลาวถึงจิตตมาตรในบริบทของการรับรูโลกของปุถุชน   แสดงใหเหน็วาจิตตมาตรเปนแนวคิดที่มุง
อธิบายปญหาความทุกขในสังสารวัฏที่สัมพันธกับการรับรูโลกอยางผิดพลาดของปุถุชน  ซ่ึงตนเหตุ
ของความผิดพลาดคือจิตที่ทํางานภายใตการครอบงําของกิเลส    
 พระพุทธศาสนายุคตนมีแนวคดิหลายอยางที่นาจะเปนรากฐานแนวคิดจติตมาตรของ
นิกายโยคาจาร  เชนแนวคดิเรื่องนรกสวรรคทางอายตนะ (นรกสวรรคทางจติวทิยา) แนวคดิเรื่อง
สังสารวัฏในชวีิตประจําวัน  แนวคิดเรื่องการคดิปรุงแตงสรางโลกแหงตัวฉัน-ของฉันภายใตอิทธิพล
ของกเิลส แนวคิดเรื่องความคดิคลาดเคลื่อน (จติวิปลลาส) เปนตน  ดงันัน้ แนวคิดจิตตมาตรของนกิาย
โยคาจารควรไดรับการตีความวาไมใชแนวคิดที่ลดทอนโลกทางกายภาพลงไปหาจติเพื่อยนืยนัวาจติ
สัมบูรณเทานัน้มีอยูจริงเพยีงอยางเดยีว  หากแตเปนแนวคดิทางจรยิธรรมที่ลดทอนปญหาความทกุข
ในสังสารวัฏของปุถุชนลงไปหาจติแลวเสนอทางออกจากทุกขดวยการปฏิบัติสมาธิเพื่อพัฒนาจิต
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(๓) 
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Researcher    : Phramaha Somboon  Vutthikaro (Phanna) 

Degree    : Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) 

Dissertation Supervisory Committee   

    : Phramaha Somjin Sammāpañño (Wanjan) 

       Pali IX, M.A., Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) 

    : Assoc. Prof. Dr. Somparn Promta 

       Pali VIII, M.A., Ph.D. (Philosophy) 

Date of Graduation  : 2  April  2008 
 

Abstract 
 The objectives of this dissertation are (1) to study the interpretative ways of  

the Cittamātra  of Yogācāra Buddhism from the past to the present, (2) to study       

the Cittamātra in Yogācāra scriptures and the Citta concept in Early Buddhism 

Scriptures which serve as the foundation of the Cittamātra  and (3) to appraise 

different interpretative ways of the Cittamātra and to propose a new interpretation 

based  on the concept of Citta in Early Buddhism. 

 This study has found that the Cittamātra of Yogācāra Buddhism has been 

interpreted in at least six different ways by many scholars.  The following are          

the ways of interpretation: (1) Skillful Means proposes that the Cittamātra is not        

the final position of the Buddha but is a skillful means teaching to pave the way to  

the final teaching, Śūnyatā; (2) Metaphysical Idealism proposes that the Cittamātra is 

a concept that denies the existence of physical world and asserts the existence of     

the Mind-Only as the Absolute;  (3) Subjective Idealism proposes that the Cittamātra 

is a concept that denies the existence of physical world and asserts the existence of 

various individual minds; (4) Realistic Pluralism proposes that the Cittamātra is          

a concept that accepts the existence of everything like Early Buddhism, what denied 

by the Cittamātra is the duality of subject-object caused by discrimination;                

(5) Epistemological Interpretation proposes that Yogācāra Buddhism’s emphasis is  
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(๔) 

epistemological problem concerning the erroneous perception of worldly persons, not 

metaphysical one; and (6) Practical Interpretation  proposes that the Cittamātra is       

a practical concept to explain the suffering of worldly persons in the Round of Rebirth 

and suggest the way out of suffering through meditation practice. 

 The Cittamātra in early Sūtras of Yogācāra Buddhism mostly arises           

in the form of the statement: “the triple world is mind-only (thought only)”. This 

statement was often said in the context of explaining the erroneous perception of 

worldly persons: for instance, in the context of perceiving mental images while 

practicing meditation, of explaining the conditionality according to the Dependent 

Origination, and of experiencing the world in daily  life. The Cittamātra in the Śāstras 

of Yogācāra Buddhism also arises in the context of the erroneous perception of 

worldly persons.  This evidence demonstrates that the Cittamātra of Yogācāra 

Buddhism is aimed at presenting the suffering of worldly persons in the Round of 

Rebirth-concerning  the erroneous perceptions influenced by defilements. 

 In Early Buddhism, there are many concepts that can be the foundation of 

the Cittamātra of Yogācāra Buddhism; for instance: the concept of sensual hell and 

heaven (psychological hell and heaven), the Round of Rebirth in daily life, the dual 

world of subject-object discriminated by mind under the influence of defilements,     

the distortion of thought (Cittavipallāsa), and so on.  Therefore, the Cittamātra of 

Yogācāra Buddhism should be interpreted as: not an idealistic concept reducing      

the physical world to mind and asserting the existence of the Mind-Only as              

the Absolute, but is an ethical concept for reducing the suffering of worldly persons in 

the Round of Rebirth through mind, and suggests the way out of suffering through 

meditation practice for mind-development. 
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(๕) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายทานดวยกัน  ผูวิจยัจึงขอเอยนามแสดงความขอบคุณใหปรากฏไว ณ ทีน่ี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
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โอกาสดานการศึกษาและการทําหนาที่การงานแกผูวิจัย  พรอมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง
วิทยานิพนธของผูวิจัยไดดวยดีตลอดมา     ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร. สมภาร  พรมทา  อาจารย
ประจําภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเปนกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา อานตรวจไขตนฉบับ  พรอมทั้งใหคําเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุง   
 ขอกราบขอบพระคุณ  พระศรีสิทธิมุนี (พล  อาภากโร) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผูบังคับบัญชาในที่ทํางานของผูวิจัย ที่ไดใหกําลังใจ
และเปดโอกาสผูวิจัยทําวิทยานิพนธไดอยางเต็มที่ และขอกราบขอบพระคุณพระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ  
สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่แนะนําหนังสือ
ประกอบการคนควาและตรวจสอบความถูกตองดานภาษาสันสกฤต 
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ  ภาควิชาปรัชญา  คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และ ผศ. สุมาลี  มหณรงคชัย ภาควิชาปรัชญา  คณะศิลปะศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ที่ไดสละเวลามาเปนมาเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจารณวิทยานิพนธ พรอม
ทั้งใหคําแนะนําหลายประเด็นที่เปนโยชนตอการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร. สมบัต ิ ม่ังมีสขุศิริ  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศลิปากร  ที่ใหความชวยเหลือดานการสะกดคําภาษาสันสกฤตและตรวจความถกูตอง
สํานวนการแปลภาษาสันสกฤต  รวมทั้งใหคําเสนอแนะทางดานปรัชญามหายาน 
 ขอกราบขอบพระคุณพระราชพิพัฒนโกศล   เจาอาวาสวดัศรสุีดาราม   พระมหาวีระ  ฐิตญาโณ  

อาจารยใหญสํานักเรียนวดัศรีสุดาราม  พระพพิัฒนวราภรณ  รองเจาอาวาสวัดศรีสุดาราม  ที่ไดใหโอกาส  
ใหกําลังใจ  และใหการสนับสนุนดานการศึกษาของผูวจิัยดวยดีตลอดมา     
 ขอกราบขอบพระคุณพระศรีธรรมนาถมุนี (ธีรังกูร  ธีรงฺกุโร) รองเจาคณะจงัหวัดศรีสะเกษ  

เจาอาวาสวดัมหาพุทธาราม และ พระปริยตัิสุธี (สายธาร  ธีรงฺกุโร) ผูชวยเจาอาวาสวัดชนะสงคราม 
กรุงเทพมหานคร  ที่ใหการสนับสนุนการดานศึกษาของผูวิจัยมาตั้งแตสมัยพรรพชาเปนสามเณรจนถึง
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(๖) 

ปจจุบัน  กลาวไดวาการที่ผูวจิัยไดเขาสูรมผากาสาวพัตรและไดรับการศกึษามาจนถึงระดับดษุฎีบัณฑิต  
ก็เปนผลมาจากการสงเสริมและสนับสนุนของพระเถระสองรูปนี้  รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกา  ชาวบานอะลาง   
ตําบลแข   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ  ที่ใหความอุปถัมภดานปจจัย ๔ นับตัง้แตผูวิจยัเขาสู
รมผากาสาวพสัตรเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชวชิราภรณ (สีนวล ปฺญาวชิโร) รองเจาคณะภาค ๑๕         
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ที่ไดใหกําลังใจและใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกผูวจิัยตั้งแตยัง
เปนสามเณร  ทานเจาคุณอาจารยไดนําผูวิจยัเขามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร จนทําใหผูวิจัยไดมีโอกาส
เขารับการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ตามลําดับ   
 ขอเจริญพรขอบคุณอาจารยภาวรรณ หมอกยา ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และคณาจารยจากสภาอาจารยของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยการแนะนาํ

ของ รศ.ดร. สมภาร  พรมทา ที่ไดถวายทุนการทําวิทยานิพนธ  ทําใหผูวิจัยไดความสะดวกในการ
ตอประสานงานและการรวบรวมขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบคุณพระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที  ผูอํานวยการกองวิชาการ  และพระมหาสุรศักดิ์  

ปจฺจนฺตเสโน  อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ผูเปน
กัลยาณมิตรที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณอาจารยนารถระพี  ปุณณะหติานนท ครูโรงเรยีนวดัศรีสุดาราม  ทีใ่หการ
สนับสนนุดานภัตตาหารแกผูวิจยัมาตลอดตัง้แตเรียนระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก 
โดยลําดับ   รวมทั้งใหความชวยเหลือดานการพิสูจนอักษร  การจดัพิมพวทิยานิพนธ  และอืน่ๆ    
 ขอขอบคณุเพือ่นนิสิตปริญญาเอกรุนที่ ๒ ทกุทาน  ที่ไดใหกําลังใจ  ใหยืมเอกสาร
ประกอบการคนควา  และใหการสนับสนนุดานอืน่ๆ  ประกอบดวย พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  

อาจารยประพนัธ  ศภุษร  อาจารยปรุตม  บญุศรีตนั  อาจารยวิศิษฐ  ชยัสุวรรณ  อาจารยทรงวิทย  

แกวศรี  แมชีกฤษณา  รักษาโฉม  คุณชญานนันท  หนไูชยะนันท  คุณพรรณราย  รัตนไพฑูรย  อาจารย

พรศิลป  รัตนชูเดช  อาจารยรามนิ  กาญจันดา  คณุภารณี  วนะภตูิ  

 ขอขอบคณุอาจารยหิมพรรณ  รักแตงาน  อาจารยประจาํโครงการจิตตปญญาศึกษา  
มหาวทิยาลัยมหิดล  ทีใ่หยมืหนงัสือเกีย่วกับพระพุทธศาสนามหายาน ขอขอบคณุนสิิตปริญญาเอก 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประกอบดวย อาจารยกาญจนา  จิตตวัฒน  คณุพุทธชาต ิ  แผนสมบุญ  

อาจารยณฐัยา   วาสงิทน   คณุดิออน  พีเพิลส (Mr. Dion Peoples) และนิสิตปริญญาโท  สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) รุนที ่๑๙ ประกอบ คุณคณุสิลา  ผรณาปติ  คณุโกศล  จึงเสถียรทรัพย     

คุณประพัฒน  ปญญาชาติรักษ  คุณศุภมาส โพธิ์ทอง  คุณมณีพรรณ  เสกธีระ  คุณพิกุล  หอยดอกหอม  
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(๗) 

คุณปทมา  เอ้ือรักษโอฬาร  คุณปถมพร  ตะละภัฏ  คุณอมร  อําไพรุงเรือง  คุณอรทัย มีแสง  คุณดลฤดี  

พิศิษฐกร คณุชนดัดา ผาสขุฤทธิ์  รวมทัง้นิสิตคนอืน่ๆ ที่ไมไดเอยนาม  ทีไ่ดใหความชวยเหลือดาน
การอานพิสูจนอักษรและดานอื่นๆ    
 ขอเจริญพรขอบคุณ  คุณปาบบุผา  คณติกุล  คุณลุงธวัช  คณิตกุล  คุณปาจุรี  มากเทพวงศ  

คุณลงุเทพ มากเทพวงศ   ที่ใหความอุปถัมภดานภัตตาหารและที่พักอาศัย  ทําใหผูวิจยัไดรับความ 

สัปปายะในการทําวิทยานพินธ  และขอเจริญพรขอบคุณ คุณศิริพร  ผลศรี  คุณกัลยา ผลศรี  และ
ครอบครัว  ที่ไดใหกําลังใจและใหความอุปถัมภดานปจจยั ๔ ดวยดเีสมอมา   
 ขอขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/คน  ประกอบดวย   
พระมหากฤษณะ  ตรุโณ  รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล เลขานุการ

สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พระมหาทวี  มหาปฺโญ  พระมหาดนัยพชัร  คมฺภีรปฺโญ    

พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี  อาจารยรังษี  สุทนต  อาจารยสมิทธิพล  เนตรนิมิตร   พระครูใบฎีกาสนั่น  

ทยรกฺโข   พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท  พระมหาประยูร  โชติวโร  คุณสังวร  ออนสนิท  คุณอุดม  จันทิมา   ที่
ใหกําลังใจ  ใหความชวยเหลือดานขอมูลอางอิง  และอํานวยความสะดวกดานการติดตอประสานงาน   
 สุดทาย  ขอเจริญพรขอบคุณโยมพอชาย  พรรณา   โยมแมมูล  พรรณา   โยมพอลําใย 

ล่ิมทอง และ โยมแมเพ็ญแข ล่ิมทอง ตลอดจนญาติพีน่องในครอบครัว  ที่ไดใหกําลังใจและความ
ชวยเหลือดานปจจัย ๔ มาโดยตลอด   
 บุคคลที่ผูวิจัยเอยนามมาทั้งหมดนี้เปนผูมสีวนแหงความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
ของผูวิจัยทั้งโดยตรงและโดยออม  หากจะมีคณุประโยชนใดๆ ทัง้ประโยชนในเชิงวิชาการและ
ประโยชนในเชิงสังคม  ที่เกิดจากวิทยานพินธเร่ืองนี้  ผูวิจัยถือวาทกุทานที่ไดเอยนามมานี้เปนผูมี
สวนรวมในการสรางสรรคคุณประโยชนนัน้ 
 
 

                                                    พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒกิโร (พรรณา) 
                                                       ๒  เมษายน  ๒๕๕๑ 
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 (๑๑) 

 
อักษรยอชื่อคัมภีร 

 พระไตรปฎก:  ในวิทยานพินธเร่ืองนี้    ผูวิจัยไดอางอิงพระไตรปฎกภาษาบาลีฉบับ 
“มหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐”  และพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับ  “พระไตรปฎกภาษาไทย  มหาจฬุา-
ลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช  ๒๕๓๙”  รูปแบบการอางอิงจะขึน้ตนดวยอักษรยอช่ือคัมภีรแลว
ตามดวยเลม/ขอ/หนา  ตัวอยางเชน ท.ีสี. (บาลี) ๙/๙/๙.  หมายถงึ  ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺคปาลิ  
พระไตรปฎกเลมที่  ๙  ขอที่ ๙  หนาที่  ๙    หรือ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๐/๑๐.  หมายถึง  ทีฆนิกาย  
มหาวรรค  พระไตรปฎกเลมที่ ๑๐  ขอที่ ๑๐ หนาที่  ๑๐  

อรรถกถา:  อางอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย  รูปแบบการ
อางอิงจะขึน้ตนดวยอักษรยอช่ือคัมภีรแลวตามดวย เลม/ขอ/หนา   ตวัอยาง ท.ีสี.อ. (บาลี) ๑/๒๐/๒๐.  
หมายถึง ทีฆนกิาย  สุมงฺคลวลิสินี  สีลขนฺธวคฺคอฏฐกถา เลมที่ ๑ ขอที่ ๑๓ หนาที่ ๒๐  กรณีที่อรรถกถา
เลมใดไมมีเลขขอ  รูปแบบการอางอิงจะขอตนดวยอักษรยอช่ือคัมภีรแลวตามดวยเลม/หนา  ตัวอยาง  
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๒ หมายถึง อภิธมมฺปฏก  ธมฺมสงฺคณี  อฏฐสาลินีอฏฐกถา  เลมที่ ๑ หนาที่ 
๑๗๒  
 ฎีกา:  อางอิงฎีกาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   รูปแบบการอางอิงจะ
ขึ้นตนดวยอักษรยอช่ือคัมภรีแลวตามดวยเลม/ขอ/หนา ตัวอยาง  ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๑ หมายถงึ 
ทีฆนิกาย  นีลตฺถปฺปกาสินี  มหาวคฺคฏีกา  เลมที่ ๑  ขอที่ ๑  หนาที่ ๑    
 ปกรณวิเสส: อางอิงปกรณวเิสสภาษาบาลีฉบับฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   รูปแบบ
การอางอิงจะขึน้ตนดวยอักษรยอช่ือคัมภีรแลวตามดวยเลม/หนา ตวัอยาง วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๐ หมายถึง 
วิสุทธิมคฺคปกรณ  เลมที่ ๑ หนาที่ ๑๐ 
 ฎีกาปกรณวิเสส: อางอิงฎีกาปกรณวเิสสภาษาบาลีฉบับฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย   
รูปแบบการอางอิงจะขึ้นตนดวยอักษรยอช่ือคัมภีรแลวตามดวยขอ/หนา ตัวอยาง  วภิาวนิี. (บาลี) 
๒๐/๒๐ หมายถึง อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา ขอที่ ๒๐ หนาที ่๒๐ 

 
พระสุตตนัตปฎก 

ที.สี. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก    ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.สี. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.ม. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
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 (๑๒) 

ม.มู. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.มู. (ไทย) =   สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.ม. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.ม. (ไทย) =   สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.อุ. (ไทย) =   สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก สงฺยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ส. (ไทย) =   สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก สงฺยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ. (ไทย) =   สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก สงฺยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ข. (ไทย) =   สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก สงฺยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา. (ไทย) =   สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.  (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก.  (ไทย)  =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  ทุกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก อังคุตตรนิกาย  ฉกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.  (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.  (ไทย) =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  นวกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก. (ไทย) =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  ทสกนิปาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  อุทานปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  อุทาน (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  เถรคาถา (ภาษาไทย) 
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 (๑๓) 

ขุ.ม. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  มหานิเทส (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ.ธา.  (บาลี) =   อภิธมฺมปฏก ธาตุกถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ธา.  (ไทย) =   อภิธัมมปฏก ธาตุกถา (ภาษาไทย) 

   อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
ที.สี.อ. (บาลี) =   ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ. (บาลี) =   สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปฺปกาสินี  สคาถวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.อ. (บาลี) =   สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปฺปกาสินี  ขนฺธวารวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.อ. (บาลี)  =   สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปฺปกาสินี  สฬายตนวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) =   องฺคตฺุตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ. (บาลี)  =   ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.อ. (บาลี) =   ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  อุทานอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.อ. (บาลี) =   ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถโชติกา  เปตวตฺถุอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
ขุ.จู.อ. (บาลี)  =   ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  จูฬทฺเทสอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.อ. (บาลี)  =   ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) =   อภิธมฺมปฏก  ธมฺมสงฺคณี   อฏฐสาลินีอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อ. (บาลี) =   อภิธมฺมปฏก   วภิงฺค  สมฺโมหวิโนทนีอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 

ฎีกาพระสุตตนัตปฎก 
ท.ีม.ฏีกา (บาลี) =   ทีฆนิกาย  นีลตฺถปฺปกาสินี  มหาวคฺคฏีกา (ภาษาบาล)ี 
สํ.สฬา.ฏีกา (บาลี) =   สํยุตฺตนิกาย  นีลตฺถปฺปกาสินี  สฬายตนวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี) 

ปกรณวิเสส 
มิลินฺท. (บาลี) =  มิลินฺทปฺหปกรณ (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. (บาลี) =  วิสุทฺธิมคฺคปกรณ (ภาษาบาลี) 

ฎีกาปกรณวิเสส 
วิภาวินี.ฏีกา (บาลี) =   อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา (ภาษาบาลี) 
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(๘)  

 

สารบัญ 

บทคัดยอภาษาไทย         (๑) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         (๓) 
กิตติกรรมประกาศ         (๕)  
อักษรยอช่ือคมัภีร                     (๑๑) 
บทท่ี ๑ บทนํา          ๑ 
 ๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย       ๖ 

 ๑.๓ ปญหาทีต่องการทราบ          ๗ 

 ๑.๔ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจยั     ๗ 

 ๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ    ๘ 

 ๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ       ๑๑ 

 ๑.๗ วิธีดําเนนิการวิจยั        ๑๑ 

 ๑.๘ ขอบเขตของการวิจยั        ๑๓ 

บทท่ี ๒ รูปแบบการตีความแนวคิดจิตตมาตร      ๑๕ 
 ๒.๑  การตีความของนิกายมาธยมิก      ๑๖ 
 ๒.๒ การตีความแบบจิตนยิมทางอภิปรัชญา     ๒๙ 
 ๒.๓ การตีความแบบจิตนยิมอัตวิสัย      ๔๔ 
 ๒.๔ การตีความแบบพหุสัจนิยม       ๔๗ 
 ๒.๕ การตีความทางญาณวทิยา       ๕๑ 
 ๒.๖ การตีความทางปฏิบัติ       ๕๒ 
 ๒.๗ สรุป         ๕๕ 
บทท่ี ๓ จิตตมาตรในคัมภีรนิกายโยคาจาร       ๕๖ 
 ๓.๑ ความหมายของจิตตมาตร       ๕๖ 
  ๓.๑.๑ ความหมายของคําวา “มาตร”     ๕๖ 
  ๓.๑.๒ ความหมายของคําวา “จิต”      ๖๑ 
  ๓.๑.๓ ความหมายของ “จิตฺตมาตร”     ๖๒ 
 ๓.๒ จิตตมาตรในคัมภีรนกิายโยคาจาร      ๖๔ 
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(๙)  

  ๓.๒.๑ จิตตมาตรในคัมภีรช้ันตน      ๖๕ 
  ๓.๒.๒ จติตมาตรในคัมภีรช้ันรอง     ๗๑ 
 ๓.๓ จิตตมาตรกับโครงสราง-หนาที่ของจติ     ๗๙ 
  ๓.๓.๑โครงสราง-หนาที่ของจิตในทัศนะของโยคาจาร   ๗๙ 
  ๓.๓.๒ ธรรมชาติเดิมแทของจิต      ๙๐ 
  ๓.๓.๓ การทํางานของจิตสามระดับ                  ๙๔ 
 ๓.๔ จิตตมาตรกับแนวคิดไตรสวภาวะ                   ๙๗ 
 ๓.๕ สรุป                    ๑๐๖ 
บทท่ี ๔ แนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาท               ๑๐๗ 

๔.๑ ความหมายและธรรมชาติของจิต                 ๑๐๗           
๔.๒โครงสราง-หนาที่ของจติ                  ๑๐๘ 
๔.๓ ธรรมชาติเดิมแทของจติ                  ๑๑๕ 
๔.๔ โลกในทศันะของพระพุทธศาสนายคุตน               ๑๒๒  
๔.๕ จิตกับการคิดปรุงแตงสรางโลก                  ๑๓๑  

     ๔.๕.๑ ความสาํคัญของจิต                 ๑๓๑  
     ๔.๕.๒ จิตกับการสรางโลก                 ๑๓๖  
  ๔.๕.๓ การรื้อถอนรากเหงาแหงการคิดปรงุแตง                                        ๑๔๙ 
              ๔.๗ สรุป                    ๑๕๐ 
บทท่ี ๕ การตคีวามจิตตมาตรบนฐานแนวคิดของพระพทุธศาสนายุคตน             ๑๕๒ 
 ๕.๑ การประเมินรูปแบบการตีความแบบตางๆ                ๑๕๒ 
  ๕.๑.๑ การตีความแบบกุศโลบายของทานจันทรกีรต ิ                          ๑๕๒ 
  ๕.๑.๒ การตีความแบบจตินยิม                 ๑๕๘ 
  ๕.๑.๓ การตีความแบบสมัยใหม                 ๑๖๕ 
 ๕.๒ รากฐานแนวคดิจิตตมาตรในพระพทุธศาสนายุคตน               ๑๖๖ 
  ๕.๒.๑ เพียงจติเทานั้น/เพียงความคิดเทานัน้ (จิตฺตเมว)              ๑๖๖ 
  ๕.๒.๒ ไตรภมูิเปนเพยีงจิตเทานั้น                ๑๖๙ 
  ๕.๒.๓ โลกมายาภาพ                 ๑๗๒ 
 ๕.๓ ขอเสนอวาดวยการตีความจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร              ๑๘๐ 
  ๕.๓.๑ จิตตมาตรในความหมายวาเปนเพยีงความคิดเทานั้น              ๑๘๐ 
  ๕.๓.๒ จิตตมาตรเปนแนวคดิที่อธิบายปญหาการรับรูในสังสารวัฏ             ๑๘๒ 
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(๑๐)  

  ๕.๓.๓ จิตตมาตรในฐานะเปนแนวคิดที่เนนความสําคัญของจิต             ๑๘๔ 
  ๕.๓.๔ แนวคดิจิตตมาตรปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกจริงหรือ             ๑๘๔ 
  ๕.๓.๕ เปาหมายสุดทายของแนวคดิจิตตมาตร                           ๑๘๖ 
 ๕.๔ สรุป                    ๑๘๙ 
บทท่ี ๖ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                   ๑๙๐ 
 ๖.๑ สรุปผลการวิจัย                   ๑๙๐ 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะ                                ๑๙๓ 
บรรณานุกรม                                  ๑๙๔ 
ประวัติผูวจิัย                                 ๒๐๓ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 แนวคดิของพระพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาร๑ ที่มีความขัดแยงในการตีความ
มากเรื่องหนึ่งคือแนวคิดเรื่อง “จิตตมาตร”๒  แนวคดินี้ปรากฏหลายแหงทั้งในคัมภีรช้ันตนและชัน้
รองของ นิกายโยคาจาร   (๑) คัมภีรช้ันตน  เชน  ในทศภมูิกสูตร  ปรากฏขอความวา  “ไตรภูมิ เปน
เพียงจิตเทานัน้”  (จิตฺตมาตฺรํ  อิทํ  ยทฺ  อิทํ  ไตฺรธาตุกํ) ๓   และในลังกาวตารสูตร  ปรากฏขอความวา  
“โลกเปนเพียงจิตเทานั้น” (จิตฺตมาตฺรํ โลกํ) หรือ “ไตรภูมเิปนเพยีงจิตของตนเทานั้น” (สฺวจิตฺตมาตฺรํ 
ไตฺรธาตุกํ)   หรือ “ภพสามเปนเพยีงจิตเทานัน้” (ตฺริภวจิตฺตมาตฺรํ) หรือ “จติแลเปนบอเกดิแหงภพสาม”  
(จิตฺตมฺห ิ ไตฺรธาตุกโยนิะ)๔   (๒) คมัภีรช้ันรองทีแ่ตงโดยคณาจารยของนิกายโยคาจารเอง  เชน คัมภรี
วิมศตกิา  ปรากฏขอความวา “สรรพส่ิงเปนมโนภาพของจติเทานั้น    (วชิญัปติมาตร) เพราะเปนเพยีง
การปรากฏแหงอารมณ(object)อันไมมอียูจริง ดุจคนเปนโรคตามองเหน็สิ่งทั้งหลายเหมอืนเสนผมและ
พระจนัทร(สองดวง) เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง”๕ และคัมภีรวชิญัปติมาตรตาสิทธิศาสตร 

                                          
๑ นิกายโยคาจาร หรือ วิชญานวาท  เปนหนึ่งในนิกายหลักของพระพุทธศาสนามหายาน  เกิดขึ้น

ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๘  โดยทานไมเตรยนาถ  ไดรับการสานตอโดยทานอสังคะ และทานวสุพันธุ  และ
ไดรับการสืบทอดโดยทานสถิรมติ  ทานทิงนาคะ และทานธรรมกีรติ ตามลําดับ 

๒ คําวา “จิตตมาตร” นักวิชาการรุนกอนๆ มักแปลเปนภาษาอังกฤษวา “Mind-Only” ในความหมาย

แบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาวาจิตเทานั้นมีอยู แตมีนักวิชาการรุนใหมบางทานแยงวาการแปลแบบนี้ทําใหสื่อ
ความหมายไปลักษณะจิตนิยมสัมบูรณ (Absolute Idealism) คือมองวาจิตเทานั้นเปนความจริงสูงสุดเพียงอยาง
เดียว  ที่ถูกควรจะแปลวา “just thought” หรือ “merely thought” (เปนเพียงความคิดเทานั้น)     

๓แลมเบิรต  ชมิธอเซน สันนิษฐานวา ทศภูมิกสูตร  นาจะมีอายุเกาแกกวาสัมธินิรโมจนสูตร  ดูใน  
Lambert Schmithausen, “On the Problem of the Relation of Spiritual Practice and Philosophical Theory in 
Buddhism,” in German Scholars on India. Contributions to Indian Studies, vol.2 (Bombay: Nachiketa 
Publications, 1976), p. 244.  

๔ ขอความเหลานี้ดู  D.T. Suzuki, Studies in The Lańkāvatāra Sūtra, (London:  Routledge & 
Kegan Paul Ltd., 1972), p. 243.   

๕Thomas A.Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, (Delhi :  Motilal  Banarsidass, 
1982), p.97.   
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๒ 

ปรากฏขอความวา  “นี้เปนเพยีงมโนภาพของจิตเทานัน้ (วชิญัปติมาตร) เพราะมันสะทอนภาพอารมณ
อันไมมีอยูจริง  เหมือนการเห็นพระจันทรสองดวงของบุคคลผูมีทุกขเพราะโรคตา”๖

 ขอความดังกลาวนี้ไดนําไปสูการตีความอยางแตกตางหลากหลาย  รูปแบบการตีความ
อยางหนึ่งซ่ึงเปนกระแสหลักที่ไดรับการยอมรับมานาน  คือการตีความแบบจิตนยิมทางอภิปรัชญา 
(Metaphysical Idealism) ที่บอกวา ความจริงทางอภปิรัชญาที่มีอยูเพียงอยางเดียวในทัศนะของ 
นิกายโยคาจารคือจิตเพียงเทานั้น (Mind-Only) โลกภายนอกเปนเพียงมายาภาพทีเ่กดิจากการสราง
ของจิต โดยมักจะโยงไปเปรียบเทียบกบัแนวคดิปรัชญาฮินดูสํานักอไทวตะ เวทานตะ  ที่มองวา 
“พรหมัน” เปนสิ่งสัมบูรณสูงสุด (the Absolute) ที่มีอยูเพยีงอยางเดยีว โลกภายนอกเปนเพยีงมายา
ภาพที่เกิดจากการสรางของพรหมัน๗  และเปรียบเทียบกบัปรัชญาจิตนิยมตะวันตก เชน แนวคิดของ
เบิรคเลย (Berkeley) ที่วา “ความมีอยูคือการถูกรับรู” (to be is to be perceived)๘  และแนวคิดของ  
เฮเกล (Hegel) ที่เสนอวา จิตสัมบูรณ (the Absolute Idea) เทานัน้มีอยูเพยีงอยางเดียว๙ กลุม
นักวิชาการที่ตคีวามแบบนี้อาจจะเรยีกแนวคิดของนิกายโยคาจารแตกตางกันบาง เชน “จิตนิยม-
สัมบูรณ” (Absolute Idealism)๑๐ บาง  “เอกนิยมทางวิญญาณ” (Spiritual Monism)๑๑ บาง  “จิตนิยม-
เลอเลิศ” (Idealism par excellence)๑๒ บาง  “จิตนิยมทางอภิปรัชญา” (Metaphysical Idealism)๑๓ 
บาง  แตก็มีขอสรุปตรงกันวา จิตเทานั้นเปนความจริงสูงสุดเพียงอยางเดียว  โลกภายนอกเปนเพยีง
มายาภาพทีเ่กดิจากการสรางของจิต 

                                          
๖David J. Kalupahana, The Principle of Buddhist Psychology, (New York: State University of 

New York Press, 1987), p. 173.  
๗A. K. Chatterjee, The Yogācāra Idealism, (Delhi:  Motilal Banarsidass, 1975),  p. 91.  
๘ George Berkeley, The Principles of Human Knowledge with Other Writings, ed., G.J. 

Warnock, (London: Fontana, 1985), p. 66.  อางใน สมภาร  พรมทา, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๙๑. 

๙ Th.Stcherbatsky, trans., Madhyānta-vibhańga: Discourse on Discrimination Between Middle 
and Extreme, (Calcutta: Indian Studies, Past and Present, 1971), p.8 

๑๐ C.D. Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, (Delhi : Motilal Banarsidas,1964),  
p. 121. 

๑๑ Th.Stcherbatsky, trans., Madhyānta-vibhańga : Discourse on Discrimination Between Middle 
and Extreme, p. 8. 

๑๒ T.R.V. Murti, the Central Philosophy of Buddhism, (London:  George Allen and Unwin Ltd., 
1974), p. 316. 

๑๓ Edward Conze, Thirty years of Buddhist Studies, (Oxford:  Bruno Cassirer Ltd., 1967), p. 78. 
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๓ 

 นอกจากนั้น คําวา “วิชญัปติมาตรตา”๑๔ ก็เปนอีกคําหนึ่งที่ถูกนักวิชาการกระแสหลัก
ตีความวาหมายถึงแนวคิดจิตสัมบูรณ (Absolute Mind) ของนิกายโยคาจาร โดยพยายามนําไป
เปรียบเทียบกบัพรหมันของสํานักอไทวตะ เวทานตะ และจิตสัมบูรณ (Absolute Idea) ของเฮเกล  
ตัวอยางการตีความของนักวชิาการดังตอไปนี้ (๑) เชอรบัตสกี  ตีความที่วา “วิญญาณบริสุทธิ์อันเปน
ความจริงสูงสุดระดับโลกุตระ (วิชญัปติมาตรตา) เหมือนจิตสัมบูรณของเฮเกล”๑๕ (๒) ชัตเตอรจี    
ตีความวา “เมื่อความคิดเกีย่วกับวัตถุวิสัย (โลกภายนอก) ถูกกําจัดออกไป  วิญญาณทั้ง ๓  ก็จะแปร
สภาพเปนวิชญัปติมาตรตาอันบริสุทธิ์”๑๖  (๓) ศรมา  ตีความวา “ความจริงที่คัมภีรตริมศติกากลาว
ไว คือวิญญาณบริสุทธิ์  มีอํานาจในตวัเอง (ศักติ) ไดประสบทุกขเพราะความแปรแหงวิญญาณ ๓ 
อยาง…เบื้องหลังแหงความแปรแหงวิญญาณ ๓ อยางนี้  ก็คือวิญญาณบริสุทธิ์อันเที่ยงแทถาวรไม
เปลี่ยนแปลง (วิชญัปติมาตรตา)”๑๗  (๔) ราชู ตีความวา “วิชญัปติมาตรตานี้  เปนวญิญาณระดับ
โลกุตระ อยูเหนือจิตและความคิดปรุงแตง เปนธรรมอันบริสุทธิ์ ไดแกธรรมธาตุของพระพุทธเจา 
และเปนเชนเดยีวกับธรรมกาย”๑๘    และ (๕) ดัสคุปตะ ตีความวา “เพราะพื้นฐานแหงอาลยวิชญาน
นี้เอง  เราจึงมีวิญญาณอันบริสุทธิ์ เรียกวาวิชญัปติมาตรตา  ซ่ึงอยูเหนือประสบการณทั้งปวง เปน
วิญญาณบริสุทธิ์ระดับโลกุตระ  เปนนิรามิสสุข  เที่ยงแท  ไมเปลี่ยนแปลง  เขาถึงไมไดดวยการ
คิด…เหมือนพรหมันของเวทานตะ”๑๙

 การตีความของกลุมนกัวิชาการกระแสหลักนี้ ไดถูกวจิารณและโตแยงจากนกัวิชาการรุน
หลังหลายทานดวยกัน  เชน  พระราหุล  มองวา การตีความที่วาจิตหรือวญิญาณอยางเดยีวเทานัน้มีอยู
จริง ถือวาเปนการตีความทีผิ่ดพลาดอยางรายแรง  และขัดแยงกับหลักคําสอนพืน้ฐานของทัง้ฝาย      
เถรวาทและมหายาน  แทจริงแลวแนวคดิเรื่องศนูยตาของทานนาคารชนุ และแนวคิดเรื่องจติตมาตร
ของทานอสังคะและทานวสุพันธ ุ  ไมไดแตกตางกนัเลย เพียงแตไดรับการอธิบายดวยวิธีการและ
เหตุผลทีแ่ตกตางกนัเทานัน้๒๐ นักวิชาการอีกคนหนึ่ง คือ โกชุมมัตตัม  เขามองวา นิกายโยคาจารมี

                                          
๑๔ คําวา “วิชญัปติมาตรตา” เปนคําภาวนาม (abstract noun) ของคําคุณศัพทวา “วิชญัปติมาตร” แปล

ตามศัพทวา ความเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น (conceptualization only) 
๑๕ Th.Stcherbatsky, Madhyānta-vibhańga : Discourse on Discrimination Between Middle and 

Extreme, p. 8. 
๑๖ A.K. Chatterjee, The Yogācāra Idealism, p. 87. 
๑๗ C.D.Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, p. 117. 
๑๘ P.T.Raju, Idealistic Thought of India, (New York: Johnson Reprint Corporation, 1973), p. 269. 
๑๙ S.N. Dasgupta, Indian Idealism, (Cambridge : The Syndics of the University Press, 1962),  

pp. 119-120. 
๒๐ Walpola Rahula, “Vijñaptimatratā Philosophy in the Yogācāra System - some wrong notions.”  

Zen and the Taming of the Bull (Colombo: Print & Print Graphics (Pvt) Ltd., 2003), p. 64. 
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๔ 

แนวคดิแบบพหุสัจนิยม (Realistic Pluralism) เหมือนพระพุทธศาสนายุคตนทีย่อมรับความมีอยู
ของความจริงหลากหลาย๒๑ ที่นิกายโยคาจารเสนอวาวัตถุภายนอกเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น 
ไมไดหมายความวาวัตถุภายนอกไมไดมีอยูจริงในทางอภิปรัชญา ส่ิงที่นิกายนี้ตองการปฏิเสธก็คือ
ทฤษฎีความรูแบบสมนัย (correspondence theory of knowledge)๒๒  นั่นคือ การรับรูโลกของมนุษย
ปุถุชนทั่วไปไมไดเปนไปอยางเที่ยงตรงตามอยางที่มันเปน  หากตางถูกกําหนดดวยความโนมเอียง
ทางจิตอันเกดิจากพีชะและวาสนาที่ส่ังสมไวในอาลยวิชญาน๒๓  และอีกคนหนึ่ง คือ วิลลิส  เขา
มองวา จดุสนใจของนกิายโยคาจารไมใชปญหาความจริงทางอภิปรัชญา หากแตเปนปญหาทาง
ญาณวิทยา (epistemological) อันเกีย่วกับการรับรูโลกในชีวิตประจําวนั  การรับรูของเราไมตรงกบั
ความมีอยูของวัตถุภายนอก  เปนเพยีงมโนภาพของวัตถุที่จิตคิดปรุงแตงขึ้นเทานั้น (conceptualized 
object) ๒๔

ผูวิจัยมองวา ภารกิจสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาทุกนิกายในการนําเสนอหลกั
พุทธธรรม คือ การชี้ใหเหน็มิติสองดานของชีวิต  ดานหนึ่ง คือ การชี้ใหเห็นวาชีวิตของมนษุย
ปุถุชนตกอยูในวังวนแหงความทุกขอยางไร  และอีกดานหนึ่ง คือ การชี้ใหเหน็วา ภาวะชีวิตทีห่ลุด
พนจากวังวนแหงความทุกขเปนอยางไร   แนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจารก็เชนเดยีวกัน  
นาจะเปนสวนหนึ่งของความพยายามทีจ่ะชีใ้หเห็นวาจิตมบีทบาทสําคัญอยางไรในการสรางโลก
แหงความทกุขใหแกมนุษย   ดังจะเห็นไดวา ทั้งคัมภรีช้ันตนและชัน้รองของนิกายโยคาจารมักจะ
กลาวถึง “จิตตมาตร” ในบริบทของกระบวนการรับรูโลกทางอายตนะของจิตหรือวิญญาณ แลว
ตามมาดวยการอธิบายการทํางานของจิตในการคิดแบงแยก (discrimination) เปนทวิภาวะระหวาง
ส่ิงที่ถูกยึดถือกับผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ)๒๕  โดยคําที่แสดงถึงการคิดแบงแยกของจิตมีอยู
มากมายในคัมภีรของนิกายโยคาจาร เชน “วิกัลปะ”  “วกิัลปตะ”  “ปริกัลปะ” “อภตูปริกัลปะ”๒๖   
                                          

๒๑ Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, pp. 232-234. 
๒๒ ทฤษฎีความรูแบบสมนัย คือ ทฤษฎีที่วา เราสามารถรับรูโลกภายนอกไดอยางสอดคลองและ

เที่ยงตรงกับความมีอยูของมันจริง ๆ 
๒๓ Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p. 211. 
๒๔ Janice Dean Willis, On Knowing Reality, p. 26. 
๒๕ Thomas A. Kochummuttom, A Buddhist Doctrince of Experience, p. 29-31.  
๒๖ กลุมคําที่นิกายโยคาจารใชแสดงถึงการคิดแบงแยกเปนทวิภาวะ (duality) ระหวางสิ่งที่ถูกยึดถือ

กับผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ) คือ  “กัลปตะ”  “กัลปนา”  “กัลปนามาตร” “วิกัลปะ”  “วิกัลปตะ”  “วิกัลปมาตร”   
“วิกัลปสัญญา”  “วิกัลปลักษณะ”   “ปริกัลปะ”  “ปริกัลปตะ”  “อภูตปริกัลปะ”   “สังกัลปะ”    “สังกัลปตะ” 
“ประปญจะ”  เปนตน สวนกลุมคําที่แสดงถึงภาวะตรงขามกับการคิดแบงแยก เชน “นิรวิกัลปะ” “นิรวิกัลปชฺญาณ” 
(non-discriminative knowledge) “นิรวิกัลปโลโกตฺรชฺณาณ”   “นิษประปญจะ” เปนตน  คําเหลานี้มีอยูมากมายใน
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๕ 

คําเหลานี้มักจะถูกกลาวถึงควบคูกันไปกับกิเลส “ประปญจะ” (กิเลสเครื่องเนิ่นชา)  ในอีกดานหนึ่ง 
นิกายโยคาจารไดกลาวถึงจิตที่หลุดพนแลววาเปนจติที่ปราศจากการคิดแบงแยก (นิรวิกัลปะ) เปน
ทวิภาวะ  ปราศจากการคิดปรุงแตงดวยกิเลสปปญจะ (นษิประปญจะ) หรือมีญาณปญญาที่ปราศจาก
การคิดแบงแยก (นิรวิกัลปชญฺาณ) ๒๗

ในคัมภีรของพระพุทธศาสนายุคตนหรือพระไตรปฎกบาลีของฝายเถรวาท  มีพุทธพจน
หลายแหงที่ใหความสําคัญจิตในฐานะเปนตัวนํา  ผลักไส  และมีอํานาจเหนือโลก  ดังขอความวา  
“โลกถูกจิตนําไป  ถูกจิตผลักไสไป  จิตเปนธรรมอยางหนึ่งที่โลกท้ังหมดตกอยูในอํานาจ”๒๘  และ
ขอความวา “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ  ถาคนมีใจชั่ว  ก็จะพดูช่ัว
หรือทําชั่วตามไปดวย เหมือนลอที่หมุนไปตามรอยโคที่ลากเกวยีน”๒๙  นอกจากนั้น เมื่อมีคนยก
ปญหาเรื่องโลกและสรรพสิ่งขึ้นมาถามพระพุทธเจา เชน ปญหาวา สรรพสิ่งคืออะไร๓๐  โลกคือ
อะไร๓๑   ความเกิดขึ้นแหงโลก (โลกสมุทัย) และความดบัแหงโลก (โลกนิโรธ) คืออะไร๓๒  หรือ
คําถามในอัพยากตปญหาที่วา “โลกเที่ยงหรือ”  “โลกไมเที่ยงหรือ”  “โลกมีที่สุดหรือ”  และ “โลก
ไมมีที่สุดหรือ”๓๓ เปนตน ซ่ึงปญหาในลักษณะนี้ผูถามมักจะมุงไปที่ประเด็นปญหาทางอภิปรัชญา 
(metaphysical) พระพุทธเจาจะไมทรงตอบปญหาเหลานีอ้ยางที่ผูถามอยากใหพระองคตอบ  แตจะ
ทรงใชวิธีชักนาํคูสนทนาเขามาหาโลกและสรรพสิ่งในความหมายทางจริยธรรมที่พระองคตองการ
จะแสดง  นั่นคือ โลกและสรรพสิ่งที่สัมพันธกับกระบวนการรับรูทางอายตนะอนัมีวิญญาณเปน
ศูนยกลางของการรับรู คือ (อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ)  แลวเปนปจจยัใหเกดิเวทนา  ตัณหา  
อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรามรณะ ฯลฯ โดยลําดับตามหลักปฏิจจสมุปบาท๓๔   นอกจากนั้น พุทธพจน
บางแหงไดกลาวถึงวา เมื่อมนุษยปุถุชนทั้งหลายไดรับรูโลกทางอายตนะแลวเสวยเวทนา  จากนั้น 
สัญญาจะทําหนาที่จัดเก็บขอมูลนั้นไวแลว  จิตจะนําขอมูลที่เก็บไวนั้นไปคิดปรุงแตงสรางสรรค   

                                                                                                                       
พระสูตรมหายานยุคตน และคัมภีรที่แตงโดยคณาจารยของนิกายโยคาจาร เชน ลังกาวตารสูตร  มัธยานตวิภาค    
ตริมศติกา  วิมศติกา  ตริสวภาวนิรเทศ  เปนตน  

๒๗ Bhikkhu  Ñānananda, Concept and Reality in Early Buddhist Thought, (Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1997), p. 128. 

๒๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
๒๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๓๐สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓/๒๒. 
๓๑สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๘๒/๗๕. 
๓๒สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๐๗/๑๒๑., สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๐/๗๘. 
๓๓ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๖/๔๘๔. 
๓๔ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓–๓๒/๒–๓๗., ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๘๒, ๘๔, ๘๕/๗๕, ๗๗, ๗๘. 
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(วิตักกะ+ปปญจะ) จนทําใหเกิดโลกที่มแีงมุมซับซอนและหลากหลาย (ปปญจสัญญาสังขา)  เพราะ
เปนการคิดภายใตการชกันําของกิเลสปปญจะ คือ ตัณหา มานะ  และทิฏฐิ ในที่สุดมนุษยกถู็ก
ครอบงําดวยโลกที่ตนคิดปรงุแตงสรางสรรคขึ้นมาเอง๓๕  ในอีกดานหนึง่  จิตที่เขาถึงความหลุดพน
แลวจะเปนจิตที่ปราศจากการคิดปรุงแตงภายใตอิทธิพลของกิเลสปปญจะ และคําที่เรียกจิตที่อยูใน
ภาวะตรงกันขามกับการคิดปรุงแตง เชน “นิปปปญจะ”๓๖  “ปปญจนิโรธ”  หรือ “ปปญจวูปสมะ” 

๓๗  
โดยนยันี้ผูวจิัยจึงมองวา แมนิกายโยคาจารจะพัฒนาขึ้นมาในยุคสมัยทีห่างไกลจากสมัย

พุทธกาลประมาณ ๘๐๐ ป  แตระยะเวลาขนาดนีก้็ไมนาจะทําใหนิกายโยคาจารมีแนวคดิเรื่องจิต
หางไกลจากแนวคิดของพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมจนถึงขนาดที่ปฏิเสธความมีอยูจริงของโลก
ภายนอกทั้งหมดแลวยอมรับวาจิตเปนความจริงสูงสุดเพียงอยางเดียวอยางที่นักวิชาการกระแสหลัก
ไดตีความเอาไว ซ่ึงเปนการตีความที่อิงกับกรอบแนวคิดแบบจิตนยิมของฮินดแูละตะวนัตกมาก
จนเกนิไป  จนทําใหแนวคดิของนิกายโยคาจารใกลเคียงกับแนวคิดของศาสนาแบบเทวนิยมมากกวา
ที่จะเปนแนวคดิของพระพุทธศาสนา  ดังนั้น การศึกษาแนวคดิของนกิายโยคาจารโดยโยงกลับไป
หาแนวคิดที่เปนรากฐานดั้งเดิมในพระพุทธศาสนายุคตน  นาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการทําให
เขาใจแนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร     

๑.๒  วัตถปุระสงคของการวจัิย 

 ๑.๒.๑  เพื่อศกึษารูปแบบการตีความแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารตั้งแตอดีต 
             จนถึงปจจุบัน 
 ๑.๒.๒ เพื่อศกึษาแนวคิดเรื่องจิตในคัมภีรพระพุทธศาสนายุคตนที่เปนรากฐานแนวคิด 
              จิตตมาตรที่ปรากฏในคัมภีรนิกายโยคาจารและ 
 ๑.๒.๓  เพื่อประเมินรูปแบบการตีความจิตตมาตรแบบตางๆ และเสนอการตีความ 
              แบบใหมบนฐานแนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตน  

                                          
๓๕ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๒๐๔ / ๒๑๓.  และ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๕๘/๒๘๕–๒๘๗. สาํหรับกลุมคําที่ถูก

กลาวถึงในกระบวนการแหงการคิดปรุงแตงสรางโลกแหงประสบการณของมนุษย เชนคําวา “ฉันทะ” “วิตักกะ” 
“ปปญจะ”  “ปปญเจติ” เปนตน  สวนกลุมคําที่แสดงภาวะที่อยูตรงขามกับการคิดปรุงแตง เชน “นิปปปญจะ”  
“ปปญจวูปสมะ”  “ปปญจนิโรธ”  “ฉินนปปญจะ” เปนตน 

๓๖ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๑๕/๒๘๕. 
๓๗ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๗๓/๑๘๕. 
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๗ 

 

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ 

 ๑.๓.๑ การตีความแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารไดพัฒนาการมาอยางไร และมี
รูปแบบการตคีวามที่แตกตางหลากหลายอยางไรบาง   
 ๑.๓.๒ แนวคดิจิตตมาตรในคัมภีรช้ันตนและชั้นรองของนิกายโยคาจารมีวาอยางไรบาง
และเกดิในบรบิทแวดลอมอยางไรบาง 
 ๑.๓.๓ แนวคดิเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตนอะไรบางที่นาจะเปนรองรอยหรือ
รากฐานแนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร 
 ๑.๓.๓  แนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจารสามารถตีความบนฐานแนวคิดเรื่องจิตของ
พระพุทธศาสนายุคตนไดอยางไรบาง 

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวจัิย 
 ๑.๔.๑ คัมภีรนิกายโยคาจาร หมายรวมถงึคัมภีรขั้นตนของมหายานซึง่เปนพระสูตรที่
ตรัสโดยพระพุทธเจา เชน ทศภูมิกสูตร  สัมธินิรโมจนสูตร และลังกาวตารสูตร  และคัมภีรช้ันรองที่
แตงโดยคณาจารยของนิกายโยคาจารมีทานอสังคะและทานวสุพันธ ุเปนตน  
 ๑.๔.๒ คัมภรีพระพุทธศาสนายุคตน หมายถึง คัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา และ
คัมภีรอ่ืนๆ ของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ๑.๔.๓ จิตตมาตร แปลวาเปนเพียงจิตหรือเพียงความคิดเทานั้น  หมายถึงอารมณที่รับรู
ภายนอกและสิ่งที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นเปนเพียงจิตหรือเพยีงความคิดเทานั้น 
 ๑.๔.๔ วิชญัปติมาตร แปลวาเปนเพยีงมโนภาพของจิตเทานั้น หมายถึงอารมณที่มนษุย
ปุถุชนรับรูเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานัน้ 
 ๑.๔.๕ วิกัลปะ หมายถึง การคิดปรุงแตงหรือคิดแบงแยกเปนทวภิาวะระหวางผูรูกับส่ิง
ที่ถูกรับรู  หรือระหวางสิ่งทีถู่กยึดถือกับผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ/บาลี=คหียะ-คหกะ)  
 ๑.๔.๖ นิรวิกัลปะ หมายถึง ความปราศจากการคิดปรุงแตงหรอืปราศจากการคิด
แบงแยกเปนทวิภาวะ เปนคาํอธิบายภาวะจิตที่เขาถึงความหลุดพนแลว  มีความหมายอยางเดียวกับ
คําวา “นิรวิกลัปชญาณ” หมายถึงญาณหรือปญญาที่รูส่ิงทั้งหลายโดยปราศจากการคิดแบงแยกเปน
ทวิภาวะ 
 ๑.๔๗ อาลยวิชญาน (บาลี = อาลยวิญญาณ)    หมายถงึ วิญญาณที่เปนแหลงเก็บหรือ
สะสมเมล็ดพันธุ (พีชะ) แหงกิเลสและผลกรรมดีกรรมชั่ว  รวมทั้งวาสนา (ความเคยชิน) ตาง ๆ 
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๘ 

 ๑.๔.๘ ประพฤติวิชญาน (บาลี= ปวัตตวิิญญาณ)  หมายถงึ วิญญาณที่ทําหนาที่รับรูอารมณ
ทางอายตนะ ๖  คือ ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย และทางใจ   
 ๑.๔.๙  กลิษฏมนัส (บาลี=กลิฏฐมนัส) หมายถึง จิตระดับความคิด  คือจติที่ทําหนาที่คดิ
ปรุงแตงอารมณภายใตการครอบงําของกิเลส   
 ๑.๔.๑๐ ปปญจะ/ปปญจธรรม  หมายถึง กิเลสเครื่องเนิ่นชา หรือกิเลสที่เปนตัวการทํา
ใหคิดปรุงแตงยืดเยื้อยาวนานในสังสารวัฏ  ไดแก ตัณหา  มานะ  และทฏิฐิ 
 ๑.๔.๑๑ นิปปปญจะ หมายถึง ความปราศจากการคิดปรุงแตงภายใตอิทธิพลของกิเลส
เครื่องเนิ่นชา  เปนคําไวพจนหนึ่งของนิพพาน 
 ๑.๔.๑๒ ปปญจสัญญาสังขา  หมายถึง  แงมุมหรือความซับซอนของสัญญาที่กําหนด
หมายขอมูลตาง ๆ ที่จิตคิดปรุงแตงขึ้นแลวเปนขอมูลใหจติคิดปรุงแตงตอ ๆ ไป   
 ๑๔.๑๓ อาศรยปราวฤตต ิ  แปลวา การหมุนกลับ หรือการรื้อถอนระดับรากฐาน 
หมายถึง การรือ้ถอนอาสวกิเลสหรืออนุสัยกิเลสที่มีอยูในอาลยวิชญาน 
 ๑๔.๑๔ มาธยมิก หมายถึง ชาวมาธยมก หรือศาสนิกผูนับถือนิกายมาธยมก 
 ๑๔.๑๕ มาธยมก  หมายถึง นิกายมาธยมก หรือนิกายที่เนนคําสอนเรื่องทางสายกลาง
หรือหลักปฏิจจสมุปบาท   
 ๑๔.๑๖ โยคาจาร หมายถึง นกิายโยคาจาร หรือนิกายที่เนนการปฏิบัติโยคะหรือสมาธ ิ
 ๑๔.๑๗ โยคาจาริน หมายถงึ ชาวโยคาจาร หรือศาสนิกผูนับถือนิกายโยคาจาร 

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ (Literatures Review) ในที่นี ้ ผูวจิัยมี
จุดมุงหมาย ๓ ประการ คือ (๑) ตองการสํารวจภาพรวมขององคความรูในดานการตีความแนวคดิ
เร่ืองจิตตมาตรของนิกายโยคาจารวาไดดําเนินไปในทิศทางใดบาง  (๒) เพื่อไมใหงานวิจยัเร่ืองนี้ไป
ซํ้าซอนงานที่นักวิชาการทานอื่น ๆ ไดทาํมาแลว (๓) เพื่อใหเห็นชองวางทางวิชาการที่นักวิชาการ
ทานอื่น ๆ ยังไมไดศึกษาหรอืศึกษาบางแลวแตยังไมครอบคลุมมากพอ 
 นักวิชาการที่เสนอรูปแบบการตีความแนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจารมีหลาย
ทานดวยกนั ตอไปนี้ผูวิจยัขอนําเสนอเฉพาะงานเขยีนและงานวจิัยที่เห็นวาสําคัญ  โดยจะเรียงลําดับ
กอนหลังตามลําดับปที่งานแตละเรื่องไดรับการตีพิมพเปนครั้งแรก ดังนี้ 

๑.๕.๑ เชอรบัตสกี (พ.ศ. ๒๔๗๙) เปนนักวชิาการทานแรก  ๆที่เสนอการตีความแนวคิดเรื่อง
จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร ในงานแปลเรื่อง “Madhyānta-vibhańga: Discourse on Discrimination 

between Middle and Extremes”  เขามองวา พัฒนาการของแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในอินเดีย
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๙ 

เปนไปในลักษณะของการโตแยงหักลางกนัเอง (antithetical) แลวสังเคราะหแนวคิดใหมขึ้นมา โดย
เร่ิมจากแนวคดิแบบพหุนิยม (Pluralism) ของนิกายหนียาน  แลวตามดวยแนวคดิแบบเอกนิยม 
(Monism) ของนิกายมาธยมก และสุดทายเปนแนวคิดแบบเอกนิยมทางวิญญาณ (Spiritual Monism) 
ของนิกายโยคาจาร  นิกายโยคาจารเชื่อวา จิตเปนความจริงสูงสุดเพียงอยางเดียว มีสภาพเปน
วิญญาณบริสุทธิ์ (วิชญัปตมิาตรตา) ระดบัโลกุตระ  เหมือนกับแนวคดิจิตสัมบูรณ (Absolute Idea) 
ของเฮเกล๓๘

๑.๕.๒ มูรติ (พ.ศ. ๒๔๙๘)  ในงานวจิัยเร่ือง “The Central Philosophy of Buddhism”  
เขามองพัฒนาการของแนวคดิทางพระพุทธศาสนาในอินเดียแบบเดยีวกับเชอรบัตสกี คือ มอง
พัฒนาการแบบโตแยงกนัเองแลวสรางแนวคิดใหมขึ้นมา  โดยแบงเปน ๓ ยุค คือ  (๑) ยุคสัจนิยม 
(realistic) และพหนุิยมของนิกายหีนยาน (๒) ยุคสัมบูรณนิยมหรือศูนยวาทของนกิายมาธยมก และ 
(๓) ยุคจตินิยม (idealistic) ของนิกายโยคาจาร  นิกายโยคาจารเปนแนวคิดจตินิยมเลอเลิศ (idealism 
par excellence) เพราะเชื่อวาส่ิงที่แทจริงมีเพียงหนึ่งเดยีวเทานั้นคือจิต  ส่ิงอ่ืน ๆ เปนมายาหรือเปน
ภาพสะทอนของจิตเทานั้น  จิตหรือวญิญาณเปนกิริยภาพบริสุทธิ ์ (Pure Act) และเปนแหลง
สรางสรรคสรรพสิ่ง (creative act) คลายกับแนวคดิแบบสัมบูรณนิยมของลัทธิอไทฺวตะ เวทานตะ ที่
มองวาโลกภายนอกที่ประจกัษแกการรับรูของเราเปนเพยีงมายาภาพเทานั้น๓๙   
  ๑.๕.๓ ชัตเตอรจี (พ.ศ. ๒๕๐๕)  ในงานวิจยัเร่ือง  “The Yogācāra Idealsim” เขาได
แบงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวคิดทางพระพทุธศาสนาในอินเดียออกเปน ๓ ยุคเหมอืน
นักวิชาการสองทานแรก  คือ (๑) ยุคสัจนิยม (realism) ไดแก ยุคของนิกายสรวาสตวิาทและนิกาย-
เสาตรานติกะ (๒) ยุควิพากษ (criticism) ไดแกยุคแหงการวิพากษโดยใชระบบตรรกะ (logic) และ
วิภาษวิธี (dialectic) ของนิกายมาธยมก (๓) ยุคจิตนิยม (idealism) ไดแก ยุคของนิกายโยคาจาร   
แนวคดิของนกิายโยคาจาร สวนหนึ่งเปนการรับเอาแนวคิดแบบจิตนิยมของนิกายเสาตรานติกะมา  
ในขณะเดยีวกป็ฏิเสธแนวคดิแบบสัจนยิมของนิกายนี้ทีม่องวามีความจริงอยูในธรรมทั้งหลาย  ใน
สวนแนวคิดของนิกายมาธยมกะกเ็ชนเดยีวกัน นิกายโยคาจารไดรับเอาแนวคดิแบบศูนยตามาสวน
หนึ่ง แตก็ปฏิเสธวาแนวคดิศนูยตาของนกิายนี้สุดโตงจนเกินไป  เขามองวา จิตในทัศนะของนิกาย-
โยคาจารจิตเปนเจตจํานงบริสุทธิ์ (Pure Will) เหมือนแนวคิดเรื่องกิริยภาพบริสุทธิ์ (Pure Act) หรือ
พรหมันของลัทธิอไทวตะ เวทานตะ  นอกจากนัน้ แนวคิดเรื่องอาลยวชิญานของนิกายโยคาจาร มี
สวนคลายคลึงกับประกฤติของลัทธิสางขยะ เพราะแนวคิดทั้งสองระบบตางก็ยอมรบัแนวคดิเรื่อง

                                          
๓๘ Th.Stcherbatsky, Madhyānta-vibhańga : Discourse on Discrimination Between Middle and 

Extreme, p. 4-8. 
๓๙ T.R.V. Murti, the Central Philosophy of Buddhism, pp. 4, 316-317. 
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๑๐ 

วิวัฒนาการเหมือนกัน  กลาวคือ สรรพสิ่งเราสามารถสืบยอนกลับไปหาแหลงกําเนดิดั้งเดิมของมนั
ได  ส่ิงนั้น คือ จิต (โยคาจาร) หรือประกฤติ (สางขยะ)๔๐  

๑.๕.๔ พระราหุล (พ.ศ. ๒๕๒๑) ในงานเขยีนเรื่อง “Zen and the Taming of the Bull”  
พระราหุลไดวจิารณนกัวิชาการที่ตีความแบบเอกจิตนยิมวา เปนการตีความที่ผิดพลาดอยางรายแรงและ
ขัดแยงกับหลักคําสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน๔๑  ในทัศนะของ   
พระราหุล ทั้งนิกายมาธยมกะและโยคาจาร ลวนแตนําเสนอแนวคดิดั้งเดมิของพระพุทธศาสนา
เหมือนกนั คือ แนวคดิเรื่อง “ไนราตมยะ”   “ศูนยตา”    “ตถตา” และ “ปฏิจจสมุปบาท” เพียงแตรูปแบบ
การนําเสนอและการใชถอยคําอาจจะแตกตางกันบาง  พระราหุลมองวา ทั้งแนวคดิเรื่อง ศูนยตาที่เสนอ
โดยทานนาคารชุน และแนวคิดเรื่องจิตตมาตรที่พัฒนาโดยทานอสังคะและทาน      วสุพันธ ุ  ไมได
ขัดแยงกันแตอยางใด  ตรงกันขามกลับสงเสริมกันและกนัดวยซํ้าไป  แทจริงแลวแนวคิดทั้งสองนี้กค็ือ
แนวคดิดั้งเดิมของพระพุทธศาสนานั่นเอง  เพียงแตไดรับการอธิบายดวยวธีิการและเหตุผลที่แตกตางกัน
เทานั้น  ถาปราชญทั้งสองนิกายจะมีความเห็นแตกตางกันอยูบาง ก็เปนเพียงแคเหตุผลและทฤษฎีที่
ออกแบบมาอธิบายคําสอนดั้งเดิมในคัมภีรเทานั้น  หาใชปญหาในตวัคําสอนเองไม๔๒    
 ๑.๕.๕ วิลลิส (พ.ศ. ๒๕๒๒)  ในงานเขียนเรื่อง “On Knowing Reality” เขามองวา 
การปฏิเสธวัตถุภายนอกของนิกายโยคาจารไมใชประเด็นทางอภิปรัชญา หากแตเปนประเดน็ทาง
ญาณวิทยา (epistemological) มากกวา  กลาวคือ ส่ิงที่เรารับรูในชีวิตประจําวนัไมใชภาพที่เทีย่งตรง
กับวัตถุที่อยูนอกจิต  หากแตเปนเพียงมโนภาพของวตัถุ (วิชญัปติมาตร) ที่จิตคิดสรางขึ้นเทานั้น 
(conceptualized object)๔๓ เขามองอีกวา คําวา “จิตตมาตร” และ “วิชญัปติมาตร” ของนิกายโยคา
จาร  ไมใชคําที่ใชในความหมายสูงสุด หากแตเปนคําสําหรับอธิบายวาภาพนิมิตตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่กําลังปฏิบัติกรรมฐานวา ภาพทีผู่ปฏิบัติธรรมเห็นในนิมิตนัน้ไมใชภาพของสิ่งนั้นจริง ๆ 
หากแตเปนภาพที่จิตคิดสรางขึ้นเทานั้น    โดยนัยนี ้  เมื่อคําทั้งสองนี้ไมไดใชในความหมายสูงสุด 
จึงเปนไปไมไดที่นิกายโยคาจารจะปฏิเสธความมีอยูจริงของวัตถุภายนอก๔๔  

                                          
๔๐ A.K. Chatterjee, The Yogācāra Idealism, pp. 1-23, 91. 
๔๑ Walpola Rahula, Walpola Rahula, “Vijñaptimatratā Philosophy in the Yogācāra System - some 

wrong notions,” p. 64. 
 
๔๒ Ibid., p. 82-83. 
๔๓ Janice Dean Willis, On Knowing Reality, p. 26. 
๔๔ Ibid., p. 21. 
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๑๑ 

 ๑.๕.๖ โกชัมมัตตัม (พ.ศ. ๒๕๒๕) ในงานวิจยัระดับปริญญาเอกเรื่อง “A Buddhist 
Doctrine of Experience”  โกชัมมัตตัม ไดศึกษาคัมภีรของนิกายโยคาจาร ๔ คัมภีร ที่แตงโดยทาน
วสุพันธ ุ  คือ มัธยานตวภิาค  ตริสวภาวนริเทศ  ตริมศติกา และวิมศติกา  จากการศึกษาเขาพบวา    
ขอมูลในคัมภรีทั้ง ๔ นี้  ไมมีหลักฐานสวนไหนเลยที่จะตีความไดวาทานวสุพันธุปฏิเสธแนวคิด
แบบพหุสัจนิยม (realistic pluralism) แลวยอมรับแนวคดิแบบเอกจิตนิยม ส่ิงที่ทานวสุพันธุพยายาม
นําเสนอคือแนวคิดเรื่องการรบัรูโลกทางประสาทสัมผัสในชีวิตประจําวนัของปุถุชนทั่วไปวา เปน
การรับรูที่ไมเที่ยงตรงตอความจริงส่ิงนั้น ๆ เพราะถูกบดิเบือนดวยกิเลสและความโนมเอียงภายใน
จิตใจ  ดังนั้น  ส่ิงที่ทานวสุพันธุปฏิเสธจึงไมใชความมีอยูจริงของวตัถุภายนอก หากแตคือทฤษฎี
ความรูแบบสมนัยเทานัน้ (correspondence theory of knowledge)๔๕  

๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.๖.๑  ทําใหทราบรูปแบบการตีความแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร 
             ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 ๑.๖.๒ ทําใหทราบแนวคิดจิตตมาตรที่ปรากฏในคัมภีรนิกายโยคาจารและแนวคิด 
             เรื่องจิตที่เปนรากฐานแนวคิดจิตตมาตรในคัมภีรพระพุทธศาสนายุคตน 
 ๑.๖.๓  ทําใหทราบแนวทางการตีความแนวคิดจิตตมาตรแบบใหมบนฐานแนวคิด     
             เรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตน  

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๑.๗.๑ วิธีวิทยาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจยันี ้ เปนการวจิัยเชิงเอกสาร (documentary Research)  โดยจะเก็บรวบรวมขอมูล
ช้ันปฐมภูม ิ (primary sources) ทั้งจากคัมภีรของพระพุทธศาสนายุคตนและจากคัมภีรของนิกาย    
โยคาจาร  สวนขอมูลช้ันทุติยภูม ิ (secondary sources) จะอาศัยขอมูลจากงานเขยีนของนักคิดและ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั่วไป  ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 ก. ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 
 (๑) ขอมูลฝายพระพุทธศาสนายุคตน จะรวบรวมจากคัมภีรพระไตรปฎกของเถรวาททั้ง
ฉบับอักษรบาลีและฉบับที่แปลเปนภาษาไทย  นอกจากนั้น จะใชขอมูลจากคัมภีรช้ันรองเปนสวน
เสริม คือ คัมภีรอรรถกถา  มิลินทปญหา เปนตน 

                                          
๔๕ Thomas  A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p. 211. 
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๑๒ 

 (๒)  ขอมูลฝายนิกายโยคาจาร  จะรวบรวมทั้งจากคมัภีรช้ันตนและชั้นรอง  คัมภีร
ช้ันตน คือ ทศภูมิกสูตร  สัมธินิรโมจนสูตร  ลังกาวตารสูตร  และวิมลเกียรตินิรเทศสูตร  คัมภีรช้ัน
รอง เชน โยคาจารภูม ิ    มัธยานตวิภาคการิกา    ตริสวภาวนิรเทศ   ตริมศติกา   วิมศติกา  วิชญัปต-ิ
มาตรตาสิทธิศาสตร  ปนตน 
 ข. ขอมูลชั้นทุติยภูมิ 

 ขอมูลช้ันทุติยภูมิทั้งฝายพระพุทธศาสนายคุตนและฝายนิกายโยคาจาร  จะรวบรวมจาก
เอกสารประเภทหนังสือ  บทความ  และงานวิจยั  ที่เขียนโดยนกัคิดและนักวิชาการทั่วไป  ทั้งที่อยู
ในภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ   

 ๑.๗.๒ แนวคดิทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดทฤษฎี (theoretical  framework) ที่ผูวิจัยนาํมาใชเปนฐานในการวิเคราะห
ปญหา  ประกอบดวยหลักธรรมที่เปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา และแนวคิดทฤษฎีของผูรู
ทางพระพุทธศาสนา  ดังตอไปนี ้
 (๑) ปฏิจจสมุปบาท : การใชหลักปฏิจจสมุปบาทมาเปนกรอบในการวิเคราะหปญหา 
เพราะผูวจิัยมองวา หลักธรรมหมวดนี้เปนธรรมสําคัญที่แสดงใหเหน็การเกดิทุกข (สมุทยวาร) และ
ความดับทุกข(นิโรธวาร) โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจําวันทีต่ัดตอนแสดงเฉพาะชวงการ
รับรูโลกทางอายตนะที่จะนําไปสูความทุกขและความดับทุกข  

(๒) แนวคิดเรื่องปปญจะ/นิปปปญจะ : แนวคิดเรื่องปปญจะและนปิปปญจะเปนการ
แสดงเรื่องทุกขและความดับทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาทในอีกรูปแบบหนึ่ง  แตเนนแสดงใหเหน็
บทบาทการทํางานของจิตในกระบวนการรับรูทางอายตนะเปนพิเศษ คือ บทบาทของจิตในการรับรู
แบบปรุงแตงสรางสรรคโลกใหเกิดความยุงเหยิงและหลากหลาย (ปปญจะ) แลวนําไปสูความทุกข
ในสังสารวัฏ  และบทบาทของจิตในการรับรูแบบมีสติปญญาหรือรับรูแบบรูเทาทัน  ไมรับรูแบบ
คิดปรุงแตงสรางสรรคโลก (นิปปปญจะ) ตามอํานาจของกิเลส   

(๓) แนวคิดเรื่องไตรสภาวะ : เปนแนวคิดของนิกายโยคาจารที่อธิบายบทบาทของจิตใน
รูปแบบของสภาวะ ๓ อยาง คือ (๑) ปริกัลปตสภาวะ หมายถึง สภาวะที่จติคิดปรุงแตงขึ้นหรือคิด
แบงแยกเปนทวิภาวะระหวางตัวเรา-ของเรา  ผูรู-ส่ิงที่ถูกรับรู  ผูยึดถือ-ส่ิงที่ถูกยึดถือ รวมทั้งโลก
แหงสมมติบัญญัติ (concept) ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อส่ือสารกัน เชน สัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา เขา  เปน
ตน  ซ่ึงเมื่อวาโดยธรรมชาตทิี่แทจริงแลว  ภาวะทีเ่ปนคูเหลานีไ้มมีอยูจริง  มีแตความวางหรือศนูยตา  
(๒) ปรตันตรสภาวะ หมายถึง สภาวะที่ส่ิงทั้งหลายตางอาศัยกันเกิดขึน้ตามเหตุปจจยั  ไมมีส่ิงใดทีม่ี
อยูเปนอยูไดดวยตวัของมันเอง (๓) ปรินิษปนนสภาวะ  หมายถึง สภาวะที่บรรลุถึงความสมบูรณ 
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๑๓ 

ไดแก สภาวะที่จิตบรรลุถึงความสมบูรณ  มีปญญารูเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงวาลวนแต
อาศัยเหตุปจจยัเกิดขึน้  รูเทาทันสมมติบัญญัติ  ไมคิดปรุงแตงหรือคิดแบงแยกตามอํานาจของกิเลส  

(๔) แนวคดิวกัิลปะ/นิรวิกัลปะ เปนแนวคิดของนกิายโยคาจารที่อธิบายกระบวนการรับรู
โลก ๒ รูปแบบของจติ  เหมอืนแนวคดิเรือ่งปปญจะและนิปปปญจะของพระพทุธศาสนายุคตน  ความ
จริงแลวก็เปนแนวคดิเดยีวกบัแนวคิดเรื่องไตรสภาวะนั่นเอง  กลาวคือ วิกัลปะ เปนแนวคดิที่อธิบาย
การรับรูโลกแบบคิดแบงแยกหรือคิดสรางโลกและสรรพสิ่งของจติ  สวนนิรกัลปะ แนวคดิที่อธิบาย
การรับรูโลกแบบรูเทาทนั รูตามความเปนจริงหรือรูตามเหตุปจจยั  ไมคิดปรุงแตงเปนทวภิาวะตาม
อํานาจของกเิลส   

๑.๘ ขอบเขตของการวิจัย  
ขอมูลหลักฐานที่ผูวิจัยใชศึกษาในงานวจิัยเร่ืองนี้มีอยู ๒ สวน คือ  
๑.๘.๑ สวนขอมูลหลักฐานในพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาท  ขอมูลหลักฐานสวน

นี้ไดจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา  ฏีกา ฉบับมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่นักคิดและนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาแตงขึ้น ทั้งที่
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๑.๘.๒ สวนขอมูลหลักฐานในพระพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาร  ขอมูลหลักฐาน
สวนนี้จะเนนศึกษาคัมภีรช้ันตนของนิกายโยคาจาร ไดแก ทศภูมกิสตูร  ลังกาวตารสูตร  สัมธินิร-
โมจนสูตร ปรัตยุตปนนพทุธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร (ภัทรปาลสูตร) รวมทั้งคัมภีรช้ันรองที่
คณาจารยของนิกายโยคาจารแตงขึ้น ดังนี ้
 ๑) มัธยานตวภิาคการิกา (โดยทานอสังคะ นิกายโยคาจาร) 
 ๒) ตริสวภาวนิรเทศ (โดยทานวสุพันธุ นกิายโยคาจาร) 
 ๓) ตริมศติกา (โดยทานวสุพนัธุ นิกายโยคาจาร) 
 ๔) วิมศติกา (โดยทานวสุพนัธุ นิกายโยคาจาร) 
 ๕) มัธยานตวภิาคภาษยะ (โดยทานวสุพันธุ นิกายโยคาจาร) 
 ๖) มัธยานตวภิาคฎีกา (โดยทานสถิรมติ  นิกายโยคาจาร)   
 ๗) มหายานปญจขันธศาสตร (โดยทานสถิรมติ  นิกายโยคาจาร )   
 ๘) มูลมัธยมกการิกา (โดยทานนาคารชุน นิกายมาธยมก) 
 ๙) มัธยมกาวตาร (โดยทานจนัทรกีรติ  นิกายมาธยมก) 
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๑๔ 

แผนภูมิแสดงกระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 

๑ 

๒

๓ 

การตีความแบบตางๆ ของ
นักคิดและนักวิชาการ 

แนวคิดจิตตมาตรในคัมภีร
นิกายโยคาจาร 

การตีความจิตตมาตรบน
ฐานแนวคิดเรื่องจิตใน
พระพุทธศาสนายุคตน 

การประเมินรูปแบบการ
ตีความแบบตางๆ  

แนวคิดเรื่องจิตที่เปน
รากฐานแนวคิดจิตมาตร  
ในพระพุทธศาสนายุคตน 

แนวคิดจิตตมาตร 
ของนิกายโยคาจาร 

๔ 
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บทที่ ๒ 

รูปแบบการตีความแนวคิดเรื่องจิตตมาตร 

 รูปแบบการตีความแนวคิดจิตตมาตรที่แตกตางกันในหมูชาวพุทธมหายานคงไดเกิด
ขึ้นมานานแลวทั้งในประเทศอินเดียและประเทศจีน  ประเด็นของความขัดแยงสวนมากจะเปนเรื่อง
อารมณที่เรารับรูทางอายตนะวามีอยูจริงในโลกภายนอกหรือไม  แตหลักฐานบันทึกรูปแบบการ
ตีความที่แตกตางกันเทาที่ตกทอดมาถึงเรามีอยูนอยเต็มที  หลักฐานสวนใหญกระจายอยูในคัมภีร
ของนิกายฝายตรงขาม เชน คัมภีรนิกายมาธยมก และคัมภีรฝายฮินดู เปนตน  เมื่อนิกายโยคาจารถูก
นําเขาสูประเทศจีน  รูปแบบการตีความที่แตกตางกันคงถูกนําไปเขาไปเชนเดียวกัน  ดังปรากฏ
หลักฐานวาในยุคของพระถังซัมจั๋งมีแนวคิดที่ขัดแยงกันในเรื่องจิตตมาตรอยู ๑๐ แนวคิดดวยกัน  
แตไมปรากฏหลักฐานวาแนวคิดเหลานั้นมีรายละเอียดอยางไรบาง   เทาที่ทราบก็คือพระถังซัมจั๋งได
โจมตีการตีความแบบอื่นๆ วาผิดพลาดบกพรอง  การตีความที่ทานถือวาถูกตองคือการตีความตาม
คั

                                                       

มภีรวิชญัปติมาตรตาสิทธิศาสตร  ของทานพระธรรมปาละ  ซ่ึงถือวาอารมณที่รับรูไมไดมีอยูจริงๆ 
ตอมาการตีความตามแนวทางของพระถังซัมจั๋งไดถูกทานวันชุก (Wŏnch’úk)๑ พระอรรถกถาจารย
ชาวเกาหลี  วิจารณวาเปนการตีความที่ไมถูกตอง  โดยทานเสนอการตีความวา การรับรูที่เรียกวา
เปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น (วิชญัปติมาตร) ไมไดหมายความวาอารมณภายนอกไมมีอยูจริง   
เพียงมโนภาพที่จิตคิดปรุงแตงขึ้นเทานั้นที่ไมมีอยูจริง๒  สรุปวาแนวโนมการตีความจิตตมาตรแบบ
จิตนิยมและแบบที่ไมใชจิตนิยมไดเกิดขึ้นมานานแลวในหมูชาวโยคาจารเองทั้งในประเทศอินเดีย
และประเทศจีน 
 เนื้อหาของบทที่ ๒ นี้   ผูวิจัยตองการอภิปรายใหเห็นพัฒนาการของการตีความแนวคิด
เรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจารในรูปแบบตางๆ  เทาที่มีหลักฐานขอมูลใหศึกษา  โดยไดจํากัด
ขอบเขตการอภิปรายเฉพาะรูปแบบการตีความที่แตกตางกัน  ๖ แบบ คือ (๑) การตีความของนิกาย
มาธยมก  (๒) การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญา (๓) การตีความแบบจิตนิยมอัตวิสัย (๔) การ
การตีความแบบพหุสัจนิยม  (๕) การตีความทางญาณวิทยา และ (๖) การตีความทางปฏิบัติ 

 
๑ ทานวันชุก (Wŏnch’úk) มีชีวิตอยูราว พ.ศ. ๑๑๗๔-๑๒๓๙  เปนพระอรรถกถาจารยนิกายโยคาจาร 

ชาวเกาหลี  มีผลงานการแตงคัมภีรที่สําคัญ เชน อรรถกถาอธิบายสัมธินิรโมจนสูตร เปนตน   ดู   Damien Keown,           
A Dictionary of Buddhism (New York: Oxford University Press, 2003), p. 336. 

๒ John Jorgensen, “Representing Wŏnch’úk (613-696),” Religion and Biography in China and 
Tibet, ed. by Benjamin Penny (London: Curzon, 2002), pp. 74-80. 
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๑๖ 

แผนภูมิแสดงรูปแบบการตคีวามจิตตมาตร 

 
 

 ๕. การตีความทางญาณวิทยา 

 ๔. การตีความแบบพหุสัจนิยม 

 ๓. การตีความแบบจิตนยิมอัตวิสัย 

 ๒. การตีความแบบจิตนยิมทางอภิปรัชญา 

 ๑. การตีความของนิกายมาธยมก 

๖. การตีความทางปฏิบัต ิ

รูปแบบการตคีวาม 
จิตตมาตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๒.๑  การตีความของนิกายมาธยมก 
 ในประวัติศาสตรความขัดแยงเกี่ยวกับการตีความเรื่องจิตตมาตรระหวางนิกายมหายาน
สองนิกายหลักในอินเดีย  คือ นิกายมาธยมก กับ นิกายโยคาจาร  คงจะมีคณาจารยของทั้งสองนิกาย
นี้ไดแสดงเหตุผลการโตแยงแนวคิดของกันและกันไวมากมาย  แตเอกสารทางประวัติศาสตรเทาที่
พอมีเหลือใหสืบคนได   ดูเหมือนจะมีเพียงคัมภีรที่แตงโดยอาจารยนิกายมาธยมก ๒ เรื่อง คือ 
คัมภีรมัธยมกาวตาร  และคัมภีรมัธยมกาวตารภาษยะ แตงโดยทานจันทรกีรติ๓  เนื้อหาหลักของ
คัมภีรทั้งสองนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับลําดับขั้นการบรรลุธรรมของโพธิสัตวที่เรียกวา ทศภูมิ (ภูมิ ๑๐) ใน
ภูมิขั้นที่ ๖ ช่ือวา อภิมูขี  มีเนื้อหาสวนหนึ่งที่กลาวถึงแนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  

                                                        
๓ทานจันทรกีรติ  มีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓  เปนปราชญคนสําคัญของนิกายมาธยมกสํานัก 

ปราสังคิกะ  มีผลงานดานการแตงคัมภีรที่มีช่ือเสียงหลายเรื่อง เชน คัมภีรประสันนปทา  ซึ่งเปนคัมภีรที่แตงขึ้น
เพื่ออธิบายความในคัมภีรมูลมัธยมกการิกาของทานนาคารชุน   คัมภีรมัธยมกาวตาร  ซึ่งเปนคัมภีรแสดงภูมิธรรม
ของพระโพธิสัตว  มีทั้งหมด ๑๐ ขั้น เรียกวา ทศภูมิ  และคัมภีรมัธยมกาวตารภาษยะ  ซึ่งเปนคัมภีรอรรถาธิบาย
เนื้อหาคัมภีรมัธยมกาวตารอีกช้ันหนึ่ง   
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๑๗ 

และคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  แตงโดยทานสันติเทวะ๔ เนื้อหาของคัมภีรนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนตามวิถีทางมหายาน  เร่ิมตนตั้งแตการตั้งโพธิจิตแลวบําเพ็ญบารมี ๖ เพื่อเขาถึงการตรัสรู (โพธิ)  
ในบทที่วาดวยการบําเพ็ญปญญาบารมี  มีเนื้อหาบางสวนที่เกี่ยวกับการโตแยงแนวคิดเรื่องจิตตมาตร
ของนิกายโยคาจาร  ดังนั้น ในการนําเสนอรูปแบบการตีความของนิกายมาธยมก  ขอมูลสวนใหญที่
ผูวิจัยนํามาใชศึกษาจึงเปนขอมูลจากคัมภีรของอาจารยทั้งสองทานนี้   
 กอนที่จะทําการโตแยง  ทานจันทรกีรติเร่ิมตนดวยการนําเสนอภาพรวมแนวคิดเรื่อง
จิตตมาตรของนิกายโยคาจารจากคัมภีรสุภาษิตสงเคราะห ดังนี้   

 (ชาวโยคาจารยืนยนัวา) ส่ิงที่ถูกรับรูก็ไมมี  ทั้งผูรับรูก็มิอาจพบไดในที่ไหนๆ            
ดังนั้น  พระโพธิสัตวจึงเขาใจไดวา ไตรภมูิ๕ เปนเพยีงจิตเทานั้น  กเ็พราะอาศัยปรัชญา  
พระโพธิสัตวนั้นจึงรูยิ่งขึน้ไปอีกวา ความจริงเปนเพยีงจติเทานั้น๖  

 คล่ืนปรากฏขึ้นในมหาสมุทรแลวถูกซัดเขาหาฝง ฉันใด  จิตตมาตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
อาศัยอํานาจของตน  จึงปรากฏออกมาจากพีชะทั้งปวง  ซ่ึงกลาวถึงในฐานะอาลยวิชญาน๗  

 อุปมาเรื่องคลื่นในมหาสมุทรปรากฏบอยครั้งในคัมภีรนกิายโยคาจาร  โดยเฉพาะคมัภีร
ลังกาวตารสูตร  ที่มาของอุปมานี้เกิดจากครั้งหนึ่งพระพทุธเจาเสด็จไปยังเกาะลังกา  ขณะประทับอยู
ในปราสาทบนยอดเขามาลยั  พระองคทอดพระเนตรลงมายังมหาสมทุรแลวทรงเหน็ระลอกคลื่นที่
ถูกลมซัดเขาหาฝง  จากนัน้ทรงโยงเรื่องนี้เขามาเปรียบเทียบกับปรากฏการณทางจิตเพื่อสอนกลุม
คนที่เขาเฝาอยูในขณะนั้น๘   ความหมายของขอความขางตนก็คือวา การเกิดคล่ืนในมหาสมุทรนั้นมี
ที่มาจากเหตุปจจัยหลายอยาง คือ (๑) มีอาณาบริเวณมหาสมุทรซ่ึงเปนพื้นที่ราบลุมสําหรับบรรจุน้ํา  
(๒) มนี้ําที่ไหลมาจากแมน้ําสายตางๆ (๓) มีพลังลมพัดพา  และ (๔) มคีล่ืนปรากฏขึ้นจากการพัดพา

                                                        
๔ทานสันติเทวะ  มีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่  ๑๔  เปนปราชญคนสําคัญของนิกายมาธยมกสํานัก 

ปราสังคิกะ เปนอาจารยสําคัญของมหาวิทยาลัยนาลันทา  ทานไดแตงคัมภีรไวเปนจํานวนมาก  แตเทาที่คนพบใน
ปจจุบันมีเพียง ๒ คัมภีรเทานั้น คือ คัมภีรศึกษาสมุจจัย  และคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 

๕ คําวา “ไตรภูมิ” บางครั้งเรียกวา “ไตรธาตุ” หมายถึง โลกหรือภูมิของหมูสัตวผูยังทองเที่ยวอยูใน
วังวนแหงสังสารวัฏ   ประกอบดวย (๑) กามภูมิ (๒) รูปภูมิ และ  (๓) อรูปภูมิ   

๖มัธยมกาวตาร ๖.๔๕  อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1992), p. 162. 

๗ มัธยมกาวตาร  ๖.๔๖ อางใน  Ibid., p. 163. 
๘ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private 

Limited, 2003), p. 3. 
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๑๘ 

ของลมนั้น จดุที่นิกายโยคาจารตองการเนนในอุปมานีก้ค็ือคลื่น คนที่ไมรูมักจะคดิวาคลื่นกับน้ําเปน
ความจริงสองอยางที่แยกตางหากจากกัน   ความจริงแลวคล่ืนกับน้ําก็ส่ิงเดยีวกันนัน่เอง  ความเปนคูเปน
เพียงมายาภาพที่เกิดจากความเขาใจผิดของคน   เชนเดยีวกับโลกที่เรารับรูภายนอก  เกิดจากเหตุปจจัย
หลายอยาง คือ (๑) มีอาลยวิชญานเปนแหลงสะสมพีชะตางๆ (๒) มพีีชะตางๆ ที่เปนผลแหงกรรม
และกิเลสถูกสะสมไวในอาลยวิชญาน  (๓) มีพลังอํานาจภายในจิต(ศกัติ)กระทําตอพีชะตางๆ และ 
(๔) มีโลกที่รับรูทางอายตนะปรากฏขึ้นจากพีชะตางๆ เพราะการกระทําของพลังอํานาจภายในจิต   
จุดที่นิกายโยคาจารตองการเนนคือโลกที่เรารับรูภายนอก  คนที่ไมรูมักจะคดิปรุงแตงไปวาโลกที่
รับรูภายนอกเปนความจริงทีแ่ยกตางหากจากผูรับรู(ทวิภาวะ) ความจริงแลวโลกที่เรารับรูก็คือโลก
แหงพชีะในอาลยวิชญานของเรานั่นเอง  นี้คือความหมายของแนวคดิจิตตมาตรในขอความที่ทาน
จันทรกีรติยกมาขางตน       
 หลังจากสรุปใหเห็นภาพรวมแนวคิดของนิกายโยคาจารแลว  ทานจันทรกีรติจึงได
แสดงเหตุผลโตแยงไปทีละประเด็น    ตอไปเราจะมาดูวา เมื่อทานจันทรกีรติไมเห็นดวยกับรูปแบบ
การตีความจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  ทานมีเหตุผลอะไรสนับสนุนขอโตแยงและมีเหตุผลอะไร
สนับสนุนขอเสนอในการตีความของทาน 

 (๑) มายากับความจริง :   นิกายโยคาจารถือวา โลกที่เรารับรูภายนอกนั้นเปนเพียงมายา
ภาพหรือภาพลวงตา (illusion) ที่ไมมีอยูจริง   มายาภาพนี้ไมตางอะไรกับการเห็นเชือกแลวคิดวาเปน
งู  มายากลที่นักเลนกลสรางขึ้น  ความฝนในเวลานอนหลับ  และการเห็นดวงจันทรสองดวงของคน
เปนโรคตา๙  แตมายาภาพนี้จะเกิดขึ้นลอยๆ โดยไมมีความจริงเปนฐานรองรับไมได         ดังขอความ
ตอไปนี้ 

ปรตันตรรูป๑๐  ทําหนาที่เปนฐานรองรับบัญญัติ  ดังนี้ (๑) ปรากฏขึ้นในความไมมีของ
อารมณภายนอก  (๒) เปนสิ่งที่มีอยูจริง (๓) แกนแทของมัน(สวรูป) ไมมีอยูในขอบเขต
ของสิ่งที่คิดปรุงแตงขึ้น (ปรปญจะ)๑๑

                                                        
๙ ขออุปมาเหลานี้นิกายโยคาจารมักจะยกขึ้นมาเปรียบเทียบบอย ๆ เพื่อแสดงถึงความเปนมายาหรือ

ความไมมีอยูจริงของโลกภายนอก 
๑๐ คําวา “ปรตันตรรูป” บางครั้งนิกายโยคาจารเรียกวา  “ปรตันตรภาวะ” บาง “ปรตันตรสวภาวะ”

บาง  “ปรตันตรลักษณะ” บาง  หมายถึงสิ่งที่มีอยูจริง(จิต)อันเปนฐานรองรับมายาภาพที่เราคิดสรางขึ้น เชน การ
เห็นเชือกในที่มืดสลัวแลวคิดวาเปนงู  มายาภาพเกี่ยวกับงูที่เราคิดขึ้นจะตองมีความจริงเปนฐานรองรับคือเชือก 

๑๑มัธยมกาวตาร ๖.๔๗. อางใน Ibid., p. 163. 
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๑๙ 

 คําวา “ปรตันตรรูป” ในขอความนี้ หมายถึงจิตอันเปนฐานรองรับมายาภาพที่เราคิด
สรางขึ้นอยางผิดๆ  อุปมาเหมือนคนเห็นเชือกในที่มืดแลวคิดวาเปนงู   ภาพงูที่เราคิดขึ้นถือวาเปน
มายาหรือศูนยได  แตเชือกซ่ึงเปนฐานรองรับการเกิดความคิดวาเปนงูจะตองเปนส่ิงที่มีอยูจริง      
อีกอยางหนึ่งอุปมาเหมือนความฝนที่เกิดขึ้นในเวลาเรานอนหลับ  ความฝนถือวาเปนมายาภาพได  
แตความฝนจะเกิดขึ้นเองโดยไมมีส่ิงที่มีอยูจริงเปนฐานรองรับไมได   จริงอยูที่วาความฝนเกิดขึ้น
ในเวลาที่เรานอนหลับ   แตพอตื่นขึ้นมาเราก็สามารถรับรูมันไดโดยผานความจํา (สัญญา)   ดวย
ความฝนนี้เองทําใหเราสามารถอนุมานไปหาความมีอยูของจิตในฐานะเปนบอเกิดของมันได      
การอนุมานจากความฝนไปหาความมีอยูของจิตโดยผานความจํา (สัญญา) ของนิกายโยคาจารนี้ถูก
ทานจันทรกีรติโตแยงวา    เมื่ออารมณภายนอกไมมีเสียแลว  ยังจะมีส่ิงที่เรียกวาจิตอยูอีกหรือ          
ถาพวกทานตองการจะใชอุปมาเรื่องความฝน  ก็ขอไดโปรดทราบเถิดวา ตามทรรศนะของพวกเรา 
(ชาวมาธยมิก) แมแตในความฝนก็ไมมีจิต เพราะฉะนั้น อุปมาของพวกทานจึงไมอาจจะยอมรับได๑๒  

ทานจันทรกีรติพยายามโตแยงบนฐานแนวคิดศูนยตาของนิกายมาธยมกที่วา สรรพสิ่ง
เมื่อวาตามความจริงระดับปรมัตถแลวถือวาศูนยทั้งหมด (สรฺวํ  ศูนฺยมฺ) ศูนยทั้งจิตและอารมณ
ภายนอกจิต  เมื่อสรรพสิ่งศูนยเสียแลว  การอางความมีอยูของจิตโดยอนุมานจากความฝนของนิกาย
โยคาจารจึงถือวาไรเหตุผล  เพราะเปนวิธีการอางเหตุผลบนสมมติฐาน(Assumption)ที่ไมถูกตอง  
อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องสัญญาหรือความจํา   ทานจันทรกีรติแยงวา  จริงอยูที่วาเราสามารถระลึกรู
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตไดโดยผานความจํา  แตความจํานั้นยังมีเหตุผลไมเพียงพอที่จะ
พิสูจนความมีอยูของสิ่งที่เราจําได  ดังขอความตอไปนี้ 

ถาความมีอยูของจิตพิสูจนไดโดยอางการจําความฝนไดในเวลาตื่น  ความมีอยูของอารมณ
ภายนอกก็สามารถพิสูจนไดดวยหลักเกณฑอยางเดียวกัน  เหมือนทานจําไดวา “ฉันเห็น”  
ความจํานี้ก็ตองพิสูจนความมีอยูของสิ่งที่เห็นนั้นไดเหมือนกัน๑๓   

ทานจันทรกีรติวิจารณวา ถานิกายโยคาจารยอมอางวาความจําเกี่ยวกับเรื่องที่ฝนได
สามารถอนุมานไปหาความมีอยูของจิตได   ก็ตองยอมรับดวยวาความจําเกี่ยวกับโลกภายนอกที่เรา
รับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ก็สามารถอนุมานไปหาความมีอยูของมันไดเหมือนกัน  เพราะขึ้น
ช่ือวาความจําแลวไมวาจะเปนความจําแบบใด  ก็นาจะชี้ไปหาโลกแหงความจริงไดเทาๆ กัน  ไมมี
เหตุผลอะไรที่จะยอมรับความจําแบบหนึ่งแตปฏิเสธความจําอีกแบบหนึ่ง  อยางไรก็ตาม นิกาย    

                                                        
๑๒มัธยมกาวตาร ๖.๔๘. อางใน Ibid., p. 163. 
๑๓มัธยมกาวตาร ๖.๔๙. อางใน Ibid., p. 163. 
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๒๐ 

โยคาจารไดโตแยงกลับวา ความจําเรื่องโลกภายนอกอยางที่ทานจันทรกีรติพยายามยกมาอางนั้นไม
มีทางจะเปนไปได   เพราะความจริงที่มีอยูเพียงอยางเดียวเทานั้นคือจิต  จึงไมจําเปนตองกลาวถึง
ความจําส่ิงอ่ืนๆ  ทานจันทรกีรติแยงกลับเชนกันวา ถาจิตมีอยูเพียงอยางเดียว  การรับรู (perception) 
ของจิตจะเกิดขึ้นไดอยางไร   เพราะไมมีอารมณภายนอก(objects) ที่จะใหรับรู๑๔    

(๒) การรับรูตนเองของจิต  : นิกายโยคาจารถือวา  แมไมมีอารมณภายนอกจิตก็
สามารถทํางานรับรูได  เพราะจิตมีความสามารถในการรับรูตัวเอง (สวสังเวทนะ) ๑๕  กลาวคือ 
ในขณะที่จิตกําลังทําหนาที่รับรู  มันจะทําหนาที่พรอมกัน ๒ อยาง  คือ หนาที่ดานผูรับรูหรือดานผู
ยึดถือ  เรียกวา “คราหกาการ” (บาลี=คหียาการ/subjective aspect) และหนาที่ดานสิ่งถูกรับรู  หรือ
ส่ิงที่ถูกยึดถือ  เรียกวา “คราหยาการ” (บาลี=คหกาการ/objective aspect)๑๖   โดยหนาที่สองอยางนี้
นิกายโยคาจารถือวาเปนกฎการทํางานของจิตที่ตองเกิดขึ้นพรอมกันอยางแนนอนเรียกวา 
“สโหปลัมภนิยม”๑๗  เชน เวลาที่เรามองเห็นสีฟา  การเห็นนี้ไมไดหมายความวาจิตเห็นสีฟาที่มีอยู
ขางนอกจริงๆ     เปนเพียงการเห็นมโนภาพสีฟา (the idea of blue) ที่มีอยูในจิตของเรานั่นเอง๑๘   
ดังที่ทานทินนาคะ๑๙ กลาวไววา “สีฟากับมโนภาพสีฟาถูกรับรูพรอมๆ กัน  ทั้งสองสิ่งนี้ไมมีความ
แตกตาง (อเภทะ) กันเลย”๒๐  และทานกมลศีล ไดกลาวไวคลายกันวา 

                                                        
๑๔มัธยมกาวตาร  ๖.๕๙. อางใน Ibid., p. 164.  ดู  Ashok  Kumar  Chatterjee,  The Yogācāra  

Idealism, (Delhi:  Motilal Banarsidass, 1975), p. 84.  
๑๕ คําวา “สวสังเวทนะ”  บางครั้งนิกายโยคาจารใชคําวา “สวสังวิตติ” บาง “อาตมสังวิตติ” บาง 

แปลวา การรับรูตนเองของจิต  นิยมแปลเปนภาษาอังกฤษวา “self-consciousness” บาง  “self-cognition” บาง  
“self-awareness” บาง “self-cognizability” บาง  

๑๖ รายละเอียดของเรื่องนี้  ดู  Paul  William, The Reflexive Nature of Awareness, (Delhi:  Motilal 
Banarsidass, 1998).  

๑๗ คําวา “สโหปลัมภนิยม” (สห+อุปลัมภ+นิยม)  เปนคําที่ปรากฏในงานของอาจารยนิกายโยคาจาร
รุนหลังๆ เชน ในคัมภีร ประมาณวินิศจัย และ  ประมาณวาฤตติกะ  ของทานธรรมกีรติ   ดูใน   Ashok  Kumar  
Chatterjee,  The Yogācāra  Idealism,  pp. 45-50.,  Jadunath  Sinha, Indian Realism, (Delhi: Motilal  Banarsidass  
Publishers, 1999), pp. 27-29.,  Shuchita C. Divatia, Idealistic Thought in Indian Philosophy, (Delh: D.K. 

Printworld (p) Ltd., 1993), p. 55.   และ S.L. Pandey, “A Defence of Sahopalambha Argument,” in Vijñānavāda 
(Yogācāra) and Its Tradition ed. by  Kewal Krishan Mitta, (Delhi: Department of Buddhist Studies, University 
of Delhi, 1993) : 43-52. 

๑๘ ดู  Ashok  Kumar  Chatterjee, The Yogācāra  Idealism,  pp. 45-48.  
๑๙ ทานทินนาคะ  เปนปราชญนิกายโยคาจารรุนหลัง  มีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑  เปนผูรวม

ทฤษฎีการรับรู (theory of perception) ของสํานักเสาตรานติกะกับสํานักโยคาจารใหเปนหนึ่งเดียวกัน  และได
พัฒนาตรรกวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Logic) ขึ้นมาใหมในอินเดีย  ผลงานสําคัญ เชน ประมาณสมุจจัย  

๒๐ อางใน  S.L. Pandey, “A Defence of Sahopalambha Argument”, p. 43. 
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๒๑ 

จิตรับรูตัวมันเอง  ไมไดรับรูส่ิงอ่ืนใดนอกจากตัวมันเอง  แมเราจะกลาวถึงการรับรูสีฟา  
การรับรูสีเหลือง  และการรับรูสีอ่ืนๆ ราวกับวาสีฟา  สีเหลือง และสีอ่ืนๆ แตกตางจากจิต  
แทที่จริงแลวสีเหลานั้นหาไดแตกตางจากจิตไม   แมอารมณภายนอกจิตจะไมมีอยู    จิตก็
แสดงตัวเปนสีฟา  สีเหลือง และสีอ่ืนๆ ได  การรับรูก็คือการเปดเผยตนเองของจิตนั่นเอง๒๑        

 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร ทานสันติเทวะ ไดกลาวถึงเหตุผลที่ชาวมาธยมิกยกขึ้นมา
โตแยงแนวคิดเรื่องการรับรูตนเองของจิตของชาวโยคาจาร  ดังตอไปนี้๒๒

 ชาวมาธยมิก :   เมื่อจิตวางเปลาดุจมายาภาพเสียแลว  จิตจะรับรูตนเองไดอยางไรเลา   
                           พระโลกนาถตรัสวา จิตรูตัวจิตเองไมได  เหมือนดาบไมสามารถ 
                            ตัดตัวมันเองได 

 ชาวโยคาจาร: จิตสองสวางตัวเองได  ดุจดังประทีปที่สองสวางตัวมันเอง 
 ชาวมาธยมิก:    ประทีปหาไดสองสวางตัวมันเองไม  เพราะมันไมไดถูกปกปด 
                           ดวยความมืดอยูแลว 

 ในทัศนะของชาวมาธยมิก  การรับรูตนเองของจิตไมมีทางจะเปนไปได  เพราะจิตวาง
เปลาดุจมายาตามหลักที่วาสรรพสิ่งศูนย (สรฺวํ  ศูนฺยมฺ)  อุปมาเหมือนคมดาบที่ไมสามารถตัดตัวมัน
เองได  หรือเหมือนนิ้วมือแตละนิ้วที่ไมสามารถสัมผัสปลายนิ้วของตนเองได  กรณีการสองสวาง
ตนเองของประทีปไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับจิตได  เพราะโดยขอเท็จจริงแลวไมมีความมืด
มาปกคลุมประทีปอยูแลว  ดังนั้น  ประทีปจึงไมมีความจําเปนตองสองสวางตัวมันเอง๒๓   

 (๓) บริบททางสังคมกับการตีความ: ทานจันทรกีรติมองวา การที่จะเขาใจความหมาย
ของคําวา จิตตมาตร ไดอยางถูกตอง  ไมใชเพียงแควิเคราะหความหมายตามศัพทเพียงอยางเดียว   
เราตองยอนกลับไปดูวาพระพุทธเจาทรงแสดงแนวคิดนี้ในทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม
อยางไร  ดังขอความตอไปนี้ 

                                                        
๒๑ ตัตตวสังครหปญชิกา  อางใน  Jadunath  Sinha, Indian Realism, pp. 15-16. 
๒๒ โพธิจรรยาวตาร  ๙.๑๗-๑๘.  อางใน  Lal Mani  Joshi, Studies in the Buddhsitic Culture of 

India, (Delhi:  Motilal Banarsidass, 1987), pp. 178-179.   
๒๓ Ibid., p. 179.   
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๒๒ 

 ในภูมิขั้น “อภิมูขี”๒๔  พระโพธิสัตวผูมุงหนาตอ (ความจริงปรมัตถ) ไดประจักษแจงวา 
“ไตรภูมิ เปนเพียงจิตเทานั้น”  ขอความนี้ตองการปฏิเสธผูกระทํา(กรฺตา) ในฐานะเปน
อัตตาที่เที่ยงแทถาวร  โดยแสดงใหเห็นวา ผูกระทําเปนเพียงจิตเทานั้น๒๕

 พวกเดียรถียตางก็กลาวไวในคัมภีรของตนเกี่ยวกับผูกระทําในฐานะเปน “บุคคล” หรือ
อะไรบางอยางที่เที่ยงแทถาวร  พระชินเจาไมทรงยอมรับผูกระทําในความหมายนี้  ดังนั้น 
พระองคจึงตรัสถึงผูกระทําในความหมายแบบโลกโวหารวาเปน “เพียงจิตเทานั้น” ๒๖

ทานจันทรกีรติมองวา  พระพุทธเจาทรงแสดงเรื่องจิตตมาตรในทามกลางบริบททาง
สังคมที่เจาลัทธิสํานักตางๆ  กําลังถกเถียงกันเกี่ยวกับผูกระทํา (กรฺตา) ที่เที่ยงแทถาวรที่ผูคอยบงการ
อยูเบื้องหลังพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย   ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนในลังกาวตารสูตรที่วา “บุคคล  
สันตติ  ขันธ  ปจจัย  อณู  ประธาน  อิศวร และผูกระทํา  เปนสิ่งที่จิตเทานั้นคิดปรุงแตงขึ้นมา”๒๗  
ขอความนี้ทานจันทรกีรติ  มองวา เปนเพียงคําที่พระพุทธเจาทรงนํามาใชเพื่อปฏิเสธแนวคิดเรื่อง
ผูกระทําที่เที่ยงแทถาวรที่เจาลัทธิสํานักตางๆ กําลังถกเถียงกันอยู  จากนั้นพระองคจึงโยงมาตรัสถึง
จิตวาเปนผูกระทําที่แทจริง  อยางไรก็ตาม การตรัสวาจิตเปนผูกระทําในที่นี้พระองคทรงใชใน
ความหมายแบบสํานวนโวหารของชาวโลกเทานั้น  ไมไดหมายความวาทรงปฏิเสธผูกระทําที่เที่ยง
แทถาวรแบบหนึ่งแลวมายอมรับผูกระทําที่เที่ยงแทถาวรอีกแบบหนึ่ง  

(๔) ขอความแวดลอมกับการตีความ : การตีความนอกจากจะตองเขาใจสภาพแวดลอม
ทางสังคมที่ข

                                                       

อความนั้นๆ เกิดขึ้นแลว   ยังตองเขาใจขอความแวดลอมอ่ืนๆ ในคัมภีรดวย   การ
ตีความโดยไมสนใจขอความแวดลอมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดไดงายๆ  ตัวอยางขอความที่วา  
“ตานายแดงเจ็บ”  คําวา “ตา” ในที่นี้  บางคนอาจจะตีความวาหมายถึงดวงตาของนายแดง หรือบาง
คนอาจจะตีความวาหมายถึงตาที่เปนสามีของยายนายแดงก็ได  ทานจันทรกีรติมองวา ปญหาความ
กํากวมในลักษณะนี้   ขอความแวดลอมสามารถบอกเราไดวาควรจะตีความอยางไร  ดังที่ทานกลาว
ไววา 

 
๒๔ คําวา “อภิมูขี”  มีช่ือเต็มวา “อภิมูขีภูมิ” แปลตามศัพทวา  ภูมิของผูมีหนาเฉพาะ  หรือภูมิของผูมุง

หนาไป   หมายถึง ภูมิของพระโพธิสัตวผูมุงหนาตอการรูความจริงตามหลักปฏิจจสมุปบาท   เปนภูมิขั้นที่ ๖ ใน
จํานวนภูมิ ๑๐ ขั้นของพระโพธิสัตว   

๒๕ มัธยมกาวตาร  ๖.๘๔. อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, p. 167.  
๒๖ มัธยมกาวตาร  ๖.๘๖. อางใน Ibid., p. 167. 
๒๗ ลังกาวตารสูตร  อางใน Ibid., p. 247. 
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๒๓ 

 ถาพระพุทธเจาทรงตองการปฏิเสธความมีอยูของรูปดวยขอความที่วา ‘ไตรภูมิ เปนเพียง
จิตเทานั้น’  เหตุใดพระองคจึงตรัสตอมาอีกในพระสูตรเดียวกันนี้วา  ‘จิตตมาตรเกิดจาก
โมหะและกรรม’๒๘

 ขอความแวดลอมในทัศนะของทานจันทรกีรติ คือ “จิตตมาตรเกิดจากโมหะและกรรม”  
ทานตั้งคําถามวา ถาพระพุทธเจามีพระประสงคจะปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกดวยขอความ
ที่วา “ไตรภูมิ  เปนเพียงจิตเทานั้น”   เพราะเหตุไรพระองคจึงตรัสขอความถัดมาวาจิตเกิดจากโมหะ
และกรรม  การที่ตรัสเชนนี้เทากับทรงยอมรับโดยออมวามีส่ิงอื่นๆ นอกเหนือไปจากจิตและเปน
เหตุปจจัยใหจิตเกิดขึ้น  ส่ิงนั้นก็คือ โมหะ และ กรรม  ทานมองวาขอความนี้เปนการ
แสดงปฏิจจสมุปบาทแบบยอๆ  เราสามารถแทนที่ไดดวยขอความที่วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย  
สังขารจึงมี  เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงมี…”    โมหะมีความหมายเทากับอวิชชา  กรรมมี
ความหมายเทากับสังขาร  และจิตตมาตรมีความหมายเทากับวิญญาณ  เพราะความหลงไมรูจริง 
(โมหะ/อวิชชา) เราจึงคิดปรุงแตงสรางกรรมตางๆ (กรรม/สังขาร) ไปตามการชักนําของความไมรู
นั้น  แลวกรรมที่ทําลงไปก็สงผลใหเกิดจิตหรือวิญญาณ(จิตตมาตร) ตามคุณภาพของกรรมนั้นๆ  
โดยนัยนี้จึงสรุปไดวา จิตตมาตรไมใชความจริงที่มีอยูเพียงอยางเดียว หากแตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท๒๙

(๕) ทฤษฎีความสําคัญของจิต : ทานจันทรกีรติมองวา เหตุผลที่พระพุทธเจาทรงแสดง
จิตตมาตร  ไมใชเพื่อปฏิเสธความมีอยูของอารมณภายนอก   แตเพื่อเนนย้ําความสําคัญของจิตใน
ฐานะเปนใหญ  เปนประธาน  และเปนตัวนําในกิจกรรมทุกอยางของมนุษย  ดังขอความที่วา 

 อุปมาเหมือนพระพุทธเจาผูทรงรูความจริงอยางกวางขวาง  แตทรงไดรับการขนานนาม 
(ส้ันๆ) วา “พุทธะ”  พระสูตรนี้ (ลังกาวตารสูตร) ก็เชนเดียวกัน ไดใชคําวา “จิตตมาตร”  
สําหรับแทนขอความ (เต็ม)ที่วา “จิตเทานั้นเปนใหญในความหมายแบบโลกโวหาร” 
ความหมายในพระสูตรนี้ไมควรเขาใจวาเปนการปฏิเสธความมีอยูของรูป๓๐

                                                        
๒๘มัธยมกาวตาร  ๖.๘๘. อางใน Ibid., p. 167. 
๒๙สรุปความจากคัมภีร มัธยมกาวตารภาษยะ   ดูเชิงอรรถที่ ๑๑๘  ใน  Ibid., p. 238. 
๓๐ มัธยมกาวตาร  ๖.๘๗. อางใน  Ibid., p. 167. 
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๒๔ 

 แมรูปจะมีอยูจริงๆ แตรูปก็ไมไดทําหนาที่เปนผูกระทําเหมือนจิต  ดังนั้น ในการปฏิเสธ
ความมีอยูของผูกระทําอ่ืนๆ นอกจากจิต  จึงไมไดหมายถึงการปฏิเสธรูป๓๑

ทานจันทรกีรติมองวา  จิตตมาตร เปนรูปแบบการใชถอยคําแบบสั้นๆ กระทัดรัด แตมี
ความหมายกวางขวางและลึกซึ้ง  เหมือนคําวา พุทธะ แมจะเปนคําที่ส้ัน  แตมีความหมายครอบคลุม
คุณสมบัติทุกอยางของพระพุทธเจา ดังนั้น  จิตตมาตร จึงมีความหมายวาจิตเทานั้นเปนใหญ  เปน
ประธาน  และเปนตัวนําในกิจกรรมทุกอยางของมนุษย๓๒  การตีความของทานจันทรกีรติตรงนี้
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องจิตในคัมภีรธรรมบทของนิกายเถรวาทที่วา  

ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ   
ถาคนมีใจชั่ว  ก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวย  
เหมือนลอที่หมุนไปตามรอยโคที่ลากเกวียน ๓๓   

ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ   
ถาคนมีใจดี  ก็จะพูดดีหรือทําดีตามไปดวย  เพราะความดีนั้น   
สุขยอมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตัวเขา ฉะนั้น๓๔   

 (๖) กุศโลบายในการแสดงธรรม :  ทานจันทรกีรติยอมรับเหมือนกันวา มีขอความใน
คัมภีรบางแหงสามารถตีความไดวา พระพุทธเจาทรงปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกจริงๆ อยาง
ที่นิกายโยคาจารเขาใจ   แตการปฏิเสธนี้ไมใชเพื่อยืนยันวาจิตเทานั้นมีอยู   เปนเพียงกุศโลบายใน
การแสดงธรรมใหสอดคลองกับอุปนิสัยของผูฟงเทานั้น  ดังขอความที่วา    

 ในบางพระสูตรพระพุทธเจาตรัสวา อารมณภายนอกไมไดมีอยู  และวาจิตเทานั้นปรากฏ
เปนอารมณหลากหลาย  ขอความนี้มีพระประสงคที่จะปฏิเสธรูปสําหรับบุคคลผูมีความ
ยึดมั่นถือมั่นในรูปเทานั้น  นี้เปนคําสอนประเภทเนยารถะ๓๕

                                                        
๓๑ มัธยมกาวตาร  ๖.๙๐. อางใน Ibid., pp. 167-168.  
๓๒Robert F. Olson, “Candrakīrti’s Critique of Vijñānavāda,”  Philosophy East and West,   Vol. 24 

No. 4 (1977), p. 409. 
๓๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๓๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 
๓๕มัธยมกาวตาร  ๖.๙๔. อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, p. 168. 
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๒๕ 

 พระพุทธเจาทั้งหลายทรงแสดงวา เมื่ออารมณแหงการรับรูไดรับการปฏิเสธแลว  การ
ปฏิเสธผูรับรูก็อาจสําเร็จไดงายๆ  ดวยเหตุผลนี้เองจึงทรงเริ่มตนดวยการปฏิเสธอารมณ
แหงการรับรู๓๖

 ในทัศนะของทานจันทรกีรติ   พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแบบคอยเปนคอยไปโดย
คํานึงถึงความเหมาะกับอุปนิสัยของผูฟงเปนสําคัญ   โดยทานอางขอความในลังกาวตารสูตรที่วา 
“นายแพทยจัดยารักษาคนไขฉันใด  พระพุทธเจาก็ทรงสอนจิตตมาตรแกสัตวทั้งหลายฉันนั้น
เหมือนกัน”๓๗   พระประสงคของพระพุทธเจาในการปฏิเสธความมีอยูของรูปหรือโลกภายนอก  ก็
เพื่อที่จะใหผูฟงปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเปนเบื้องตนกอน  ซ่ึงเปนของที่หยาบและปลอย
วางไดงาย  เมื่อผูฟงปลอยวางสิ่งที่เปนรูปธรรมไดแลว  ก็เปนพื้นฐานในการที่จะแสดงถึงความไมมี
อยูจริงของจิต  เพื่อใหปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตตอไป๓๘   แนวคิดของทานจันทรกีรติตรงนี้
นาจะไดรับอิทธิพลจากทานนาคารชุน  ผูเปนอาจารย  ซ่ึงทานกลาวไวในคัมภีรรัตนาวลีที่วา 

นักไวยากรณเร่ิมตนดวยการสอนใหอานตัวอักษรฉันใด  พระพุทธเจาก็ฉันนั้น  ทรงแสดง
ธรรมที่ผูฟงจะสามารถเขาใจไดงาย  บางคนทรงสอนธรรมเพื่อใหละบาป  บางคนทรง
สอนธรรมเพื่อใหบําเพ็ญบุญ  บางคนทรงธรรมแบบทวิภาวะ บางคนทรงสอนธรรมแบบ 
อทวิภาวะ   บางคนทรงสอนธรรมขั้นลึกซึ้ง  เมื่อเขาใจแกนแหงศูนยตาแลว  ช่ือวาเปน
มรรคาแหงการบรรลุอนุตตรโพธิญาณ๓๙   

 ทานนาคารชุนมองวา ความแตกตางทางดานอุปนิสัยของผูฟงคือเหตุผลวาทําไม
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมใหแตกตางหลากหลาย   ผูฟงบางกลุมเหมาะสมกับคําสอนแบบมีตัว
ฉัน-ของฉัน (ทวิภาวะ) บางกลุมเหมาะสมกับคําสอนแบบไมมีตัวฉัน-ของฉัน(อทวิภาวะ)  ถาเรา
ตีความคําสอนลักษณะอยางนี้ตามตัวอักษรโดยไมทราบเจตนารมณในการสอน   แนนอนวาคํา
สอนของพระพุทธเจาจะตองขัดแยงกันเองอยางแนนอน  ดวยเหตุนี้  ในการตีความคําสอนใดๆ ก็
ตาม  เราตองระลึกไวเสมอวา คําสอนที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันเองนั้น   เปนความขัดแยงในระดับ
พื้นผิวหรือเปลือกนอกเทานั้น   เพราะไมวาพระพุทธเจาจะแสดงธรรมในรูปแบบใดก็ตาม  ใน
ทายที่สุดแลวก็ทรงมุงใหผูฟงเขาใจความจริงสุดทายอยางเดียวกัน นั่นคือ ศูนยตา 

                                                        
๓๖มัธยมกาวตาร ๖.๙๖. อางใน Ibid., p. 168. 
๓๗ลังกาวตารสูตร  อางใน  Donald s. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras”, p. 55. 
๓๘ Robert F. Olson, “Candrakīrti’s Critique of Vijñānavāda”, p. 409.   

๓๙รัตนาวลี   อางใน  Donald S. Lopez, Jr., ed., Buddhist Hermeneutics,  p. 2. 
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๒๖ 

 (๗) ภาษาคัมภีร ๒ ประเภท :   ทานจันทรกีรติมองวา ภาษาคัมภีรทางพระพุทธศาสนามี 
๒ ประเภท  คือ (๑) ภาษาแบบนีตารถะ (บาลี=นีตัตถะ)๔๐  หมายถึง ภาษาที่มีความหมายตรงตาม
ตัวอักษร  ไมตองมีการตีความอีก  ไดแก ภาษาสําหรับส่ือความจริงปรมัตถ เชน ศูนยตา อนัตตา    
(๒) ภาษาแบบเนยารถะ (บาลี=เนยยัตถะ)๔๑  หมายถึง ภาษาที่ยังตองมีการตีความ  ไมสามารถยึด
เอาความหมายตามตัวอักษรได  ไดแก ภาษาสําหรับชื่อความจริงแบบสมมติ เชน คําวา สัตว  บุคคล 
ตัวตน เรา เขา   ดังที่ทานจันทรกีรติกลาวไววา 

 ในความจริงระดับโลกีย (เลากิกตัตตวะ) ขันธ ๕ ถูกยึดถือตามความเคยชินวาเปนสิ่งที่มี
อยู  แตขันธเหลานั้นหาไดปรากฏแกพระโยคีผูมีปญญารูความจริงไม๔๒  

 บุคคลเมื่อจะตีความขอความ (จิตตมาตร) จะตองดําเนินทางที่วา  พระสูตรทั้งหลายที่วา
ดวยเรื่องศูนยตา  จะตองเขาใจในความหมายแบบนีตารถะ สวนขอความแบบเนยารถะที่
กลาวถึงเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากความจริง(ปรมัตถ)  จะตองไดรับการตีความดวยการ
พิจารณาอยางรอบคอบ๔๓

 จากขอความที่ยกมาจะเห็นวา  เกณฑสําหรับวินิจฉัยภาษา ๒ ประเภทในทัศนะของ
ทานจันทรกีรติ  ก็คือ ขอความใดก็ตามที่กลาวถึงความมีอยู (อัตถิตา)หรือไมมีอยู (นัตถิตา) ของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง  ขอความนั้นถือวาเปนภาษาประเภทเนยารถะ  สวนขอความที่กลาวถึงเรื่องศูนยตาที่
ปราศจากทั้งความมีอยูและไมมีอยูถือวาเปนภาษาประเภทนีตารถะ   เมื่อคําวาจิตตมาตรเปนภาษาที่
กลาวถึงความมีอยูของจิต  จึงจัดอยูในภาษาประเภทเนยารถะตามเกณฑวินิจฉัยดังกลาวนี้ 

 (๘)  การตีความเกินหลักฐาน :  อีกประเด็นหนึ่งที่ทานจันทรกีรติยกขึ้นมาวิจารณ คือ 
การตีความเกินหลักฐานหรือเกินจากขอมูลที่มีอยู  เชน เวลาใครยืนยันความมีอยูของส่ิง  ก ก็ไป
สรุปเอาเองวาเขาปฏิเสธความมีอยูของสิ่ง ข  หรือเวลาใครปฏิเสธความมีอยูของสิ่ง  ก   ก็ไปสรุป
เอาเองวาเขายืนยันความมีอยูของสิ่ง  ข   ดังที่ทานกลาวไววา  

                                                        
๔๐ คําวา “นีตารถะ” เปนภาษาสันสกฤต  ตรงกับภาษาบาลีวา “นีตัตถะ”  นักวิชาการตางประเทศมัก

แปลเปนภาษาอังกฤษวา “direct  meaning” บาง  “precise  meaning” บาง  “definitive  meaning” บาง    
๔๑ คําวา  “เนยารถะ” ตรงกับภาษาบาลีวา “เนยยัตถะ” แปลเปนภาษาอังกฤษวา “indirect meaning” 

บาง “interpretable meaning”  บาง “non-definitive meaning” บาง  และ “a meaning to be determined” บาง 
๔๒มัธยมกาวตาร  ๖.๙๑  อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, p. 168. 
๔๓ มัธยมกาวตาร ๖.๙๗. อางใน Ibid., p. 168. 
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๒๗ 

 ถาหากรูปไมมีอยู  ก็ไมจําเปนตองไปยึดความมีอยูของจิต  และถาหากจิตมีอยู  ก็ไม
จําเปนตองไปยึดความไมมีอยูของรูป  พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ(ความมีอยู)ของสองสิ่งนี้
ไวในคัมภีรปรัชญาปารมิตา  สวนในคัมภีร

                                                       

ฝายอภิธรรม  พระองคทรงยืนยัน(ความมีอยู)
ของสองสิ่งนี้๔๔

 ในทัศนะของทานจันทรกีรติ  การที่พระพุทธเจาตรัสยืนยันวาจิตเทานั้นมีอยู   ไมได
หมายความวาพระองคทรงปฏิเสธความมีอยูของรูป  หรือถาพระองคตรัสปฏิเสธวารูปไมมีอยู  ก็ไม
หมายความวาพระองคทรงยอมรับความมีอยูของจิต  เพราะการตีความแบบนี้นอกจากจะไม
สอดคลองกับหลักทางสายกลางของพระพุทธศาสนาแลว  และยังเอนเอียงเขาหาสุดโตงดานใดดาน
หนึ่งระหวาง  ความมี (อัตถิตา) กับ ความไมมี (นัตถิตา)อีกดวย  หลักทางสายกลางจะตองวางหรือ
ศูนยทั้งจากความมีและความไมมี  อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสยืนยันความมีอยูของทั้งจิต
และรูปไวในคัมภีรอภิธรรมของฝายหีนยาน  และตรัสปฏิเสธความมีอยูของทั้งจิตและรูปในคัมภีร
ปรัชญาปารมิตาของฝายมหายาน   ถาเราตีความคําวา จิตตมาตร วาหมายถึงการยืนยันความมีอยูของ
จิตและปฏิเสธความมีอยูของรูป  คําสอนของพระพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรเหลานี้จะตองเกิดความ
ขัดแยงกันเองอยางแนนอน  ดังนั้น วิธีหลีกเล่ียงความขัดแยงเราตองตีความโดยโยงไปหาแนวคิด
เร่ืองภาษาคัมภีร ๒ ประเภทและกุศโลบายในการแสดงธรรมของพระพุทธเจาดังที่กลาวมาแลว  
และในขั้นสุดทายหรือขั้นปรมัตถสัจจะ  การตีความจะตองใหพนกรอบแหงความมีและความไมมี
โดยโยงไปหาแนวคิดเรื่อง ศูนยตา    

 (๙)  เหตุผลเพื่อการปฏิบัติ :  แมนิกายมาธยมกจะปฏิเสธวา สรรพส่ิงไมไดมีอยูจริงหรือ
ศูนยในระดับปรมัตถสัจจะ (ultimate truth) แตก็ใหความสําคัญและยอมรับความมีอยูของสรรพสิ่ง
ในระดับสมมติสัจจะ (conventional truth)   โดยสัจจะ ๒ อยางนี้มีความสัมพันธกันในแงที่วา 
“สมมติสัจจะเปนวิถีทาง  ปรมัตถสัจจะเปนเปาหมาย  บุคคลผูไมเขาใจความแตกตางระหวางสัจจะ
สองอยางนี้  ยอมเดินตามทางที่ตนคิดขึ้นอยางผิดๆ”๔๕ การปฏิบัติธรรมจะประสบความสําเร็จไมได
ถาเราไมเริ่มตนดวยการยอมรับความจริง ๒ ระดับนี้  ทานจันทรกีรติวิจารณวา ในระดับสมมติ
สัจจะ นิกายโยคาจารผิดพลาดตรงที่ไมยอมรับความมีอยูของโลกภายนอก   ขณะเดียวกันใน
ระดับปรมัตถสัจจะก็ผิดพลาดอีกตรงที่ยอมรับความมีอยูของจิตเพียงอยางเดียว     “บุคคลผูเดินออก
นอกมรรคาที่อาจารยนาคารชุนเคยเดิน  ไมมีทางที่จะไดพบสันติ  พวกเขาไดเบี่ยงเบนออกจาก

 
๔๔ มัธยมกาวตาร ๖.๙๒. อางใน Ibid., p.168. 
๔๕ มัธยมกาวตาร ๖.๘๐. อางใน Ibid., p. 167. 
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๒๘ 

สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  ดังนั้น  จึงไมอาจเขาถึงความหลุดพนได”๔๖ นอกจากนั้น ทานยังได
อางพุทธพจนที่วา “แมโลกจะขัดแยงกับเรา  แตเราก็ไมขัดแยงกับโลก  ส่ิงใดที่ชาวโลกยอมรับกัน
วา มี  เราก็ยืนยันสิ่งนั้นวา มี  ส่ิงใดที่ชาวโลกยอมรับกันวา ไมมี เราก็ยืนยันสิ่งนั้นวา ไมมี”๔๗  นี้คือ
ขอความที่ทานมองวา แมพระพุทธเจาก็ทรงยอมรับความมีอยูและไมมีอยูของสรรพสิ่งในระดับ
สมมติสัจจะเหมือนกัน  อยางไรก็ตาม  ทานจันทรกีรติเนนย้ําวา  ความมีอยูของสรรพสิ่งในทัศนะ
ของนิกายมาธยมกแตกตางจากความมีอยูแบบ “ปรตันตรภาวะ” ในทัศนะของนิกายโยคาจาร  ดัง
ขอความที่วา 

 ทัศนะเรื่องสมมติสัจจะของพวกเราแตกตางจากทัศนะเรื่องปรตันตรภาวะของพวกทาน  
ดวยยึดหลักความจริงแบบโลกียนี้เอง  พวกเราจึงกลาววา “แมสรรพสิ่งจะไมมีอยู  แตมัน
ก็มีอยู”   หลักนี้ถูกกําหนดขึ้นดวยความมุงหมายเฉพาะ๔๘

 ทัศนะเรื่องสมมติสัจจะ ของนิกายมาธยมก เปนเพียงการยอมรับความมีอยูของสรรพสิ่ง
ตามบัญญัติของชาวโลกเทานั้น  ซ่ึงแตกตางจากทัศนะของนิกายโยคาจารเรื่องปรตันตรภาวะ  ที่
ยอมรับความมีอยูของจิตเพียงอยางเดียวแลวปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอก  ทัศนะแบบนี้จะ
กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติธรรม  เพราะเทากับเปนการปฏิเสธหนทางไปสูความหลุดพน  ดังนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติธรรมเปนไปได “แมสรรพสิ่งจะไมมีอยู”  ในความหมายระดับปรมัตถสัจจะ  แต
เราก็ตองยอมรับวา “มันก็มีอยู” ในความหมายระดับสมมติสัจจะ๔๙  ทานสองขะปะ(Tsong  kha pa)
พระอรรถกถาจารยชาวทิเบต อธิบายวา การที่เราตองยอมรับความมีอยูของสรรพสิ่งแบบสมมติมี
เหตุผล ๓ ประการ คือ  (๑) เพราะมีความจําเปน (๒) เพราะเปนวิธีการจูงใจใหคนหันออกจากทิฏฐิ
ทั้งหลาย  และ (๓) เพราะเปนหนทางสูความเขาใจความจริงแบบคอยเปนคอยไป๕๐   
 กลาวโดยสรุป  ทั้งเหตุผลโตแยงและเหตุผลสนับสนุนการตีความเรื่องจิตตมาตรของ
ทานจันทรกีรติ  ผูวิจัยมองวา มีเหตุผลหลายประการนารับฟงมากและยากตอการหาเหตุผลมา

                                                        
๔๖ มัธยมกาวตาร ๖.๗๙. อางใน Ibid., pp. 166-167.  
๔๗ ขอความน้ีทานจันทรกีรติอางจากสัมธินิรโมจนสูตร  ซึ่งตรงกับคัมภีรพระไตรปฎกของเถรวาท 

(สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘) อางใน Ibid., p. 67. 
๔๘มัธยมกาวตาร  ๖.๘๑. อางใน Ibid., p. 16 
๔๙ ดูเพิ่มเติมใน Robert F. Olson, “Candrakīrti’s Critique of Vijñānavāda”, p. 410.   
๕๐ อางใน  C.W. Hutington, JR., The Emptiness of Emptiness, p. 247. ทานสองขะปะ  มีชีวิตอยูใน

พุทธศตวรรษที่ ๒๐ สังกัดนิกายเกลุคปะ หรือนิกายหมวกเหลือง  มีบทบาทในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในทิเบต
ใหหมดจดจากความเชื่องมงายตางๆ 
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๒๙ 

หักลาง   แกนกลางของการโตแยงอยูที่การหาเหตุผลมาพิสูจนใหเห็นวา นิกายโยคาจารตีความคําวา 
จิตตมาตร ผิดพลาดอยางไร  และหาเหตุผลมาสนับสนุนวา การตีความที่ถูกตองควรจะเปนอยางไร   
อยางไรก็ตาม  วิธีการตีความของทานอาจถูกแยงไดวา ขาดความเปนกลาง (bias) ทางวิชาการ 
เพราะสรางขึ้นมาจากขอสมมติฐานเบื้องตน (assumption) ของนิกายมาธยมกที่ทานสังกัดอยู    
สําหรับคนที่มีฐานความเชื่อบางอยางอยูในใจ   ถือวาเปนเรื่องธรรมดาที่จะตองปฏิเสธความเชื่อ
อะไรก็ตามที่เห็นวาไมสอดคลองกับความเชื่อเดิมที่ตนยึดถืออยู  นอกจากนั้น  เมื่อประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูลหลักฐานที่ทานยกมาโตแยง   อาจถูกตั้งคําถามไดวาเปนการเลือกยกมาเฉพาะ
ขอความที่เปนประโยชนแกฝายตนหรือที่เปนจุดออนฝายตรงขามหรือไม  ขอความที่ยกมาถือวา
เปนตัวแทนแนวคิดของฝายที่ถูกโตแยงไดทั้งหมดหรือไม   เปนตน  อยางไรก็ตาม  ทานจันทรกีรติ
อาจแยงกลับไดเชนกันวา  การตีความของทานไมไดตั้งอยูบนฐานความคิดของนิกายมาธยมกเพียง
อยางเดียว   พุทธพจนที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรตางๆ ลวนแตสนับสนุนการตีความของทาน  
ไมวาจะเปนทศภูมิกสูตร  ลังกาวตารสูตร และคาถาธรรมบท เปนตน 

๒.๒  การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญา 

คําวา การตีความแบบ “จิตนิยมทางอภิปรัชญา” ในที่นี้  ผูวิจัยใชในความหมายกวางๆ  
หมายเอาวิธีการตีความใดๆ ก็ตามที่นําไปสูขอสรุปที่วานิกายโยคาจารยอมรับความจริงสูงสุดหรือ
ความจริงทางอภิปรัชญาวามีเพียงอยางเดียวเทานั้น คือ “จิต”  โลกภายนอกไมมีอยูจริง  หรือถาจะมีก็
เปนเพียงมายาภาพ (illusion) ที่จิตสรางขึ้นเทานั้น  กลุมนักวิชาการที่ยึดการตีความแบบนี้สวนใหญมี
ภูมิหลังการศึกษาทางดานปรัชญาตะวันตกและปรัชญาพราหมณ-ฮินดูของอินเดีย   ถือวาเปนรูปแบบ
การตีความกระแสหลักที่ยึดถือกันมานานในแวดวงการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาทั้งใน
ประเทศตะวันตกและอินเดีย   ซ่ึงการตีความแบบนี้นักวิชาการแตละทานอาจใชคําเรียกแตกตางกัน
บาง เชน  “เอกนิยมทางวิญญาณ” (Spiritual Monism)  “เอกจิตนิยม” (Monistic Idealism) “จิตนิยม
สัมบูรณ” (Absolute Idealism) “จิตนิยมทางอภิปรัชญา” (Metaphysical Idealism) หรือ “จิตนิยมเลอ
เลิศ” (Idealism par excellence)  แตโดยสาระสําคัญแลวไมแตกตางกัน คือ มองวา จิตเปนความจริง
สูงสุดที่มีอยูเพียงอยางเดียวในทัศนะของนิกายโยคาจาร  

กลุมนักวิชาการที่ตีความแบบ “จิตนิยมทางอภิปรัชญา”  สวนใหญจะตั้งอยูบนฐานของ
กรอบแนวคิดที่วา พัฒนาการทางประวัติศาสตรของทุกศาสนามีลักษณะคลายคลึงกัน โดยเฉพาะ
ศาสนาแบบเทวนิยม (Theism)  กลาวคือเร่ิมตนจากความเชื่อวามีเทพเจาประจําธรรมชาติหลายองค 
(Polytheism) แลวพัฒนาไปสูความเชื่อวามีเทพเจาผูใหญอยูเพียงองคเดียว(Monotheism) เมื่อ
นักวิชาการกลุมนี้ไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา  กรอบความคิดดังกลาวนี้ไดเขามามีอิทธิพลตอ
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๓๐ 

การแบงชวงประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาอยางหลีกเล่ียงไมได  แตเนื่องจากพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาแบบอเทวนิยม (Atheism) คือไมเชื่อในอํานาจของเทพเจา  นักวิชาการกลุมนี้จึงเปลี่ยนมา
ศึกษาพัฒนาการของความเปนจริง (reality) แทน แตก็ยังคงรักษาตัวแบบหรือกรอบแนวคิดแบบเดิม
ไว คือมองวาพระพุทธศาสนาไดพัฒนาจากทัศนะที่วาความเปนจริงมีหลากหลาย (Pluralism) ไปสู
ทัศนะที่วา ความเปนจริงมีหนึ่งเดียว (Monism)  ตอไปนี้คือตัวอยางนักวิชาการที่ตีความตาม
แนวทางนี 

๒.๒.๑ การตีความของ ธีโอดอร  เชอรบัตสกี 
 เชอรบัตสกี (Theodor Stcherbatsky) มองวา พัฒนาการของแนวคิดทางพุทธปรัชญาใน
อินเดียออกเปน ๓  ยุค ดังนี้๕๑   

๑) ยุคพหุนิยม (Pluralism) ยุคนี้มีความเชื่อวา “ส่ิงทั้งปวงมีอยู” (สรฺวํ  อสฺติ) ความ
เปล่ียนแปลงของสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพียงระดับปรากฏการณ (phenomena/appearance) หรือระดับ
เปลือกนอกเทานั้น   สวนที่เปนแกนสารหรือเนื้อแทที่เรียกวา “สวภาวะ/สภาวะ” (Self-Nature) หา
ไดเปลี่ยนแปลงไม    สวภาวะนี้ในอดีตเคยดํารงอยูอยางไร  ปจจุบันก็ดํารงอยูอยางนั้น และจะดํารง
อยูเชนเดิมตอไปในอนาคต   นิกายที่มีแนวคิดแบบนี้มี ๒ นิกาย  คือ (๑) สรวาสติวาท มีแนวคิดแบบ
พหุนิยมสุดโตง (extreme) และ (๒) วัชชีบุตร มีแนวคิดแบบพหุนิยมสายกลาง (moderate)  

๒) ยุคเอกนิยม (Monism)  ยุคนี้เกิดขึ้นจากการปฏิเสธแนวคิดแบบพหุนิยมของยุคแรก
แลวสรางแนวคิดแบบใหมขึ้นมา  คือ มีความเชื่อวา “ส่ิงทั้งปวงศูนย” (สรฺวํ ศูนฺยมฺ) ส่ิงทั้งปวงไมวา
จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมเมื่อมองโดยปรมัตถแลวถือวาไมมีอยูจริง หรือศูนยหมด  นิกายสําคัญ
ของยุคนี้ ไดแก นิกายมาธยมก  แบงเปน ๒ สาย คือ (๑) ปราสังคิกะ  สายนี้มีแนวคิดแบบเอกนิยม
สุดโตง  คณาจารยคนสําคัญคือทานนาคารชุน และทานอารยเทวะ  และ (๒) สวาตรันติกะ  สายนี้มี
แนวคิดแบบเอกนิยมสายกลาง  คณาจารยคนสําคัญ คือ ทานภาววิเวก     

๓) ยุคจิตนิยม (Idealism)  ยุคนี้เกิดจากการปฏิเสธแนวคิดของยุคที่ ๑ และยุคที่ ๒ แลว
สรางทางเลือกที่ ๓ ขึ้นมา  คือ มีความเชื่อวา  ความเปนจริงไมไดมีอยูอยางหลากหลายและไมได
ศูนยไปเสียทั้งหมด   หากแตความเปนจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น  คือ จิต (Mind-Only)  ส่ิงที่ศูนย
คือโลกภายนอก (พาหยารถศูนยตา) ตางหาก   ส่ิงที่เรารับรูภายนอกเปนเพียงการปรากฏตัวของจิต
เทานั้น  นิกายสําคัญของยุคนี้ คือ โยคาจาร  แบงออกเปน ๒ สาย คือ (๑) อาคมานุสารี   สายนี้มี

                                                        
๕๑ Th.Stcherbatsky, Buddhist Logic, Vol.1, (Motilal  Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1994),   pp. 3-4. 
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๓๑ 

แนวคิดแบบจิตนิยมสุดโตง  คณาจารยคนสําคัญคือทานอสังคะ และทานวสุพันธุ  และ (๒) นยายวาที  
สายนี้มีแนวคิดแบบจิตนิยมสายกลาง   คณาจารยคนสําคัญคือ ทานทินนาคะ และทานธรรมกีรติ  

พัฒนาการของพุทธปรัชญา ๓ ยุค 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

๓. ยุคจิตนิยม (Idealism) 
พาหฺยารฺถศูนฺยตา 

(โลกภายนอกศูนย แตจิตไมศูนย) 

จิตนิยมสายกลาง 
ทิคนาคะ + ธรรมกีรติ 

จิตนิยมสุดโตง  
อสังคะ + วสุพันธุ 

๒. ยุคเอกนิยม (Monism) 
สรฺวธรฺมศูนฺยตา 

(บุคคลและธรรมศูนยหมด) 

เอกนิยมสุดโตง 
นาคารชุน + อารยเทวะ 

เอกนิยมสายกลาง 
ภาววิเวก 

๑. ยุคพหุนิยม (Pluralism) 
ปุทฺคลศูนฺยตา 

(บุคคลศูนย  แตธรรมไมศูนย) 

พหุนิยมสายกลาง 
วัชชีบุตร 

พหุนิยมสุดโตง 
สรวาสติวาท 

 เชอรบัตสกีมองวา พัฒนาการของแนวคิดทางพุทธปรัชญา  ๓ ยุคนี้  เกิดขึ้นจากการ
โตแยงแนวคิดเดิมแลวสรางแนวคิดใหมขึ้นมาตามกฎปฏิพัฒนาการ (Dialectic) ของเฮเกล (Hegel) 
กลาวคือ เร่ิมแรกจะมีแนวคิดอยางใดอยางหนึ่งเปนฐาน(Thesis) อยูกอน  แลวเกิดมีแนวคิดใหมมา
โตแยง (antithesis)  จากนั้นจึงเกิดการสังเคราะหแนวคิดใหมขึ้นมา (synthesis) ดังขอความที่วา 

นิกายโยคาจารไดปฏิเสธแนวคิดแบบสัมพัทธนิยมสากล (ปฏิจจสมุปบาท) ของนิกายมาธยมก
และแนวคิดแบบพหุนิยมของนิกายหีนยาน  แลวจึงสรางแนวคิดแบบเอกทางวิญญาณ (Spiritual 
Monism) ของตนขึ้นมา   โดยแยกใหเห็นความแตกตางระหวางปรากฏการณ (Appearance)  กับ
ความเปนจริง (Reality)   ถือวาความจริงสูงสูดระดับโลกุตระก็คือ วิชญัปติมาตรตา (Pure Spirit)  
เหมือนแนวคิดแบบจิตสัมบูรณ (Absolute Idea) ของเฮเกล ๕๒     

                                                        
๕๒ Th.Stcherbatsky, Madhyānta-vibhańga, (Calcutta: Indian Studies, 1971), pp. 7-8. 
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๓๒ 

 ในทัศนะของเชอรบัตสกี  นิกายโยคาจารไมเห็นดวยกับนิกายมาธยมกที่อธิบาย
ปฏิจจสมุปบาทแบบสุดโตงจนเกินไป  โดยมองวาสรรพสิ่งไมวาจะเปนนามธรรมหรือรูปธรรมลวน
ศูนยทั้งหมด (สรฺวํ  ศูนฺยมฺ) ในขณะเดียวกันก็ไมเห็นดวยกับนิกายหีนยาน (สรวาสติวาท+วัชชีบุตร) 
ที่อธิบายความมีอยูของสรรพสิ่งแบบสุดโตงจนเกินไป  โดยมองวาสรรพส่ิงมีแกนสาร(สวภาวะ/
Self-nature) ที่เที่ยงแทถาวรไมเปลี่ยนแปลง    แกนสารนี้ในอดีตเคยมีอยูอยางไร  ปจจุบันก็มีอยู
อยางนั้น  และจะมีอยูตอไปในอนาคต  ความเปนไปตามกฎไตรลักษณเกิดขึ้นจริง  แตก็เกิดขึ้นใน
ระดับปรากฏการณภายนอกของสรรพสิ่งเทานั้น  หลังจากปฏิเสธทัศนะสุดโตงของสองนิกายนี้แลว  
นิกายโยคาจารจึงไดสรางทัศนะแบบเอกนิยมทางวิญญาณของตนเองขึ้นมา โดยมองวา โลกแหง
ปรากฏการณที่เรารับรูทางประสาทสัมผัสไมมีอยูจริง  เปนเพียงมายาภาพที่จิตสรางขึ้นเทานั้น      
จิตเทานั้นเปนความจริงสูงสุดระดับโลกุตระเพียงอยางเดียว (Transcendent Absolute Reality) ซ่ึง
นิกายโยคาจารเรียกวา “วิชญัปติมาตรตา”  คลายกับแนวคิดเรื่องจิตสัมบูรณของเฮเกล 
 นอกจากนั้น ในงานแปลคัมภีรมัธยานตวิภังค (บางทานเรียกวา มัธยานตวิภาค) ซ่ึงเชื่อ
กันวาเปนผลงานของทานไมเตรยนาถ๕๓  ผูกอตั้งนิกายโยคาจาร  เชอรบัตสกี ไดแบงเนื้อหาของ
คัมภีรนี้ออกเปน ๓ สวนหลักๆ ดังนี้ 
 ก.  ผูสรางที่เปนองคสากล : เชอรบัตสกีมองวา คัมภีรมัธยานตวิภังคเริ่มตนดวยการ
เสนอแนวคิดเรื่องจิตบริสุทธิ์ (Pure Spirit) ในฐานะผูสรางที่เปนองคสากล (Universal Constructor) 
ดังคําแปลภาษาอังกฤษของโศลกตอไปนี้ 

  อภูตปริกลฺโป’สฺติ  ทฺวยํ  ตตฺร  น  วิทฺยเต/   
  ศูนฺยตา  วิทฺยเต  ตฺวตฺร  ตสฺยามป  ส  วิทฺยเต// 

 The Universal Constructor of phenomena exists !  

(but he himself) does not contain any division in two parts,  

(the apprehended and the apprehending).  

The Absolute, however, is contained in him,  

and in the Absolute again he is included.๕๔

                                                        
๕๓ ทานไมเตรยนาถ มีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ เปนผูกอต้ังนิกายโยคาจาร  
๕๔ มัธยานตวิภาค  อางใน  Th.Stcherbatsky, Madhyānta-vibhańga, p. 38.    
     ภาษาอังกฤษขางตนแปลเปนไทยไดวา  
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๓๓ 

 จะเห็นวา คําวา “อภูตปริกลฺโป”   เชอรบัตสกี แปลวา “ผูสรางปรากฏการณที่เปนองค
สากล”  ทั้งที่เมื่อดูตามรูปศัพทควรจะแปลวา “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริง” (false ideation/      
the imagination of the unreal) นอกจากนั้น ยังแปลคําวา “ศูนฺยตา” วา “ส่ิงสัมบูรณ” (the Absolute) 
ทั้งที่เมื่อดูตามรูปศัพทควรจะแปลวา “ความวาง” (emptiness)  โดยความหมายก็คือ  “ผูสรางที่เปน
องคสากล”  หรือจิตบริสุทธิ์  เปนส่ิงที่มีอยูจริง  เปนผูสรางโลกแหงปรากฏการณหรือโลกแหง     
ทวิภาวะอันเปนมายาภาพที่ไมมีอยูจริงขึ้นมา   แตตัวผูสรางเองเปนส่ิงสัมบูรณ (the Absolute) อัน
ไมมีการแบงแยกเปนทวิภาวะบรรจุอยูภายใน 
 ข. ลักษณะของผูสรางที่เปนองคสากล : เชอรบัตสกีมองวา แนวคิดเรื่องไตรสวภาวะ ที่
ปรากฏในคัมภีรมัธยานตวิภังค  เปนแนวคิดที่แสดงถึงลักษณะ ๓  ดานของผูสรางที่เปนองคสากล
เดียวกัน   ดังคําแปลภาษาอังกฤษของโศลกตอไปนี้ 

  กลฺปตะ  ปรตนฺตรศฺจ  ปรินิษฺปนฺน  เอว  จ / 
  อรฺถาทาภูตกลฺปาจฺจ  ทฺวยาภาวาจฺจ  เทศิตาะ // 

          As an objective (part) it is totally imagined,  

  as the Constructor of that thing imagined it is (reality) interdependent,   

  and as the merger of the subject with the object  

  it is called (the Absolute) the non plus ultra of Reality.๕๕

 ลักษณะ ๓ อยางของผูสรางที่เปนองคสากลตามการตีความของเชอรบัตสกี ก็คือ         
(๑) กัลปตะ (Objective Part) หมายถึง สวนที่ปรากฏออกมาเปนสรรพสิ่งในโลกภายนอก  ถือวาเปน
มายาภาพที่ไมมีคาความจริงอยูเลย  เพราะเปนสิ่งที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นลวนๆ  (๒) ปรตันตระ 
(Constructor) หมายถึง สวนที่เปนผูสรางหรือผูคิดปรุงแตง   ลักษณะดานนี้จะดํารงอยูแบบอิงอาศัย
กัน (Interdependent) ระหวางขณะจิตดวงแรกกับขณะจิตดวงหลัง  และ (๓) ปรินิษปนนะ (Merger) 

                                                                                                                                                               
    “ผูสรางปรากฏการณที่เปนองคสากลมีอยู  (แตผูสรางเอง) ไมประกอบอยูในการแบงแยก เปนทวิ

ภาวะ (ระหวางสิ่งที่ถูกรับรู กับ การรับรู) อยางไรก็ตาม  สิ่งสัมบูรณประกอบอยูในผูสราง  และผูสรางเองก็รวมอยู
ในสิ่งสัมบูรณนั้น” 

๕๕ มัธยานตวิภาค, ๑.๕.  ดู  Ibid., p. 82.   
     ภาษาอังกฤษขางตนแปลเปนไทยไดวา   
    “สวนที่เปนวัตถุภายนอกถูกคิดปรุงแตงขึ้นลวนๆ สวนที่เปนผูสรางสิ่งที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นนั้น   

เปน(ความเปนจริง)ที่อิงอาศัยกัน  สวนที่เปนผูหลอมรวมระหวางผูสรางกับสิ่งที่ถูกสรางเขาดวยกัน  เรียกวาความ
เปนจริงสัมบูรณสงูสุด” 
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๓๔ 

หมายถึง สวนที่เปนผูหลอมรวมโลกแหงทวิภาวะที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นใหเปนหนึ่งเดียวกัน  ซ่ึงเปน
สารัตถะภายในของผูสรางเรียกวา “ส่ิงสัมบูรณ” ๕๖

 ค. สิ่งสัมบูรณ : ส่ิงสัมบูรณ (the Absolute) ในที่นี้คือความหมายของคําวา “ศูนฺยตา” 
ตามการตีความของเชอรบัตสกี  ดังโศลกตอไปนี้ 

  ทฺวยาภาโว  หฺยาภาวสฺย  ภาวะ  ศูนฺยสฺย  ลกฺษณมฺ / 
  น  ภาโว  นาป  วา  ภาวะ  น  ปฺฤถกฺตฺไวกลกฺษณมฺ // 

  The unreality of both (the object and the subject),  

  and the reality (subjacent) of this unreality,  

  (this is the essence of the Absolute).  

  It is neither (exclusively) assertion nor is it (exclusively) negation.   

  (And the Constructor of phenomena) is neither different from it  

  nor is it quite the same. ๕๗

 จากขอความที่ยกมา  แยกอธิบายได ๔ ประเด็น ดังนี้    
 ก. ความไมเปนจริงแหงทวิภาวะ : หมายถึงความไมมีอยูจริงของโลกแหงการแบงแยก
เปนทวิภาวะระหวางผูรูกับส่ิงที่ถูกรับรู   
 ข. ความเปนจริงของความไมเปนจริง :   หมายถึง  ความจริงแทที่อยูเบื้องหลังการ
แบงแยกเปนทวิภาวะ ก็คือความไมมีแหงทวิภาวะ(อทวิภาวะ) ซ่ึงเปนสารัตถะของสิ่งสัมบูรณ   
 ค. ความเปนจริงนี้ไมใชการยืนยันและไมใชการปฏิเสธ :   หมายถึง ความจริงอันเปน
สารัตถะของสิ่งสัมบูรณ   ความจริงนี้ไมใชการยืนยันความมีอยูของทวิภาวะ  ในขณะเดียวกันก็
ไมใชการปฏิเสธความมีอยูจริงของจิตเพียงอยางเดียว   
 ง. ผูสรางปรากฏการณจะวาแตกตางจากความเปนจริงนี้ก็ไมใช   จะวาเปนอยางเดียวกัน
กับความเปนจริงนี้ก็ไมใช :   หมายความวา ระหวางมิติสองดานของจิตบริสุทธิ์(Pure Spirit) คือ 

                                                        
๕๖ Ibid., p. 83. 
๕๗ มัธยานตวิภาค, ๑.๑๓.  ดู  Ibid., p. 165. 
   ภาษาอังกฤษขางตนแปลเปนภาษาไทยไดวา 

     “ความไมเปนจริงแหงทวิภาวะ (ผูรูกับสิ่งที่ถูกรับรู) และความเปนจริงของความไมเปนจริงนี้ 
(สารัตถะของสิ่งสัมบูรณ) ความเปนจริงนี้ไมใชการยืนยัน  และไมใชการปฏิเส (และผูสรางปรากฏการณ) จะวา
แตกตางจากสิ่งความเปนจริงนี้ก็ไมใช   จะวาเปนอยางเดียวกันกับความเปนจริงนี้ก็ไมใช” 
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๓๕ 

ดานที่เปนผูสราง (Constructor) กับดานที่เปนส่ิงสัมบูรณ (the Absolute) ทั้งสองดานนี้จะบอกวา
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงก็ไมใช  จะบอกวาเปนสิ่งเดียวกันเลยทีเดียวก็ไมใช   เพราะถาแตกตางกันก็
แสดงวามีความจริงสองอยางดํารงอยูอยางเปนอิสระจากกัน  ซ่ึงไมมีทางเปนไปไดเพราะขัดแยงกับ
แนวคิดเรื่องจิตเทานั้นมีอยู   ในขณะเดียวกันถามิติสองดานนี้เปนสิ่งเดียวกัน  ก็แสดงวามิติดาน 
โลกียะ กับ มิติดานโลกุตระของจิตเปนส่ิงเดียวกัน   ซึ่งไมมีทางเปนไปไดเพราะขัดแยงกับแนวคิด
เร่ืองสังสารวัฏ กับ ความหลุดพน๕๘

 การตีความแบบเอกนิยมทางวิญญาณของเชอรบัตสกีที่ผูวิจัยไดนําเสนอมานี้  เมื่อนําไป
เทียบกับแนวคิดของปรัชญาฮินดูสํานักอไทวตะ เวทานตะ  จะเห็นความคลายคลึงกันมาก  ดังภาพ
แผนภูมิตอไปนี้ 

                 โยคาจาร     อไทวตะ  เวทานตะ 
   

 วิชญัปติมาตรตา 
จิตบริสุทธ์ิ (Pure Spirit) 

พรหมัน/อาตมัน  
จิตบริสุทธ์ิ (Pure Spirit) 

มายิน 
ผูสรางมายาภาพ 

(Illusion-Maker) 

มายา 
มายาภาพ/ปรากฏการณ 
(Illusion /Phenomena) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กัลปตะ 
มายาภาพ/ปรากฏการณ 
 (Illusion/ Phenomena) 

อภูตปริกัลปะ 
ผูสรางสากล 

(Universal Constructor) 

 ๒.๒.๒ การตีความของ ที.อาร.วี มูรติ 
 มูรติ (T.R.V. Murti) มีแนวคิดเรื่องพัฒนาการทางความคิดของพุทธปรัชญาในอินเดีย
ไมตางจากแนวคิดของเชอรบัตสกี   คือมองวาพัฒนาการทางความคิดของพุทธปรัชญาในอินเดีย
แบงเปน ๓ ยุค  ดังตอไปนี้ ๕๙

                                                        
๕๘ Ibid., pp. 166-167. 

๕๙ T.R.V.  Murti, the Central Philosophy of Buddhism, p. 4. 
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๓๖ 

๑) ยุคตน (Earlier Phase) หมายถึงยุคของกลุมนิกายที่ยึดถือแนวคิดแบบสัจนิยม 
(realistic) และแบบพหุนิยม (pluralistic) คือเชื่อในความมีอยูจริงของธรรมหรือส่ิงทั้งหลาย  ไดแก
กลุมนิกายสายหีนยาน คือ เถรวาท และสรวาสติวาท (โดยเฉพาะสํานักไวภาษิกะ) ซ่ึงอาจจะเรียกอีก
อยางหนึ่งวา กลุมแนวคิดสายพระอภิธรรมก็ได  

๒) ยุคกลาง (Middle Phase) หมายถึง ยุคของนิกายที่ยึดถือแนวคิดแบบ “ศูนยวาท” คือ
เช่ือวาสรรพสิ่งศูนย  ไดแก นิกายมาธยมกที่กอตั้งโดยทานนาคารชุน และสานตอโดยทานอารยเทวะ   

๓) ยุคสุดทาย (Last Phase) หมายถึง ยุคของนิกายที่ยึดถือแนวคิดแบบ “จิตนิยม” 
(Idealistic) คือเชื่อวาจิตเทานั้นมีอยู  ไดแก นิกายโยคาจารของทานอสังคะและวสุพันธุ และสืบ
ตอมาเปนนิกายวิชญานวาท โดยทานทินนาคะ และทานธรรมกีรติ 
 มูรติมองอีกวา สายความคิดของปรัชญาอินเดียที่เดินเคียงคูขนานกันมามีอยู ๒ กระแส  
คือ กระแสที่ยอมรับความมีอยูของอัตตา (อาตมวาท) ไดแกกระแสพราหมณ-ฮินดู  กับที่ปฏิเสธ
ความมีอยูของอัตตา (อนาตมวาท) ไดแกกระแสพุทธศาสนา   ปรัชญาสองกระแสนี้แมจะยึดจุดยืน
คนละดาน  แตมีเสนทางการพัฒนาทางประวัติศาสตรคลายคลึงกัน กลาวคือ สายอัตตาไดพัฒนาขึ้น
เปนระบบปรัชญาชัดเจนในยุคอุปนิษัท  แลวพัฒนาไปเปนแนวคิดแบบพหุนิยมของสํานักสางขยะ  
และจบลงที่แนวคิดแบบสัมบูรณนิยมหรืออทวินิยม(Advaitism)ของสํานักอไทวตะ เวทานตะ  สวน
สายอนัตตาเริ่มตนจากพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม  จากนั้นพัฒนาไปเปนแนวคิดแบบพหุนิยมของ
นิกายเถรวาทและสรวาสติวาท  แลวจบลงดวยแนวคิดแบบสัมบูรณนิยมของนิกายมาธมกและ 
นิกายโยคาจารตามลําดับ๖๐

แผนภูมแิสดงพัฒนาการของปรัชญาอินเดีย ๒ กระแส 
 

ปรัชญาสองสาย เร่ิมตนปรัชญา ยุคพหุนิยม/สัจนิยม สัมบูรณนิยม 
อาตมวาท ยุคอุปนิษัท ยุคสางขยะ  ยุคอไทวตะ เวทานตะ 
อนาตมวาท พุทธศาสนายุคตน ยุคอภิธรรม 

(เถรวาท+สรวาสติวาท) 
ยุคนิกายมาธยมก 

และยุคนิกายโยคาจาร 

 
มูรติมองวา แนวคิดแบบสัมบูรณนิยมของอไทฺวตะ เวทานตะ คือแนวคิดที่วา พรหมัน 

เปนจิตบริสุทธิ์หรือกิริยภาพบริสุทธิ์ (Pure Consciousness/Pure Act) เปนสิ่งที่มีอยูจริงเพียงอยาง
เดียวและเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง  นอกจากพรหมันแลวก็ไมอะไรอีกที่เปนจริงหรือมีอยูจริง  

                                                        
๖๐ Ibid., pp. 55-103. 
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๓๗ 

แนวคิดสัมบูรณนิยมของนิกายมาธยมก คือแนวคิดที่วาสรรพสิ่งมีสภาวะเหมือนกันหมดคือ “ศูนย”  
สวนแนวคิดแบบสัมบูรณนิยมของนิกายโยคาจาร คือแนวคิดที่วาสิ่งที่แทจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
เทานั้นคือจิต ส่ิงอื่นนอกจากนั้นเปนเพียงมายาหรือเปนภาพสะทอนของจิตเทานั้น ในบรรดา
แนวคิดสัมบูรณนิยมทั้ง ๓ แบบนี้  มูรติมองวา สัมบูรณนิยมของสํานักอไทฺวตะ เวทานตะ กับของ
นิกายโยคาจาร  มีความหมายใกลเคียงกันมากที่สุด   เพราะเปนแนวคิดที่วิเคราะหโลกภายนอกที่เรา
รับรูวาเปนเพียงมายาภาพ (empirical  illusion)๖๑   

อยางไรก็ตาม  มูรติมองวา แมสํานักอไทวตะ เวทานตะ และนิกายโยคาจาร จะใชอุปมา
เปรียบเทียบอยางเดียวกัน เชน “เชือก กับ งู” (robe-snake) เพื่ออธิบายความเปนมายาภาพของโลก
ภายนอกที่เรารับรู  แตวิธีการวิเคราะหมายาภาพของทั้งสองสํานักนี้ใชจุดยืนแตกตางกัน กลาวคือ 
สํานักทวตะ เวทานตะ ใชจุดยืนทางญาณวิทยา (knowledge-standpoint) หมายความวา ส่ิงที่สํานักนี้
บอกวาไมเปนจริงหรือเปนมายาภาพนั้นก็คือส่ิงที่เราปรุงแตงหรือตราประทับใหแกส่ิงที่เปนจริง  
ส่ิงที่เปนจริงมีอยูแตไมใชอยางที่เราคิดวามันเปน  เชนอุปมาเรื่องเชือกกับงู   ส่ิงที่สํานัก อไทวตะ 
เวทานตะ ตองการปฏิเสธในอุปมานี้ก็คือ “ส่ิงนี้ไมใชงู” (This is not snake) หมายความวา “ส่ิงนี้” 
ซ่ึงเราคิดวาเปนงูนั้นแทที่จริงแลวไมใชงู   งูจริงๆ นั้นมีอยูแตไมใชอยางที่เราคิดวามันเปน เหมือน
การหยิบดินสอขึ้นมาแลวบอกวา “นี้ไมใชปากกา”  ปากกาจริงๆ มีอยูแตไมใชส่ิงที่อยูในมือของเรา  
สวนวิธีการวิเคราะหของนิกายโยคาจารใชจุดยืนแบบอภิปรัชญา กลาวคือ ส่ิงที่นิกายนี้ตองการ
ปฏิเสธคือ “งูไมใชส่ิงนี้” (The snake is not this) หมายความวา งูไมใชส่ิงที่เราเห็นหรือรับรูในโลก
ภายนอก  งูที่แทจริงก็คือมโนภาพงูที่อยูในจิตของเรานั่นเอง๖๒    

สําหรับแนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  มูรติ ตีความวาเปน “จิตนิยมเลอเลิศ” 
(idealism par excellence) ดังคํากลาวของเขาที่วา 

จุดยืนแบบจิตนิยมของวิชญาณวาท ถือวาผูรับรูหรือจิตเปนความจริงเพียงอยางเดียว  สวน
ส่ิงที่ถูกรับรูเปนสิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้นหรือสรางออกมาจากจิต  แมนิกายโยคาจารอาจจะใช
คําวา  ชญาน  วิชญาน วิชฺญัปติ   จิต  สวสังเวทนะ เปนตน  แทจริงแลวก็หมายถึงสิ่งที่ทํา
การสรางสรรค (creative act) นั่นเอง วิญญาณของนิกายนี้ก็คือ กิริยภาพบริสุทธิ์ (Pure 
Act)…นี้คือแนวคิดจิตนิยมเลอเลิศ (Idealism par excellence) วิชญาณวาทเปนสํานักจิต

                                                        
๖๑ Ibid., p.322. 
๖๒ Ibid., pp. 322-323. 
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๓๘ 

นิยมที่โดดเดนเพียงสํานักเดียวในอินเดีย  วิญญาณ ก็คือเจตจํานงจักรวาลที่ไรตัวตน 
(Cosmic, Impersonal Will)๖๓   

 นอกจากนั้น  มูรติยังไดนําแนวคิดแบบจิตนิยมของโยคาจารไปเปรียบเทียบแนวคดิเรือ่ง 
“อัตตาบริสุทธิ์” (Pure Ego) ของฟกเต (Fichte) และแนวคิดแบบสัมบูรณนิยมของเฮเกล (Hegel) 
ดังที่เขากลาวไววา  

ในประเทศตะวันตก  ปรัชญาที่เทียบเคียงไดกับแนวคิดของวิชญานวาท คือ ปรัชญาของ
ฟกเต และเฮเกล…ความแตกตางระหวางวิชญานวาทกับเฮเกล คือแนวคิดสัมบูรณนิยม
ของเฮเกล  เปนเรื่องของการใชความคิดหรือเหตุผล   ดวยเหตุนี้จึงมีทวิภาวะของสิ่งที่อยู
ตรงกันขามกัน  สวนสัมบูรณนิยมแบบวิชญานวาท อยูเหนือเหตุผล และไมมีทวิภาวะ๖๔  

 สําหรับคําวา “อภูติปริกลฺโป”  ที่ปรากฏในคัมภีรมัธยานตวิภาค  ซ่ึงเชอรบัตสกีตีความ
วาหมายถึง “ผูสรางปรากฏการณที่เปนองคสากล” (Universal Constructor of phenomena) มูรติ 
ตีความคลายกันวา “ตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรค” (Constructive Ideation) ในที่นี้หมายเอาตัวจิต
ในฐานะผูทําหนาที่คิดปรุงแตงสรางสรรคส่ิงตางๆ ขึ้นมาจากตัวของมันเอง   ดังการแปลขอความ
ในคัมภีรมัธยานตวิภังคของเขาที่วา  

 อภูตปริกลฺโป’สฺติ  ทฺวยํ  ตตฺร  น  วิทฺยเต /   
 ศูนฺยตา  วิทฺยเต  ตฺวตฺร  ตสฺยามป  ส  วิทฺยเต // 

 Constructive Ideation (Abhūtaprikalpah) is real.  
 In it duality does not (absolutely) exist.  
 Non-substantiality (Sūnyatā), however, exists in it.  
 In this (Non-substantiality) too, that (Constructive Ideation) is found. ๖๕

                                                        
๖๓ Ibid., p. 316. 
๖๔ Ibid., p. 317. 
๖๕ มัธยานตวิภาค, ๑.๑ อางใน Ibid., pp. 319.      

                         ภาษาอังกฤษขางตนแปลเปนไทยไดวา  
                        “ตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรค (อภูตปริกลฺโป) มีอยูจริง  ในตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคนี้       
ทวิภาวะไมมีอยูเลย  กระนั้นก็ตาม  ศูนยตาก็มีอยูในตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคนี้   ใน(ศูนยตา)นี้พบวามีตัวการ
คิดปรุงแตงสรางสรรคอยูเหมือนกัน” 
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๓๙ 

 ขอความนี้มูรติอธิบายดังนี้ 
 ก. ตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคมีอยูจริง (Constructive Ideation):  ในที่นี้ ไมไดหมายถงึ
ตัวความคิดผิดพลาด ที่ทําใหเกิดโลกแหงทวิภาวะ  หากแตหมายเอาตัวจิตระดับเบื้องลึกที่เปน
รากฐานแหงการคิดปรุงแตงสรางสรรคอันไมเปนจริงทั้งหลาย   
 ข. ในตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคนี้ทวิภาวะไมมีอยูเลย (In it duality does not 

(absolutely) exist) : หมายความวา ธรรมชาติอันเปนแกนแทของตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคไมมี
ทวิภาวะอยูในนั้นเลย  ทวิภาวะเปนเพียงมายาภาพที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นเทานั้น   
 ค. กระนั้นก็ตาม  ศูนยตาก็มีอยูในตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคนี้ : ขอความนี้มี
ความหมายไมตางจากขอความ ข. แตเปนการใชคําพูดในเชิงบวก คือหมายความวา สภาวะที่เปน
แกนแทของตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคก็คือศูนยตา หรือภาวะสัมบูรณ  เปนหนึ่งเดียว   
  ง. ใน(ศูนยตา)นี้พบวามีตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรคอยูเหมือนกัน :  ขอความนี้เปน
การใชคําพูดแบบยอนกลับไปกลับมาเพื่อเนนใหเห็นวา แกนแทของตัวการคิดปรุงแตงสรางสรรค
กับศูนยตาแทที่จริงก็คือส่ิงเดียวกันนั่นเอง 
 กลาวโดยสรุป  การตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารแบบ “จิตนิยมเลอเลิศ” ของมูรติ
แทบไมมีอะไรแตกตางจากการตีความของเชอรบัตสกี  กลาวคือมูรติมองวา จิตเปนตัวการคิ

                                                       

ดปรุง
แตงสรางสรรคโลกอันไมเปนจริงขึ้นมา  แตตัวจิตเองมีแกนแทที่บริสุทธิ์  เปนสิ่งสัมบูรณ          
(the Absolute) วางเปลา (ศูนยตา)จากทวิภาวะ  เปนตัวการกระทําที่บริสุทธิ์ (Pure Act) และเปน
เจตจํานงแหงจักรวาล (Cosmic Will)      

 ๒.๒.๓ การตีความของอโศกกุมาร  ชัตเตอรจี 
 อโศกกุมาร ชัตเตอรจี (Ashok Kumar Chatterjee) เปนนักวิชาการคนสําคัญอีกทานหนึ่ง
ที่มองประวัติศาสตรแนวคิดของพุทธปรัชญาในอินเดียไมตางจากนักวิชาการสองทานที่กลาวมา  
เขามองวาพัฒนาการของพุทธปรัชญาเปนไปในลักษณะโตแยงกัน ๓  ยุค ดังนี้ ๖๖     
 ๑) ยุคสัจนิยม (realism) ของนิกายสรวาสติวาท  แนวคิดของยุคนี้ยอมรับความมีอยูจริง
ของธรรมทั้งหลาย  ทั้งที่เปนรูปธรรม (วัตถุ) และนามธรรม (จิต)  ส่ิงที่ถูกปฏิเสธวาไมมีอยูจริงใน
ยุคนี้คือบุคคล (Self) ในฐานะเปนสิ่งที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้น 

 
๖๖Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealism, (Delhi : Motilal Banarsidass, 1975), p. 2-23. 

 
Page 56 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๔๐ 

 ๒) ยุควิพากษ (criticism) ของนิกายมาธยมกที่พยายามวิพากษแนวคิดเรื่องความมีอยู
จริงของธรรมในยุคสัจนิยมแลวนําไปสูการปฏิเสธความมีอยูของบุคคล(ปุทคลไนราตมยะ) และ
ความไมมีอยูของธรรม (ธรรมไนราตมยะ)  
 ๓) ยุคจิตนิยม (idealism) ของนิกายโยคาจาร   ยุคนี้เกิดขึ้นทามกลางสภาพแวดลอม
แหงแนวคิดสุดโตงสองดาน คือ สุดโตงดานหนึ่งคือแนวคิดของสํานักสรวาสติวาทที่ยอมรับความมี
อยูจริงของโลกภายนอกและจิต  สุดโตงอีกดานหนึ่งคือแนวคิดของสํานักมาธยมกที่มองวาสรรพสิ่ง
ไมวาจะเปนโลกภายนอกหรือจิตลวนแตศูนยทั้งหมด  ดังนั้น  จิตนิยม จึงเกิดขึ้นดวยการยึดจุดยืน
แบบทางสายกลางในทามกลางบริบททางความคิดที่สุดโตงไปคนละดานนี้ 
 ชัตเตอรจีมองวา แนวคิดแบบจิตนิยมไดเร่ิมกอตัวขึ้นในสํานักเสาตรานติกะ๖๗  ซ่ึงเขา
มองวาเปนสัจนิยมแนววิพากษ(critical realism) กลาวคือสํานักนี้แมจะไมไดปฏิเสธความมีอยูจริง
ของโลกภายนอกแตก็วิจารณวาเราไมสามารถรับรูความมีอยูของมันไดตรงๆ  เพราะสรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและดํารงอยูช่ัวขณะ (ขณิกะ)  แตเราเชื่อวามันมีอยูก็ดวยการอนุมานเอา
เทานั้น (พาหยารถานุมาน)  ถามวาทําไมเราตองเชื่อวาโลกภายนอกมีอยูทั้งที่เรารับรูมันตรงๆ ไมได  
คําตอบคือถาเราไมเชื่ออยางนั้นเราจะตอบปญหาเรื่องการรับรูไมได (การรับรูเกิดขึ้นไดตองมี
อารมณใหรับรู) ดังนั้น ขอสรุปของสํานักเสาตรานติกะคือส่ิงที่เรารับรูทั้งหมดเปนเพียงมโนภาพ
หรือภาพตัวแทนของโลกภายนอกเทานั้น (representation) นิกายโยคาจารไดรับเอาแนวคิดแบบกึ่ง
จิตนิยมของสํานักเสาตรานติกะมาบางสวน  แตก็ไดปฏิเสธแนวคิดของนิกายนี้ที่ยอมรับความมีอยู
ของโลกภายนอก   ในสวนแนวคิดของนิกายมาธยมก   นิกายโยคาจารไดรับเอาแนวคิดศูนยตามา
บางสวน  แตก็ปฏิเสธวาศูนยตาของนิกายนี้สุดโตงจนเกินไป  ขอบเขตของศูนยตาควรจํากัดเพียง
แคโลกแหงทวิภาวะที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นเทานั้น๖๘  
 สําหรับแนวคิดเรื่อง “ไตรสวภาวะ”  ของนิกายโยคาจาร  ชัตเตอรจีมองวาเปนแนวคิดที่
แสดงใหเห็นความจริง ๓  อยาง (three truths) ดังนี้  (๑) ปริกัลปตะ หมายถึงความจริงระดับบัญญัติ

                                                        
๖๗ สํานักไวภาษิกะ และสํานักเสาตรานติกะ แยกตัวออกมาจากนิกายสรวาสติวาท มีความขัดแยงกัน

ในเรื่อง “การรับรู” (perception) ไวภาษิกะถือวาโลกภายนอกมีอยูจริงและสามารถรับรูมันไดโดยตรง  นักวิชาการ
บางทานเรียกแนวคิดของสํานักนี้วา “สัจนิยมโดยตรง” (Direct Realism /Presentationism)  เสาตรานติกะยอมรับ
วาโลกภายนอกมีอยูจริง แตเราไมสามารถรับรูมันไดโดยตรง  เพราะสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   เราทําได
เพียงอนุมานเอาวามันมีอยูเทานั้น นักวิชาการบางทานเรียกแนวคิดของสํานักนี้วา “สัจนิยมโดยออม” (Indirect 
Realism/Representationism)  ดูเพิ่มเติมใน Hsueh-li Cheng, Empty Logic: Mādhyamika Buddhism from 
Chinese Sources, (Delhi: Motital Banarsidass, 1991), pp. 19-20.    

๖๘ Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealism, p. 11. 
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๔๑ 

หรือมโนทัศน (concept)  ซ่ึงมีอยูในโลกแหงความคิดหรือโลกแหงมายาภาพเทานั้น  เหมือน        
คํากลาวที่วา ดอกฟา หนวดเตา  เขากระตาย หรือลูกชายของหญิงหมัน เปนตน   คําเหลานี้เปนการ
พูดถึงส่ิงที่มีอยูในโลกแหงความคิดเทานั้น   ความจริงระดับนี้ถื

                                                       

อวาอยูนอกหลักเหตุปจจัยตามหลัก
พระพุทธศาสนา   ส่ิงใดก็ตามที่อยูในกรอบแหงเหตุปจจัยส่ิงนั้นตองมีอยูในโลกแหงความเปนจริง    
เมื่อปริกัลปตะไมมีอยูจริงจึงถือวาไมไดถูกสรางขึ้นจากเหตุปจจัย๖๙   (๒) ปรตันตระ หมายถึง 
ความจริงระดับที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามเหตุปจจัย  ในที่นี้หมายเอาตัวจิตในฐานะเปนรากฐานแหงการ
เกิดขึ้นของโลกแหงทวิภาวะ (ปริกัลปตะ) ซ่ึงเรียกวา “อภูตปริกัลปะ”   จิตในแงนี้ดํารงอยูเปน
ขณะๆ แตละขณะตางก็อาศัยกันเกิดขึ้น  (๓) ปรินิษปนนะ หมายถึง ความจริงระดับของสิ่งสัมบูรณ 
(the Absolute) หรือจิตบริสุทธิ์(Pure Consciousness) เมื่อใดที่ปรตันตระไดรับการพัฒนาใหบริสุทธิ์
หมดจดจนมองเห็นความเปนมายาของโลกทวิภาวะ  เมื่อนั้นปรตันตระก็จะกลายเปนปรินิษปนนะ
หรือเขาถึงภาวะสัมบูรณ (ศูนยตา)๗๐  ดังภาพแผนภูมิตอไปนี้   
 

 
 
 
  

ปริกัลปตะ 
(ทวภิาวะ/สังสารวัฏ) 

ปรินิษปนนะ 
(ศูนยตา/ส่ิงสัมบูรณ) 

ปรตันตระ 
(จิตเกดิดับ) 

 จากภาพแผนภูมิ  ชัตเตอรจีมองวา ทฤษฎีความจริง ๓ อยางของนิกายโยคาจารเปนการ
มองมิติ ๓ ดานของสิ่งเดียวกัน คือ ปริกัลปตะ เปนการมองจากมิติของผลผลิต  หมายถึงโลกแหง 
ทวิภาวะอันเปนผลงานการปรุงแตงสรางสรรคของจิต  ปรตันตระ เปนการมองจากมิติของ
กระบวนการผลิตหรือการสราง  หมายถึงกลไกการทํางานของจิตที่ดําเนินไปตามกระบวนการแหง
เหตุปจจัย   ปรินิษปนนะ  เปนการมองจากมิติของจิตบริสุทธิ์ที่เขาถึงภาวะสัมบูรณหรือภาวะแหง
ความจริงที่ศูนยจากทวิภาวะ   
 กลาวโดยสรุป การตีความของชัตเตอรจีแทบไมมีอะไรแตกตางจากมูรติผูเปนอาจารย  
เขามองวา  จิตที่บรรลุถึงปรินิษปนนะนั้นจะกลายเปนสิ่งสัมบูรณ  เปนเจตจํานงบริสุทธิ์(Pure Will) 
ไมมีการแบงแยกเปนทวิภาวะ๗๑  โดยคําที่ใชเรียกภาวะของจิตในระดับนี้ก็คือคําวา วิชญัปติมาตรตา  

 
๖๙ แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของเถรวาทที่ถือวา บัญญัติและนิพพานเหมือนกันในแงที่เปน 

“อสังขตะ” (ไมถูกสรางขึ้นจากเหตุปจจัย) กลาวคือ บัญญัติไมมีอยูจริงจึงไมถูกสรางขึ้นจากเหตุปจจัย  สวน
นิพพานมีอยูจริงแตมีอยูแบบไมไดถูกสรางขึ้นจากเหตุปจจัย  

๗๐ Ibid., p. 11. 

๗๑ Ibid., p. 136. 
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๔๒ 

ดังที่เขากลาวไววา “ปรินัษปนนะ ก็คือวิชญัปติมาตรตาในฐานะเปนส่ิงสัมบูรณ  ปราศจากความ
เศราหมอง   ปราศจากการแบงแยก  ปราศจากทวิภาวะ”๗๒  และวา “เมื่อมโนภาพเกี่ยวกับอารมณ
ภายนอกถูกกําจัดออกไป วิญญาณ ๓๗๓ ก็จะแปรสภาพเปนวิชญัปติมาตรตาอันบริสุทธิ์”๗๔   

 ๒.๒.๔ การตีความของชารมา 
 ชารมา (Chandradhar Sharma)  ไดตีความแนวคิดเรื่องจิตของนิกายโยคาจารโดยแบงออกเปน 
๒ ยุค  คือ ยุคลังกาวตารสูตร และยุคทานวสุพันธุ  ทั้งสองยุคนี้กลาวถึงเรื่องวิญญาณ ๘ เหมือนกัน  แตที่
แตกตางกันคือในยุคของทานวสุพันธุไดเพิ่มวิญญาณอีกอยางหนึ่งเขามาคือวิชญัปติมาตรตา   ในยุคลัง
กาวตารสูตรไดแบงวิญญาณ ๘ ออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) ประพฤติวิชญาน (ปวัตติวิญญาณ) 
หมายถึงวิญญาณ ๗ อยางแรก คือวิญญาณ ๖ และมนัส  เปนวิญญาณประเภททีเ่ปลีย่นแปลงและเกดิดบั
อยางตอเนื่อง  ซ่ึงชารมาเรียกวา “วิญญาณปจเจก” (individual consciousness) (๒) อาลยวิชญาน  
หมายถึง วิญญาณที่เที่ยงแทถาวรเปนอมตะ  ไมมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู และดับไป  ปราศจากทวิภาวะ   ซ่ึง
ชารมาเรียกวา “วิญญาณสัมบูรณ” (Absolute Consciousness) ตอมาในยุคทานวสุพันธุ  อาลยวิชญาน
ไดถูกลดระดับลงไปอยูในกลุมวิญญาณปจเจก  แลวเพิ่มวิชญัปติมาตรตาเขามาเปนวิญญาณสัมบูรณ
แทน๗๕  ดังภาพแผนภูมิตอไปนี้ 
 

ประเภทวิญญาณ ยุคลังกาวตารสูตร ยุคทานวสุพนัธุ 

วิญญาณปจเจก 
ปวัตติวิญญาณ 

(วิถีวิญญาณ ๖ และมนัส) 
วิถีวิญญาณ ๖  มนัส 
และอาลยวิชญาน 

วิญญาณสัมบรูณ อาลยวิชญาน วิชญัปติมาตรตา 

 ชารมามองวา ในลังกาวตารสูตรวิญญาณที่มีอยูจริงมีเพียงอาลยวิชญานเทานั้น สวน 
ประพฤติวิชญานเปนเพียงการปรากฏตัวของอาลยวิชญาน    แตวิญญาณทั้งสองอยางนี้จะบอกวาเปน
อยางเดียวกันหรือแตกตางกันก็ไมได  เพราะถาประพฤติวิชญานเปนอยางเดียวกันกับอาลยวิชญาน  
เมื่อใดที่ประพฤติวิชญานดับ  อาลยวิชญานก็ตองดับดวย (ซ่ึงขัดแยงกับความเปนอมตะของอาลย

                                                        
๗๒ Ibid., p. 31.  
๗๓ คําวา “วิญญาณ ๓” ในที่นี้  ชัตเตอรจีหมายถึงการแปรสภาพไปเปนวิชญัปติมาตรตาของวิญญาณ 

๓ ระดับ คือ อาลยวิชญาน  มนัส  และวิญญาณ ๖   
๗๔ Ibid., p. 87. 
๗๕ Chandradhar Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, (Delhi: Motilal Banasidass, 

2000), p. 110. 
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๔๓ 

วิชญาน) ในขณะเดียวกัน  ถาบอกวาประพฤติวิชญานแตกตางจากอาลยวิชญาน  วิชญานก็จะเกิด
จากอาลยวิชญานไมได  อุปมาเหมือนดินกับอณูของดินหรือเหมือนทองรูปพรรณกับเนื้อทอง  จะ
บอกวาเปนอยางเดียวกันหรือตางกันก็ไมได   อีกอยางหนึ่ง  อุปมาเหมือนน้ํากับคลื่นในมหาสมุทร  
น้ํากับคลื่นเราจะบอกวาเปนอยางเดียวหรือแตกตางกันก็ไมได๗๖  
 วิญญาณทั้ง ๘ อยางทํางานประสานสัมพันธกันในลักษณะที่วา วิญญาณ ๕ อยางแรก 
คือ จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  และกายวิญญาณ  ทําหนาที่เปนตวัรับ
อารมณจากภายนอก(ความจริงคือรับมโนภาพที่มีอยูในจิต)  จากนั้นวิญญาณที่ ๖ คือมโนวิญญาณ
จะทําหนาที่เปนตัวคิดพิจารณาอารมณที่รับเขามานั้น  ตอมาวิญญาณที่ ๗ คือ มนัส  จะทําหนาที่เปน
ตัวรับรู(Perceiver)อารมณนั้นและเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางมโนวิญญาณและอาลยวิชญาน   
และวิญญาณที่ ๘  คือ อาลยวิชญาน  จะเปนศูนยกลางในการสงเคราะหใหเกิดความเปนเอกภาพใน
กระบวนการรับรู (synthetic unity of apperception)๗๗

                                   แผนภมิูแสดงแนวคดิเรื่องวิญญาณ ๘  ในทัศนะของชารมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. อาลยวิชญาน 

๕. กายวิญญาณ 

๔. ชิวหาวิญญาณ 

๓. ฆานวิญญาณ 

๒. โสตวิญญาณ 

๑. จักขุวิญญาณ 

๖. มโนวิญญาณ ๗. มนัส 

 สําหรับคําวา “อภูตปริกลฺโป” นั้น  ชารมามองวาความหมายของคํานี้ขึ้นอยูกับวาเราใชใน
ระดับใด   ถาใชในระดับสูงสุดจะหมายถึงความจริง(จิต)อันเปนรากฐานแหงปรากฏการณที่ถูกคิดปรุง
แตงขึ้น (The Real Transcendent Ground of all superimposed phenomena)  ถาใชในระดับปรากฏการณจะ
หมายถึงโลกแหงปรากฏการณอันเปนทวิภาวะซึ่งเกิดจากการสรางของจิต   (The phenomena world of 

                                                        
๗๖Ibid., pp. 110-111.  
๗๗

Ibid., p. 110 
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๔๔ 

subject-object duality manifested by the self-creative energy of the Ālaya)  นอกจากนั้น  อภูตปริกลฺโป    
ยังสามารถใชอธิบายแนวคิดเรื่องไตรสวภาวะไดดวย  กลาวคือ (๑) ถาใชกับปริกัลปตะจะหมายถึง
โลกแหงทวิภาวะที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นมา (unreal subject-object duality which is superimposed)       
(๒)  ถาใชกับปรตันตระจะหมายถึงจิตหรือวิญญาณที่ทําการคิดปรุงแตงสรางสรรค (Constructive 

Consciousness)  และ (๓) ถาใชกับปรินิษปนนะจะหมายถึงความเปนจริงพื้นฐานระดับโลกุตระอัน
ปราศจากทวิภาวะ (the Transcendental Non-dual Ground-Reality)๗๘  
 ชารมาไมเห็นดวยกับกลุมนักวิชาการที่ตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารวาเปนแนวคิด
แบบอัตวิสัยนิยม (Subjectivism)๗๙  ที่สรุปวา (๑) โลกภายนอกเกิดจากการปรุงแตงสรางสรรคของ
วิญญาณที่เกิดดับเปนขณะ (๒) อัตตาที่เที่ยงแทถาวรไมมีอยูจริง   อัตตาที่มีอยูจริงคือวิญญาณที่เกิด
ดับอยางตอเนื่อง  (๓) ส่ิงที่มีอยูจริงคือวิญญาณปจเจกที่เกิดดับอยูทุกขณะในรูปของกระแสที่
ตอเนื่อง (constant flux)   ชารมามองวา แนวคิดเรื่องการเกิดดับเปนขณะ (momentariness) ของนิกาย
โยคาจารใชสําหรับอธิบายโลกแหงปรากฏการณ(phenomena) เทานั้น  อัตตาที่นิกายนี้ปฏิเสธวาไดแก
อัตตาประจักษหรืออัตตาปจเจก (empirical self or individual subject) เทานั้น  สวนวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(Pure Consciousness) ที่เรียกวา “อาลยวิชญาน” บาง  “ตถาคตครรภ” บาง  “จิตตมาตร” บาง  หรือ 
“วิชญัปติมาตร” บาง  ถือวาเปนส่ิงที่อยูจริง๘๐  ดังนั้น  แนวคิดของนิกายโยคาจารจึงควรจัดอยูใน
ประเภท “จิตนิยมสัมบูรณ” (Absolute Idealism)๘๑  

๒.๓ การตีความแบบจิตนิยมอัตวิสัย 

 คําวา การตีความแบบ “จิตนิยมอัตวิสัย” (Subjective Idealism) ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึง
รูปแบบการตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารที่วาโลกภายนอกเปนเพียงมายาภาพ  ส่ิงที่มีอยูจริงมี
เพียงจิตของปจเจกบุคคลที่ดํารงอยูอยางหลากหลาย   นักวิชาการที่ตีความแนวนี้ไมเห็นดวยกลับ
กลุมนักวิชาการที่ตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาหรือแบบจิตนิยมสัมบูรณดังที่กลาวมาแลว  
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความมีอยูของสิ่งสัมบูรณหรือจิตสัมบูรณ   

                                                        
๗๘ Ibid., p. 120. 
๗๙ อัตวิสัยนิยม บางครั้งเรียกวา จิตนิยมอัตวิสัย (Subjective Idealism) หมายถึงการตีความแนวคิด

ของนิกายโยคาจารที่วาโลกภายนอกไมมีอยูจริง  สิ่งที่มีอยูจริงมีเพียงจิตของปจเจกบุคคลที่เกิดดับอยางตอเนื่องใน
รูปของกระแส  นักวิชาการที่ตีความแบบนี้ไมเห็นดวยกับการตีความแบบจิตนิยมสัมบูรณ (Absolute Idealism)  
ในประเด็นเรื่องสิ่งสัมบูรณหรือจิตสัมบูรณ 

๘๐ Ibid., p. 121. 
๘๑ Ibid., p. 123. 
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๔๕ 

 ๒.๓.๑ การตีความของจทุนาถ  ซิงห  
 จทุนาถ ซิงห (Jadunath Sinha) มองวานิกายโยคาจารมีแนวคิดแบบจิตนิยมอัตวิสัย
(Subjective Idealism) คือแนวคิดที่วาโลกภายนอกไมมีอยูจริง   จิตของปจเจกบุคคลเทานั้นมีอยูจริง  
แตมีอยูในรูปของกระแสที่เกิดดับอยางตอเนื่อง  ตางจากแนวคิดแบบจิตนิยมสัมบูรณ (Absolute 
Idealism) ของศังกราจารยแหงสํานักอไทวตะ เวทานตะ  ใน ๓ ประเด็น  คือ   (๑) ความเปนจริงทาง
ภววิทยา (ontological reality) ชาวโยคาจารมองวา จิตเทานั้นเปนความจริงทางภววิทยาเพียงอยาง
เดียว  แตจิตนั้นมีอยูอยางหลากหลายและเปนไปในรูปของกระแสที่เกิดดับอยางตอเนื่อง   สวน   
ศังกราจารยมองวา พรหมันเทานั้นเปนความจริงทางภววิทยาเพียงอยางเดียว  เปนสิ่งสัมบูรณและ
เปนจิตสากลที่เที่ยงแทถาวร  (๒) โลกภายนอก ชาวโยคาจารมองวาโลกภายนอกเปนมายาภาพอยาง
ส้ินเชิง   สวนศังกราจารยแยกการมองโลกเปนสองระดับ คือ  ถามองบนจุดยืนแบบสมมติหรือแบบ
โวหารของชาวโลก (วยาวหาริกสัตตา) ถือวาโลกภายนอกมีอยูจริง  แตมีอยูในเชิงประจักษหรือมีอยู
ตามที่ปรากฏแกการรับรูของเรา (phenomenal/empirical existence)  ถาเราไมยอมรับความมีอยูของ
โลกในระดับนี้    การปฏิบัติธรรมและการดําเนินชีวิตอยูในโลกจะเปนไปไมได   แตถามองจาก
จุดยืนแบบปรมัตถ (ปารมารถิกสัตตา) ถือวาโลกภายนอกเปนมายาภาพทั้งหมด๘๒  พรหมันเทานั้น
คือความจริงแทเพียงอยางเดียว  และ  (๓)การรับรู (perception) เรื่องนี้เปนประเด็นที่เกี่ยวโยงกับ
ความมีอยูของโลกภายนอก   ชาวโยคาจารมองวาการรับรูสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัยวัตถุ
หรืออารมณแหงการรับรูภายนอก (external objects) เพราะจิตของเรามีอารมณหรือมโนภาพใหรับ
รูอยูภายในอยูแลว   แตศังกราจารยแยงวาเปนไปไมไดที่การรับรูจะเกิดขึ้นโดยไมมีวัตถุภายนอกให
รับรู   แมโลกภายนอกจะเปนมายาภาพในระดับปรมัตถ  แตเราก็ตองยอมรับความมีอยูของมันใน
ระดับสมมติเพื่อใหการรับรูเปนไปได ๘๓     

                                                        
๘๒ แนวคิดเรื่องมองโลกเปนสองระดับของศังกราจารยนี้  คลายแนวคิดเรื่องสัจจะ ๒ ระดับของชาว

มาธยมิก คือชาวมาธยมิกมองวา แมสรรพสิ่งจะศูนยในระดับปรมัตถ  แตเราตองยอมรับความมีอยูของมันใน
ระดับสมมติเพื่อใหการปฏิบัติธรรมเปนไปได   

๘๓ Jadunath Sinha, Indian Realism, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1999), pp. 225-226.  

    แนวคิดแบบจิตนิยมสัมบูรณ (Absolute Idealism) ของสํานักอไทวตะ เวทานตะ  มีแตกตางกัน
บางในแตละยุคสมัย เชน แนวคิดของเคาฑบาทเปนจิตนิยมแบบสุดโตง คือมองวาโลกภายนอกเปนมายาภาพอยาง
สิ้นเชิง  ความจริงมีเพียงอยางเดียวเทานั้นคือพรหมัน   สวนแนวคิดของศังกราจารยเปนจิตนิยมแบบสายกลาง คือ
มองวาชีวะและโลกภายนอกถามองจากจุดยืนแบบสมมติหรือแบบโวหารชาวโลก(วยาวหาริกสัตตา)ถือวามีอยู   
แตถามองจากจุดยืนแบบปรมัตถ(ปารมารถิกสัตตา)ถือวาเปนมายาภาพทั้งหมด ศังกราจารยมองวา ถาไมยอมรับ
ความมีอยูของโลกภายนอกเสียเลย  การรับรูจะเกิดขึ้นไมได  เพราะไมมีวัตถุภายนอก (external objects)ใหรับรู   
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๔๖ 

 ๒.๓.๒ การตีความของโทมัส อี. วูด 
 โทมัส อี. วูด (Thomas E. Wood) มองวา  แนวคิดของนิกายโยคาจารเหมือนแนวคิดของ
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมตรงที่ไมเชื่อวาเทพเจาหรือส่ิงสัมบูรณเปนผูสรางสรรพสิ่ง  ดังนั้น  
แนวคิดของนิกายโยคาจารจึงไมเปนประเภทเอกัตนิยม(Solipsism)   เทวจิตนิยม (Theistic Idealism)  
หรือเอกนิยม (Monism)  ถามวา ถาชาวโยคาจารไมเช่ือวาโลกอยูในจิตของพระเจา  แลวขอความ
ที่วา “โลกเปนเพียงจิตเทานั้น” หมายความวาอยางไร  โลกนี้อยูในจิตของใครหรือสรางขึ้นโดยจิต
ของใคร๘๔  วูดตอบคําถามนี้วา 

โลกนี้ดํารงอยูในจิตอิสระจํานวนมากมาย  ภาพประทับเกี่ยวกับโลกภาพนอกที่จิตเหลานี้
ไดรับเปนของสาธารณะ  การที่จิตเหลานี้ไดรับประสบการณตางๆ เพราะการประสาน
สัมพันธกันระหวางจิตตอจิต (mind-to-mind)  ภาพประทับที่ผิดพลาดเกี่ยวกับโลก
ภายนอกก็เกิดจากการประสานสัมพันธกัน(coordination)ของจิตในชีวิตประจําวันนี้เอง   
ส่ิงที่เรามองเห็นในเวลาตื่นไมใชของจริง  ไมตางอะไรกับสิ่งที่เราฝนเห็นในเวลากลางคืน  
ที่แตกตางกันคือส่ิงที่เราเห็นในเวลาตื่นเปนมายาภาพรวมกัน (collectively hallucinated) 
สวนสิ่งที่เห็นในเวลาฝนไมใชอยางนั้น๘๕    

 ถามวาภาพลวงตารวมกันเกิดไดอยางไร  วูดตอบโดยอางคัมภีรวิมศติกาวา ทานวสุพันธุ
พยายามหลีกเลี่ยงแนวคิดสุดโตงสองดานระหวางทวินิยม(Dualism) กับจิตนิยมบนฐานเทวนิยม
(theistically-based idealism) แลวเสนอแนวคิดเรื่องกรรม กลาวคือ เวลาที่เรามองไปที่ตนไมตน
หนึ่ง  เราจะเห็นภาพตนไมอยางเดียวกันหรืออยางนอยก็คลายคลึงกัน  ที่เปนเชนนี้เพราะเรามีวิบาก
กรรมรวมกันหรือเพราะจิตของเราทํางานสรางตนไมมายาในลักษณะเดียวกัน   ทานวสุพนัธกุลาววา  
เวลาที่นาย ก. กับนาย ข. มองดูตนไม  จะมีตนไมอยูสองตน คือ ตนไมที่นาย ก. มองเห็น  กับ ตนไม
ที่นาย ข. มองเห็น   ตนไมที่ดํารงอยูอยางอิสระในโลกภายนอกไมมีอยูจริง  ดังนั้น  จึงกลาวไดวา
โลกภายนอกหาใชอะไรอื่นไม  หากแตคือรอยประทับในกระแสจิตของบุคคลจํานวนมากมาย   การ
ที่คนแตละคนมีประสบการณอยางเดียวกันเพราะกระแสจิตของพวกเขามีอิทธิพลตอกันโดยผาน
พลังแหงโทรจิต(the power of telepathy)๘๖   

                                                        
๘๔ Thomas E. Wood, Mind Only, (Delhi: Motilal Banasidass, 1994), pp. ix-x, 163. 

๘๕ Ibid., p. x. 
๘๖ Ibid., pp. 163-164. 
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๔๗ 

 วูดไมเห็นดวยกับนักวิชาการหลายทานที่ตีความแบบจิตนิยมสัมบูรณโดยเทียบเคียงกับ
สํานักอไทวตะ  เวทานตะ   ดูประหนึ่งวาชาวโยคาจารเปน “พวกเวทานตะแอบแฝง” (Crypto-

Vedāntists)  อยางไรก็ตาม วูดยอมรับวามีขอความบางแหงในคัมภีรนิกายโยคาจารที่อาจจะตีความ
ไดวามีส่ิงสัมบูรณ (the Absolute)  แตเนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนวาจิตเปนสวนหนึ่งของขันธ ๕ 
ที่เกิดดับอยางตอเนื่องและไมเที่ยงแทแนนอน   ส่ิงใดไมเที่ยงแทแนนอนเราจะเรียกสิ่งนั้นวาสิ่ง
สัมบูรณไดอยางไร    ดังนั้น ส่ิงสัมบูรณในทัศนะของชาวโยคาจารจะตองไมใชจิต(อจิตตะ)หรืออยู
เหนือจิต  นั่นก็คือนิพพานอันเปนที่ดับแหงขันธ ๕ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ศูนยตา หรือ ตถตา๘๗    
 กลาวโดยสรุป  แมวูดจะไมเห็นดวยกับการตีความแบบจิตนิยมสัมบูรณของนักวิชาการ
ทานอื่นๆ  แตการที่เขาตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารวาโลกภายนอกเปนเพียงมายาภาพที่เกิด
จากการสรางของจิตจํานวนมากมาย  และจิตเหลานี้สามารถรับรูโลกแหงประสบการณรวมกันได
โดยอาศัยการทํางานประสานสัมพันธกัน  เรียกงายๆ วา ทั้งชวยกันสรางโลกและเฉลี่ยแบงปนโลก
แกกันและกัน   ดังนั้น รูปแบบการตีความของเขาจึงหนีไมพนจิตนิยมอยูดี  ซ่ึงผูวิจัยขอจัดอยูใน
ประเภท “จิตนิยมอัตวิสัย” (Subjective Idealism) 

๒.๔ การตีความแบบพหุสัจนิยม 
 คําวา การตีความแบบ “พหุสัจนิยม” (Realistic Pluralism) ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึงแนวคดิการ
ตีความที่วา  นิกายโยคาจารยอมรับความจริงหลากหลายเหมือนแนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตน   
ส่ิงที่นิกายโยคาจารปฏิเสธไมใชความมีอยูของโลกภายนอก  หากแตคือโลกแหงทวิภาวะระหวาง   
ผูยึดถือกับส่ิงที่ถูกยึดถือมากกวา (คราหยะ-คราหกะ)   โดยนักวิชาการที่เสนอการตีความแบบนี้
ไดแก    โกชุมมัตตัม (Thomas A. Kochummuttom)  เขาไมเห็นดวยกับกลุมนักวิชาการที่ตีความ
แนวคิดของแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญา (Metaphysical Idealism)ที่เราไดอภิปรายมาแลว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตีความคําวา “วิชญัปติมาตรตา” วาเปนวิญญาณบริสุทธิ์ระดับโลกุตระ  เที่ยง
แทถาวร  เหมือนพรหมันของสํานักอไทวตะ  เวทานตะ  หรือเหมือนจิตสัมบูรณของเฮเกล   ถือวา
เปนการตีความที่ไมตรงกับความหมายที่แทจริงของคัมภีรนิกายโยคาจาร  ขอเสนอในการตีความ
ของโกชุมมัตตัมสรุปได ๘ ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 (๑) การนิยามความหมายของคําวา “จิตตมาตร”:  โกชุมมัตตัมมองวา เหตุผลที่นําไปสู
การตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารผิดพลาดมาจากการนิยามความหมายของคําวา “จิตตมาตร” 

                                                        
๘๗ Ibid., pp. 191-193. 
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๔๘ 

ผิดพลาด   เมื่อนิยามความหมายผิดจึงนําไปสูการสรุปวาเปนคําที่ใชในความหมายระดับสูงสุด     
ดังคํากลาวของเขาที่วา  

คําวา วิชญัปติมาตร และจิตตมาตร ไมไดบงถึงความจริงระดับสูงสุดแตอยางใด  ยิ่งไปกวา
นั้น  ไมมีที่ไหนเลยที่ทานวสุพันธุใชคําเหลานี้เพื่ออธิบายถึงความมีอยูระดับสูงสุด  
ตรงกันขาม เมื่อไรก็ตามที่ทานใชคําเหลานี้  ทานหมายถึงวา ส่ิงที่ตกอยูในประสบการณ
แหงโลกสังสารวัฏของบุคคลเปนเพียงภาพตัวแทนของจิต เปนเพียงความคิด หรือเปน
เพียงจิตเทานั้น๘๘

 โกชุมมัตตัมมองวา คําวา “จิตตมาตร”  ไมใชคําที่นิกายโยคาจารใชในความหมายระดับ
สูงสุดหรือใชบงบอกความมีอยูของส่ิงสูงสุด  หากแตเปนคําสําหรับอธิบายประสบการณในโลก
สังสารวัฏของคนทั่วไป   เพื่อช้ีใหเห็นวาการรับรูโลกของคนทั่วไปไมตรงกับความมีอยูของมัน
จริงๆ   ส่ิงที่พวกเขารับรูก็คือภาพตัวแทนของของจิต (mere representation of consciousness) หรือ
ความคิดของเขาเทานั้น (thought-only)  

 (๒) ความหมายของคําวา “อภูตปริกัลปะ” : โกชุมมัตตัมมองวา ขอความที่ถูกนําไป
ตีความแบบเอกจิตนิยมอยูบอยๆ คือ “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงมีอยู” (อภูตปริกลฺโป’สฺติ)๘๙  
หลายคนตีความวาหมายถึงส่ิงที่มีอยูจริง(จิต)ที่ทําการสรางโลกภายนอกอันไมมีอยูจริง  ที่จริงคํานี้
เปนอีกคําหนึ่งที่อธิบายประสบการณในโลกแหงสังสารวัฏ  ไมไดมีความหมายในแงของการสราง
(creation) หากแตหมายถึงการคิดจําแนก(classification) หรือแบงแยก(discrimination) เปนทวิภาวะ
ระหวางผูยึดถือกับสิ่งที่ถูกยึดถือ  ดังขอความที่วา “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริง(อภูตปริกัลปะ) 
หมายถึงการคิดแบงแยกระหวางสิ่งที่ถูกยึดถือกับผูยึดถือ”๙๐  ซ่ึงการคิดแบงแยกอันไมเปนจริงในที่นี้
ก็คือกระบวนการทํางานของจิตและเจตสิกของคนที่อยูในโลกแหงสังสารวัฏ  ดังขอความที่วา “การ
คิดปรุงแตงอันไมเปนจริง หมายถึง จิต และเจตสิก อันเปนไปในไตรภูมิ(ไตรธาตุ)”๙๑  ดังนั้น จึงเปน
อันสรุปไดวา อภูตปริกัลปะเปนคําที่อธิบายกระบวนการคิดปรุงแตงของจิตและเจตสิกของคนที่ยังอยู
ในโลกแหงสังสารวัฏ  ไมไดหมายถึงจิตสัมบูรณในฐานะผูทําการสรางโลกมายาแตอยางใด๙๒

                                                        
๘๘ Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, (Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers Private Limited, 1989), p. 201. 
๘๙ มัธยานตวิภาค, ๑.๒. อางใน Ibid., p. 223.   
๙๐ มัธยานตวิภาคภาษยะ, ๑.๒. อางใน Ibid., p. 223.  “อภูตปริกลฺโป  คฺราหฺยคฺราหกวิกลฺปะ” 
๙๑ มัธยานตวิภาค, ๑.๙. อางใน Ibid., p. 223.  “อภูตปริกลฺปศฺจ  จิตฺตไจตาสฺตฺริธาตุกาะ” 
๙๒ Ibid., pp. 222-224. 
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๔๙ 

 (๓) ปฏิเสธทฤษฎีความรูแบบสมนัย : โกชุมมัตตัมมองวา เมื่อการรับรูของมนุษยไม
ตรงกับความเปนจริงของโลกภายนอก  แนวคิดเรื่องจิตตมาตรของทานวสุพันธุจึงเปนแนวคิดที่
ตองการปฏิเสธทฤษฎีความรูแบบสมนัย (correspondence theory of knowledge) ไมไดเกี่ยวกับการ
เสนอทฤษฎีเอกจิตนิยมแตอยางใด  
 การบอกวาการรับรูอารมณภายนอกเปนภาพตัวแทนของจิตเทานั้น  แสดงวาทาน   วสุพันธุ

กําลังปฏิเสธทฤษฎีความรูแบบสมนัยอยางแข็งขัน  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา มโนภาพกับ
อารมณภายนอกมีความสอดคลองกันอยางไมผันแปร   ทานวสุพันธุ ไดโตแยงวาการรับรู
อารมณภายนอกเปนเพียงภาพตัวแทนของจิตเทานั้น  หมายความวาเขาเหลานั้นถูก
กําหนดใหมีความโนมเอียงทางจิตอยูแลวไมมากก็นอย...ซ่ึงเมล็ดพันธุแหงความโนมเอียง
เหลานี้  ไดถูกเก็บไวเรียบรอยแลวในจิตไรสํานึกที่เรียกวาอาลยวิชญาน๙๓    

 ประสบการณในโลกสังสารวัฏในทัศนะของทานวสุพันธุ  สามารถเทียบกันไดกับ
ประสบการณในความฝน  ส่ิงตางๆ ที่เราพบในความฝน  ไมอาจจะชี้ไปหาความมีอยูจริงของมันได  
ดังนั้น จึงไมแปลกอะไรที่ทานวสุพันธุจะเสนอวาในสภาพที่บุคคลยังอยูในโลกแหงสังสารวัฏ 
ประสบการณตางๆ ของเขา  เปนเพียงมโนภาพที่จิตของตนคิดสรางขึ้นเทานั้น๙๔

 (๔) เปนพหุสัจนิยม  ไมใชเอกจิตนิยม : โกชุมมัตตัมยอมรับวา การตีความแนวคิดของ
นิกายโยคาจารแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาอยางที่นักวิชาการหลายทานพยายามทํา  ใชวาจะไมมี
หลักฐานในคัมภีรสนับสนุนเสียเลย   แตเขามองวา เมื่อมองแนวคิดของนิกายโยคาจารโดยภาพรวมทั้ง
ระบบ  การตีความแบบพหุสัจนิยม(realistic pluralism) นาจะเหมาะสมกวา  หมายความวา นกิายโยคาจาร
ยอมรับวามีความจริงดํารงอยูอยางหลากหลาย  ส่ิงที่นิกายนี้ตองการปฏิเสธคือ (๑) จิตหรือวิญญาณเปน
ส่ิงสัมบูรณ  (๒) ส่ิงปจเจก (individual beings) หรือปรากฏการณแปรสภาพมาจากจิตสัมบูรณ     
(๓) ส่ิงปจเจกเปนเพียงมายาภาพที่เกิดจากการปรากฏตัวของจิตสัมบูรณ๙๕

 (๕) ปฏิเสธทวิภาวะ   ไมใชพหุภาวะ : โกชุมมัตตัมมองวา ส่ิงที่นิกายโยคาจารตองการ
ปฏิเสธ คือ ทวิภาวะระหวางผูยึดถือกับสิ่งที่ถูกยึดถือ(คราหกะ-คราหยะ) ที่เกิดจากการคิดปรุงแตง
สรางสรรคของจิต  หาใชพหุภาวะ(plurality)หรือความจริงที่มีอยูอยางหลากหลายไม   การปฏิเสธ
ทวิภาวะแตยอมรับพหุภาวะถามองอยางเผินๆ เหมือนเปนการพูดขัดแยงตัวเอง   แตความจริงไมได

                                                        
๙๓ Ibid., p. 211. 
๙๔ Ibid., p. 230. 
๙๕ Ibid., pp. 1-2. 
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๕๐ 

เปนเชนนั้น  เพราะทวิภาวะเปนประเด็นทางดานญาณวิทยา(epistemological) หรือการรับรูโลกของ
เรา    สวนพหุภาวะเปนประเด็นทางดานภววิทยา(ontological) หรือดานความมีอยูจริง  ดังนั้น  การ
ปฏิเสธทวิภาวะจึงไมไดหมายความวาจะตองปฏิเสธพหุภาวะตามไปดวย๙๖

 (๖) เนนทฤษฎีความรู   ไมใชทฤษฎีความเปนจริง : คําวา “วิชญัปติมาตร”  ซ่ึงเปนคําที่นิยม
ใชในยุคของทานวสุพันธุ   เปนคําที่ใชเสนอทฤษฎีความรูมากกวาทฤษฎีความจริง  โกชุมมัตตัมอาง
แนวคิดของ ดี.ที. ซูสุกิ ที่วา “ปรัชญาถาหากจะมีอยูบางในลังกาวตารสูตร  เปนเรื่องทางภววิทยา ไมใช
ญาณวิทยา  ในขณะที่คําสอนเรื่องวิชญัปติมาตรตา เปนเรื่องญาณวิทยา”๙๗  สวนคําวา “จิตตมาตร”      
ซ่ึงเปนคําที่นิยมใชลังกาวตารสูตร  เปนคําที่ใชเสนอทฤษฎีความจริง  กลาวคือ  ลังกาวตารสูตรได
อธิบายวาจิตมาตรเปนอยางเดียวกันกับความจริงสัมบูรณ  แตโยคาจารในยุคของทาน  วสุพันธุไมมี
ขอความในคัมภีรใดเลยที่ใชคําวา “วิชญัปติ”  และคําวา “วิญญาณ” ในความหมายอยางเดียวกับ
ความจริงสัมบูรณ  ตรงกันขาม ความจริงสัมบูรณที่กลาวถึงในยุคนี้กลับเปนเรื่องศูนยตา หมายถึง
ความวางจากทวิภาวะระหวางผูยึดถือกับส่ิงที่ถูกยึดถือ๙๘  

 (๗) เนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี : โกชุมมัตตัมมองวา  วัตถุประสงคในการกอตั้ง
นิกายของชาวโยคาจารนั้น  เปนเรื่องทางศาสนามากกวาเรื่องทางปรัชญา   โดยตองการชี้ใหเห็นวา
ประสบการณในโลกแหงสังสารวัฏไดกอทุกขใหแกเราอยางไร  พรอมทั้งชี้แนะวาเราจะออกจาก   
วังวนแหงความทุกขนี้ไดอยางไร  มนุษยปุถุชนถูกอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ผลักดันใหคิดและมอง
โลกแบบทวิภาวะระหวางตัวเขาเองในฐานะผูยึดถือ กับ ส่ิงที่ถูกยึดถือ (คฺราหก-คฺราหย) ผูเสวย กับ 
ส่ิงที่ถูกเสวย (โภกฺตฺฤ-โภชฺย) และผูรู กับ ส่ิงที่ถูกรู (ชฺญาตฺฤ-ชฺเญย)  การมองโลกแบบทวิภาวะอยาง
นี้คือส่ิงที่ชาวโยคาจารตองการชี้ใหเห็นวาเปนมายาภาพที่ไมมีอยูจริงและกอใหเกิดความทุกขใน
สังสารวัฏ  ทางออกคือเราตองพัฒนาญาณปญญาที่ปราศจากการคิดแบงแยก(นิรฺวิกลฺปชฺญาน)ขึ้นมา 
เพื่อที่จะไดมองโลกตามความเปนจริง๙๙       

 (๘) มีแนวคิดสอดคลองกับโยคาจารยุคหลัง : นักวิชาการหลายทานมักจะมองวา 
คณาจารยนิกายโยคาจารยุคหลังที่รูจักในนามสํานักตรรกวิทยา(the school of logic) ไดแก ยุคของ

                                                        
๙๖ Ibid., pp. 2-4. 

๙๗ D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, (London: and Boston: Routledge and Kegan 
Pual Ltd., 1972), p. 280. 

๙๘ Thomas  A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, pp. 5-11. 

๙๙
 Ibid., pp. 11-14. 
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๕๑ 

ทานทินนาคะ และทานธรรมกีรติ  เปนตน    ยุคนี้มีแนวคิดเบี่ยงเบนออกไปจากยุคของทานอสังคะ
และวสุพันธุมากพอสมควร  กลาวคือมีแนวคิดโนมเอียงไปทางสํานักเสาตรานติกะที่ยอมรับวาโลก
ภายนอกมีอยูจริง  แตเราไมสามารถรับรูมันไดโดยตรง  ส่ิงที่รับรูเปนเพียงมโนภาพอันเปนตัวแทน 
(representation)ของโลกเทานั้น  โกชุมมัตตัมแยงวา ที่จริงแลวคณาจารยนิกายโยคาจารทั้งสองยุคนี้
ไมไดมีแนวคิดแตกตางกันเลย   ทั้งทานทินนาคะและทานธรรมกีรติตางกไ็ดรักษาสืบทอดแนวคิด
แบบพหุสัจนิยมของคณาจารยรุนกอนไวทุกประการ  โดยเฉพาะทฤษฎีความรูของทานทั้งสองเรื่อง  
“สวลักษณะ” กับ“สามัญญลักษณะ”๑๐๐  คําแรกหมายถึงลักษณะที่เปนความจริงแท  คําที่สอง
หมายถึงลักษณะสามัญทั่วไปแหงการรับรูโลกของปุถุชน   ลักษณะทั้งสองนี้เปนการเปรียบเทียบ
ใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่ไมถูกปรุงแตงขึ้น กับ ส่ิงที่ถูกปรุงแตงขึ้น(นิรฺวิกลฺปก-วิกลฺป) 
ระหวางสิ่งที่ไมถูกสรางขึ้นขึ้น กับ ส่ิงที่ถูกสรางขึ้น (อกฺฤตฺริม-กฺฤตฺริม)  ระหวางสิ่งไมถูกคิดขึ้น 
กับ ส่ิงที่ถูกคิดขึ้น (อนาโรปต-อาโรปต) ระหวางสิ่งที่พูดถึงไมได กับ ส่ิงที่พูดถึงได (อนภิลาปฺย- 
อภิลาปฺย)   โกชุมมัตตัมมองวา ลักษณะทั้งสองนี้แทที่จริงก็มีฐานมาจากแนวคิดเรื่องไตรสวภาวะ
ในยุคของทานอสังคะและวสุพันธุนั่นเอง  คือ สวลักษณะ มีความหมายอยางเดียวกับปรินิษปนนะ 
และสามัญญลักษณะ มีความหมายอยางเดียวกับปริกัลปตะ ดังนั้น จึงสรุปไดวา สํานักโยคาจารยุค
หลังไมไดมีแนวคิดเบี่ยงเบนออกไปจากแนวคิดของยุคแรกแตอยางใด  แนวคิดหลักๆ ยังคงไดรับ
การรักษาสืบทอดไวเหมือนเดิมทุกประการ๑๐๑

๒.๕ การตีความทางญาณวิทยา 

คําวา การตีความทางญาณวิทยา (Epistemological Interpretation) ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึง
กลุมนักวิชาการที่ตีความวา จุดสนใจของนิกายโยคาจารไมใชปญหาเรื่องความเปนจริงทางภววิทยา 
(ontological) หรือทางอภิปรัชญา(metaphysical) อยางที่นักวิชาการหลายทานพยายามตีความ  
หากแตสนใจปญหาทางดานญาณวิทยาหรือการรับรูโลกของมนุษยมากกวา    ตอไปนี้ผูวิจัยขอ
ยกตัวอยางนักวิชาการที่ตีความในแนวทางนี้ ดังนี้    

                                                        
๑๐๐คําวา “สามัญญลักษณะ” เปนคําพองกับคําวา “สามัญญลักษณะ” ที่ฝายเถรวาทใชหมายถึงความ

จริง ๓ อยาง คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  แตในที่นี้ทานใชในความหมายของทฤษฎีความรู คือหมายถึงลักษณะ
สามัญทั่วไปแหงการรับรูโลกของมนุษย 

๑๐๑ Ibid., pp. 25-26. 
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๕๒ 

แดน ลัสธอส (Dan Lusthaus) กลาวไวในบทความเรื่อง “What is and isn’t Yogacara”๑๐๒ 
วา คําสอนนิกายโยคาจารสรุปรวมลงในคําวา “วิชญัปติมาตร” แปลวา “ไมมีอะไรนอกจากการรับรู” 
(nothing-but-cognition) ซ่ึงคํานี้ถูกนําไปตีความอยางผิดๆ ในความหมายแบบจิตนิยมทาง
อภิปรัชญาท่ีวาจิตอยางเดียวเทานั้นเปนจริง  สรรพส่ิงลวนแตถูกสรางขึ้นโดยจิต   แทที่จริงแลว
นิกายโยคาจารไมไดมองวาวิญญาณเปนความจริงสูงสุด หากแตมองในฐานะเปนตนตอของปญหา
ความทุกขมากกวา  กลาวคือปญหาทั้งหลายเกิดจากการทํางานของจิตและปญหาเหลานั้นจะยุติลง
ไดก็ดวยการหยุดการทํางานของจิตในลักษณะอยางนั้นเสีย    
 ลัสธอสกลาวอีกวา ไมมีคัมภีรใดของโยคาจารสายอินเดียที่บอกวาโลกถูกสรางขึ้นโดย
จิต  มีแตบอกวาเราเอาภาพของโลกที่ถูกปรุงแตงขึ้นอยางผิดๆ ไปใสใหแกโลก   กลาวคือ จิตของ
เราไมไดสรางโลกทางกายภาพ (physical world) ขึ้นมา  จิตเพียงแตทําหนาที่ตีความ  ปรุงแตง  
สรางสรรค  และจําแนกแยกแยะขอมูลเกี่ยวกับโลกที่รับเขามา  แลวยึดมั่นถือมั่นในโลกที่ถูกปรุง
แตงขึ้นอยางผิดๆ นั้น  ในที่สุดโลกแหงการปรุงแตงก็กลับมาเปนอุปสรรคขัดขวาง(อาวรณะ)ไมให
เราเห็นโลกอยางที่มันเปน   ชาวโยคาจารตั้งคําถามวาอะไรคือสาเหตุที่ทําใหจิตของเราทํางาน
ผิดพลาดอยางนี้และเราจะแกปญหานี้ไดอยางไร  พวกเขาพยายามหาทางตอบคําถามโดยการ
วิเคราะหจิตลงไปถึงระดับรากลึก(อาลยวิชญาน)  ในที่สุดก็พบวามีกิเลสชนิดละเอียดออน(อาสวะ/
อนุสัย)เปนตัวบงการอยูเบื้องหลังการทํางานที่ผิดพลาดของจิต  และการที่จะแกปญหานี้ไดอยาง
เด็ดขาดตองทําการปฏิวัติหรือร้ือถอนกิเลสละเอียดออนดังกลาวนี้(อาศรฺยปราวฺฤตฺติ)๑๐๓ โดยผาน
การปฏิบัติโยคะ      

๒.๖ การตีความทางปฏิบัติ 

 คําวา “การตีความทางปฏิบัติ” (practical interpretation) ในที่นี้  ผูวิจัยใชหมายถึงกลุม
นักวิชาการที่เชื่อวา แนวคิดเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจารไมใชแนวคิดที่แสดงถึงความมีอยูของ
จิตในเชิงอภิปรัชญา   หากแตเปนแนวคิดที่มุงอธิบายธรรมชาติและการทํางานของจิตเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติโยคะใหเขาถึงความดับทุกขตามเจตนารมณดั้งเดิมของพระพุทธเจา   ดังนั้น  การ

                                                        
๑๐๒ Dan Lusthaus, What is and isn't Yogācāra, ‹http://www.acmuller.net/yogacara/articles/intro-uni.htm›. 
๑๐๓ คําวา “อาศรยปราวฤตติ” หมายถึงการรื้อถอนหรือการหมุนกลับระดับรากฐาน ไดแกการขุดราก

ถอนโคนกิเลสละเอียดออนคืออาสวกิเลสหรืออนุสัยกิเลสที่สะสมอยูในอาลยวิชญาน  รวมทั้งมโนภาพอัน
ผิดพลาดตางๆ ที่เก็บสะสมไวในอาลยวิชญาน  คํานี้นิยมแปลเปนภาษาอังกฤษวา “the revulsion of basis” บาง 
“transformation at the base” บาง  “turn about of one’ basis” บาง “overturning at the base” บาง  “revolution at 
the base” บาง    
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๕๓ 

ตีความแนวคิดใดๆ ของนิกายโยคาจารจะตองเชื่อมโยงกับบริบทแหงการปฏิบัติโยคะดังกลาวนี้     
นักวิชาการกลุมนี้ไมเห็นดวยกับการตีความโดยโยงไปเปรียบเทียบกับปรัชญาจิตนิยมของฮินดูและ
ของตะวันตก  ตอไปนี้ผูวิจัยขอยกตัวอยางนักวิชาการบางทานที่ตีความในแนวทางดังกลาวนี้ 
 ในงานเขียนเรื่อง “On Knowing Reality”  เจนิส  ดีน วิลลิส (Janice Dean Willis) ได
ศึกษาคัมภีรโพธิสัตตวภูมิ  ซ่ึงแตงโดยทานอสังคะ  คําตอบอยางหนึ่งที่ผูเขียนไดพบในงานศึกษา
ช้ินนี้ คือ ทานอสังคะไมไดมองวาจิตเปนความจริงสูงสุดเพียงอยางเดียว   ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุด
ในทัศนะของทานคือ “ศูนยตา”   จากการคนพบใหมนี้ทําใหวิลลิสวิจารณกลุมนักวิชาการกระแส
หลักในเชิงตั้งคําถามวา  

นักวิชาการหลายทานไดยืนยันอยูเสมอวานิกายนี้ (โยคาจาร) มีแนวคิดแบบจิตนิยม คําสอน
แกนกลางของนิกายนี้คือจิตหรือวิญญาณเปนความจริงเพียงอยางเดียว  อยางนอยในปริเฉท
วาดวยตัตตวารถะ  กลับปรากฏวา ทานอสังคะ ไดจัดใหศูนยตาเปนความจริงสัมบูรณเพียง
อยางเดียว ไมใชจิต  เมื่อเปนเชนนี้แลว การประเมินนิกาย   โยคาจารอยางที่เรายอมรับกัน
โดยทั่วไป จะยังคงเหลืออยูอีกหรือ๑๐๔    

 อีกประเด็นหนึ่งที่ผูเขียนยกขึ้นมาวิจารณกลุมนักวิชาการกระแสหลัก คือ การแปล
ความหมายของคําวา “จิตตมาตร” เปนภาษาอังกฤษวา “Mind-Only” (จิตเทานั้น) เขามองวาการ
แปลในลักษณะอยางนี้  ทําใหเกิดความไขวเขวไดงายๆ เพราะเปนคําแปลที่แฝงนัยของความหมาย
แบบจิตนิยมสัมบูรณ   เขาไดเสนอคําแปลใหมวา “just thought” หรือ “merely thought” (เปนเพียง
ความคิดเทานั้น) การแปลอยางนี้อาจจะไมตรงเสียทีเดียว แตอยางนอยก็นาจะมีความหมาย
สอดคลองกับแนวทางของนิกายโยคาจารมากกวา ในฐานะเปนนิกายที่เนนในเรื่องปฏิบัติโยคะที่
สัมพันธกับการควบคุมความคิดจิตใจ  อยางไรก็ตาม วิลลิส  ยอมรับเหมือนกันวา คําวา “จิตตมาตร” 
มีการนําไปใชในความหมายที่แตกตางหลากหลาย  ทั้งในนิกายมาธยมกและในนิกายโยคาจาร  ทั้ง
ในความหมายเฉพาะเจาะจงและความหมายกวางๆ ทั่วไป๑๐๕  แตความหมายที่เขาเนนเปนพิเศษคือ 
ความหมายที่สัมพันธกับบริบทของการปฏิบัติกรรมฐาน (meditative contexts) 
 ประเด็นสําคัญในนิกายโยคาจาร คือประเด็นทางดานญาณวิทยาที่เกี่ยวกับการรับรูในชีวิต

สามัญของเรา ส่ิงที่เรารับรูไมใชภาพที่เที่ยงตรงกับวัตถุที่อยูนอกจิตของเรา  หากแตเปน

                                                        
๑๐๔ Janice Dean Willis, On Knowing Reality, (New York :  Columbia  University Press, 1972), p. 21. 
๑๐๕ Ibid., p. 25. 
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๕๔ 

เพียงมโนภาพของจิต (วิชญัปติมาตร) ที่คลายกับวัตถุภายนอกเทานั้น มันเปนเพียงวัตถุที่
จิตคิดสรางขึ้นเทานั้น (conceptualized object)๑๐๖  

 ความหมายในที่นี้ก็คือนิกายโยคาจารไมไดปฏิเสธวาวัตถุที่อยูนอกจิตของเราไมมี  
เพียงแตบอกวาภาพที่เรารับรูนั้น ไมใชภาพที่เที่ยงตรงกับความมีอยูจริงๆ ของมันเทานั้น ดังนั้น จึง
ถือวาถูกตองแลวที่นิกายนี้จะใชคําเรียกประสบการณของเราวา “จิตตมาตร” หรือ “วิชญัปติมาตร” 
คําเหลานี้ไมไดมีความหมายพิเศษในเชิงอภิปรัชญาแตอยางใด หากแตมีความหมายงายๆ วาภาพที่
เราพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันหรือภาพนิมิตในใจของคนที่กําลังนั่งกรรมฐาน เปนเพียงภาพที่เรา
คิดปรุงแตงขึ้นเทานั้น  
 วิลลิสไดยกขอความในทศภูมิสูตรที่นักตีความแบบเอกจิตนิยมมักนํามาสนับสนุน
ทฤษฎีของตน คือขอความที่วา “จิตฺตมาตรํ  อิทํ ยตฺ  อิทํ  ไตรธาตุกมฺ” (ไตรธาตุเปนเพียงจิตเทานั้น) 
แนนอนวา ถาเราอานและตีความเฉพาะขอความสั้นๆ แคนี้  โดยไมสนใจบริบทอื่นๆ ของมัน  กอ็าจ
ตีความแบบจิตนิยมไดเหมือนกัน  ความจริงแลวขอความนี้เกิดขึ้นในบริบทของการอภิปรายทฤษฎี
ปฏิจจสมุปบาท  และคณาจารยของนิกายมาธยมก คือทานจันทรกีรติ ก็ไดเคยตีความขอความนี้ไว
แลววาไมใชขอความที่ปฏิเสธความมีอยูของวัตถุภายนอก หากแตมุงเนนไปที่จิตที่คิดปรุงแตงวัตถุ
ภายนอกขึ้นมา๑๐๗  นอกจากนั้น  วิลลิสยังไดยกคําของชมิธาวเซน ที่กลาวถึงปริเฉทที่ ๓ ของ          
ทศภูมิกสูตร ดังนี้ 
 ในปริเฉทที่ ๓ ของพระสูตรนี้ (ทศภูมิกสูตร) พระพุทธเจาที่ปรากฏใหเห็นในกรรมฐาน

นั้นเทียบไดกับภาพในความฝน ภาพเงาสะทอน ซากศพและโครงกระดูกที่เรามองเห็นใน
การเจริญอสุภกรรมฐาน อุปมาเหมือนการปรากฏของภาพจินตนาการ  พระโพธิสัตวไม
สามารถพบเห็นพระพุทธเจาจริงๆ เหมือนภาพที่ปรากฏใหเห็นในขณะปฏิบัติกรรมฐาน
ได  เพราะเปนเพียงภาพที่จิตสรางขึ้นเทานั้น  ส่ิงที่พระโพธิสัตวเห็นจริงๆ คือพระพุทธเจา
ที่ปรากฏใหเห็นนั้น หาใชอะไรอื่นไม หากแตคือจิตนั่นเอง๑๐๘

  ขอความในปริเฉทที่ ๘ ของสัมธินิรโมจนสูตร  เปนอีกขอความหนึ่งที่ทําใหวิลลิส
เชื่อมั่นอยางมากวาคําวา “จิตตมาตร” หรือ “วิชญัปติมาตร” เปนคําที่ใชในบริบทของการปฏิบัติ
กรรมฐาน พระสูตรนี้เปนการสนทนากันระหวางทานไมเตรยะกับพระพุทธเจา ทานไมเตรยะทูล

                                                        
๑๐๖ Ibid., p. 26. 
๑๐๗ Ibid., p. 27. 
๑๐๘ Ibid., p. 28. ดูเพิ่มเติมใน  Lambert Schmithausen, “On the Problem of the Relation of Spiritual 

Practice and Philosophical Theory in Buddhism,” p. 246-247. 
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๕๕ 

ถามวาภาพนิมิตที่ปรากฏใหเห็นในกรรมฐานนั้น แตกตางจากจิตหรือไม  พระพุทธเจาตรัสวาไม
แตกตางจากนั้น เพราะภาพนิมิตเหลานั้นเปนเพียงมโนภาพที่จิตคิดขึ้น  ดังขอความที่วา  

ทานไมเตรยะ ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปทั้งหลายที่รับรูในกรรมฐาน  ตางจากจิต
หรือไม   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ไมเตรยะ  ไมแตกตางกันเลย  ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร  เพราะรูปเหลานี้หาใชอะไรอื่นไม  หากแตคือมโนภาพของจิตเทานั้น ไมเตรยะ  เราได
อธิบายแลววาอารมณกรรมฐานของจิต หาใชอะไรอื่นไม  หากแตเปนเพียงมโนภาพของ
จิตเทานั้น (วิชญัปติมาตร) ๑๐๙

 วิลลิส ไดตั้งคําถามวา ทําไมนิกายโยคาจารจึงไดใหความสนใจเรื่องจิตมากเปนพิเศษ 
(รวมทั้งธรรมชาติ การพัฒนา และการทํางานของจิต)  สาเหตุก็เพราะวาจิตเปนแกนสําคัญใน
กระบวนการปฏิบัติกรรมฐานและเปนรากฐานแหงความหลุดพน  การมีสติรูเทาทันการทํางานของ
จิตจึงถือวาเปนการปฏิบัติกรรมฐานอยางยอดเยี่ยม “การไดรูแจงเห็นจริงวาวัตถุที่ปรากฏใหเห็นใน
อารมณกรรมฐานนั้นวาเปนส่ิงที่จิตสรางขึ้น ไมใชอะไรอื่นนอกจากจิต  ถือวาไดรูแจงเห็นจริง    
ศูนยตาโดยตรง  กลาวคือความวางเปลาจากทวิภาวะระหวางผูรูกับส่ิงที่ถูกรู”๑๑๐ ดังนั้น ในทัศนะ
ของนิกายโยคาจาร  การเขาถึงความวางหรือศูนยตาจึงถือวาเปนเปาหมายสูงสุด และจิตที่เขาถึง
ภาวะเชนนี้เปนจิตที่อยูเหนือการคิดแบงแยกเปนทวิภาวะ (subject-object) จึงไมสามารถที่จะเรียก
ภาวะเชนนี้วา “จิตตมาตร” หรือ “วิชญัปติมาตร” ไดอีกตอไป  

๒.๗ สรุป 
กลาวโดยสรุป  รูปแบบการตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารทั้ง ๖ แบบที่ผูวิจัยนําเสนอมา

ทั้งหมด  สรุปสาระสําคัญโดยคราวๆ ไดดังนี้ (๑)  การตีความของนิกายมาธยมก  แมทานจันทรกีรติจะ
แสดงเหตุผลรองรับการตีความของทานไวมากมาย  แตเหตุผลทั้งหมดนั้นลวนแตนําสูการพิสูจนวา  
“จิตตมาตร” ไมใชภาษาที่มีความหมายตรง(เนตารถะ)หรือภาษาปรมัตถซ่ึงมีความหมายวาจิตเทานั้นเปน
ความจริงเพียงอยางเดียว  หากแตเปนภาษาที่จะตองไขความ(เนยารถะ)หรือภาษาสมมติซ่ึงพระพุทธเจา
ทรงใชสอนสาวกผูมีอินทรียยังไมแกกลาใหเห็นความศูนยของรูปในเบื้องตนและใหเห็นความศูนยของ
รูปและจิตในทายที่สุด   (๒) การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญา  ไดแกการตีความที่วา จิตตมาตรของ
นิกายโยคาจารมีความหมายวาจิตเปนความจริงสูงสุดเพียงอยางเดียว  โลกภายนอกหรือโลกแหง
ปรากฏการณไมมีอยูจริงหรือถาจะมีก็เปนเพียงการปรากฏตัวของจิตเทานั้น  (๓) การตีความแบบจิต

                                                        
๑๐๙ Jance Dean Willis, On Knowing Reality, p. 29. 
๑๑๐ Ibid., p. 29. 
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๕๖ 

นิยมอัตวิสัย  ไดแกการตีความที่ไมเห็นดวยกับการตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาที่มองวานิกายโยคา
จารยอมรับในเรื่องสิ่งสัมบูรณ (the Absolute)  นิกายโยคาจารมองวา  จิตของปจเจกบุคคลเทานั้นเปนส่ิงที่
มีอยูจริง  และจิตนี้ดํารงอยูในรูปของกระแสเหตุปจจัยที่เกิดดับอยางตอเนื่อง   โลกภายนอกเปนเพียงมายา
ภาพที่จิตปจเจกบุคคลรวมกันสรางสรรคขึ้นเทานั้น   (๔) การตีความแบบพหุสัจนิยม ไดแกการตีความ
ที่วา จิตตมาตรของนิกายโยคาจารไมใชแนวคิดทางอภิปรัชญา  หากแตเปนแนวคิดทางดานญาณวิทยาที่
เกี่ยวกับการรับรูโลกของมนุษยที่ไมตรงกับความเปนจริง   เมื่อจิตตมาตรเปนเพียงแนวคิดทางญาณวิทยา  
จึงเทากับวานิกายโยคาจารไมไดปฏิเสธความจริงที่มีอยูอยางหลากหลาย (๕) การตีความทางญาณวิทยา  
ไดแกการตีความที่วา ความเปนจริงทางอภิปรัชญาจะเปนอยางไรไมใชประเด็นสําคัญ  ส่ิงสําคัญคือจิต
ของเรารับรูโลกผิดพลาดอยางไรตางหาก  ซ่ึงการรับรูที่ผิดพลาดนี้นําไปสูการปรุงแตงและสราง
ความหมายใหแกโลกอยางผิดๆ แลวตามมาดวยความยึดมั่นถือมั่นในโลกที่ตนสรางขึ้นและเกิด
ความทุกขในที่สุด และ (๖) การตีความทางปฏิบัติ  ไดแกการตีความที่วานิกายโยคาจารไมไดสนใจ
ประเด็นปญหาทางอภิปรัชญา  หากแตสนใจในเรื่องการปฏิบัติโยคะหรือการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อ
ความพนทุกข   จิตตมาตรเปนคําที่เกิดขึ้นในบริบทของการปฏิบัติกรรมฐาน  ซ่ึงมีความหมายวา
ภาพนิมิตที่พระโยคีรับรูในอารมณกรรมฐานนั้นไมใชของจริง  เปนภาพนิมิตที่จิตสรางขึ้น  
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บทที่ ๓  

จิตตมาตรในคัมภีรนิกายโยคาจา 

 ในบทที่ผานมาผูวิจัยไดอภิปรายถึงรูปแบบการตีความเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร
ที่นักคิดและนักวิชาการไดนําเสนอเอาไวอยางหลากหลาย   สําหรับเนื้อหาในบทที่ ๓ นี้  จะศึกษา
แนวคิดจิตตมาตรที่ปรากฏในคัมภีรนิกายโยคาจารโดยตรง  ทั้งในคัมภีรช้ันตนและชั้นรอง   โดย
กําหนดกรอบการอภิปรายไว  ๔ ประเด็น คือ (๑) ความหมายของจิตตมาตร (๒) จิตตมาตรในบรบิท
ของคัมภีรช้ันตนและชั้นรอง (๓) จิตตมาตรกับโครงสราง-หนาที่ของจิต และ (๔) จิตตมาตรกับ
แนวคิดเรื่องไตรสวภาวะ  

๓.๑ ความหมายของจติตมาตร 
 คําวา “จิตฺต” ถาเปนคําเดียวโดดๆ จะไมมปีญหาในการนิยามความหมายเทาไร  แตเมื่อ

นําไปสมาสกับคําวา “มาตฺร” (บาลี = มตฺต) ไดรูปเปน “จติฺตมาตฺร”  ทําใหมีปญหาตามมาวาควรจะมี
ความหมายแคไหนเพียงไร  เรื่องนี้เปนที่ถกเถียงกนัมากในแวดวงผูศึกษามหายาน ผูวิจัยมองวา
ปญหานี้สวนหนึ่งเกดิจากความไมชัดเจนในความหมายของคําวา “มาตร”  ดังนั้น ในเบื้องตนนี้เรา
จะยอนกลับไปดูความหมายดั้งเดิมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาท เพื่อเปนพืน้ฐาน
ในการเทยีบเคยีงกับความหมายที่ใชในคัมภีรมหายาน 

 ๓.๑.๑ ความหมายของคําวา “มาตร 
คําวา “มาตร” แปลตามศพัทไดวา “เทานัน้” “เพยีงเทานัน้” หรือ “ประมาณ” นิยมแปลเปน

ภาษาองักฤษวา “only” “merely” “just” และ “about” พจนานกุรมไทยฉบับราชบณัฑติยสถานนยิามคาํ
นี้วา “สักวา” “มาตรวา” “แมวา”  “ประมาณ” เปนตน๑   พระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทไดใชคาํ
นี้ในความหมายที่แตกตางหลากหลาย  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 (๑) “มตฺต” ในแงการกะจํานวน: หมายถึงการกะประมาณจํานวนบคุคลหรือส่ิงของที่
เราไมแนใจวามีจํานวนที่แนนอนเทาไร ดังขอความที่วา “ปฺจมตฺตานิ  อุปาสกสตานิ”๒  แปลวา 
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน  ขอความนี้ถาไมมีคําวา “มตฺต” จะมีความหมายชี้ชัดลงไปเลยวาอุบาสก

                                                        
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, (กรุงเทพมหานคร:         

โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๒๔), หนา ๗๑๓. 
๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๙๗/๓๔๗. 
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๕๘ 

มีจํานวน ๕๐๐ คนพอดี  แตพอมีคําวา “มตฺต” เขามาเลยกลายเปนความไมแนใจวาจํานวนอุบาสก
จริงๆ เปนเทาไร  ผูพูดไดแตเพียงคะเนวาประมาณ ๕๐๐ คน   

 (๒) “มตฺต” ในแงการกะขนาด: หมายถงึการกะขนาดของบุคคลหรือส่ิงของวานาจะมี
ขนาดเทานั้นเทานี้  ดังขอความที่วา “ปาณิมตฺโต  ปาสาโณ” ๓  แปลวา กอนหินประมาณเทาฝามือ 
ขอความนี้แมจะใชฝามือเปนตัวเทยีบเคียงกับกอนหิน  แตก็ไมไดหมายความวาทัง้สองสิ่งนี้มีขนาด
เทากันพอดีไมผิดเพี้ยน  ผูพดูใชคําวา “มตฺต” เพื่อแสดงถึงการคะเนดวยสายตาวากอนหินกับฝามือมี
ขนาดเทาๆ กนั  

 (๓) “มตฺต” ในแงการกําหนดระดับ: ความหมายในแงนี้มักใชในบรบิทของการกลาวถึง
ส่ิงของหลายอยางรวมๆ กอน  จากนั้นจึงกลาวถึงขั้นต่ําของสิ่งของจํานวนนั้นวามีเพียงเทานัน้เทานี้  
ดังขอความที่วา  “ลาภา  ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส  ปตฺตปริยาปนนฺมตฺตมฺป…”๔ แปลวา ลาภ
ทั้งหลายที่ชอบธรรม  ไดมาโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียงบิณฑบาต  ขอความนี้แสดงใหเห็นวาส่ิงที่
เรียกวาลาภของพระภกิษุอาจจะมีหลายอยาง เชน เครื่องนุงหม  อาหารบิณฑบาต  ที่อยูอาศัย          
ยารักษาโรค เปนตน แตเมื่อตองการชี้เฉพาะลงไปถึงระดับต่ําสุด  ทานจะใชคําวา “มตฺต” เพื่อเนนวา
อยางนอยที่สุดแมมีเพียงอาหารบิณฑบาต  อีกขอความหนึ่งคือ “อปฺปมตฺตกํ โข  ปเนตํ  ภิกฺขเว      
โอรมตฺตกํ  สีลมตฺตกํ,  เยน ปุถุชฺชโน  ตถาคตสฺส  วณณฺ ํ วทมาโน  วเทยฺย”๕ แปลวา ภิกษุทั้งหลาย  
ก็ปุถุชน  เมื่อกลาวยกยองพระตถาคต  พงึกลาวเพยีงเรือ่งเล็กนอย  เพียงเรื่องต่ําๆ  เพียงเรื่องศีล
เทานั้น ขอความนี้ก็เชนเดียวกัน  การใช “มตฺต” ในที่นีต้องการจะบอกวา ทั้งที่คณุของพระพุทธเจา
ในระดับสูงๆ มีอยูมากมาย  แตปุถุชนกก็ลาวสรรเสริญพระองคไดเพียงแตระดับต่ําๆ เพียงขั้นศีล
เทานั้น  

 (๔) “มตฺต” ในแงการกําหนดความพอเหมาะพอด:ี ความพอเหมาะพอดีในที่นีห้มายถึง
ขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสมกับสถานะ ความจําเปน และจุดมุงหมายของแตละบุคคล ซ่ึงการใชคํา
วา “มตฺต” ในกรณีนี้สะทอนถึงการกําหนดขนาดหรือปริมาณของความพอดีแบบยืดหยุนไมแนนอน
ตายตัว เพื่อใหสามารถปรับขึ้นลงไดตามโอกาสและความจําเปน ดังขอความที่วา “มตฺตฺุตา  จ  
ภตฺตสฺมึ”๖  แปลวา ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค  ขอความนี้ไมไดหมายความวาความ
พอเหมาะพอดใีนการบริโภคของคนทุกคนจะตองมีปริมาณเทากนั เชน ประมาณที่พอดีในการทาน

                                                        
๓ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๕๐/๒๑๖. 
๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๕๔/๓๙. 
๕ ที.สี (บาลี) ๙/๗/๔. 
๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๔. 
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๕๙ 

ขาวของนาย ก คือ ๒๐ คําตอมื้อ  แตประมาณนี้ไมจําเปนตองพอดีสําหรับนาย ข   เพราะขนาดความ
ตองการและจดุมุงหมายในการบริโภคของแตละคนไมเหมือนกัน เสนแบงระหวางความพอดีกับ
ความไมพอดขีองพระภิกษผูุมีเปาหมายเพื่อความหลุดพนกับของนกักีฬาผูตองการบํารุงรางกายให
แข็งแรงเพื่อชิงชัยในการแขงขันยอมไมเหมือนกัน เราจะเหน็วาพระพทุธเจาเองไมไดทรงกําหนดวา
พระภกิษแุตละรูปจะตองบรโิภคอาหารจํานวนเทานั้นเทานี้  เพยีงแตทรงใหหลักการไวกวางๆ วา
การบริโภคดวยจุดมุงหมายใดไมถูกตองและดวยจดุมุงหมายใดถูกตอง สรุปไดวา คําวา “มตฺต” ใน
ขอความที่ยกมาใชสําหรับกาํหนดประมาณการบริโภคอาหารแบบกวางๆ โดยสัมพันธกับจุดหมาย
ชีวิตหรือความจําเปนของแตละบุคคล  

 (๕) “มตตฺ” ในแงกําหนดขอบเขตความสามารถ: หมายถึงขอบเขตความสามารถที่ส่ิง
นั้นๆ จะทําได  ดังขอความที่วา “ส ฺา ตาว นีลาทิวเสน ส ฺชานนมตฺต

                                                       

 กโรติ ลกฺขณปฏิเวธมปฺ   
กาตุ น สกฺโกติ”๗ แปลวา สัญญาทําไดเพียงการหมายรูอารมณมีอารมณสีเขียวเปนตนเทานั้น  ไม
สามารถทําการรูแจงลักษณะ(ความจริง)ได  ขอความนี้ใชคําวา “มตฺต” เพื่อเนนใหเห็นวาขอบเขต
ความสามารถของสัญญาก็คือการหมายรูอารมณเทานั้น  ไมมีขีดความสามารถที่จะทําไดมากไปกวา
นี้ เชน ไมสามารถทําใหรูแจงสัจธรรมไดเหมือนปญญา 

 (๖) “มตฺต” ในแงการกําหนดขอบเขตหนาที่: หมายถึงการกําหนดวาการกระทํากิจกรรม
นั้นๆ ควรใหอยูในขอบเขตแคไหนเพียงไร  ดังขอความที่วา “อตฺถิ  กาโยต ิ วา  ปนสฺส  สติ            
ปจฺจุปฏฐิตา  โหติ  ยาวเทว  ญาณมตตฺาย  ปฏิสฺสติมตฺตาย. อนิสฺสิโต จ  วิหรต,ิ น จ กิฺจิ โลเก        
อุปาทิยต”ิ๘ แปลวา ก็แล สติของภิกษนุั้นปรากฏขึ้นวา “กายมีอยู” เพียงเปนความรู เพียงเปนที่ระลึก
เทานั้นกพ็อ  แลเธอเปนอยูอยางไมอาศัย (ตัณหาและทฏิฐิ)  และไมยดึมั่นสิ่งใดๆ ในโลก  ขอความ
นี้เกิดขึ้นในบริบทของการเจริญสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงผูปฏิบัติธรรมจะยึดเอากาย เวทนา จิต และธรรม 
เปนอารมณกรรมฐานหรือเปนที่ตั้งของสติ เมื่อผูปฏิบัติกําหนดสติพจิารณากายวา “กายนี้มีอยู” ใหมี
ขอบเขตการพิจารณาเพยีงแครูหรือเพียงแคเปนที่ตั้งของสติเทานั้นก็พอ ไมใหกาวลึกลงไปถึงการ
คิดปรุงแตงวากายนี้เปนเราเปนของเราภายใตอิทธิพลของตัณหาและทิฏฐิ  ดังนั้น คําวา “มตฺต” ที่ใช
บริบทนี้จึงมีความหมายในแงการกําหนดขอบเขตหนาทีข่องสติวาใหพจิารณากายเพยีงเพื่อรูและ
เพื่อเปนที่ตั้งของสติเทานั้นกพ็อ 
 (๗) “มตตฺ” ในแงบงบอกธาตุแทของสิง่นัน้ๆ: หมายถึงการกําหนดวาธรรมชาติของส่ิง
นั้นๆ เปนเพียงแคนั้นแคนี้  ไมไดเปนอะไรมากไปกวานี ้  ดังขอความที่วา “อปจ โข มหาราช สงฺขา 

 
๗ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๘/๑๙๖.  
๘ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๕/๒๕๐. 
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๖๐ 

สมฺญา ปฺญตฺติ โวหาโร นามมตฺตํ, ยททิํ นาคเสโนติ, น เหตฺถ ปุคฺคโล อุปลพฺภตีติ”๙ แปลวา ขอ
ถวายพระพร ก็แตคําวา นาคเสน นี้ เปนเพียงคํากลาวถึง เปนเพยีงสมัญญา เปนเพยีงบัญญัติ เปน
เพียงโวหาร เปนเพียงนามเทานั้น ความจริง ช่ือวา นาคเสน นี ้หามีบคุคลอยูไม ขอความนี้แสดงให
เห็นวา ธรรมชาติหรือธาตุแทของคําวา “นาคเสน” นั้น เปนเพยีงสํานวนโวหารที่บญัญัติขึ้นสําหรับ
รับรูรวมกันในสังคมเทานั้น  ไมไดหมายความวามีอัตตาที่เที่ยงแทถาวรซอนอยูเบื้องหลังชื่อนั้น   
 จากความหมายของ “มตฺต” ดังกลาวขางตน ผูวิจัยมองวาความหมายแบบที่ ๖ และ ๗ 
นาจะใกลเคียงกับความหมายที่ใชในคําวา “จิตฺตมาตร” มากที่สุด  กลาวคือ ความหมายแบบที่ ๖ นัน้ 
เกิดขึ้นในบริบทของการปฏิบัติกรรมฐาน โดยตองการสอนผูปฏิบัติวาควรกําหนดอารมณกรรมฐาน
ในขอบเขตแคไหนเพียงไร  ซ่ึงในคัมภีรช้ันตนของโยคาจารก็ใชจิตตมาตรในบริบทของการปฏิบัติ
กรรมฐานเชนเดียวกัน(ดูขอ ๓.๒.๑)  สวนความหมายแบบที่ ๗ เกิดขึ้นในบริบทของการแสดงเนื้อ
แทของความจริงสมมติวาเปนเพียงชื่อเทานั้น มักจะพวงมากับคําอ่ืนๆ ที่มีความหมายในลักษณะ
เดียวกัน เชน บัญญัติ โวหาร สมัญญา เปนตน ความหมายในแงนีแ้มจะมีความหมายเชิงยนืยนัวาสิ่ง
นั้นๆ เปนอยางนั้นอยางนี ้ แตก็มีนัยของการปฏิเสธอยูในตัววาส่ิงนัน้ๆ ไมไดเปนอะไรมากไปกวา
นั้น  ดังการเปรียบเทียบตอไปนี้ 

 เถรวาท:    นาคเสน เปนเพยีงชื่อเทานั้น  
 โยคาจาร:  ไตรภูมิ  เปนเพยีงจิตเทานั้น  

 จะเห็นวา ขอความของเถรวาทแสดงนัยปฏิเสธวา นาคเสนไมไดเปนอะไรอื่นนอกจาก
ช่ือที่มนุษยบญัญัติขึ้นเพื่อการสื่อสาร เหตุผลของการปฏิเสธเพราะไมตองการใหคนหลงผิดคิดวามี
อัตตาอยูเบื้องหลังคําวานาคเสนนั้น  สวนขอความของโยคาจารแสดงนัยปฏิเสธวาไตรภูมิไมไดเปน
อยางอื่นนอกจากจิตของเรา เหตุผลของการปฏิเสธเพราะไมตองการใหหลงผิดคดิวามีไตรภูมิดาํรง
อยูจริงๆ (อยางที่เราคิดวามนัเปน) สองขอความนี้มองเผินๆ เหมือนจะตางกนั  แตถามองใหลึกจะ
เห็นวาคลายคลึงกันมาก  กลาวคือ ขอความของเถรวาทแมจะบอกวาคาํวา “นาคเสน เปนเพียงชื่อ
เทานั้น” แตถาถามไลเลียงตอไปวาชื่อนั้นเราไดมาจากไหน  คําตอบอาจเปนวาเราสรางหรือบัญญัติ
มันขึ้นมา  ถามตออีกวาแลวเราสรางมันขึ้นมาไดอยางไร  ในที่สุดคําตอบก็จะมาจบลงตรงที่วาจติ
ของเรานี้แหละคิดสรางมันขึ้นมา  ดังนัน้ คงไมผิดนกัถาเราจะแปลงขอความของเถรวาทใหเปน
ขอความแบบโยคาจารวา “นาคเสน เปนเพียงจิตเทานั้น”  ในขณะที่ขอความของโยคาจารแมจะบอก
วา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น” แตถาถามไลเลียงตอไปวาไตรภูมดิังกลาวนีเ้กิดขึ้นมาไดอยางไร  

                                                        
๙ มิลินฺท. (บาลี) ๑/๑/๒๕.  
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๖๑ 

คําตอบอาจเปนวาเกิดจากจติมนุษยผูยังมกีิเลสปรุงแตงมันขึ้นมา  ถามตออีกวาถาเชนนั้นไตรภมูิก็
ไมไดมีอยูจริงๆ นะสิ  คําตอบสุดทายอาจจะเปนวาถูกตองเลยทีเดียว  เพราะไตรภมูิเปนเพยีงชื่อท่ี
เราบัญญัติขึ้นเรียกสิ่งที่คิดปรุงแตงขึ้นมาเทานั้น   ดังนัน้ คงไมผิดอีกเชนกันถาเราจะแปลงขอความ
ของโยคาจารใหเปนขอความแบบเถรวาททีว่า “ไตรภูมิ  เปนเพียงชื่อเทานั้น”   

 ๓.๑.๒ ความหมายของคําวา “จิต” 
 คําวา “จิต” นิกายโยคาจารไดใหความหมายไวหลายนยั ดังขอความในสัมธินิรโมจนสูตร
ที่วา “ที่ช่ือวาจิต เพราะพอกพูน (อาจิต) และส่ังสม (อุปจิต) อารมณ ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ”๑๐ และขอความในคัมภีรตริสวภาวนิรเทศทีว่า  

      สํเกฺลสวาสนาพีไชศฺจิตตฺวาจฺจิตตฺมุจฺยเต/ 
      จิตฺตาทฺยํ  ทฺวิตียํ  ตุ  จิตฺราการปฺรวฺฤตฺติตะ//   

       จิตที่หนึ่ง(อาลยวิชฺญาน)เรียกวาจิต  เพราะสั่งสมพีชะแหงสังกิเลสและวาสนา   
       จิตที่สอง (ปฺรวฤตฺติวิชฺญาน) เรียกวาจิต  เพราะเปนไปโดยอาการอันวิจิตร๑๑  

 จะเห็นวาคําวา “จิต” ในขอความที่ยกมา เปนชื่อเรียกใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
ทํางานของจิตในแงของการ “ส่ังสมพอกพูน” ขอมูลแหงประสบการณที่รับรูทางอายตนะ  รวมทั้ง
ส่ังสมกิเลส วิบากกรรม และความเคยชินตางๆ (วาสนา) ซ่ึงความหมายของจิตในแงนี้ใชสําหรับการ
ทํางานของอาลยวิชญาน   สวนความหมายวา “วิจิตร” ใชสําหรับการทํางานของประพฤติวิชญาน 
หมายถึงจิตที่ขึน้สูการรับรูอารมณทางอายตนะ(วิญญาณ ๖) และจิตที่ปรุงแตงอารมณ(มนัส) 
 ดี.ที. ซูสุกิ  มองวา  จิตมาจากรากศัพทวา “จิ” หมายถึง (๑) รับรู คือ การรับรูอารมณทาง
อายตนะ (๒) สั่งสม พอกพูน คือ การสัง่สมพอกพูนผลกรรมตางๆ มาเก็บไวในจติ (จิตฺเตน จยีเต 
กมฺมมฺ)  (๓) คิด หมายถึงคิดอารมณที่รับรูเขามาทางอายตนะ และ (๔) วิจิตร หมายถึง การสราง
หรือการปรุงแตงอารมณที่รับเขามาหรือที่เก็บสั่งสมไวใหวิจิตรพิสดาร๑๒  
 การที่นิกายโยคาจารนิยามความหมายของจิตไวหลายแบบนั้น เกิดจากฐานการมองวา
จิตมีโครงสราง-หนาทีแ่ตกตางกันหลายระดับ จิตบางระดับมีหนาที่รับรูอารมณ  บางระดับมีหนาที่

                                                        
๑๐ สัมธินิรโมจนสูตร อางใน William S. Waldron, The Buddhist Unconscious, (London: Routledge 

Curzon, 2003), p. 96.
๑๑ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 

Private Limited, 1994), p. 32-33. 
๑๒ D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, (London and Boston: Routledge & Kegan Paul 

LTD, 1972), pp. 176, 190, 250, 398-399, 439. 
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๖๒ 

ปรุงแตงสรางสรรคอารมณ  และบางระดับมีหนาที่เกบ็สั่งสมวิบากกรรมตางๆ ซ่ึงประเด็นนี้เราจะ
อภิปรายตอไปในหวัขอวาดวยโครงสราง-หนาที่ของจิต    

 ๓.๑.๓ ความหมายของ “จิตฺตมาตร” 
 ที่ผานมาไดอภิปรายถึงความหมายของคําวา “มาตร” และ “จิตฺต” มาแลว  ตอไปนี้เราจะ

อภิปรายความหมายของคําทีเ่กิดจากการสมาสกันของคําทั้งสอง คือคําวา “จิตตมาตร” แปลตาม
ศัพทวา “เพียงจิตเทานั้น” หรือ “เพียงความคิดเทานั้น” ในแงไวยากรณคํานี้เปนคําประเภทคณุศพัท 
(adjective) ทําหนาที่ขยายคาํนามในประโยคหรือเปนสวนสมบูรณ (complement) ของกริยาที่ไม
เรียกหากรรม (อกรรมกริยา) นักวิชาการรุนแรกๆ ที่ศึกษานิกายโยคาจารมักแปลเปนภาษาอังกฤษวา 
“Mind-Only” ในความหมายวาจติเทานั้นมีอยู   แตนักวิชาการรุนใหมไมคอยนยิมใชคําแปลนี้แลว  
เพระเหน็วาเปนคําแปลที่สนับสนุนการตีความแบบจตินยิมทางอภิปรัชญา  สวนใหญจะนยิมแปลวา 
“just thought” “merely thought” “ideation only” “conception only” “perception only” ใน
ความหมายวาเปนเพียงความคิด  เปนเพยีงมโนภาพ หรือเปนเพยีงการรบัรูเทานั้น๑๓  

 ผูวิจัยมองวา การแปลจิตตมาตรวา “เพียงความคิดเทานั้น” นาจะมีความหมายถูกตอง
มากกวา  หรือถาจะแปลทับศัพทวา “เพียงจิตเทานั้น” ก็ไมนาจะมีปญหาอะไร  แตควรหมายถึงจิตใน
แงความคิดมากกวาที่จะหมายถึงจิตเทานั้นมีอยูเพียงอยางเดียว ในคัมภีรช้ันอรรถกถาของฝายเถรวาท
ไดใชคําวา “จิตฺตมตฺต” ในความหมายวา “เพียงความคิดเทานั้น” เหมือนกัน ดังขอความที่วา        
“โส  ตาย  สทฺธึ  อภิรมนฺโต  ธมฺเม  จิตฺตมตตฺมฺป  อนุปฺปาเทตฺวา  สมณพฺราหฺมครุุชเนสุ  อนาทโร 
หุตฺวา...”๑๔ แปลวา เขา (บุตรเศรษฐี) อภิรมยอยูกับหญิงสาวนั้น  แมเพียงความคดิในธรรมก็ไมได
ใหเกดิขึ้น ไมมีความอาทรในสมณพราหมณและคนที่ควรเคารพ  คําวา “จิตฺตมตฺต” ในขอความนี้
จะตองแปลวา “เพียงความคิดเทานั้น” ถึงจะเหมาะสมกับบริบทของขอความ  เพราะบุตรเศรษฐี
กําลังหลงใหลในหญิงสาวอยางเต็มที่  จึงไมมีความคดิหรือความสนใจในธรรมเกิดขึ้นเลยแมแต
นอย  และอกีขอความหนึง่ที่วา “โมหกาลุสฺสิยสฺส อปฺปหีนตฺตา สฺญามตฺตํ วา จิตฺตมตฺต ํ วา 
อุปฺปชฺชติ”๑๕ แปลวา เพียงความหมายรูเทานั้น หรือเพียงความคิดเทานัน้  ยอมเกิดขึน้  เพราะยังละ
ความสั่งสมโมหกาลไมได  คําวา “จิตตมตฺต”ํ ในขอความนี้เปนคําอธิบายเรื่องจิตวิปลลาส (ความคิด
ผิดพลาด)  จะตองแปลวา “เพียงความคดิเทานั้น” ถึงจะเหมาะสมกับบริบทของขอความ  เพราะคน

                                                        
๑๓ Walpola Rahula, Zen and the Taming of the Bull, (Colombo: Print & Print Graphics (Pvt) Ltd., 

2003), p. 69. 
๑๔ขุ.เปต.อ. (บาลี) ๑/๘๖/๔. 
๑๕ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๘. 
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๖๓ 

ที่ยังละกิเลสไมได  เวลารับรูอารมณอะไรก็ตาม  ก็มักจะเกิดความคิดผิดพลาดตออารมณที่รับรู เชน 
คิดผิดพลาดในสิ่งที่ไมงาม วางาม  คิดผิดพลาดในสิ่งทีไ่มใชตัวตน วามีตัวตน เปนตน  

 อเลกซ เวยแมน (Alex Wayman) อดีตศาสตราจารยภาษาสันสกฤตแหงมหาวทิยาลัย
โคลัมเบีย  เปนคนหนึ่งทีไ่มเห็นดวยกับคําแปลวา “Mind-Only” เพราะไมสอดคลองกับความหมาย
เดิมในภาษาสนัสกฤต  เขามองวาจิตตมาตรควรแปลวา “amounting to mind” (เทากับจิต) “just 
mind” (เพียงจติ) “mirroring mind” (จิตสะทอนภาพ) หรือ “being mirrored by mind” (ถูกสะทอน
ภาพโดยจิต) สวนคําวา “มาตร” เขาไมขัดของที่จะแปลวา “only” แตตองมีความหมายวา “entirety” 
(ทั้งหมด) คือทั้งหมดของบางสิ่ง  แตไมไดปฏิเสธสิ่งอ่ืนๆ เชนคําวา “สถานมาตร” หมายถึงสถานที่
ทั้งหมด  แตไมไดปฏิเสธสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมใชสถานที่ ๑๖

 จิตตมาตรที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสวนใหญจะมาคูกับคําวา “ไตฺรธาตุกํ” ดังขอความ
ในทศภูมกิสูตรที่วา “จิตฺตมาตฺรํ  ยทฺ  อิทํ ไตฺรธาตุกํ”๑๗  นักวิชาการสวนใหญมักจะแปลขอความนี้
วา โลกสามเปนเพียงจิตเทานั้น (The triple world is Mind-Only)  แตอเลกซ เวยแมน ไมเห็นดวยกับ
การแปลแบบนี้  เพราะทําใหมีความหมายในแงที่วาจิตสรางโลกสาม เขามองวา คาํวา “ไตฺรธาตุ” 
เปนคําคุณศัพท ถาเปนคํานามจะมีรูปเปน “ตฺริธาตุ” แปลวา ไตรธาตุหรือไตรภูมิ เหมอืนคําคุณศัพท
วา “เคาตม” แปลวา ผูมาจากตระกูลโคดม  ถาเปนคํานามจะมีรูปเปน “โคตม” แปลวา ตระกูลโคดม  
ดังนั้น  เมื่อคําวา “ไตฺรธาตุกํ” เปนคําคุณศพัทจึงควรมีความหมายวา “มาจาก” (derived from) หรือ 
“ศรัทธาตอ” (faithful to) ไตรภูมิ  หมายความวา จติเพิม่ส่ิงตางๆ ใหแกไตรภูมิ  และการบอกวาจิต
เพิ่มส่ิงตางๆใหแกไตรภูมินัน้  จึงเปนคนละเรื่องกับการบอกวาจิตสรางไตรภูมิ๑๘   

 ผูวิจัยเห็นดวยวา คําวา “ไตฺรธาตุกํ” ไมควรใชในความหมายวาเปนโลกทางกายภาพ 
(physical) แตควรจะหมายถงึโลกทางจิตวทิยา (psychological) มากกวา  ทานวสุพนัธุผูเปนอาจารย
คนสําคัญของนิกายโยคาจารก็ดูเหมือนจะกลาวถึงไตรภูมใินความหมายนี้เหมือนกัน ดังขอความ
ที่วา “อภูตปริกลฺปศฺจ จิตฺตไจตฺตสฺตฺริภูมกิาะ”๑๙ แปลวา การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงคือจิตและ
เจตสิกอันเปนไปในไตรภูม ิ  หมายความวาจิตและเจตสิกของคนที่ยังมีกิเลสหรือคนที่อยูในโลก
สังสารวัฏเปนตัวการคิดปรุงแตงโลกมายาภาพอันไมเปนจริงขึ้นมา  อนึ่ง คําวา “ไตรภูมิ”  นั้น เปน

                                                        
๑๖ Alex Wayman, “A Defense of Yogācāra Buddhism,” Philosophy East and West, vol. 46, no. 4 

(Octorber 1996), p. 451. 
๑๗ ทศภูมิกสูตร  อางใน Ian Charles Harris, The Continuity of Mādhyamaka and Yogācāra in 

Indian Mahāyāna Buddhism, (Leiden: E.J. Brill, 1991), p. 152.     
๑๘ Alex Wayman, “A Defense of Yogācāra Buddhism,” p. 453. 
๑๙ มัธยานตวิภาคการิกา อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, 

(Delhi:  Motilal  Banarsidass,1982), p 64. 

 
Page 80 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๖๔ 

คําที่พระพุทธศาสนาใชในเชิงเปรียบเทียบกับคําวา “โลกุตรภูม”ิ แปลวา ภูมิที่เหนอืโลก  พูดงายๆ 
วาไตรภูมิคือภมูิของคนที่อยูในโลก สวนโลกุตรภูมิคือภมูิของคนที่อยูเหนือโลก  ภูมสิองระดับนี้จะ
สามารถเปรียบเทียบกนัไดก็ตอเมื่อโลกที่เปนตัวกลางในการเปรียบเทียบเปนโลกเดียวกัน ถาไมใช
โลกเดียวกันการเปรียบเทียบนั้นก็ถือวาไรความหมาย   เหมือนการเปรยีบเทียบความสูงต่ําของพื้นที่
บนผิวโลกเชนระหวางกรุงเทพฯกับกรุงลอนดอน พื้นที่สองแหงนี้อยูไกลกนัคนละทวีปจนเราไม
สามารถมองเทียบดวยสายตาไดวาทีใ่ดสูงต่ํากวากัน ทางออกคือไมตองเอาพื้นที่สองแหงนี้มาเทียบ
กันเองเหมือนการเอาคนสองคนมายืนเทยีบกัน แตใหเทียบกับสิ่งที่เปนตัวกลางคือระดับน้ําทะเล 
สมมติวาผลการเทียบออกมาวาพื้นทีก่รุงเทพฯสูงกวาพื้นที่กรุงลอนดอน ๕ เมตร  เพราะพื้นที่
กรุงเทพฯอยูระดับเดยีวกับระดับน้ําทะเล  สวนพื้นทีก่รุงลอนดอนอยูสูงกวาระดับน้าํทะเล ๕ เมตร  
ผลการเทียบนีจ้ะมีความหมายก็ตอเมื่อระดบัน้ําทะเลที่ใชเปนตัวกลางเปนระดับน้ําทะเลของโลก
เดียวกัน   ไมใชระดับน้ําทะเลของโลกอื่น   ไตรภูมิกับโลกุตรภูมิก็เชนเดียวกัน   การเปรียบเทียบจะ
มีความหมายกต็อเมื่อโลกที่ปุถุชน “อยูใน” กับโลกที่พระอรหันต “อยูเหนือ” เปนโลกชนิดเดียวกนั  
สมมติวาโลกที่ปุถุชนอยูในเปนโลกทางกายภาพ ตอมาปุถุชนคนนั้นเรงปฏิบัติธรรมจนบรรลุเปน
พระอรหันตและเขาถึงภูมิทีอ่ยูเหนือโลก  แนนอนวาโลกที่พระอรหันตองคนี้อยูเหนือจะตองเปน
โลกทางกายภาพเชนเดยีวกนั  เมื่อบรรลุอรหันตแลวทานจะใชชีวิตอยูในโลกใบนีไ้มได  จะตองยาย
ออกจากโลกนีไ้ปหรือไมก็เหาะขึ้นไปอยูในชั้นบรรยากาศเหนือโลก  แตขอมูลเกี่ยวกบัพระอรหันต
ทั้งหลายในสมัยพุทธกาล  ไมปรากฏวามอีงคใดเมื่อเขาถึงโลกุตรภูมิแลวไดยายออกไปจากโลกหรอื
เหาะขึ้นไปอยูบนชั้นบรรยากาศเหนือโลก  มีแตดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้จนถึงวาระสุดทายของชีวิต 
แสดงวาโลกทีพ่ระอรหันตอยูเหนือจะตองเปนโลกทางจติวิทยาหรือโลกแหงความรูสึกนึกคิดอยาง
ปุถุชนทั่วไป  ในทางกลับกนั โลกท่ีปุถุชนอยูในก็ตองเปนโลกทางจติวิทยาเชนเดยีวกัน   โดยนยันี้ 
ผูวิจัยจึงมองวา คําวา “ไตรฺธาตุกํ” หรือไตรภมูิที่นกิายโยคาจารลดทอนลงไปหาจิตนั้นจึงไมนาจะ
เปนการลดทอนทางอภิปรัชญา  แตเปนการลดทอนทางจิตวิทยามากกวา 

๓.๒ จิตตมาตรในคัมภีรนิกายโยคาจาร 
ในหัวขอนี้เราจะอภิปรายเรื่องจิตตมาตรของนิกายโยคาจารที่ปรากฏในคัมภีรช้ันตน

หรือพระสูตรที่ตรัสโดยพระพุทธเจาและคัมภีรช้ันรองที่คณาจารยรุนหลังแตงขึ้นเพื่ออธิบายขยาย
ความ  ซ่ึงหลักฐานในคัมภีรพรอมดวยบริบทแวดลอมนาจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเราทราบวานิกาย
โยคาจารไดเสนอแนวคิดเรื่องจิตตมาตรในความหมายวาอยางไร 

 

 
Page 81 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๖๕ 

 

 

๓.๒.๑ จิตตมาตรในคัมภีรชั้นตน 
ก. จิตตมาตรในบริบทของการปฏิบัติกรรมฐาน 

 ปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร๒๐ สันนิษฐานวานาจะเปนพระสูตรแรกที่
ปรากฏแนวคิดจิตตมาตร  แปลวา พระสูตรวาดวยสมาธิอันมีพระพุทธเจาองคปจจุบันสถิตอยูเบื้อง
หนา  ซ่ึงก็คือพระสูตรที่วาดวยการเจริญสมาธิโดยใชพุทธานุสสติเปนอารมณนั่นเอง    ในปริเฉทที่ ๖ 
ปรากฏขอความวา พระพุทธเจาที่ปรากฏในสมาธินั้น  ไมตางอะไรกับภาพในความฝน  ภาพเงา
สะทอนในน้ํา  ซากศพที่กําลังเนาเปอย และโครงกระดูกในการเจริญอสุภกรรมฐาน  เปนพระพุทธเจา
ในจินตนาการที่จิตสรางขึ้น  จึงเปนเพียงจิตหรือเพียงความคิดเทานั้น (จิตฺตเมว)   และพระสูตรได
อุปมาพระพุทธเจาที่เห็นในสมาธิวา เหมือนบุรุษคนหนึ่งตื่นจากความฝนแลวไดพบวาโลกภายนอก
ทั้งหมดเปนเพียงภาพลวงตา   ผูปฏิบัติสมาธิก็เชนเดียวกัน  เมื่อพบวาพระพุทธเจาที่เห็นในสมาธินั้น
ไมไดมีอยูจริง  ในที่สุดก็จะรูวา “ไตรภูมิ  เปนเพียงจิตเทานั้น   เพราะเหตุไร  เพราะปรากฏขึ้นจาก
การคิดปรุงแตงของเรา” ๒๑   นอกจากนั้นในปริเฉทที่ ๓  มีขอความคลายคลึงกันวา พระพุทธเจาและ
คําสอนของพระองคที่ไดรับในสมาธินั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  มีคําตอบวา “พระตถาคตเหลานั้น  ไมได
เสด็จมาจากที่ไหนเลย   ไตรภูมินี้เปนเพียงจิตเทานั้น (จิตตมาตร)...เราคิดปรุงแตงสิ่งทั้งหลาย 
(วิกลฺปฺยเต) ดังนั้น ส่ิงทั้งหลายจึงปรากฏขึ้น”๒๒    

                                                        
๒๐ ปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร  เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ภัทรปาลสูตร  สันนิษฐานวานาจะ

เปนพระสูตรเกาแกที่สุดที่ปรากฏแนวคิดเรื่องจิตตมาตร  แตงขึ้นราวป ค.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๖๖๘) ปจจุบันฉบับภาษา
สันสกฤตสูญหายไปแลว  เหลือเพียงฉบับที่แปลเปนภาษาจีนโดยพระโลกเกษม 

๒๑ ปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร   อางใน  Lambert Schmithausen, “On the Problem of 
the Relation of Spiritual Practice and Philosophical Theory in Buddhism,” German Scholars on India, vol. 2 
(Bombay: Nachiketa Publications, 1976), p. 246. 

๒๒ ปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร   อางใน  P.M. Harrison,  “Buddhānusmrti in The 
Pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-samādhi-sūtra,”  Journal of Indain Philosophy, vol. 6 1978), p. 40. 
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๖๖ 

สัมธินิรโมจนสูตร ก็เปนอีกพระสูตรหนึง่ที่กลาวถึงจิตตมาตรในบรบิทของการปฏิบัติ
กรรมฐาน โดยใชคําวา “วิชญัปติมาตร”๒๓ ในฐานะเปนคาํไวพจนของจติตมาตร แปลวาเปนเพียง
มโนภาพของจิตเทานั้น หรือเปนเพยีงการสรางมโนภาพขึ้นในจิตเทานัน้    ดังขอความที่วา  

พระไมเตรยะ ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปทั้งหลายที่รับรูในกรรมฐาน  ตางจากจิต
หรือไม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ไมเตรยะ  ไมแตกตางกันเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะรูปเหลานี้ หาใชอะไรอื่นไม  หากแตคือมโนภาพของจิตเทานั้น ไมเตรยะ  เราได
อธิบายแลววาอารมณของจิตในกรรมฐาน หาใชอะไรอื่นไม  หากแตเปนเพียงมโนภาพ
ของจิตเทานั้น (วิชญัปติมาตร)๒๔   

จากหลักฐานในพระสูตรที่ยกมาจะเห็นวา จิตตมาตรหรือวิชญัปติมาตรเกิดขึ้นในบริบท
ของการปฏิบัติกรรมฐาน  โดยผูปฏิบัติธรรมมีความสงสัยวาภาพนิมิตที่ตนเห็นในกรรมฐานเปน
ของจริงหรือไม   ซ่ึงขอสงสัยทํานองนี้มักเกิดขึ้นบอยๆ สําหรับผูปฏิบัติธรรมที่ยังไมมีประสบการณ   
ยิ่งถาใครหลงเชื่อวาภาพนิมิตที่เห็นนั้นเปนของจริง  ก็อาจทําใหเขวออกนอกลูนอกทางก็ได   แมใน
สังคมไทยเองก็มีขาวลืออยูบอยครั้งวามีคนปฏิบัติธรรมแลวสามารถไปเที่ยวนรกสวรรคได     
พระพุทธเจาทรงตอบขอสงสัยดังกลาววา ภาพนิมิตที่เห็นในกรรมฐานนั้นไมตางอะไรกับเงา
สะทอนในน้ํา  ภาพเหตุการณในความฝน เปนตน  จากนั้นทรงโยงกลับไปหาตนสายปลายเหตุที่มา
ของภาพนิมิตนั้นวาเปนเพียงจิตตมาตรหรือวิชญัปติมาตร  นั่นคือเปนเพียงภาพที่จิตของเราคิดปรุง
แตงขึ้น  คําตอบของพระพุทธเจานาจะมีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อแนะนําผูปฏิบัติธรรม
ใหรูจุดมุงหมายของการใชอารมณกรรมฐานวาเปนเพียงอุบายสําหรับทําจิตใหสงบเทานั้น           
(๒) เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมรูความจริงของภาพนิมิตในกรรมฐานวาเปนเพียงมายาภาพที่ไมมีอยูจริง  
เมื่อรูดังนี้แลวก็จะทําใหไมเกิดความหลงใหลและสามารถควบคุมจิตใจใหกลับมาอยูในครรลองที่
ถูกตองได  และ (๓) เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมรูตนสายปลายเหตุอันเปนที่มาของภาพนิมิตนั้นวาเกิดจาก
การคิดปรุงแตงขึ้นมาของจิต  เมื่อรูไดดังนี้ก็จะสามารถหยุดการคิดปรุงแตงสรางภาพมายาตางๆ ได  
มองอีกแงหนึ่ง  วัตถุประสงคของพระพุทธเจาก็เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมหยุดยั้งกระแสธรรมฝายสังขาร 
(การคิดปรุงแตง) แลวใหกระแสธรรมฝายปญญา (สติ+สัมปชัญญะ) เขามาแสดงบทบาทแทน ซ่ึง
เปนหลักการสําคัญของการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปฏฐาน   

                                                        
๒๓ คําวา “วิชญัปติมาตร” (บาลี = วิญญัตติมัตตะ) แปลตามศัพทวาการทําใหรู  การทําใหทราบ 

(making known, information) แตในที่นี้ใชในความหมายวามโนภาพของจิต หรือการสรางมโนภาพขึ้นในจิต 
(conceptualization only) 

๒๔ สัมธินิรโมจนสูตร  อางใน Janice Dean Willis, On Knowing Reality, (New York: Columbia 
University Press, 1979), p. 29. 
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๖๗ 

กลาวโดยสรุป จิตตมาตรหรือวิชญัปติมาตรในบริบทของเนื้อหาพระสูตรที่ยกมา  เปน
เพียงคําที่แสดงถึงความไมมีอยูจริงของภาพนิมิตหรือภาพจินตนาการที่จิตสรางขึ้น  ไมไดมี
ความหมายในแงปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกแลวยืนยันความมีอยูของจิตในทางอภิปรัชญา  
กลาวคือเปนคําสําหรับอธิบายพฤติกรรมการสรางจินตนาการของจิต  มากกวาที่จะเปนคําแสดงถึง
ความมีอยูของจิต  อุปมาเหมือนเมื่อเราดูภาพยนตรเรื่องหนึ่งจบลง  เราสามารถสรุปไดวาเรื่องราว
ในภาพยนตรเปนเพียงโลกมายาที่มนุษยสรางขึ้น  การบอกวาภาพยนตรเปนมายานั้น  เราเพียง
ตองการจะสื่อสารวามันไมใชเรื่องจริง  ไมไดหมายความวาเรากําลังปฏิเสธความมีอยูของโลก
ภายนอกแลวยืนยันวามนุษยเทานั้นเปนสัตวประเภทเดียวที่มีอยูในจักรวาลนี้     

ข. จิตตมาตรในบริบทของการแสดงปฏิจจสมุปบาท 
 ในทศภูมกิสูตร๒๕ ปรากฏแนวคดิจิตตมาตรในบริบทของการแสดงหลักปฏิจจสมุป
บาทหรือหลักเหตุปจจยัเพื่อปฏิเสธอัตตาในฐานะผูกระทําการที่เที่ยงแทถาวร ดังขอความตอไปนี้ 

พระโพธิสัตวผูอยูในภูมิที ่ ๖ (อภิมูขี)  เห็นปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมวา 
“ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความทุกขเหลานี ้ วางเปลาจากผูกระทํา (กรฺตา) เกิดมาจากหวงโซ 
๑๒ ประการ มีอวิชชา เปนตน แลวตนไมแหงความทุกขจึงเกดิขึ้น” ดูกอนชนิบุตร
ทั้งหลาย  เพราะสิ่งนี้ม ี ส่ิงนี้จึงมี  คือ ไตรภูมิเปนเพียงจติเทานั้น ไตรภูมินี้ถูกสรางขึ้นและ
ฝงอยูในจิต ไมมีตัวผูกระทําอื่นนอกจากจติ๒๖  

 จากเนื้อหาของพระสูตรที่ยกมา เร่ิมตนดวยการกลาวถึงพระโพธสัิตวในภูมิขั้นอภิมูขี 
พิจารณาขันธ ๕ ตามหลักปฏิจจสมุปบาททั้งโดยลําดบัจากอวิชชาไปถึงทุกข และยอนลําดับจาก
ทุกขไปหาอวชิชา จนเห็นความสัมพันธแหงเหตุปจจัยวา “เพราะสิ่งนีม้ี  ส่ิงนี้จึงม”ี แลวรูวาไตรภมูิ
เปนเพยีงจิตเทานั้น  ไมมีผูกระทําในฐานะเปนอัตตาที่เทีย่งแทถาวร   
 อยางไรก็ตาม ผูวิจยัขอเสนอการวิเคราะหจติตมาตรในทศภูมิกสูตรเปน ๔ ประเด็นดังนี้ 
(๑) จติตมาตรเปนคําปฏิเสธอตัตา หมายความวา จติตมาตรเกดิขึ้นในบริบทของการแสดงความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลาย (ขันธ ๕) ตามหลกัเหตุปจจัย  ทามกลางกระแสเหตุปจจัยนี้ไมมีอัตตาที่เที่ยงแทถาวร 
อัตตาเปนเพยีงความเชือ่หรือเปนมโนภาพทีจ่ิตมนษุยสรางขึ้น ดังนั้น การบอกวา “เพียงจิตเทานัน้” 
(จิตตมาตร) จึงมีความหมายวาจตินัน่เองเปนผูสรางอัตตาขึ้นมา (๒) จิตตมาตรไมใชคําปฏิเสธโลก

                                                        
๒๕ ทศภูมิกสูตร  พระสูตรวาดวยภูมิ ๑๐ ของพระโพธิสัตว  คือ  (๑) ประมุทิตา  (๒) วิมลา              

(๓) ประภาการี (๔) อรจิษมติ (๕) สุทุรชยา (๖) อภิมูขี (๗) ทูรังคมา (๘) อจลา (๙) สาธุมติ (๑๐) ธรรมเมฆา 
๒๖ ทศภูมิกสูตร  อางใน   Donald s. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras,” p. 53. 

 
Page 84 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๖๘ 

ภายนอก การทีเ่นื้อหาของพระสูตรกลาวถึงพระโพธิสัตวพิจารณาขันธ ๕ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น  
แสดงวาพระสูตรยอมรับความมีอยูของรูปหรือโลกแหงวัตถุ  เพราะอยาลืมวารูปเปนสวนหนึ่งของ
ขันธ ๕ และในปฏิจจสมุปบาทก็มีองคประกอบทีว่าดวยรูปอยูดวย  เชน นามรูป และสฬายตนะ ถา
พระสูตรตองการใชจิตตมาตรเพื่อปฏิเสธโลกภายนอก  ก็ไมนาจะกลาวถึงขันธ ๕ และปฏิจจสมปุบาท 
๑๒     (๓) จิตตมาตรเปนคําอธิบายชีวิตในโลกแหงสังสารวัฏ  การที่เนื้อหาของพระสตูร
กลาวถึงปฏิจจสมุปบาทเฉพาะฝายเกดิทุกข (สมุทยวาร) และกลาวถึงโลกแหงไตรภูมิ แสดงวา   
พระสูตรตองการเนนอธิบายชีวิตในโลกแหงสังสารวัฏ การลดทอนชีวิตดานสังสารวัฏลงไปหาจติ
โดยบอกวาเปน “เพียงจิตเทานั้น”  ก็หมายความวาจติเทานั้นเปนตวักําหนดความเปนไปของชีวติ
สัตวในไตรภมูิ   และ (๔) จิตตมาตรเปนคําปฏิเสธผูกระทําที่เที่ยงแทถาวร เนือ้หาของพระสูตร
หลังจากแสดงใหเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยของขนัธ ๕ แลว จงึสรุปปดทายวานอกจากจิตแลว
ไมมีผูกระทําที่เที่ยงแทถาวร  ดังนัน้ การบอกวาเปน “เพียงจิตเทานั้น” จึงหมายความวาจิตนีเ้องเปน
ผูกระทําที่แทจริง  ผูกระทําแบบอื่นๆ ในรูปของอัตตา บุคคล หรือชีวะ หามีอยูจริงไม    ในประเดน็
นี้ทานจันทรกรีติแหงสํานักมาธยิกตีความโดยโยงกลับไปหาบริบททางสังคมในสมัยพุทธกาลวา 
พระพุทธเจาทรงแสดงทศภมูิกสูตรในบรรยากาศที่ลัทธิทั้งหลายกําลังถกเถียงวาอะไรคือผูกระทําที่
อยูเบื้องหลังพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย   สวนมากจะไดขอสรุปวาผูกระทําคืออัตตาบาง บุคคลบาง 
หรือชีวะบาง  ดวยเหตนุี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงจิตตมาตรเพื่อปฏิเสธผูกระทําที่เที่ยงแทถาวรแลว
เสนอวาจิตเทานั้นเปนผูกระทําที่แทจริง ดงัที่ทานกลาวไววา “พวกเดยีรถียตางก็กลาวถึงผูกระทําใน
คัมภีรของตนในฐานะ ‘บุคคล’ หรือส่ิงที่เที่ยงแทถาวร  พระชินเจาไมทรงยอมรับผูกระทําใน
ความหมายนี้  ดังนั้น พระองคจึงตรัสถึงผูกระทําตามโวหารชาวโลกเปนเพียงจิตเทานั้น”๒๗  

 ค. จิตตมาตรในบริบทของชวิีตประจําวัน 
ลังกาวตารสูตร ดูเหมือนจะเปนพระสูตรมหายานเพียงสูตรเดียวทีก่ลาวถึงแนวคิดเรื่อง

จิตตมาตรไวอยางหลากหลายและเปนระบบมากที่สุด  นอกจากนั้น ยังเปนพระสูตรที่ใชสนับสนุน
การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาไดอยางนารับฟงดวย  กลาวคอืเนื้อหาของพระสูตรนอกจาก
จะใชจิตตมาตรในบริบทของโลกไตรภูมิเหมือนในพระสูตรที่ผานมา  ยังใชอธิบายประสบการณใน
ชีวิตประจําวันดวย   ดูประหนึ่งวาพระสตูรไดปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกจริงๆ   ถึงกระนั้นก็
ตาม  ผูวิจัยกย็ังเชื่อวาหลักใหญใจความของพระสูตรยังคงสนใจปญหาความทุกขและความดับทกุข
ของมนุษยอยูนั่นเอง 

                                                        
๒๗ มัธยมกาวตาร  ๖.๘๖.  อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 1992), p. 167. 
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๖๙ 

การตีความจิตตมาตรในบรบิทของชีวิตในโลกไตรภูมนิั้นผูวิจยัไดอภิปรายมาบางแลว
ในพระสูตรทีผ่านมา  ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางขอความในลงักาวตารสูตรมาอภิปรายเพิม่เติมดังนี้ ๒๘   

(๑) สฺวจิตตฺมาตฺรํ  ไตฺรธาตุกํ  แปลวา ไตรธาตุเปนเพยีงจิตของตนเทานั้น 
(๒) ตฺริภวจิตตฺมาตฺรํ  แปลวา ภพสามเปนเพียงจิตเทานั้น  
(๓) จิตฺตมฺห ิ ไตฺรธาตุกโยนะิ  แปลวา จิตนั่นแลเปนบอเกิดของไตรธาตุ    
(๔) จิตตฺมาตฺรํ โลกํ  แปลวา โลกเปนเพียงจิตเทานั้น   
(๕) ปฺรชฺญปตฺมิาตฺรํ ตฺริภวํ  แปลวา ภพสามเปนเพยีงบัญญัติเทานั้น 
(๖) โลกํ  วิชฺญปฺติมาตฺรํ  แปลวา โลกเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น 
(๗) วิกลฺปมาตฺรํ  ตริภวํ แปลวา ภพสามเปนเพียงการคิดปรุงแตงเทานั้น 
(๘) นามมาตฺรํ  ตริภวํ แปลวา ภพสามเปนเพียงชื่อเทานัน้ 
ขอความจากขอ ๑-๔  เปนขอความแบบเดียวกับขอความในพระสูตรที่ไดกลาวมาแลว 

คือเปนขอความที่ลดทอนชีวติในโลกไตรภมูิลงไปหาจิตในฐานะเปนตวักําหนดความเปนไปของ
ชีวิตทั้งหมด อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นาสนใจคือคําที่ใชเปนไวพจนของจิตตมาตรจากขอที่ ๕-๘   
แสดงใหเห็นวาจิตตมาตรนอกจากจะมีความหมายวา “เพียงจิตเทานั้น” หรือ “เพียงความคิดเทานั้น” 
ยังมีความหมายเพิ่มเขามาอีก ๔ แบบ คือ๒๙

 (๑) จิตตมาตรในความหมายวาเปน “เพียงมโนภาพของจิตเทานั้น” (วิชญัปติมาตร) 
 (๒) จิตตมาตรในความหมายวาเปน “เพียงการคิดปรุงแตงเทานั้น” (วิกลัปมาตร)  
 (๓) จิตตมาตรในความหมายวาเปน “เพียงบัญญัติเทานั้น” (ปรัชญัปติมาตร)  
 (๔) จติตมาตรในความหมายวาเปน “เพียงชื่อเทานั้น” (นามมาตร)  
 โดยรวมแลวความหมายเหลานี้ใชสําหรับอธิบายโลกแหงความจริงสมมติ(สมมติสัจจะ) 
ที่มนุษยปรุงแตงสรางขึ้นมาเพื่อส่ือสารกับตัวเองและระหวางมนษุยดวยกัน ขอเรียกรวมๆ วา “โลก
สมมติ” เชน ระบบภาษา  ระบบเงินตรา ระบบกฎหมาย คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม  ตําแหนง
หนาที่ทางสังคม เปนตน  สมมติวาเราคิดจะสรางงานศิลปะขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง เชน การวาดรูป
พระพุทธเจา  กอนอ่ืนเราจะตองมีมโนภาพในใจกอนวาพระพุทธเจาที่จะวาดนั้นมีรูปรางหนาตา

                                                        
๒๘ อางใน D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, pp. 181, 243, 281.   
๒๙ คําไวพจนของจิตตมาตรที่พบบอยคือ ๑. ปรัชญัปติมาตร (บาลี = ปญญัตติมัตตะ) แปลวา เปน

เพียงบัญญัติเทานั้น (designation only)  ๒. วิชญัปติมาตร (บาลี = วิญญัตติมัตตะ) แปลวา เปนเพียงมโนภาพ
เทานั้น (conceptualization only) ๓. วิกัลปมาตร (บาลี = วิกัปปมัตตะ) แปลวา เปนเพียงการคิดปรุงแตงเทานั้น 
(discrimination only) และ ๔. นามมาตร (บาลี = นามมัตตะ) แปลวา เปนเพียงช่ือเทานั้น (name only) 
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๗๐ 

เปนอยางไร  ซ่ึงมโนภาพนี้เราอาจจะไดมาจากประสบการณในอดตีที่เคยไปดภูาพจติรกรรมฝาผนัง
ตามวัดตางๆ หรือจากหนังสือพุทธประวตัิ (วิชญัปติมาตร)   จากนั้นเราก็คิดจําแนก  ปรุงแตง  ตัดตอ  
มโนภาพที่มีอยูใหออกมาเปนรูปพระพุทธเจาที่เราตองการ (วิกัลปมาตร) เสร็จแลวก็ลงมือวาดภาพ
บนแผนกระดาษหรือผืนผาใบ ในการวาดนั้นเราจะตองจัดวางตําแหนงตางๆ ของภาพใหไดสัดสวน
พอเหมาะพอด ี ตองรูวาสวนใดควรลงสีเขมหรือบางเบาใหดกูลมกลืนและสมจริง(ปรัชญัปติมาตร)  
พอวาดเสร็จเราอาจจะคิดหาถอยคําเพราะๆ เปนชื่อเรียกภาพนัน้  เพื่อจะไดเขาใจตรงกันระหวางเรา
กับคนอื่น  หรือเพื่อใหช่ือนัน้สะทอนความหมายของภาพที่เราตองการสื่อกับ     ผูเสพศิลปะ(นาม
มาตร) จะเหน็วากระบวนการวาดภาพของเราตั้งแตตนจนจบลวนแตเกี่ยวของกับการทํางานของจิต
ทั้งส้ิน ส่ิงที่เรียกวาโลกสมมติในสังคมมนษุยกเ็ชนเดยีวกัน  ตางกันตรงที่โลกสมมติมีความซับซอน
มากกวาและเปนสิ่งที่คนในสังคมรวมกันสรางและใชทัง้โดยตรงและโดยออม ในโลกสมมตินั้นไม
วาเราจะหยิบเอาสวนใดขึน้มาพิจารณา   ลวนแตสามารถลดทอนลงไปหาจิตไดทั้งสิ้น  ดวยเหตนุี้จึง
ไมแปลกที่นกิายโยคาจารจะใชคําเรียกวาเปน “เพียงจิตเทานั้น”    
 โลกสมมตินี้ถือวาเปนความฉลาดของมนุษยที่สัตวสายพันธุอ่ืนทําไมได มนษุยทกุคน
ตองเกี่ยวของกับโลกสมมติอยางหลีกเลี่ยงไมได   แมพระอรหันตผูหมดกิเลสแลวกย็ังตองเกีย่วของ   
เชน เวลาทานอยูสังคมสงฆก็ตองปฏิบัติตามธรรมเนียมและระเบยีบวนิัยของสงฆ เวลาออกมาอยูใน
สังคมขางนอกก็ตองเคารพกติกาของสังคมนั้นๆ แตพระอรหันตจะอยูในโลกสมมติอยางรูเทาทัน 
ไมยึดมัน่ถือมั่นและไมมีความทุกขใดๆ  อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกดิกับโลกสมมติคือเมื่อมนุษย
ปุถุชนอยูกับมนันานๆ จนเกิดความเคยชนิ ในที่สุดกเ็กิดความยึดมัน่ถือมั่นเปนจริงเปนจังแลวเกิด
ปญหาความทกุขตามมา โดยนยันี ้ จิตตมาตรจึงสามารถตีความไดอีกอยางวาเปนคําปฏิเสธความมี
อยูของโลกสมมติ  หรือเปนคําสอนใหมนุษยปุถุชนอยูในโลกสมมติอยางรูเทาทันและใหสามารถ
มองทะลุผานโลกสมมติไปถึงโลกแหงความจริงแท (ปรมัตถสัจจะ) ใหได 

ดังไดกลาวมาแลววา ลังกาวตารสูตรมีจุดเดนแตกตางจากพระสูตรที่ผานมาตรงที่การใช
จิตตมาตรในบริบทขอประสบการณในชีวติประจําวนั ดงัตัวอยางขอความตอไปนี้    

คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงคาถานี้ขึ้นวา  โลกตามที่เรามองเห็นนี้มไิดมอียูจริง  
ส่ิงทั้งหลายที่เรามองเห็นลวนเกิดจากจิต  รางกายของเรา  ทรัพยสินของเรา และที่อยูอาศัย
ของเรา  เปนเพียงภาพที่สะทอนออกมาจากอาลยวิชญาน๓๐

                                                        
๓๐ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. D.T. Suzuki, (London: Routledge & Kegan Paul LTD., 1973), p. 49. 
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๗๑ 

รางกาย  ทรัพยสิน และที่อยูอาศัย ส่ิงเหลานี้ไมใชอะไรอืน่นอกจากเงาของจิต  คนเขลาผู
ไมเขาใจจิตนี้  จึงวุนวายอยูกบัการสรางทฤษฎีและความขัดแยง แตส่ิงที่เขาสรางขึ้นเปนเพียง
การสรางของจิตเทานั้น ไมมีอะไรอยูภายนอกจิตที่สามารถบรรลุถึงได ๓๑  

 ขอความที่ยกมานี้ถาตีความตามตัวอักษรกค็งตองยอมรับวาเปนขอความที่ปฏิเสธความ
มีอยูของโลกภายนอกอยางทีผู่ตีความแบบจิตนิยมทางอภปิรัชญาเขาใจ  อยางไรก็ตาม  ผูวิจยัมองวา
เรายังสามารถตีความดวยกรอบแนวคดิเรื่อง “โลกสมมติ” ไดเชนเดยีวกัน   อยาลืมวาจุดสนใจของ
ลังกาวตารสูตรคือปญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวกับความทุกขและความดับทุกขของมนุษยในโลก
สังสารวัฏ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตนทีว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลกอน
และในกาลบัดนี้  เราบัญญัติทุกขและความดับทุกข”๓๒ ดังนั้น  การที่ลังกาวตารสูตรบอกวารางกาย 
ทรัพยสิน และที่อยูอาศยัของเรา เปนเงาสะทอนของจิตนั้น  นาจะเปนขอความที่สนใจปญหาการ
รับรูโลกของมนุษยมากกวาปญหาทางอภิปรัชญา  กลาวคือ เนื่องจากมนุษยปุถุชนมคีวามโนมเอียง
ทางจิตใจเปนทุนเดิมอยูแลว  อันเปนผลมาจากพีชะและวาสนาตางๆ ที่ส่ังสมไว ดังนั้น รางกาย 
ทรัพยสิน และที่อยูอาศยั  ที่พวกเขารับรูในชีวิตประจําวันจึงไมไดเปนดวยความบรสุิทธิ์อยางที่มัน
เปน  หากแตเปนไปในรูปแบบของการใหคุณคาและความหมายตามความโนมเอียงทางจิตใจของ
แตละคน  

 ๓.๒.๒ จิตตมาตรในคมัภีรชัน้รอง 
คัมภีรช้ันรองที่จะอภิปรายตอไปนี้หมายถึงคัมภีรที่แตงโดยคณาจารยนกิายโยคาจารมี

ทานอสังคะและทานวสุพันธุ เปนตน  ทานทั้งสองนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผคําสอนของ
นิกายโยคาจารจนในชวงพุทธศตวรรษที่ ๙ จนไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะอยางยิง่
ทานวสุพันธุถือวาเปนผูมีผลงานการแตงคมัภีรมากกวาทานอื่นๆ และแนวคิดจติตมาตรสวนใหญจะ
ปรากฏอยูในงานของทานวสุพันธุเปนหลัก 

ก. จิตตมาตรในบริบทของการอธิบายปญหาการรับรู 
แนวคดิจิตตมาตรที่นําเสนอผานคัมภีรช้ันรองของนิกายโยคาจารสวนใหญจะอยูในรูป

ของคําวา “วิชญัปติมาตร” และคําวา “วิกัลปะ” (หรือปริกัลปะ) ซ่ึ

                                                       

งเปนคําไวพจนของจิตตมาตรดงั
ไดกลาวมาแลว สะทอนถึงความเขาใจจิตตมาตรของผูแตงคัมภีรในแงของการรับรูโลกและการคิด
ปรุงแตง   ตัวอยางในคัมภีรวิมศติกา  ปรากฏขอความวา 

 
๓๑ ลังกาวตารสูตร  อางใน D.T. Suzuki, Studies in The Lańkāvatāra Sūtra, p. 180. 
๓๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔.   
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๗๒ 

        วิชฺญปฺติมาตรํ  อไวตทฺ        อสทฺ  อรฺถาวภาสนาตฺ/ 
 ยถา  ไตมิลิกสฺยาสตฺ            เกศจนฺทราทิทรฺศนมฺ//๓๓

        นี้เปนเพยีงมโนภาพของจิตเทานั้น  เพราะมีการปรากฏของอารมณที่ไมมีอยู  
        เหมือนบคุคลผูเปนโรคตา  มองเห็นเสนผมและดวงจันทรเปนตนที่ไมมีอยู  

ขอความนี้อาจจะเรียกตามภาษาทางปรัชญาวาทฤษฎีความรู (theory of knowledge) ของ
ทานวสุพันธุก็ได   ทานยกอุปมาวา คนที่เปนโรคตามักจะมองเห็นภาพแปลกๆ เชน เห็นเสนผมลอย
อยูบนอากาศบาง  เห็นพระจันทรพรอมกันสองดวงบาง  ส่ิงที่เขามองเห็นนี้เปนภาพลวงตาที่ไมมีอยู
จริงหรือเปนภาพที่บิดเบือนจากความเปนจริง  เกิดขึ้นจากความบกพรองในดวงตาเขาเอง  วิธีแกไข
คือรักษาตาใหหายจากโรคแลวภาพลวงตาก็จะหายไปเอง   เราจะเห็นวาส่ิงที่ทานวสุพันธุตองการ
เนนในอุปมาของทานคือความบกพรองของตามากกวาภาพที่ตามองเห็น  เพราะตาที่บกพรองนั้น
เปนสาเหตุใหเกิดภาพลวงตา  ถาตาอยูในสภาพปกติก็จะไมมีภาพแบบนี้เกิดขึ้น   มนุษยปุถุชนก็
เชนเดียวกัน  มักจะหลงเชื่อวาอารมณที่รับรูทางอายตนะนั้นมีอยูจริงๆ  ความจริงแลวส่ิงที่พวกเขา
รับรูก็คือมโนภาพของจิตนั่นเอง (วิชญัปติมาตร) ที่เปนเชนนี้ก็เพราะพวกเขามีความบกพรองในจิต  
อันเนื่องมาจากกิเลสชนิดตางๆ ที่เก็บส่ังสมไวเปนมานบดบังจนหลงเชื่อวาอารมณที่รับรูมีอยูจริงๆ 
วิธีแกปญหาคือกําจัดกิเลสออกไปแลวความหลงผิดก็จะหายไปเอง  

ทฤษฎีความรูของทานวสุพันธุนี้คลายกับแนวคิดของเพลโตที่มองวาโลกที่เรารับรูทาง
อายตนะเปนเพียงเงาของความจริงเทานั้น  เพลโตยกนิทานเปรียบเทียบวา มีนักโทษกลุมหนึ่งถูกมัด
มือมัดเทาใหนั่งหันหลังใหปากถ้ําและหันหนาเขาหาผนังถํ้า  ตลอดชีวิตของพวกเขาไมเคยมีโอกาส
แมสักครั้งเดียวที่จะไดหันกลับไปมองดูส่ิงตางๆ ทางปากถ้ําดานหลังตัวเอง  ที่ปากถ้ํามีแสงสวาง
สาดสองเขามารําไร  และมีกองไฟใกลปากถ้ําลุกโชนอยูตลอดเวลา  บริเวณระหวางดานหลัง
นักโทษกับปากถ้ํา  มีคนกลุมหนึ่งถือภาชนะรูปปนและหุนของสัตวชนิดตางๆ  แสงไฟที่สอง
กระทบผนังถํ้าทําใหปรากฏเงาของสิ่งตางๆ ที่ เคล่ือนไหวอยูดานหลังพวกเขา   ภาพเงาคือ
ประสบการณเพียงอยางเดียวที่พวกเขาไดรับรูตลอดชีวิตและเชื่อสนิทใจวาเปนเรื่องจริง  สมมติวา
นักโทษคนหนึ่งไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระแลวหันไปกลับไปดูส่ิงตางๆ ที่อยูดานหลัง  เขา
จะคิดอยางไรกับขอมูลใหมที่ไมเคยเห็นมากอน  แนนอนเขาตองคิดวานั่นเปนเพียงภาพลวงตา   ส่ิง
ที่ปรากฏบนผนังถํ้าตางหากเปนความจริง  นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้เพลโตตองการบอกวา  โลกท่ี
เรารับรูผานประสาทสัมผัสก็ไมตางอะไรกับเงาบนผนังถํ้าที่นักโทษมองเห็น   มันไมใชความจริง

                                                        
 ๓๓ วิมศติกา อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p 166. 
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๗๓ 

แท  หากแตเปนเงาของความจริงเทานั้น  ความจริงแท(โลกแหงแบบ) อยูเหนือประสาทสัมผัส   
เขาถึงไดดวยเหตุผลหรือปญญาเทานั้น๓๔

อยางไรก็ตาม  ทฤษฎีความรูของทานวสุพันธุคงจะถูกนักคิดสํานักอื่นๆ โตแยงอยูมาก
เหมือนกัน โดยเฉพาะกลุมนักคิดสายสัจนิยม (Realists) ทั้งที่เปนชาวพุทธและชาวฮินดู  ดังจะเห็น
ไดจากการที่ทานไดรวมประเด็นโตงแยงไวในคัมภีรของทานดวย  

ยทิ  วิชฺญปฺติรฺ  อนรฺถา      นิยโม  เทศกาลโยะ/ 
สํตานสฺยานิยมศฺจ    ยุกฺตา  กฤตฺยกฺริยา  น  จ// 

ถามโนภาพของจิตปราศจากอารมณที่มีอยูจริง   
การกําหนดสถานที่และกาลเวลาก็จะไมมี   

 การไมกําหนดผูรับรู(สันดาน) ก็จะไมมี 
 ประสิทธิภาพของการกระทําก็ไมสมควร๓๕

ขอโตแยงในขอความที่ยกมาแยกอธิบายได ๓ ประเด็นดังนี้ 
(๑) การกําหนดสถานที่และกาลเวลา:  กลุมผูโตแยงหมายความวาถาการรับรูไมขึ้นอยู

กับอารมณที่มีอยูภายนอกอยางที่ทานวสุพันธุเสนอ   เราจะไมสามารถกําหนดหรือระบุไดเลยวาการ
รับรูแตละครั้งเกิดขึ้นที่ไหนและเวลาใด (space and time) เพราะอยาลืมวาทุกครั้งที่เราบอกวาเรารู
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปนไปไมไดเลยที่จะพูดโดยไมอิงอยูกับสถานที่และกาลเวลา  

(๒) การไมกําหนดผูรับรู : กลุมผูโตแยงหมายถึงการรับรูพรอมกันของคนหลายคนที่อยู
ในเหตุการณเดียวกัน   กลาวคือถาการรับรูไมขึ้นอยูกับอารมณภายนอก  ก็แสดงวาอารมณที่รับรู
เปนของสวนบุคคล(individual) ไมใชของสาธารณะทั่วไป(public)แกคนทุกคน   ถาอยางนั้นการ
รับรูพรอมกันในเหตุการณเดียวกันของคนหลายคนก็จะมีไมได   แตประสบการณในชีวิตประจําวัน
บอกเราวาการรับรูพรอมกันเปนสิ่งที่เปนไปได  เชน คนขับรถทุกคนจะหยุดรถพรอมๆ กันเมื่อเห็น
ไฟแดงปรากฏขึ้นตรงสี่แยก  แสดงวาไฟแดงตรงสี่แยกมีอยูจริงและเปนของสาธารณะที่คนขับรถ
ทุกคนสามารถรับรูไดพรอมๆ กัน  คงจะเปนเรื่องแปลกมากถาเราบอกวาไฟแดงที่คนขับรถเห็นตรง
ส่ีแยกเปนไฟแดงที่อยูในใจของใครของมัน   

                                                        
๓๔ อางใน พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก, (กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพศยาม, 

๒๕๕๐), หนา ๑๕๙-๑๖๐ 
๓๕ วิมศติกา อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p. 167.         
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๗๔ 

(๓) ความมีประสิทธิภาพ : กลุมผูโตแยงหมายความวา ถาการรับรูในเวลาตื่นไมมีอะไร
แตกตางจากเหตุการณในความฝน    การรับรูในสองสถานการณนี้ก็นาจะมีประสิทธิภาพ
(efficacy)เหมือนๆ กัน   แตความจริงกลับไมเปนเชนนั้น  ตัวอยางเชนยาพิษและมีดที่รับรูในความ
ฝน  ยอมไมมีประสิทธิภาพในการทําใหคนบาดเจ็บหรือลมตายเหมือนยาพิษและมีดที่รับรูในเวลา
ตื่น   

ทานวสุพันธุตอบขอโตแยงนี้ดังกลาวนี้วา  

เทศาทินิยมะ  สิทฺธะ  สฺวปฺนวตฺ  เปฺรตวตฺ  ปุนะ/ 
       สํตานานิยมะ  สรฺไวะ  ปูยนทฺยาทิทรฺศเน// 

การกําหนดเทศะเปนตนยอมมีไดเหมือนในความฝน  
อนึ่ง การไมกําหนดผูรับรู(สันดาน) ยอมมีไดเหมือนเปรตทั้งปวง 
มองเห็นแมน้ําแหงน้ําหนองเหมือนกัน๓๖

สฺวปฺโนปฆาตวตฺ  กฤตฺยกฺริยา  นรกวตฺ  ปุนะ/ 
      สรฺวํ  นรกปาลาทิทรฺศเน  ไตศฺจ  พาธเน// 

ประสิทธิภาพของการกระทํายอมมีไดเหมือนการฝนเปยก  
อนึ่ง เหมือนในเมืองนรก  สัตวนรกยอมเห็นนายนิรยบาลเปนตน 
และการถูกทรมานเหมือนกัน๓๗   

คําตอบของทานวสุพันธุแยกอธิบายเปน ๓ ประเด็นไดดังนี้ 
(๑) การกําหนดสถานที่และกาลเวลา:  ทานวสุพันธุตอบวา แมการรับรูจะไมขึ้นอยูกับ

อารมณภายนอก  แตเราก็สามารถกําหนดสถานที่และกาลเวลาของการรับรูได   ตัวอยางเชน
เหตุการณในความฝน   ทุกคนยอมรับวาโลกในความฝนไมมีอยูจริง  เปนเพียงมายาภาพที่จิตสราง
ขึ้นในเวลานอนหลับ  แตผูฝนก็สามารถกําหนดไดวามันเกิดขึ้นที่ไหนและเวลาใด  เชนเราฝนเห็น
นายแดงกําลังยืนที่มุมถนนแหงหนึ่งในตอนเชาวันหนึ่ง   จริงอยูแมนายแดงในความฝนจะไมมีอยู
จริง  แตเราก็สามารถบอกไดวาเขายืนอยูที่มุมถนน(สถานที่)ในตอนเชาวันหนึ่ง(กาลเวลา) 

                                                        
๓๖ วิมศติกา อางใน Ibid., p. 167.  
๓๗ วิมศติกา อางใน Ibid., p. 168. 
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๗๕ 

 (๒) การไมกําหนดผูรับรู(สันดาน) : ทานวสุพันธุตอบวา การรับรูอยางเดียวกันสามารถ
เกิดขึ้นไดโดยไมจําเปนตองขึ้นอยูกับอารมณภายนอก  เพราะผูที่ เกิดในภพภูมิเดียวกันจะมี
โครงสรางของจิตแบบเดียวกัน  ตัวอยางเชนพวกเปรตในเมืองนรกจะมองเห็นนายนิรยบาลและการ
ทรมานเหมือนกัน   ที่เปนเชนนี้เพราะพวกเปรตมีวิบากกรรมในอดีตรวมกัน  และวิบากกรรมนี้เอง
เปนตัวกําหนดพื้นเพของจิตใหมีลักษณะอยางเดียวกัน (วิปากวิญญาณ) 
 (๓) ความมีประสิทธิภาพ : ทานวสุพันธุตอบวา เปนความจริงที่วาสิ่งที่เรารับรูในความ
ฝนไมมีประสิทธิภาพเหมือนส่ิงที่รับรูในเวลาตื่น  แตความมีประสิทธิภาพนี้เปนเรื่องแรงกระตุน
ของการรับรูมากกวาความมีอยูหรือไมมีของอารมณภายนอก   ตัวอยางการฝนเปยก (wet dream) 
แมหญิงที่รวมรักในความฝนจะไมมีตัวตนอยูจริง  แตความตื่นเตนทางเพศก็สามารถเกิดขึ้นไดดวย
แรงเราของหญิงมายาในความฝน  ดังนั้น ความมีประสิทธิภาพมากหรือนอยจึงไมเกี่ยวกับวาสิ่งที่
รับรูอยูในเวลาฝนหรือเวลาตื่น  หากแตอยูที่แรงกระตุนภายในจิตตางหาก 

 ข. จิตตมาตรในบริบทของการปฏิเสธทวิภาวะ 
จากทฤษฎีความรูของทานวสุพันธุที่เราอภปิรายมา  ดูประหนึ่งวาแนวคิดจิตตมาตรของ

ทานจะมุงปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกจริงๆ อยางไรก็ตาม ที่ผานมาผูวิจัยไดกลาวมาบางแลว
วาปญหาการรบัรูที่ทานวสุพนัธุใหความสนใจเปนเรื่องความบกพรองของจิตผูรับรูมากกวาทีจ่ะเปน
เร่ืองความมีอยูหรือไมมีอยูของโลกภายนอก  เหมือนคนที่เปนโรคตามองเห็นพระจันทรสองดวงใน
เวลาเดยีวกัน  ดังนั้น ส่ิงที่ทานตองการปฏิเสธจึงไมนาจะเปนความมอียูของโลกภายนอก  หากแต
เปนมายาภาพที่เกิดจากการสรางของจิตที่บกพรองมากกวา  ดังขอความตอไปนี ้

จิตฺตมาโตฺรปลมฺเภน    เชฺญยารฺถานุปลมฺภตา/ 
เชฺญยารฺถานุปลมฺเภน    สฺยาจฺจิตฺตานุปลมภฺตา//๓๘

เพราะการรับรูเปนเพยีงจิตเทานั้น  จึงเกิดการไมรับรูอารมณ 
เพราะอาศัยการไมรับรูอารมณ  จึงเกิดการไมรับรูของวิชญัปติมาตร 

วิชฺญปฺติมาโตฺรปลพฺธึ  นิศฺริตฺยารฺถานุปลพฺธิรฺชายเต/ 
อรฺถานุปลพฺธึ  นิศฺริตฺย  วิชฺญปฺติมาตฺรสฺยาปฺยานุปลพฺธิรฺชายเต/ 

        เอวํ  อสลฺลกฺษณํ  คฺราหฺยคฺราหกโยะ  ปฺรวิศติ//๓๙

                                                        
๓๘ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 

Private Limited, 1994), p. 39. 
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๗๖ 

 
  เพราะอาศัยการรับรูเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น   
  จึงเกิดการไมรับรูอารมณ   เพราะอาศัยการไมรับรูอารมณ   
  จึงมีการไมรับรูของวิชญัปติมาตร  ดวยประการฉะนี้ บุคคลจึงเขาถึง 
  ลักษณะอันไมเปนจริงของสิ่งที่ถูกยึดถือกบัผูยึดถือ 

จากขอความทีย่กมา  ทานวสพุันธุไดวิเคราะหการรับรูโดยแยกเปน ๓ ขั้นตอน  ดังนี ้
(๑) เพราะการรับรูของเราเปนเพียงจิต(จติตมาตร) หรือเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น 

(วิชญัปติมาตร) ดังนั้น เราจึงไมไดรับรูอารมณที่ควรรู (เชญฺยารฺถ)  
(๒) การที่เราไมไดรับรูอารมณที่ควรรูนั้น  แสดงวาไมมีการรับรูเกิดขึ้นจริง  แมอาจจะ

เรียกวาการรับรูก็ถือวาไมใชการรับรู (ที่แทจริง) 
(๓) เมื่อบุคคลเขาใจไดอยางนี้  ก็จะรูความไมมีอยูจริงของความเปนคูระหวางสิ่งทีถู่ก

ยึดถือกับผูยดึถือ (คราหยะ-คราหกะ)  
ประเด็นทีน่าสนใจคือ ทานวสุพันธุสรุปการวิเคราะหของทานวา เมื่อเรารูความจริงวา

การรับรูของเราเปนเพยีงมโนภาพของจิต จะทําใหรูความไมมีอยูจริงของทวิภาวะระหวางสิ่งทีถู่ก
ยึดถือกับผูยดึถือ (คราหยะ-คราหกะ) หมายความวา ความรูสึกวามีตัวเราในฐานะผูครอบครองและ
มีของเราในฐานะเปนสิ่งที่ถูกครอบครอง(ตัวฉัน-ของฉัน) เปนผลมาจากการรับรูที่ผิดพลาดแลว
นําไปสูคิดการปรุงแตงแบบทวิภาวะ   ความรูสึกแบบนีจ้ะหายไปเมื่อรูวาการรับรูเปนเพียงมโนภาพ
ที่เกิดขึ้นในจิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงมองวา ในทายที่สุดแลวแนวคิดจิตตมาตรของทานวสุพันธุกค็ือ
แนวคดิที่มุงปฏิเสธทวิภาวะระหวางตัวฉัน-ของฉันนั่นเอง    

อีกประเดน็หนึ่งที่นาสนใจคือคําวา “เชฺญยารฺถ” (เชฺญย+อรฺถ) แปลวาอรรถหรืออารมณ
ที่ควรรู  ทานวสุพันธุมองวา เรารับรูเพียงแคมโนภาพของจิต ไมไดรับรูอารมณที่ควรรู  ปญหาวา
อารมณที่ควรรูคืออะไร  ผูวิจัยมองวาทานนาจะหมายถึงความจริงแทหรือความจริงตามเหตุปจจัยที่
อยูเบื้องหลังการรับรูอันผิดพลาดของเรา  ขออธิบายดวยเร่ืองสมมติตอไปนี้   

สมมติวานายแดงกําลังเดินอยูในที่มดืสลัวแหงหนึ่ง  เผอิญเขาเหลือบไปเห็นอะไรบาง
รูปรางสีดําๆ ขนาดเทาแขน  ยาวประมาณหนึ่งวา  กําลังนอนขวางทางอยู  เขาตกใจกลัวมาก  คิดวา
ภาพที่เขาเห็นนั้นคืองูที่กําลังจองฉกเขาอยู  เขาเดินหลบไปจากที่นัน้ดวยความหวาดกลัว  ขณะที่เดนิ
ไปนั้นมภีาพความนากลวัของงูผุดขึ้นในใจเขาภาพแลวภาพเลา  ยิ่งคิดถึงงูก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลวั

                                                                                                                                                               
๓๙ มัธยานตวิภาคการิกาภาษยะ  อางใน  Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of 

Experience, pp. 201-202.        
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๗๗ 

มากขึ้นเทานัน้  เขาคิดวาถาขณะนัน้เขาเดนิไมระมัดระวงั  เกดิถูกงูกัดขึ้นมาจริงๆ อะไรจะเกิดขึน้  
เขาอาจจะเสยีชีวิตทันทหีรืออาจจะพกิารตลอดไปก็ได  ถาเขาเปนอะไรไปลูกเมียจะอยูอยางไร เขา
เที่ยวไปบอกใครตอใครวาเขาเห็นงูใหญ  พรอมเตือนใหระวังอันตราย  จนหลายคนหวาดกลัวไป
ตามกัน  เขาคิดวาถาปลอยงูตัวนั้นไป วนัขางหนามันอาจนําความเดอืดรอนใหเขาหรือลูกเมียเขาก็
ได  เขาจึงยอนกลับไปที่นั้นอกีครั้งพรอมอุปกรณกําจัดงู พอไปถึงเขาพบวางูตัวนั้นยังนอนอยูที่เดิม  
เขาพยายามเขาไปใกลตัวมนัใหมากที่สุดอยางระมัดระวัง  แลวหยิบกระบอกไฟฉายขึ้นมาเปดไฟ
สองไปยังงูตัวนั้น  ทันทีที่แสงไฟสวางโพลงขึ้น  ภาพที่เขาเห็นแทนทีจ่ะเปนงู  กลับเปนเชือกขนาด
เขื่องเสนหนึ่งวางอยู  พอไดรูความจริง ภาพความนากลัวของงูใหญที่ผุดขึ้นในใจเขาตั้งแตตนจนรู
ความจริงก็สลายไปหมดสิ้น    

จากเรื่องสมมติที่ยกมา  ความมืดสลัวยามค่ําคืนที่ทําใหนายแดงเขาใจผิด เปรียบเหมือน
กิเลสตางๆ ที่สะสมอยูในจติของมนุษย  การเหน็งูใหญของนายแดงคือการเห็นมโนภาพภายในจติ
ของเขา  เชือกคืออารมณทีค่วรรู(เชฺญยารถฺ) ซ่ึงเปนความจริงที่อยูเบื้องหลังมโนภาพงูนั้น  การคิด
วาดภาพความนากลัวของงูทีเ่กิดขึ้นแกนายแดง เชน ความกลัววาตวัเองและลูกเมยีจะไดรับอันตราย
จากงู คือการคดิแบงแยกเปนทวิภาวะระหวางตัวฉัน-ของฉัน  การที่นายแดงรูวางูใหญนั้นแทที่จริงก็
คือเชือกแลวทาํใหความรูสึกกลัวงูใหญสลายไป คือการรูความจริงที่อยูเบื้องหลังการรับรูที่ผิดพลาด  
การรูอยางนี้จะทําใหการคิดแบงแยกเปนทวิภาวะระหวางตัวฉัน-ของฉันสลายไปดวย 

ค. จิตตมาตรในบริบทของการอธิบายความจริงสูงสุด   
 ในบทที่ ๑ ผูวิจัยไดอภิปรายมาแลวเกี่ยวกบัปญหาการตคีวามคําวา “วชิญัปติมาตรตา” 
ซ่ึงกลุมนักวิชาการผูตีความแบบจิตนยิมทางอภิปรัชญา มักจะตีความคํานี้วาหมายถึงส่ิงสัมบูรณ  
(the Absolute) เหมือนแนวคิดเรื่องจติสัมบูรณของเฮเกลและพรหมนัของปรัชญาฮินดูสํานักอไท
วตะ เวทานตะ  ความจริงแลวคําวา “วิชญัปติมาตรตา” ไมไดความหมายพเิศษที่บงบอกถึงส่ิง
สัมบูรณเลย  เปนเพยีงคําภาวนาม (abstract noun) ของคําคุณศัพทวา “วิชญัปติมาตร” เทานั้นเอง  
แปลตามศัพทวา ความเปนเพียงมโนภาพของจิตเทานั้น  กลุมนกัวิชาการที่ตีความแบบจิตนิยมทาง
อภิปรัชญามักจะอางหลักฐานตอไปนี้สนบัสนุนการตีความของพวกตน 

  ธมฺมานํา  ปรมารฺถศฺจ ส ยตสฺตถตาป  สะ/ 
       สรฺวกาลํ  ตถาภาวาตฺ  ไสว  วิชฺญปฺติมาตรตา//๔๐

  ความจริงสูงสุดของธรรมทั้งหลาย  แมตถตาก็เรียก 

                                                        
๔๐ ตริมศิกา  อางใน  Thomas E. Wood, Mind Only, p. 55.  
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๗๘ 

  เพราะมีความเปนอยางนัน้ตลอดกาล  นั่นคือวิชญัปติมาตรตา 

  ยาวทวฺิชฺญปฺตมิาตรเตฺว  วิชฺญานํ  นาวตษิฐฺติ/ 
        คฺราหทฺวยสฺยานุศยสฺตาวนฺน  วินวิรฺตเต//๔๑

  ตราบใดที่วิญญาณยังไมดํารงอยูในวิชญัปติมาตรตา 
  อนุสัยแหงความยึดมั่นถือมั่นแบบทวภิาวะ 
  ก็จะยังไมหยุดทํางานตราบนัน้ 

 จากขอความทีย่กมา  ผูวิจยัมองวาไมมีสวนใดเลยที่สามารถนําไปสนับสนุนการตีความ
แบบจิตนยิมทางอภิปรัชญาได  ทานวสุพนัธุเพียงตองการอธิบายงายๆ เกี่ยวกับมิตสิองดานของการ
รับรูโลกของมนุษย คือ ดานที่ผิดพลาด กับ ดานที่ถูกตอง๔๒  ดานที่ผิดพลาดเรียกวา “วิชญัปติมาตร”  
สวนดานที่ถูกตองเรียกวา “วิชญัปติมาตรตา”  เหมือนการเห็นเชือกแลวคิดวาเปนงู  “งู” คือมิติดาน
วิชญัปติมาตร  สวน “เชือก” คือมิติดานวชิญัปติมาตรตา  สรุปงายๆ วา วชิญัปติมาตร คือการเหน็
เชือกไมเปนเชอืก (เชนเหน็วาเปนง)ู สวนวิชญัปติมาตรตา คือการเห็นเชือกวาเปนเชือก (เหน็ตาม
ความจริง)  
  ขอความแรกที่ยกมา ทานวสุพันธุบอกวา “ความจริงสูงสุดของธรรมทั้งหลาย เรียก
วาตถตาบาง  เพราะมีความเปนอยางนัน้ตลอดกาล  นี้คือวิชญัปติมาตรตา” เนื้อหาของขอความนี้
แยกอธิบายไดเปนสองสวน คือ (๑) สวนแรกอธิบายความจริงสูงสุดของสิ่งทั้งหลายเรียกวา “ตถตา” 
หรือความเปนเชนนั้นเอง ที่เรียกอยางนี้เพราะมันเปนเชนนั้นตลอดกาล ไมกลับกลายไปเปนอยาง
อ่ืน  ซ่ึงก็คือความเปนไปตามเหตุปจจยันัน่เอง  (๒) สวนที่สองเปนการโยงความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ไปหาวิชญัปตมิาตรตา  มองผิวเผินเหมือนเปนการลดทอนสรรพสิ่งลงไปหาความมอียูของจิตเพยีง
อยางเดยีวอยางที่ผูตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาเขาใจ  อยางไรก็ตาม ผูวจิัยมองวา การที่ทาน
วสุพันธุใชคําวา “ความจริงสูงสุดของธรรมทั้งหลาย” (ธมฺมานํา  ปรมารฺถศฺจ) แสดงวาทานยอมรับ
ความมีอยูจริงโดยปรมัตถของสิ่งทั้งหลาย  และการโยงสิ่งทั้งหลายไปหาวิชญัปติมาตรตานั้นก็เปน
เพียงการแสดงความเชื่อมโยงระหวางความจริงกับความรูเทานั้น  เรียกงายๆวา ขอความแรกแสดง
ความจริงตามธรรมชาติลวนๆ สวนขอความหลังแสดงการรูความจริงตามธรรมชาตินั้น     

                                                        
๔๑ ตริมศิกา  อางใน Ibid., p. 55. 
๔๒ คําวา “สมมติ”  ทานจันทรกีรติแหงสํานักมาธยมกใหความหมายไว ๓ นัย คือ (๑) ความจริงที่

ยอมรับรวมกันในสังคม  (๒) สิ่งที่ปกปดความจริง  และ (๓) สิ่งที่เปนเหตุแหงการเกิดในสังสารวัฏ   ดูเพิ่มเติมใน 
G.M. Nagao, Mādhyamika and Yogācāra (Delhi: Sri Satguru Publications, 1992), pp. 14-15. 
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๗๙ 

 ขอความที่สองทานบอกวา “ตราบใดที่วิญญาณยังไมดํารงอยูในวิชญัปติมาตรตา  อนสัุย
อันเปนเหตุแหงความยึดมัน่ถือมั่นแบบทวภิาวะก็จะยังไมหยุดตราบนั้น” ขอความนี้ตองการอธิบาย
การรับรูโลกดานที่ตรงกันขามกับวิชญัปติมาตรตา ซ่ึงก็คือดานวิชญัปติมาตรนั่นเอง ทานวสุพันธุ
มองวา ตราบใดที่จิตของเรายังไมดํารงอยูในวิชญัปติมาตรตา กลาวคือยังไมรูส่ิงทั้งหลายตามความ
เปนจริง  ตราบนั้นอนุสัยกเิลสก็ยังปรากฏตัวออกมาทํางานสรางความยึดมั่นแบบทวิภาวะอยูตอไป  
แสดงวาวิชญัปติมาตรในทศันะของทานวสุพันธุก็คือการรับรูโลกแบบยึดมั่นถือมั่นเปนทวภิาวะ
ภายใตการชักนําของกิเลส ในดานตรงกันขาม วิชญัปตมิาตรตาก็คือการรับรูโลกตามความเปนจรงิ
โดยไมมีกเิลสเปนเหตุสรางความยึดมั่นถือมั่นแบบทวภิาวะ    

๓.๓ จิตตมาตรกับโครงสราง-หนาท่ีของจิต 
 เนื่องจากจิตตมาตรเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นบนฐานของการมองวาจิตมีโครงสรางและการ

ทําหนาที่ที่แตกตางกันหลายระดับ  อยางที่รูจักกันดีในนามทฤษฎีวิญญาณ ๘  ดังนั้น การนําเสนอ
เร่ืองจิตตมาตรจึงจําเปนตองเดินควบคูกนัไปกับเรื่องโครงสราง-หนาทีข่องจิตอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ตอไปนี้ผูวิจยัจะอภิปรายใหเห็นวาเรื่องโครงสราง-หนาที่ของจิตในทศันะของนิกายโยคาจารมี
เนื้อหาวาอยางไรและมีความสัมพันธกับเรื่องจิตตมาตรอยางไร  

 ๓.๓.๑ โครงสราง-หนาท่ีของจิตในทัศนะของโยคาจาร 
 นิกายโยคาจารมองวา คําวา จติ  มโน  และวญิญาณ เปนคําไวพจนกนัและใชแทนกนัได  

ดังขอความในลังกาวตารสูตรที่วา  

จิตฺตํ  วกิโลฺป  วิชฺญปฺติรฺมโน  วิชฺญานเมว จ /  
       อาลยํ  ตฺริภวเศจฺษฺฏา    เอเต จติฺตสฺย ปรฺยยายะ // 

  จิต วิกัลปะ วิชญัปติ  มโน  วชิญาน  อาลยะ   
  ซ่ึงเคลื่อนไหวในไตรภูมิ  เหลานี้เปนไวพจนของจิต”๔๓  

 แตคําทั้งสามนี้ใชแสดงถึงบทบาทหนาที่ของจิตในระดับที่แตกตางกนั  ดังขอความทีว่า 
“จิตเริงระบําเหมือนนกัฟอน  มนัสเหมือนผูกํากับการแสดง  วิญญาณ ๖  เหมือนผูชมการแสดงบน
เวท”ี๔๔ หมายความวา (๑) จิตหรืออาลยวิชญานเปนแหลงทีม่าของปรากฏการณหรืออารมณที่เรารับรู
ทางอายตนะ เหมือนนกัฟอนเปนแหลงทีม่าของการฟอนรํา (๒) มนัส ทําหนาที่กํากบัอารมณที่รับรูให

                                                        
๔๓ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 260.  
๔๔ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 193. 
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๘๐ 

เปนไปตามทีต่นตองการ  เหมือนผูกํากับการแสดงทาํหนาที่กาํกับการฟอนรําใหเปนไปตามที่ตน
ตองการ และ (๓) วิญญาณ ๖ ทําหนาที่รับอารมณอันมแีหลงที่มาจากอาลยวิชญานและผานการกาํกบั
ของมนัส  เหมือนผูชมการฟอนรําบนเวทอัีนเกิดจากการแสดงของนกัฟอนและผานการควบคุมของผู
กํากับ   

 ขอความอกีแหงหนึง่ในลังกาวตารสูตรบอกวา “จิต เปนอพัยากฤตอยูเปนนิตย มนัสสญัจร
ไปในสองทิศทาง วิญญาณเปนไปอยู  วญิญานนั้นเปนกุศลหรืออกศุล” (จิตฺตมวยฺากฤตํ นิตฺย ํ มโน       
หฺยภุยสมจฺรํ, วรตมานํ ห ิวิชฺญานํ, กศุลากศุลมฺ  ห ิ  ตต)ฺ๔๕ หมายความวา     (๑) จิตหรืออาลยวิชญาน 
เปนจิตประเภทกลางๆ หรืออัพยากฤต  ไมอาจตดัสินในเชิงจรยิธรรมไดวาเปนจิตดีหรือไมดี (๒) มนัส 
สัญจรไปในสองทิศทางหรือทําหนาที่สองอยาง คือ ก. กาํหนดหมาย (มนยฺติ) ในอาลยวชิญาน  ข. ทํา
อาลยวิชญานใหเปนอารมณของตน  อีกอยางหนึง่ หมายความวา ทําหนาที่คิดปรุงแตงใหเกดิทวภิาวะ 
ซ่ึงขัดแยงกับธรรมชาตเิดมิแทของจติที่มภีาวะเปนหนึง่เดยีว ปราศจากทวภิาวะ๔๖  และ (๓) วิญญาณ ๖
ทําหนาที่รับรูอารมณที่ปรากฏทางอายตนะ  ซ่ึงการรับรูในขั้นนี้ยังไมเปนกุศลหรืออกศุล ดีหรือไมดี  
เพราะอารมณยงัไมถูกปรุงแตงดวยมนัส  อยางไรก็ตาม  เพื่อใหเกิดความชัดเจน  ขอแยกอภิปราย
รายละเอียดของจิตแตละระดบั ดังนี ้

 (๑) จิตระดบัมลูฐาน (จิต/อาลยวชิญาน) : หมายถึงจิตระดบัพื้นฐานที่อยูในภาวะธรรมชาติ
ของมันลวนๆ มีความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ เปนครรภแหงพระตถาคต (ตถาคตครรภ)    ดงัขอความ
ที่วา  “จิตเปนประภัสสรโดยธรรมชาต ิมีตถาคตครรภ  มคีวามงดงาม” (ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรํ  จติฺตํ  ครฺภํ  
ตถาคตํ  ศุภมฺ)๔๗  จิตระดับนีน้กิายโยคาจารเรียกชื่อหลายอยาง เชน 

  ก. เรียกวา “อาลยวิชญาน”  คํานี้มีความหมาย ๒ สองแบบ คือ แบบแรก หมายถึง
วิญญาณที่เปนแหลง เปนทีอ่าศัย หรือเปนเสมือนเรือนคลังสําหรับเก็บเมล็ดพันธุตางๆ (สรฺวพีชก) 
เชน กเิลสละเอียดออน (อาศรยะ/อนุศยั)  ผลกรรมดีกรรมชั่ว และวาสนา คือ ความเคยชินหรือ
อุปนิสัยตางๆ  ดังที่ทานสถิรมติ๔๘กลาวไววา “อาลยวิชญานนี้  เพราะอรรถวาเปนแหลงเก็บ
รวบรวมสรรพพีชะนัน่เอง อนึ่ง เพราะเปนที่เก็บแหงอัสมิมานะ...”๔๙ แบบที่สอง หมายถึงวิญญาณ

                                                        
๔๕ D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, p. 399.  
๔๖ Ibid., p. 250. 
๔๗ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 282. 
๔๘ ทานสถิรมติ  มีชีวิตอยูราวพุทศตวรรษที่ ๑๑  พํานักอยูที่มหาวิทยาลัยวลาภี  และมาอยูที่นาลันทา

บางเปนครั้งคราว  มีผลงานการแตงคัมภีรจํานวนมาก  โดยผลเฉพาะคัมภีรอรรถาธิบายคัมภีรของทานวสุพันธุ   
๔๙ มหายานปญจขันธศาสตร  อางใน เสถียร  โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณาคาร, ๒๕๑๖), หนา ๓๕๗.  
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๘๑ 

ที่ยึดมั่นถือมั่น   เพราะคําวา “อาลย” มีรากศัพทมาจาก “อา+ลิ” หมายถึงยึดมั่น ยดึถือ ผูกพัน  (to 
adhere,    to cling, to grasp) ในคัมภีรช้ันรองของโยคาจาร  มักจะใชอาลยวิชญานในความหมาย
สองแบบควบคูกันไป เชน เปนวิญญาณที่ตกอยูในสังสารวัฏบาง  เปนบอเกิดแหงสังสารวัฏบาง  
เปนที่เก็บวิบากกรรมและกรรมชั่วบาง๕๐

ทานอสังคะมองวา อาลยวชิญานไมใชแนวคิดใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในฝายโยคาจาร หากแตมี
อยูแลวในคัมภีรฝายสาวกยานโดยออม โดยทานไดอางหลักฐานในคมัภีรเอโกตตราคม๕๑  ที่วา   

หมูสัตวเปนผูหมกมุนในอาลัย (อาลยรตา) ยินดใีนอาลยั (อาลยรามา) บันเทิงใน
อาลัย (อาลยมุทิตา) ยินดยีิ่งในอาลยะ (อาลยาภิรตา) เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมที่
ไมอาลัย   หมูประชาเหลานัน้ก็ตั้งใจฟงดวยดี (ศุศฺรุสันติ) เงี่ยโสตสดับ  ตั้งใจใฝรู  
และปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ครั้นเมื่อพระตถาคตอุบัติขึ้นในโลก  พระธรรม
อันมหัศจรรยก็ปรากฏขึ้น๕๒

 ขอความที่ยกมานี้ปรากฏในพระไตรปฎกบาลีเชนเดียวกนั๕๓ แตคําวา “อาลย” ในที่นีม้ี
ความหมายแบบที่สอง คือหมายถึงความยดึมั่นผูกพัน ดงัคํานิยามของพระอรรถกถาจารยที่วา “บท
วา อาลยรามา ความวา สัตวทั้งหลายยอมยดึมั่นผูกผันในกามคุณ ๕”๕๔  ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ดังนั้น ถาความเขาใจของทานอสังคะถูกตองที่วาอาลยวชิญานมีอยูแลว
ในคัมภีรฝายสาวกยานโดยปริยาย  ก็คงจะเปนอาลยวิชญานในความหมายแบบที่สองนี้เอง  

 อยางไรก็ตาม  เมื่อคัมภีรนิกายโยคาจารถูกนําเขาสูประเทศจีนราวพทุธศตวรรษที่ ๑๑ 
ปรากฏวาไดมกีารตีความอาลยวิชญานไวอยางหลากหลาย  บางความหมายกพ็ัฒนาไปจากรากฐาน

                                                        
๕๐ คัมภีรดังกลาวไดแก โยคาจารารยภูมิ  มหายานสัมครหะ  และตริมศิกา  อางใน  Ming-Wood Liu, 

“The mind-only teaching of Ching-ying Hui-Yuan: An early interpretation of Yogācāra thought in China,” 
Philosophy East and West, vol. 35, no.4 (October 1985), p. 335. 

๕๑ เอโกตตราคม เปนช่ือคัมภีรหนึ่งในพระไตรปฎกนิกายสรวาสติวาท ตรงกับอังคุตตรนิกายของ
พระไตรปฎกฉบับบาลี   

๕๒ อางใน Walpola Rahula, Zen & the taming of the Bull, p. 82.     
๕๓ องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๒๘/๑๙๖. 
     “หมูสัตวผูยังหมกมุนในความถือตัว  ยินดีในความถือตัว  บันเทิงในความถือตัว  เมื่อตถาคต

แสดงธรรมที่กําจัดความถือตัวก็ต้ังใจฟงดวยดี   เงี่ยโสตสดับ  ต้ังใจใฝรู  นี้เปนเหตุอัศจรรยไมเคยปรากฏประการ
ที่ ๒ ยอมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา”  

๕๔ องฺ.จตุกก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๘/…… 
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๘๒ 

เดิม   บางความหมายกห็างไกลจากเดิมมาก   ตัวอยางเชนทานฮุยหยวน (Hui-Yuan)๕๕ ไดนิยามคํา
วา “อาลย” วา “ไมเคยสูญเสีย” (never loses) คือจิตไมเคยสูญเสียธรรมชาติเดิมแทของมัน  แมจะ
ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏยาวนานเทาไรกต็าม  จิตก็ยังสามารถรักษาธรรมชาติเดิมแทของมันไวได   
โดยทานไดแบงวิญญาณ ๘ ออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) จิตแท/จิตถูก (true mind) หมายถึงจิตที่เปน
พื้นฐานหรือเปนแกนแท  จิตประเภทนี้มองได ๒ ดาน คือ ดานที่เวยีนวายตายเกดิอยูในสังสารวัฏ  
เรียกชื่อวา อาลยวิชญาน  และดานธรรมชาติเดิมแท  มีความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ  มีตถาคตครรภ     
มีธรรมชาติแหงพุทธะ(พุทธธาตุ) ธรรมชาติดานนี้ไมเคยสูญเสียไปแมจะอยูในสังสารวัฏยาวนานแค
ไหนกต็าม  เรียกชื่อวา อมลวิญญาณ หมายถึงวิญญาณทีไ่รมลทิน (๒) จิตเทียม/จิตผดิ (false mind) 
หมายถึงวิญญาณ ๖ และอาทานวิญญาณ(มนัส)๕๖  ทานมองวา จิตกลุมหลังนี้เปนจติเทียมหรือจิต
ผิดพลาด  เพราะวิญญาณรบัรูอารมณอยางผิดพลาด  และอาทานวิญญาณคิดปรุงแตงอารมณอยาง
ผิดพลาด๕๗  

 ทานติช นัท ฮันห มองวา อาลยวิชญานมหีนาที่หลัก ๓ อยาง คือ (๑) หนาที่ในการเก็บ
รักษาพีชะแหงโลกประสบการณหรือขอมูลการรับรูของเราเอาไว  โดยพีชะตางๆ ที่ถูกเก็บฝงเอาไว
ในอาลยวิชญานคือตัวแทนของทุกสิ่งทุกอยางที่เราไดทํา  ไดพบเห็น หรือไดรับรู  โดยอาลยวิชญาน
จะทําหนาที่ดึงพีชะเหลานี้ทั้งหมดเขามารวมอยูดวยกนั  เหมือนแมเหล็กที่ดึงดูดโลหะทั้งหลายเขา
มาหาตัวมนั (๒) หนาที่เปนพีชะในตวัมนัเอง  กลาวคืออาลยวิชญานนอกจากจะเปนแหลงที่เกบ็     
พีชะทั้งหลายแลว  ตัวมนัเองยังเปนพีชะไปพรอมกันดวย เรียกวาเปนทั้งที่เก็บพีชะและเปนตัวพีชะ
ไปพรอมกัน  เหมือนอาคารพิพิธภัณฑที่ไมไดทําหนาทีเ่ปนเพียงแคตึกเทานั้น  หากยงัทําหนาที่เปน
งานศิลปะที่ถูกจัดแสดงไปพรอมกันดวย  และ (๓) หนาที่เปนแหลงแหงความยึดถือวามีตัวตน  เกิด
จากการทํางานที่ผิดพลาดของมนัสตออาลยวิชญาน  มนัสนั้นเกดิจากอาลยวิชญาน  หมุนวนไป
รอบๆ แลวยึดเอาบางสวนของอาลยวิชญานวาเปนตวัตนทีเ่ที่ยงแทถาวร  สวนมากความทุกขของเรา
จะเปนผลของการทํางานที่ผิดพลาดของมนัสนี้เอง๕๘    

                                                        
๕๕ ทานฮุยหยวน (Hui-Yuan) แหงวัดจิ้งหยิง (Ching-ying Temple) มีชีวิตอยูระหวาง พ.ศ. ๑๐๖๖-

๑๑๓๕  เปนพระสงฆจีนผูมีผลงานการแตงคัมภีรมหายานหลายเลม  ในชวงที่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนกําลัง
ถูกกวาดลางโดยจักรพรรดิหวู (Wu) แหงราชวงศโจวเหนือ (the Nothern Chou Dynasty) ทานเปนพระรูปเดียวที่
กลาโตแยงจักรพรรดิหวูอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาวาพุทธศาสนามีสิทธิ์ที่จะอยูในประเทศจีนได 

๕๖ อาทานวิญญาณ   โดยทั่วไปใชเปนคําไวพจนของอาลยวิชญาน  แตในที่นี้ทานฮุยหยวนลดระดับ
ลงมาเปนวิญญาณที่ ๗  คือใชแทนมนัส 

๕๗ Ming-Wood Liu, “The mind-only teaching of Ching-ying Hui-Yuan: An early interpretation of 
Yogācāra thought in China,” pp. 366-367. 

๕๘ Thich Naht Hanh, Transformation at the Base (California: Parallax Press, 2001), pp. 19-20. 
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๘๓ 

 ข. เรียกวา “อาทานวิญญาณ” หมายถึงวิญญาณยึดเอาหรือถือเอา (อาทาน แปลวาการ
ถือเอา ตรงขามกับทาน แปลวา การให) ตรงกับความหมายแบบที่สองของอาลยวิชญาน  ดังขอความ
ในสัมธินิรโมจนสูตรที่วา “อาทานวิญญาณลึกลํ้าและละเอียดประณีต เปนที่วิวัฒนไปแหงพีชะ
ทั้งหลายเหมือนกระแสน้ํา เราไมแสดงวิญญาณนี้แกคนเขลา  เพราะพวกเขาจะคิดวาเปนอาตมัน”๕๙  
ขอความนี้แสดงใหเห็นวา อาทานวิญญาณเปนจิตระดับพื้นฐานที่ละเอียดออนมาก เปนแหลงรวม
ของพีชะทั้งหลาย แตพระพุทธเจาตรัสวาพระองคจะไมแสดงจิตประเภทนี้แกคนโงเขลา  อาจจะ
เปนไปไดวาในยุคนั้นมีคนเขาใจผิดกันมากระหวางอาทานวิญญาณกับอาตมันของฮินดู  เพราะทั้ง
สองแนวคิดมีความคลายคลึงกันมาก  นอกจากนั้น ทานสถิรมติไดใหคํานิยามวาอาทานวิญญาณเปน
วิญญาณที่ยึดเอากายเปนอารมณ ดังขอความที่วา “เพราะความที่เปนผูถือเอากายนีเ้ปนอารมณ  จึงมี
นามเรียกอกีอยางหนึ่งวา อาทานวิญญาณ เพราะเปนผูธํารงยึดในกรัชกายนี”้๖๐ ซ่ึงคํานิยามนี้ถือวา
เนนความหมายดานลบหรือดานที่เปนปญหาในสังสารวฏั  ทานติช นทั ฮันห ใหความหมายวา คําวา 
“อาทาน” หมายถึง การรักษา  การถือไว  การไมใหสูญหายไป  นั่นคอืการรักษาพีชะทั้งปวงเอาไว  
ซ่ึงเปนหนาทีพ่ื้นฐานของอาลยวิชญาน๖๑   

 ค. เรียกวา “มูลวิชญาน” (มูลวิญญาณ) หมายถึงวิญญาณพื้นฐานหรอืรากฐาน  คํานี้มี
ความหมายแบบกลางๆ ไมไดเนนมิตดิานลบหรือบวก คืออาจจะเปนฐานแหงการเกิดในสังสารวฏัก็
ได  หรือเปนฐานแหงความหลุดพนก็ได  ดงัที่ทานวสุพันธุกลาวไววา  

ปฺรถโม  มูลวิชฺญานํ ตทฺ วิปากาตฺมกํ ยตะ/ 
       อนฺยะ  ปฺรวฺฤตตฺิวิชฺญานํ  ทฺฤศฺยทฺฤคฺวิตฺติวฤฺตฺติตะ// 

  วิชญานที่หนึ่งเรียกวามูลวิชญาน  เพราะตวัมันเองเปนวบิาก   
  วิชญานที่เหลือเรียกวาประพฤติวิชญาน  เพราะเปนไปโดยอาศัย 
  ความรูระหวางสิ่งที่ถูกเห็นกบัผูเห็น ๖๒  

 ขอความนี้ทานวสุพันธุไมไดใหความหมายไวโดยตรง เพียงแตบอกวามูลวิชญานวาเปน
วิบาก แตกส่ื็อความหมายโดยออมวามูลวิชญานเปนวญิญาณพื้นฐานที่ยังไมไดขึน้มารับรูอารมณ

                                                        
๕๙ สัมธินิรโมจนสูตร   อางใน D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, p. 258. 
๖๐ มหายานปญจขันธศาสตร  อางใน เสถียร  โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, หนา ๓๕๗.  
๖๑ Thich Naht Hanh, Transformation at the Base, p. 21. 
๖๒ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 33.  
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๘๔ 

เหมือนประพฤติวิชญาน (วญิญาณ ๖ และมนัส) หรือเปนวิญญาณทีอ่ยูในภาวะตามธรรมชาติของ
มันลวนๆ  อีกอยางหนึ่ง หมายถึงวิญญาณที่เปนฐานแหงการเกิดประพฤติวิชญาน  

 ในชวงหลังพทุธกาลมีการถกเถียงกนัระหวางนิกายตางๆ วาคนที่เขานิโรธสมาบัติมีชีวิต
อยูไดอยางไร  แตกตางจากคนตายอยางไร เพราะเปนที่ยอมรับกันวานิโรธสมาบัติเปนภาวะทีจ่ติ
และเจตสิกดับไป(อจิตตกะ) ฝายเถรวาทและสรวาสติวาทใหคําตอบตรงกันวา แมจิตและเจตสิกของ
คนเขานิโรธสมาบัติจะดับไปทั้งหมด  แตอายุ  รูป ชีวิตนิทรีย และไออุน ยังคงทํางานอยู ๖๓  นี้คือส่ิง
ที่ทําใหเขามีชีวิตอยูไดและแตกตางจากคนตาย   นิกายโยคาจารไมเหน็ดวยกับคําตอบนี้ โดยมองวา 
จิตที่ดับไปในนิโรธสมาบัตินั้นหมายเอาจติระดับวิญญาณ ๖ เทานัน้ สวนจิตระดับอาลยวิชญาน
ยังคงเหลืออยู (สจิตตกะ) จิตระดับนี้ตางหากที่ทําใหคนเขานิโรธสมาบัติมีชีวิตอยูได  ลําพังอายุ  รูป  
ชีวิตินทรีย และไออุน  ยังไมเพียงพอทีจ่ะใหมีชีวิตอยูได๖๔  

 (๒) จิตระดับความคิด (มนสั): หมายถึงจติระดับที่ทํางานคิดปรุงอยูภายใน  เปนจิตทีย่ึด
มั่นในอาลยวิชญานแบบมีตัวตน  ดังขอความในลังกาวตารสูตรที่วา   

  ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรมฺ  จิตฺตมปุเกฺลไศรฺมนาทิภิ/ 
        อาตฺมนา  สห สํยุกฺตํ  เทเศหิ  วทตํา  วระ// 
  จิตประภัสสรโดยธรรมชาติ ถูกอุปกิเลสและมนัสเปนตน(ทําใหเศราหมอง)  
  ประกอบดวยตัวตน  ขอพระองคผูเลิศดวยวาทะไดโปรดแสดง ๖๕  

 แสดงใหเห็นวา จิตประภัสสรกลายไปเปนจิตเศราหมอง  เพราะการคิดปรุงแตงของ
มนัสภายใตอิทธิพลของอุปกิเลส   ถามวาอุปกิเลสคืออะไร ทานวสุพนัธุขยายความวา “มนัส เปน
ไฉน  มนัสยดึเอาอาลยวิชญานเปนอารมณ  มีความกําหนดหมายวามีตัวตน ประกอบดวยกิเลส ๔ 
อยาง คือ อาตมทฤษฎี อาตมเสฺนหะ  อัสมิมานะ และอวิทยา”๖๖  และทานสถิรมติ  ไดขยายความ
เพิ่มเติมอีกวา 

                                                        
๖๓ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, หนา ๒๗๘, ๓๓๘. 
๖๔ แนวคิดเรื่องนิโรธสมาบัติของนิกายโยคาจารปรากฏในคัมภีรโยคาจารภูมิ โดยทานอสังคะ และ

คัมภีรกรรมสิทธิประกรณ โดยทานวสุพันธุ  ดู Lambert Schmithausen, Ālayavijñāna (Tokyo: The International 

Institute for Buddhist Studies, 1987), p. 18.   และดู  Ian Charles Harris, The Continuity of Mādhyamaka and 
Yogācāra in Indian Mahāyāna Buddhism, p. 166.     

๖๕  The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 283.      
๖๖ อภิธรรมสมุจจัย  อางใน  Walpola Rahula, Zen & the Taming of the Bull, p. 81. 

 
Page 101 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๘๕ 

มโนอันวิเศษนั้น  ไดแกวญิญาณที่ถือเอาอาลยวิชญานเปนอารมณ  วิญญาณดวงนีม้ีอาตม
โมหะ  อาตมทฤษฎี  อาตมมานะ  อาตมเสฺนหะ สัมปยตุตอยูตลอดจําเดิมแตปฏิสนธิตราบ
ถึงจุติเปนปวัตติสืบเนื่องทุกเวลา  ยกเวนแตในพระอรหนัตบุคคล   ในอริยมรรค  และใน
นิโรธสมาบัติ ๖๗

 จะเห็นวา อุปกิเลสที่เขามามีอิทธิพลตอการทํางานของมนัสก็คือ อาตมโมหะ (ความ
หลงวาในตัวตน) อาตมทฤษฎี (ความเชือ่วามีตัวตน) อาตมเสฺนหะ (ความรักใครในตัวตน) และ     
อาตมมานะ (ความกําหนดหมายในตัวตน) เหลานี้คอืส่ิงที่เรียกวาอุปกิเลสซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลส
ละเอียดออน(อาศรยะ/อนุศยั) ทีน่อนเนื่องอยูในอาลยวชิญาน  กเิลสเหลานี้จะเขาครอบงํามนัสให
ทํางานคิดปรุงแตงแบบมีทวภิาวะหรือมีตวัฉัน-ของฉัน (คราหยะ-คราหกะ)   
 ประเด็นทีน่าสนใจ คือ พระอรรถกถาจารยฝายเถรวาทไดใชคําวา “มโน” ในความหมาย
สองอยาง คือ ปกติมโน หมายถึงมโนตามธรรมชาติที่ยังไมถูกครอบงําดวยอุปกิเส ซ่ึงก็คือภวังคจิต
นั่นเอง  และมโนที่ถูกครอบงําดวยอุปกิเลส๖๘   ขณะที่ฝายโยคาจารใชคําวา “มโน” ในความหมาย
วาจิตที่ถูกครอบงําดวยอุปกิเลสเพียงอยางเดียว  เหตุผลที่ทั้งสองฝายมีทัศนะไมตรงกันนาจะมาจาก
การวิเคราะหรากศัพททางไวยากรณแตกตางกัน  กลาวคือ  ฝายเถรวาทมองวา มโน มาจากรากศัพท
วา “มน” ใชในความหมายวา “รู”  ดังขอความที่วา “มนตีติ มโน วิชานาตีติ อตฺโถ”๖๙ แปลวา ที่ช่ือวา 
มโน เพราะรู หมายความวารูแจง    และวา “มโนวิญฺานธาตุยา  วิย  วิสิฏฐมนนกิจจานุโยคโต      
มนนมตฺตา ธาตูติ มโนธาตุ”๗๐ แปลวา ช่ือวามโนธาตุ  เพราะเปนธาตุที่เปนเพียงความรู  เพราะไมมี
หนาที่รูพิเศษเหมือนมโนวญิญาณธาตุ   จะเหน็วา มโนในทัศนะของฝายเถรวาทมีหนาที่เปนเพียง
ตัวรูหรือธาตุรูเทานั้น(มนนมตฺตา) ไมมีหนาที่มากไปกวานั้น  ความหมายของมโนตามการวิเคราะห
นี้มุงไปที่ปกตมิโนมากกวาทีจ่ะเปนความหมายของมโนทีถู่กครอบงําดวยอุปกิเลส     
 ฝายโยคาจารกม็องวา “มโน” มาจากรากศพัทวา “มน” เหมือนกนั แตใชในความหมาย
ตางกัน  คือใชในความหมายวา “กําหนดหมาย” (มนยฺติ)๗๑  ตัวอยางคําวา “มานะ” ในคําวา 
“อัสมิมานะ” ก็มาจากรากศพัทวา “มน” เหมือนกนั แปลวา ความกําหนดหมายวา “ฉันเปน”  ดัง
ขอความของทานอสังคะที่วา “มนัส มีอาการคือความกําหนดหมาย (มนฺยนา)วา ‘ฉันทํา’ (อหังการ) 

                                                        
๖๗ มหายานปญจขันธศาสตร  อางใน เสถียร  โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, หนา ๓๕๗.  
๖๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๒๓.  
๖๙ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๒. 
๗๐ วิภาวินี. (บาลี) ๕๖/๒๐๖.  
๗๑ D.T. Suzuki, Studies in the Lańkāvatāra Sūtra, p. 250.  
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๘๖ 

‘มานะวาฉันเปน’ (อัสมิมานะ)”๗๒ หรือขอความของทานวสุพันธุที่วา “มนัส เปนไฉน  มนัสยึดเอา
อาลยวิชญานเปนอารมณ  มีความกําหนดหมายวามีตวัตน (มนฺยนาตมก)...”๗๓   ดวยการนยิาม
ความหมายแบบนี้  จึงทําใหฝายโยคาจารตคีวาม “จิต  มโน  วิญญาณ” วาหมายถึงการทํางานของจิต
สามระดับ คือ ระดับมูลฐาน  ระดับใชความคิด  และระดับรับรูอารมณ ตามลําดับ  โดยไมเอามโน
ไปรวมอยูในจติระดับมูลฐาน (อาลยวิชญาน)  เหมือนอยางที่ฝายเถรวาททํา กลาวคือฝายเถรวาท
มองวา จิต กบั มโน (ปกตมิโน) เปนจิตระดับมูลฐานเหมือนกนั ดวยเหตนุี้  จึงเปนที่มาของทฤษฎี
วิญญาณ ๘ อยางที่ทราบกัน (จิต + มโน + วญิญาณ ๖ = วญิญาณ ๘) 
 การตีความมโนของนิกายโยคาจารวาหมายถึงจิตที่เศราหมอง(กลิษฏมนัส)หรือจิตที่
กําหนดหมายภายใตการครอบงําของอุปกิเลส นาจะมีรากฐานมาจากแนวคดิของพทุธศาสนายุคตน 
ดังขอความตอไปนี ้

‘อสฺมี’ติ ภิกขฺเว มฺญิตเมตํ ‘อยมหมสฺมี’ติ มฺญิตเมตํ ‘ภวิสฺส’นฺติ มฺญิตเมตํ          
‘น ภวิสฺส’นฺต ิมฺญิตเมตํ ‘รูป ภวิสฺส’นฺต ิมฺญิตเมตํ ‘อรูป ภวิสฺส’นตฺิ     มฺญิตเมตํ 
‘สฺญี ภวิสฺส’นฺติ มฺญิตเมตํ ‘อสฺญี ภวิสฺส’นฺติ มฺญิตเมตํ ‘เนวสฺญีนาสฺญี 
ภวิสฺส’นฺติ มฺญิตเมตํ. มฺญิตํ ภิกฺขเว โรโค มฺญิตํ คณฺโฑ มฺญิตํ สลฺลํ. ตสฺมาติห 
ภิกฺขเว ‘อมฺญมาเนน เจตสา วิหริสฺสามา’ติ เอวฺห ิ  โว ภิกฺขเว.๗๔

ภิกษุทั้งหลาย ความกําหนดหมายวา “เรามี” ความกาํหนดหมายวา “เราเปนนี”้ ความ
กําหนดหมายวา “เราจักม”ี ความกําหนดหมายวา “เราจกัไมม”ี ความกําหนดหมายวา “เรา
จักเปนผูมีรูป” ความกําหนดหมายวา “เราจักเปนผูไมมีรูป” ความกําหนดหมายวา “เราจัก
เปนผูมีสัญญา” ความกําหนดหมายวา “เราจักเปนผูไมมีสัญญา” ความกําหนดหมายวา 
“เราจักเปนผูมสัีญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช” ความกําหนดหมายเปนโรค ความกาํหนด
หมายเปนหวัฝ  ความกําหนดหมายเปนลูกศร เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียก
อยางนี้วา เราทั้งหลาย จักมีจิตไมกําหนดหมายอยู๗๕

คําวา “มฺญิตํ”  ในขอความขางตน  มาจากรากศัพทวา “มน” ซ่ึงเปนรากศัพทเดยีวกัน
กับคําวา “มโน/มนัส” ของนิกายโยคาจาร แปลวา “ความกําหนดหมาย”  ภิกขุญาณนันทะ นยิามราก

                                                        
๗๒ มหายานสังครหะ  อางใน William S. Waldron, The Buddhist Unconscious, p. 120. 
๗๓ วิมศติกาวิชญัปติมาตรตาสิทธิ  อางใน  Walpola Rahula, Zen & the Taming of the Bull,  pp. 81-82. 
๗๔ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๒๔๘/๑๘๖ 
๗๕ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๗. 
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๘๗ 

ศัพท “มน” ในที่นี้วา “คิด” (to think) เมื่อสําเร็จรูปเปน “มฺญิตํ”  จึงมีความหมายวา กิจกรรมการ
คิด หรือจินตนาการ (thought activity or imagination)๗๖  คลายกับปเตอร  ฮารวยี (Peter Harvey) 
ใหความหมายคํากริยา “มฺญติ” วาหมายถึง “สรางมโนภาพ” (conceive [ideas]) ปกติคํานี้จะใช
หมายถึงการคดิแบบเอาตวัฉนัเปนศูนยกลาง (I-centered thought) บนฐานของกิเลสมานะ เชน คิด
วา ฉันดีกวาเขา  ฉันเสมอเขา หรือดอยกวาเขา๗๗  กเิลสชนิดนี้มักทํางานกันเปนกลุมเรียกวา 
“ปปญจะ” หมายถึงกิเลสที่ทําใหเกดิความเนิ่นชายาวนานในสังสารวฏั  ไดแก ตัณหา  มานะ  
และทิฏฐิ  กิเลสปปญจะกับกิเลสที่อยูเบื้องหลังการทํางานของมนัสตามทัศนะของฝายโยคาจาร  มี
ความหมายคลายคลึงกันมาก  ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 
 

กิเลสเบื้องหลังมโน 
(โยคาจาร) 

กิเลสปปญจะ 
(พุทธศาสนายคุตน) 

อาตมทฤษฎี ทิฏฐิ 
อาตมเสฺนหะ ตัณหา 
อาตมมานะ มานะ 
อาตมโมหะ จัดเขาในทิฏฐิ 

    
 (๓) จิตระดับรับรูอารมณ (วิญญาณ ๖):  หมายถึงจิตระดับที่ออกมารับรูอารมณทางอายตนะ 

ไดแก ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ   เรียกชื่อตามชองทางการรับรูวา จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ        
ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ และมโนวญิญาณ  การรับรูของจิตระดบันี้จะเกิดขึ้นได
ตองอาศัยองคประกอบ ๓ อยาง คือ อายตนะ  อารมณ  และวิญญาณหรือการใสใจ  วาไปแลวจติ
ระดับนี้ของฝายโยคาจารแทบไมมีอะไรแตกตางจากฝายเถรวาท ประเด็นทีแ่ตกตางกัน คือ นิกาย  
โยคาจารมองวา วิญญาณ ๖ เปนผลของกรรมในอดีตซ่ึงเรียกวา “วิปากวิญญาณ”  เมื่อเปนผลกรรมก็
หมายความวามันถูกสราง ถูกปรุงแตง  ถูกวางเงื่อนไขใหมีคุณสมบัตหิรือความโนมเอียงบางอยาง  
ตัวอยางศิลปนกับนักธุรกิจ  เวลาสองคนนี้ไปเที่ยวผจญภัยในปา  ศิลปนอาจจะเลือกมองหาความ
งดงามนาร่ืนรมยของปาเขาลําเนาไพรและฝูงสัตวนานาชนิด สวนนกัธุรกิจอาจจะเลือกมองหา
ชองทางทําธุรกิจคาไมหรือสรางรีสอรตรองรับนักทองเที่ยวก็ได  เหตุที่สองคนนี้เลือกมองหรือ
เลือกรับรูไมเหมือนกนั   เพราะวิญญาณของเขาถูกปรุงแตงใหมีคณุสมบัติตางกันจากประสบการณ

                                                        
๗๖ Bhikkhu Ñānananda, Concept and Reality (Kandy: Buddhist Publication Society,1997), p. 17. 
๗๗ Peter Harvey, The Selfless Mind (Curzon Press, 1995), p. 23. 
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๘๘ 

ในอดีต สวนอารมณหรือภาพธรรมชาติที่พวกเขารับรู เชน ภาพแหงความงาม หรือภาพแหงโอกาส
ทางธุรกิจ ก็คอืการปรากฏตัวของมโนภาพเกาๆ ที่ส่ังสมในจิตของพวกเขานัน่เอง     

 ทานติช นัท ฮันห ไดอธิบายถึงอิทธิพลของพีชะที่มีตอการรับรูโลกของมนุษยไวอยาง
สนใจวา พีชะไมเพียงแตเปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบจิตใจของเราเทานั้น หากแตยังปรากฏตัวออกเปน
อารมณแหงการรับรูของเราดวย  เชน เปนภูเขา  แมน้ํา และบุคคล เปนตน  เวลาที่เราพบเจออะไรก็
ตาม  เราจะพยายามตีความใหมันเปนไปตามวาสนาหรอืความเคยชินที่มีอยูในใจเรา  เชนเราไดเจอ
ใครสักคนแลวมีความรูสึกวาไมชอบหนาเขา  ปฏิกิริยาอันนี้ไมสูญหายไปไหน  มันจะถูกเก็บสะสม
เปนพีชะในใจเรา  ตอมาภายหลังเมื่อเราไดเจอเขาอีก  เราก็จะเห็นเขาคนเดิมซ่ึงเปนคนที่เราไมชอบ
หนาอยูนั่นเอง  ทั้งที่ตัวเขาคนเดิมที่เราเคยเห็นไดเปลี่ยนไปนานแลว  ทีเ่ปนเชนนีพ้ีชะแหงการเห็น
คร้ังแรกขึ้นมามีอิทธิพลตอการรับรูของเรา๗๘   

แผนภูมิโครงสราง-หนาท่ีของจิตในทัศนะของโยคาจาร 
  
 
  
 
 
 
 

        

F 

  

รูป 

เสียง 

กล่ิน 

รส 

โผฏฐัพพะ 

อาลยวิชญาน: จิตระดับมูลฐาน 
(อาสวะ/อนุสัย + ประภัสสร/ตถาคตครรภ) 

วิญญาณ ๖:  
จิตระดับรับรูอารมณ 

มนัส: จิตระดับความคิด 
(กิเลส -มานะ/เสฺนหะ/ทฤษฎี/โมหะ) 

ธรรมารมณ 

 จากแผนภูมิจะเห็นวา อาลยวชิญานจะมีมิตสิองดาน คือ มิติดานที่เปนความบริสุทธิ์โดย
ธรรมชาติและมีตถาคตครรภ กับมิติดานที่ถูกหอหุมดวยอาสวกิเลส เมื่ออาลยวิชญานแปรสภาพ
(วิชญานปรณิามะ)ไปเปนวญิญาณ ๖ เพือ่รับรูอารมณทางอายตนะ การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปพรอม
กับการถายทอดคุณสมบัตหิรือความโนมเอียงบางอยางไปสูวิญญาณ  พรอมกันนั้นมโนภาพที่ส่ังสม
ไวในอาลยวิชญานก็จะปรากฏตัวออกมา (ประตภิาส) เปนอารมณของวิญญาณดวย กลาวคือ      

                                                        
๗๘ Thich Naht Hanh, Transformation at the Base, pp. 45-46. 
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๘๙ 

แปรสภาพไปเปนทั้งสวนที่รับรู (ทรรศนภาค) และสวนที่ถูกรับรู (นิมิตตภาค)๗๙ หลังจากวิญญาณ
รับรูอารมณแลวก็จะเปลี่ยนไปเปนมโนเพือ่เสพหรือปรุงแตงอารมณทีไ่ดรับรู  ชวงนี้อาสวกิเลสจะ
ถูกกระตุนใหฟุงขึ้นมามีอิทธิพลตอการทํางานของมโน   มโนซึ่งถูกครอบงําดวยกเิลสจึงปรุงแตง
อารมณอยางผดิพลาดแบบมตีัวฉัน-ของฉันขึ้น(ทวิภาวะ) จากนั้นผลกรรมทั้งหมดไมวาจะเปนกศุล
และอกุศลอันเกิดจากการปรงุแตงของมโนจะถูกผองถายไปสะสมไวในอาลยวิชญาน ดวยเหตุนี้
อาลยวิชญานจงึเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “สรฺวพีชก” แปลวา วิญญาณผูเก็บพีชะทั้งปวง  การทํางาน
ของจิตจะหมนุวนเปนวัฏจกัรอยางนี้รอบแลวรอบเลา     

 การทํางานแบบวัฏจักรของวญิญาณทั้งสามระดับนี้เปนไปแบบอิงอาศัยกันตามหลักเหตุ
ปจจัย  จะวาแตกตางกันก็ไมใช  จะวาไมแตกตางกันก็ไมใช   ดังอุปมาในลังกาวตารสตูรที่วา 

อุปมาเหมือนอณูดินเหนยีวกับกอนดนิเหนียว  จะวาแตกตางกันก็ไมใช  จะวาไมแตกตาง
กันก็ไมใช  ทองกับทองรูปพรรณก็เปนเชนเดียวกนันี้  ดูกอนมหามติ ถากอนดินเหนียว
แตกตางจากอณูของมันแลวไซร  ก็จะสรางอะไรขึ้นจากมันไมได  แตเพราะสรางอะไรขึ้น
จากมันได มนัจึงไมไดแตกตางกัน  แตถามันเปนอยางเดียวกัน  ไมแตกตางกัน  กจ็ะหา
ความแตกตางระหวางกอนดนิเหนยีวกับอณูของมันไมไดเลย  ดูกอนมหามติ  ฉนัใดกฉ็ัน
นั้น  ถาปวัตติวิญญาณ ทั้งหลายแตกตางจากอาลยวิชญานในธรรมชาติเดิมแลวไซร     
อาลยวิชญานก็จะเปนปฐมเหตุของวิญญาณเหลานัน้ไมได  ถาเปนอยางเดียวกัน  ความดับ
ไปแหงวิญญาณทั้งหลายก็จะเปนความดับไปแหงอาลยวชิญานดวย...๘๐            

 ขอความที่ยกมาแสดงถึงแนวคิดเรื่องสันตติหรือความสืบเนื่องแหงเหตุปจจัยระหวาง
อาลยวิชญานกับประพฤติวชิญาน (วิญญาณ ๖ และมนัส) โดยปฏิเสธแนวคิดสุดโตงสองดาน คือ
แนวคดิแบบเอกลักษณะ/เอกตัตภาพ (Identity) หรือแนวคิดที่วาส่ิงทั้งหลายมีความเปนหนึ่งเดียวกนั
ตลอดกาล กบัแนวคดิแบบปุถุลักษณะ/นานัตตภาพ (Plurality) หรือแนวคดิที่วาส่ิงทั้งปวงดํารงอยู
อยางหลากหลายและเปนอิสระตอกัน   แลวยดึหลักทางสายกลางที่วา “จะวาแตกตางกันก็ไมใช     
จะวาไมแตกตางกันก็ไมใช” (neither different nor not-different) เหมอืนเนื้อทองกบัทองรูปพรรณ  
ถาสองสิ่งนี้เปนอยางเดยีวกนั มันก็จะคงตัวอยูอยางนั้นตลอดไป  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปเปน

                                                        
๗๙ คําวา “ทรรศนภาค” (perceiving division) และ “นิมิตตภาค” (perceived division) ปรากฏใน

คัมภีรวิชญัปติมาตรตาสิทธิศาสตร (CH'ENG WEI-SHIH LUN, 成唯識論) แตงโดยพระธรรมปาละ และแปลเปน
ภาษาจีนโดยพระถังซัมจั๋ง ดู Hsuan-tsang, the Doctrine of Mere-Consciousness, trans. by Wei Tat (Hong Kong: 
1973). 

๘๐ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. D.T. Suzuki, pp. 33-34.     
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๙๐ 

ทองรูปพรรณตางๆ ได  แตถามันเปนคนละอยางหรือแตกตางกัน  มนัก็จะรวมอยูดวยกันไมได คอื
ตองแยกอยูของใครของมัน  ไมเกี่ยวของสัมพันธกัน  อยางไรก็ตาม ในทามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของจิตนี้  มีธรรมชาติอยางหนึ่งที่ไมสูญหายไปไหน ส่ิงนี้คือธรรมชาติ
เดิมแทของจิต ไดแก ความเปนประภัสสรหรือตถาคตครรภ  เหมือนทองที่ไมวาจะถูกแปรสภาพไป
เปนทองรูปพรรณแบบใดก็ตาม มันก็ยังคงรักษาธาตุทองของมันเอาไวได   แนวคิดนี้วาไปแลวกไ็ม
แตกตางจากแนวคิดสันตติของฝายเถรวาทที่วา “จะวาเปนคนนั้นก็ไมใช  จะวาเปนคนอื่นก็ไมใช” 
(น จ โส, น จ อฺโญ) ๘๑

 ๓.๓.๒ ธรรมชาติเดิมแทของจิต 
 กอนจะเขาสูการอภิปรายเรื่องธรรมชาติของจิตในทัศนะของนิกายโยคาจาร ในเบื้องตน
นี้ขอทําความเขาใจคําศัพทบางคําที่อาจจะเปนปญหาในการอภิปรายตอไป  คือคําวา “ประภัสสร”  
ซ่ึงคํานี้เรามักนิยมแปลเปนไทยวา “ผุดผอง” หรือ “ผองใส” สวนชาวตางประเทศนิยมแปลคํานีว้า
สวางหรือมีรัศมี เชน “shining” หรือ “very bright” หรือ “luminous” หรือ “radiant”๘๒  ผูวิจยัเห็น
ดวยวาการแปลวามีแสงสวางหรือมีรัศมีนาจะถูกตองมากกวา  เพราะแมแตคําวา “อาภัสสรพรหม”  
ซ่ึงมาจากรากศัพทเดียวกนั  เราก็ยังแปลวา พรหมผูมีรัศมีแผออกมา  ดังขอความที่วา “จิตฺตโชตนนฺติ 
จิตฺตสฺส ปภสฺสรภาวกรณ”ํ๘๓ แปลวา  ที่ช่ือวา  การทําจิตใหสวาง คือการทําจิตใหเปนประภัสสร  
และขอความทีว่า “ปภสฺสรานีติ ปภาสนสีลานิ ชุติมนฺตานีติ วุตฺต ํโหติ”๘๔ แปลวา บทวา ปภสฺสรานิ 
คือเปลงประกายเปนปกติ กลาวคือ มีความโชติชวง หรือถาวิเคราะหแยกศพัทตามหลักไวยากรณ
บาลี ก็จะทําใหเห็นรากคําทีบ่งบอกถึงความสวางไดเชนกัน เชน “ปภา สรติ เอตสฺมาติ ปภสฺสโร”๘๕ 
แปลวา ส่ิงที่ช่ือวาประภัสสร เพราะเปนทีแ่ผออกมาของรัศมี  
 อีกคําหนึ่งคือคําวา “ปกติ” ในภาษาบาลี หรือ “ปฺรกฤติ” (ประกฤติ) ในภาษาสันสกฤต  
ซ่ึงเปนคําที่ฝายเถรวาทและฝายโยคาจารนาํมาใชนิยามความหมายของจิตประภัสสร คํานี้เราใชใน
ภาษาไทยจนเคยชิน  จนบางครั้งก็คลาดเคลื่อนจากภาษาเดิมไปมาก  เชน ถาเราเห็นใครทําตัว
เหมือนที่คนอืน่เขาทํา  เราก็เรียกวาเขาเปนคนปกติ   อยูมาวันหนึ่งเขาทําตัวแหวกแนวจากที่เราเคย
เห็น   เราก็เรียกวาเขาเปนคนผิดปกติ  ทีน่ี้มาดูความหมายในทางศาสนาปรัชญาบาง  คําวา “ปกติ” 

                                                        
๘๑มิลินฺท. ๑/๒/๔๒. 
๘๒ ดู T.W. Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary, p. 415. และดู Sir Monier 

Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 684. 
๘๓ ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒/๙๐/๙๒. 
๘๔ ขุ.จู.อ. (บาลี) ๑/๑๓๔/๑๒๗. 
๘๕ พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย (กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๔๔๙. 
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๙๑ 

หรือ “ปฺรกฤติ” แปลตามศัพทวา “การกระทําอันเปนปฐม” (ปฐมํ กต ิ ปกต)ิ๘๖ หมายถึง รูปแบบ
ธรรมชาติดั้งเดิม (original or natural form) หรือสภาวะตามธรรมชาติ (natural state or condition)๘๗  
ตัวอยางกรณีพระจูฬปนถก  ขณะที่ทานกําลังนั่งลูบผาบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนผาสกปรกเศรา
หมอง  ทานก็เรียกผานัน้วา “ปุริมปกตึ วิชหิตวฺา” แปลวา ละธรรมชาติเดิม  ปรัชญาฮินดูสํานกั    
สางขยะที่เชื่อในเรื่องธรรมชาติดั้งเดิมของสรรพสิ่งในจักรวาล กใ็ชคําวา “ปฺรกฤติ” เหมือนกัน 
หมายถึง ธรรมชาติดั้งเดิมฝายวัตถุ (primordial material nature) คูก

                                                       

ับ “ปุรุษ” (บุรุษ) หมายถงึ 
ธรรมชาติดั้งเดิมฝายจิต (primordial spiritual nature)๘๘  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค  พระพทุธโฆสาจารย
เรียกนกัคิดกลุมหนึ่งวา “ปกติวาท”ี๘๙ หมายถึงพวกที่เชือ่ในเรื่อง “แกนสารดั้งเดิม” (primordial 
essence)๙๐  อยางไรก็ตาม ในที่นี้ไมไดหมายความวาพระพุทธศาสนาใชคําวา “ปกติ” ในความหมาย
เดียวกับสํานกัสางขยะ  เพียงแตใชเพื่อส่ือใหเห็นสภาพตามธรรมชาติหรือภาวะดั้งเดมิของจิตเทานัน้  
โดยนยันี้ เมื่อคําวา “ประภสัสร” ซ่ึงแปลวามีแสงสวางหรือมีรัศมี  ผสมกับคําวา “ปกติ” ซ่ึงแปลวา
ธรรมชาติเดิม  จึงไดความหมายวามแีสงสวางหรือมีรัศมโีดยธรรมชาติ    
 นิกายโยคาจารมีทัศนะเกี่ยวกบัธรรมชาติเดิมแทของจิตวา จิตมีความบริสุทธิ์และเปลง
ประกายโดยธรรมชาติ โดยใชคําเรียกวา “ปฺรกฤติปฺรภาสฺวร” แปลวา ประภัสสรหรือเปลงประกาย
โดยธรรมชาติ (luminous by nature) และคําวา “ปฺรกฤติปริศุทฺธ” แปลวา บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ 
(pure by nature) ๙๑  ดังขอความในลังการวตารสูตรที่วา ๙๒

  ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรํ  จิตฺตํ  ครฺภํ  ตถาคตํ  ศุภมฺ/ 
      อุปาทานํ  สตฺวสฺย  อนฺตานนฺตววิรฺชิตมฺ// 

       จิตประภัสสรโดยธรรมชาติ  เปนตถาคตครรภ  มีความงดงาม  
  เปนที่ยึดมัน่ของสัตวทั้งหลาย  ปราศจากเบือ้งตนและเบื้องปลาย 

   

 
๘๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐๙. 
๘๗ T.W. Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary, p. 379. 
๘๘ Sir Monier Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 654. 
๘๙ วิสุทฺธิ. บาลี) ๒/๕๖๗/๑๖๒.    
๙๐  Bhikkhu Ñānamolī, The Path of Purification (Taipei: The Corporate Body of the Buddha 

Educational Foundation), p. 587. 
๙๑ Walpola Rahula, Zen & the Taming of the Bull, p. 83.  
๙๒ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. D.T. Suzuki, pp. 282-283.   

 
Page 108 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๙๒ 

  ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรมฺ  จิตฺตมุปเกฺลไศรฺมนาทิภิ/ 
      อาตฺมนา  สห สํยุกฺตํ  เทเศหิ  วทตํา  วระ// 

  จิตประภัสสรโดยธรรมชาติ ถูกอุปกิเลสและมนัสเปนตน(ทําใหเศราหมอง) 
 ประกอบดวยตัวตน  ขอพระองคผูเลิศดวยวาทะไดโปรดแสดง 

       ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรํ  จิตฺตํ มนาทฺยสฺตสฺย ไว  ประ/ 
       ไตราจิตานิ  กรฺมาณิ  ยตะ  กลิศฺยนฺติ  ตาวเุภา// 

  จิตประภัสสรโดยธรรมชาติ  แตมนัสเปนตนเปนอยางอืน่จากจิตนั้น 
  กรรมทั้งหลายถูกมนัสเปนตนสั่งสมไว 
  ดังนั้น ทั้งสองอยางนั้นจึงเศราหมอง 

จากขอความทีย่กมาจะเห็นวา นิกายโยคาจารมองวาจิตมคีวามเปลงประกาย มีหนอออน
แหงความเปนตถาคต และมีความงดงามโดยธรรมชาติ  แตกลับกลายไปเปนจิตเศราหมองเพราะ
มนัสคิดปรุงแตงสรางกรรมอันวิจิตรพิสดารตางๆ ภายใตการครอบงําของอุปกิเลส จากนั้นผลแหง
กรรมอันวิจิตรก็ถูกเก็บสะสมไวในจิต(อาลยวิชญาน)   

นอกจากนั้น นิกายโยคาจารยังมีมองอีกวา จิตประภัสสรเปนจิตกลางๆ หรืออัพยากฤต
๙๓  ดังขอความในคัมภีรปญจวมิสติสาหัสริกาที่วา 

ปฺรกฤติศฺ  จิตตฺสฺย  ปฺรภาสวฺรา  ศาริปุตฺร  อาห  กา  ปุนรฺ อายุษฺมนฺ  สุภเูต  จติฺตสฺย          
ปฺรภาสฺวรตา  สุภูติราห  ยท ฺอายุษฺมนฺ  ศาริปุตฺร  จิตฺตํ  น   รคาเคณ สํยุกฺตํ  น วิสํยุคฺต ํ       
น  เทฺวเษณ...น  โมเหณ...อิยมฺ   ศาริปุตฺร จิตฺตสฺย  ปฺรภาสฺวรตา.๙๔

พระสารีบุตรกลาววา “อะไรคอืจิตประภัสสรโดยธรรมชาต”ิ พระสุภูติตอบวา ทานพระสารบีุตร  
จิต (ประภัสสร) ประกอบดวยราคะก็ไมใช  ไมประกอบดวยราคะก็ไมใช  ประกอบดวยโทสะ
ก็ไมใช  ไมประกอบดวยโทสะก็ไมใช  ประกอบดวยโมหะกไ็มใช  ไมประกอบดวยโมหะ     
ก็ไมใช... ทานพระสารีบุตร  นี้คือความประภัสสรแหงจิต  

 ในทัศนะของพระสุภูติ  จิตประภัสสรเปนแหลงส่ังสมพชีะตางๆ ทั้งที่เปนกุศลและ
อกุศล จนเราไมสามารถชี้ขาดลงไปไดวาประกอบดวยราคะ โทสะ โมหะ หรือไมไดประกอบดวย

                                                        
๙๓ Lambert Schmithausen, Ālayavijñāna (Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies, 

1987), p. 31. 
๙๔ ปญจวิมสติสาหัสริกา  อางใน   In Charles Harris, The Continuity of Mādhyamaka and 

Yogācāra in Indian Mahāyāna Buddhism, p. 155.   
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๙๓ 

ราคะ โทสะ โมหะ บอกไดเพียงวาเปนกลางๆ หรือเปนอัพยากฤต  พึงสังเกตวา ทานสุภูติมองความ
เปนอัพยากฤตโดยเพงไปทีพ่ชีะที่ประกอบ(สํยุกฺตํ)อยูในจติ ไมไดเพงไปที่ธรรมชาติของจิต  เพราะ
ธรรมชาติของจิตนั้นสามารถชี้ชัดไดอยูแลววาเปนประภัสสร 

 พระพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยเฉพาะนิกายเซน ที่ถือวาสรรพสัตวมีธาตุแหงพุทธะ 
หรือธาตุรูอยูภายในจิตเหมือนกันหมด  พระอรหันตกบัปุถุชนไมมีความแตกตางกนัเลยในแงของ
ธาตุแหงพุทธะ  ที่ตางกันคอืพระอรหันตสามารถขจัดกิเลสที่หอหุมธาตุแหงพุทธะออกไปได  สวน
ปุถุชนยังไมสามารถขจัดออกไปได อุปมาเหมือนคนสองคนมีกระจกคนละบาน กระจกของคนหนึ่ง
ใสสะอาดสามารถสะทอนภาพไดอยางชดัเจน เพราะไดรับการเช็ดถูอยูทุกวัน สวนกระจกของอกี
คนเต็มไปดวยคราบฝุนธุลีจนไมสามารถสะทอนภาพอะไรได  เพราะไมไดรับการเชด็ถูเลย  เนื้อแท
ของกระจกที่คนทั้งสองมีไมไดแตกตางกันเลย   ที่ตางกันคือบานหนึง่ใส  อีกบานหนึ่งสกปรก      
ดังคํากลาวของทานเฉินซิ่ว (Shen hsui) ที่วา  

         กายของเราคือตนโพธิ์  ใจของเราก็คือกระจกเงาอันใส   
         เราเช็ดมนัโดยระมดัระวังทุกๆ ช่ัวโมง  และไมยอมใหฝุนละอองจบั๙๕

         แกวมณแีมจะมีความใสโดยธรรมชาติ  หากปราศจากคนเช็ดถูก็ใสไมได 
         เชนเดยีวกัน สัตวทั้งหลายจะเห็นความเปนพุทธะภายในตนไมได   
         ถาไมไดพระพุทธเจา พระโพธิสัตว หรือกัลยาณมติร ชวยปลุกเราโพธิจิตให๙๖

  การใช “กระจก กับ ฝุนธุลี” มาเปรียบเทียบธาตุแหงพุทธะภายในกับกิเลสที่เขามา
หอหุมของทานเฉินซิ่วตรงนี ้  ดูไปแลวก็แทบจะไมมีอะไรแตกตางจากแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ยุคตนที่วาดวย “จิตประภัสสร กับ กิเลสที่จรมา” กลาวคือ พระพุทธศาสนายุคตนแมจะไมไดพูดถึง
ขนาดวาสรรพสัตวมีธาตุแหงพุทธะอยูภายใน แตแนวคิดทั้งสองนี้เหมือนกนัในแงที่แยกใหเห็น
ความแตกตางระหวางเนื้อแทของจิตอันบริสุทธิ์กับกิเลสในฐานะเปนสิ่งแปลกปลอม๙๗ ความจริง
แลวรูปแบบการอุปมาของทานเฉินซิ่วนี ้ กค็ลายกับอุปมาที่พระพุทธเจาทรงใชมาแลว  ดังพุทธพจน
ตอไปนี้   

                                                        
๙๕ เวยหลาง, สูตรของเวยหลาง, แปลโดย พุทธทาสภกิขุ (กรุงเทพมหานคร: ร.พ. แสวงสุทธิการพิมพ, 

๒๕๓๐), หนา ๑๔-๑๕. 
๙๖ Paul Demieville, “Mirror of the Mind”, edited by Peter N. Gregory, Sudden and Gradual (Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited), pp. 13-15.  
๙๗ ดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนานิกายเซน: การศึกษาเชิงวิเคราะห 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๓๑-๓๒. 
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๙๔ 

   ผูมีปญญา พึงกําจัดมลทินของตน 
        ทีละนอย ทุกขณะ โดยลําดับ   
        เหมือนชางทองกําจัดสนิมทอง ฉะนั้น๙๘

นกที่เปอนฝุน ยอมสลัดละอองธุลีที่แปดเปอนใหตกไป ฉันใด  
ภิกษุผูมีความเพียร มีสติ ยอมสลัดละอองธุลีคือกิเลส  
ที่แปดเปอนใหตกไป ฉันนัน้๙๙  

 จากขอความทีย่กมาจะเห็นวา พระพุทธเจาทรงมองกิจกรรมการกําจดักิเลสเหมือนการ
กําจัดสนิมของชางทองและการสลัดฝุนของนก (ในครั้งพุทธกาลไมปรากฏวามีการใชกระจกมาเปน
อุปมาเหมือนที่นิยมในประเทศจีน  อาจเปนไปไดวาในยคุนั้นยังผลิตกระจกไมได)  ชางทองหวังวา
จะสามารถกําจัดสนิมออกไปจากทองได  เพราะเขาเชื่อวาเนื้อแทของทองกับสนิมไมใชส่ิงเดียวกนั 
นกที่เปอนฝุนหวังวาจะสามารถสลัดฝุนออกไปจากตวัมนัได  เพราะมันเชื่อวาเนื้อแทของตัวมันกับ
ฝุนไมใชส่ิงเดยีวกัน  เชนเดียวกนันกัปฏิบัติธรรมหวังวาจะสามารถกําจัดกิเลสออกไปจากจิตได  
เพราะเขาเชื่อวาเนื้อแทของจติอันบริสุทธิ์กับกิเลสที่จรเขามาไมใชส่ิงเดยีวกัน  ถาหากชางทอง นก 
และนักปฏิบัตธิรรม ไมมีความเชื่ออยางนี้  แนนอนวากจิกรรมการกําจดัสิ่งสกปรกคงจะไมเกิดขึ้น 

 ๓.๓.๓ การทํางานของจิตสามระดับ 
 ดังไดอภิปรายมาแลววาแนวคิดจิตตมาตรมจีุดเนนอยูที่การอธิบายโลกแหงการรับรู
อยางผิดพลาดของมนุษย  ซ่ึงเกิดจากการทํางานของจิตระดับวิญญาณและมนัสเปนหลัก แตโดย
ขอเท็จจริงแลวจิตทั้งสามระดับทํางานเกีย่วของสัมพันธกันแบบเหตุปจจัย ไมวาเราจะหยิบยกเอาจิต
ระดับใดขึน้มาเปนตัวตั้งสําหรับพิจารณา  ก็ลวนสามารถโยงไปหาจติระดับอื่นๆ ไดหมด  โดยนยันี้ 
จึงกลาวไดวาจติตมาตรก็คือแนวคิดสาํหรับอธิบายการทํางานของจิตสามระดับทั้งโดยตรงและโดย
ออมนั่นเอง  ขอความตอไปนี้นาจะชวยอธิบายเรื่องนี้ไดดี   

  จิตเริงระบําเหมือนนักฟอน  มนัสเหมือนผูกํากับการแสดง   
  วิญญาณ ๖  เหมือนผูชมการแสดงบนเวท ี๑๐๐

   

                                                        
๙๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๓๙/๑๐๖. 
๙๙ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๒๑/๓๒๓. 
๑๐๐ The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 193. 
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๙๕ 

  คล่ืนจํานวนมากเคลื่อนไปในมหาสมุทรฉันใด   
  อาลยวิชญานก็เคล่ือนไหวใหเกิดวิญญาณตางๆ ฉันนั้น๑๐๑  

  คล่ืนที่กอตัวขึน้ในมหาสมุทร  ภาพที่เหน็ในกระจก 
  ในความฝน ฉนัใด  จติในเนือ้นาของมันเองก็ฉันนั้น๑๐๒

 ส่ิงที่สรางขึ้นจากมายากลเปนเหมือนตวัชางที่ปรากฏดวยอํานาจมนตรา 
        ชางนั้นเปนเพยีงอาการปรากฏเทานั้น  ไมมอียูโดยประการทั้งปวง๑๐๓  

 จากขอความทีย่กมาขอแยกอธิบายเปน ๔ สวน ดังนี้ (๑) ผูแสดง ไดแกนักฟอนรํา 
มหาสมุทร นักมายากล เปนตน เปรียบเหมือนอาลยวิชญาน (๒) ภาพการแสดง  ไดแกภาพการฟอน
รํา ภาพคลื่นน้าํในมหาสมุทร  ภาพชางมายากล ภาพเงาในกระจก เปนตน เปรียบเหมือนอารมณที่
รับรูทางอายตนะ (๓) ผูชมการแสดง ไดแกผูชมการฟอนรําบนเวที  ผูชมการแสดงมายากล ผูดูภาพ
เงาในกระจก เปนตน เปรียบเหมือนวิญญาณ ๖ และ (๔) ผูกํากับการแสดง ไดแกผูกาํกับการแสดง
ใหเปนไปตามความตองการของตน เปรียบเหมือนมนัส ทั้งหมดนี้คือองคประกอบตางๆ ที่มีอยูใน
เหตุการณเดยีวกัน  ขออธิบายดวยภาพแผนภูมิตอไปนี ้

 
 

  
 

 
 
 
 
  

๑. อาลยวิชญาน 
(ผูแสดง) 

๔. อารมณ 
(ภาพการแสดง) ๓. มนัส 

(ผูกํากับการแสดง) 

๒. วิญญาณ 
(ผูชมการแสดง) 

                                                        
๑๐๑ Ibid., p. 42. 
๑๐๒ Ibid., p. 43.  
๑๐๓ ตริสวภาวนิรเทศ อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p. 112.    

     มายากฺฤตํ  มนฺตฺรวศาตฺ  ขฺยาติ  หสฺตฺยาตฺมนา  ยถา/  
     อาการมาตฺรํ  ตตฺราสฺติ  หสฺตี นาสฺติ  ตุ สรฺวถา// 
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๙๖ 

 ภาพแผนภูมินีป้ระกอบดวยองคประกอบ ๔ สวน คือ (๑) อาลยวิชญานในฐานะผูแสดง
หรือผูสรางภาพปรากฏการณ  (๒) วิญญาณในฐานะผูชมการแสดง (๓) มนัสในฐานะผูกํากับการ
แสดง   และ (๔) อารมณในฐานะภาพการแสดงหรือภาพปรากฏการณ  จะเห็นวา ไมวาเราจะยกเอา
สวนใดในภาพแผนภูมนิี้ขึน้มาเปนตวัตั้ง  ก็สามารถอธิบายไดดวยแนวคดิจิตตมาตรไดทั้งส้ิน ขอ
แยกอธิบายแตละสวนดังนี ้
 (๑) จิตตมาตรอธิบายบนฐานอาลยวิชญาน: จากภาพแผนภูมิขางบนจะเห็นวา วงกลม
ของอาลยวิชญานมีลูกศรชี้ไปหาวิญญาณดวย ช้ีไปหาอารมณดวย นัน่หมายความวา อาลยวิชญาน
ไดแปรสภาพ (วิชญานปรณิามะ) หรือข้ึนสูวิถีเพื่อรับรูอารมณทางอายตนะ ขณะเดยีวกันมันไดทาํ
ใหพีชะตางๆ ปรากฏตัวออกมา (ประตภิาส/manifestation) เปนอารมณของวิญญาณดวย เปรยีบ
เหมือนนกัมายากลออกมาจากหลังฉากปรากฏตัวที่หนาเวที  ซ่ึงการปรากฏตัวของเขานั้นมาพรอม
ดวยอุปกรณแสดงมายากล การรับรูอารมณของวิญญาณก็คือการรับรูภาพมายาที่เกิดจากการแสดง
ของอาลยวิชญานนั่นเอง เปรียบเหมือนประชาชนไดชมภาพมายากลที่เกดิจากการแสดงของนัก
มายากล ดังนัน้ จิตตมาตรในที่นี้ก็คือการบอกวาอาลยวิชญานเทานัน้เปนผูสรางภาพมายาแหงการ
รับรูทางอายตนะ  
 (๒) จิตตมาตรอธิบายบนฐานวิญญาณ: จากภาพแผนภูมิจะเห็นวา วงกลมวิญญาณมี
ลูกศรชี้ออกไปหาอารมณดวย ช้ีไปหามนสัดวย นอกจากนั้น ยังมีลูกศรจากอาลยวชิญานชี้เขามาหา
วิญญาณดวย  หมายความวา วิญญาณไดรับรูอารมณที่เกิดจากสรางของอาลยวิชญาน และตวัของ
วิญญาณกแ็ปรสภาพมาจากอาลยวิชญาน เมื่อวิญญาณรับรูอารมณแลวก็สงขอมูลนั้นไปใหมนัสรับ
ชวงตอ  อยางไรก็ตาม เนือ่งจากวิญญาณเปนผลแหงกรรมในอดีต(วิปากวิญญาณ) การปรากฏตัว
ของวิญญาณจงึแฝงไวดวยคุณสมบัติหรือความโนมเอียงอันเปนผลแหงกรรมในอดีต  เมื่อวิญญาณ
รับรูอารมณทางอายตนะ  จงึเปนการรับรูที่แฝงไวดวยความโนมเอียงบางอยาง  นอกจากนัน้ อารมณ
ที่วิญญาณรับรูก็เปนเพยีงภาพที่ปรากฏออกมาจากอาลยวิชญาน  ดังนั้น จิตตมาตรในที่นี้ก็คือการ
บอกวาการรับรูอารมณของวญิญาณ ๖ เปนเพียงการรับรูมายาภาพทีเ่กดิจากการสรางของจิตเทานัน้ 
 (๓) จิตตมาตรอธิบายบนฐานมนัส: จากภาพแผนภูมจิะเห็นวา วงกลมของมนัสมีลูกศรชี้
ไปหาอารมณดวย ช้ีไปหาอาลยวิชญานดวย  นอกจากนั้น ยังมีลูกศรจากวิญญาณชี้เขามาหามนัส
ดวย นัน่หมายความวา มนัสไดรับขอมูลมายาภาพที่สงตอมาจากวิญญาณ  หลังจากรบัขอมูลมาแลว 
มนัสก็ทําการคิดปรุงแตงขอมูลนั้นภายใตอิทธิพลของอุปกิเลสฟุงขึ้นมาจากอาลยวชิญาน  เนื่องจาก
ขอมูลที่มนัสรับมาจากวิญญาณเปนขอมูลที่ผิดพลาด ประกอบกับมนัสกับถูกครอบงําดวยอุปกิเลส  
จึงนําไปสูการสรางความผิดพลาดทับถมทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก  และการปรุงแตงของมนัสนั้นมักจะ
ออกมาในรูปของการแบงแยกเปนตัวฉัน-ของฉัน แลวตามมาดวยความยึดมั่นถือมัน่เปนตวัตนของ
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๙๗ 

ตน  ผลแหงการคิดปรุงแตงของมนัสในที่สุดก็ถูกผองถายไปเก็บไวเปนพีชะในอาลยวิชญานตอไป  
ดังนั้น จติตมาตรในที่นี้ก็คอืการบอกวา โลกท่ีถูกมนัสคิดปรุงแตงขึ้นเปนเพยีงการสรางภาพมายา
ทับซอนภาพมายาเทานั้น       
 (๔) จิตตมาตรอธิบายบนฐานอารมณ: จากภาพแผนภูมจิะเห็นวา วงกลมอารมณมีลูกศร
ช้ีเขามาหาจากสามดาน คือ ช้ีมาจากอาลยวิชญาน  ช้ีมาจากวิญญาณ และชี้มาจากมนัส  หมายความ
วาอารมณหรือโลกแหงการรบัรูปรากฏตัวออกมาจากอาลยวิชญาน  อารมณนี้เปนขอมูลการรับรู
ของวิญญาณโดยตรง และเปนขอมูลแหงการคิดปรุงแตงของมนัสโดยออม  หลังจากอารมณผาน
การคิดปรุงแตงของมนัสแลว  ก็จะถูกนําไปเก็บสั่งสมไวในอาลยวชิญานเหมือนเดิม แตมีความ
วิจิตรซับซอนมากกวาเดิม  โดยนยันี้  จิตตมาตรในทีน่ี้ก็คือการบอกวา อารมณเปนเพียงส่ิงที่จติ
สรางขึ้น  เปนเพียงส่ิงที่จิตรับรู  และเปนเพียงส่ิงที่จิตคดิปรุงแตงขึ้น  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น 

๓.๔ จิตตมาตรกับแนวคิดไตรสวภาวะ 
 แนวคดิอีกอยางหนึ่งที่ถือวาเปนหัวใจสําคญัของนิกายโยคาจาร คือ ไตรสวภาวะ หรือ
ไตรลักษณะ หมายถึงแนวคดิที่วาดวยธรรมชาติหรือความจริง ๓ อยางที่เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิต
มนุษย  คือ ความจริงที่เราคดิวามันเปน  ความจริงตามที่มันเปน  และความจริงที่เรารูตามที่มันเปน  
ความจริงอยางแรกเรียกวา “ปริกัลปตะ” (the imagined)  หมายถึงสภาวะที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นมาอยาง
ผิดพลาด เชน ความเปนคูระหวางตวัฉนั-ของมัน เปนตน เหมือนภาพมายาในความฝนหรอืภาพ
มายากล   ความจริงอยางที่สองเรียกวา “ปรตันตระ” (the dependent)  หมายถึงสภาวะที่อิงอาศยักนั  
หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยของจิตที่อยูเบื้องหลังการเกิดปริกัลปตะ เหมือนกลวิธีการแสดง
มายากลของนกัมายากลที่ตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆ เชน ทักษะการแสดง ฉาก แสงสีเสียง และ
อุปกรณตางๆ และความจริงอยางที่สามเรียกวา “ปรินิษปนนะ” (the accomplished) หมายถึงสภาวะ
ที่เขาถึงความสมบูรณ  หรือความจริงที่บคุคลรูเห็นตามที่มันเปน  เหมือนความจริงเบื้องหลังภาพ
มายากลที่บุคคลไดรูเห็นทั้งหมด  จนภาพมายากลนั้นไมสามารถลวงเขาไดอีกตอไป  
 อยางไรก็ตาม ดี.ที. ซูสุกิ  มองวา คําวา “สวภาวะ” (สภาวะ) แมจะแปลวาความจริงหรือ
ธรรมชาติในตัวของมันเอง (self-nature) แตในกรณีของไตรสวภาวะไมใชแนวคิดทีต่องการอธิบาย
ความจริงสามแบบ หากแตเปนแนวคิดทางญาณวิทยาที่วาดวยความรูของมนุษยสามแบบมากกวา 
กลาวคือ ปริกลัปตะ หมายถึงความรูที่เกดิจากการคดิปรุงแตงอยางผดิพลาด  ปรตันตระ หมายถึง
ความรูตามแนวเหตุผล ไดแก ความรูที่ตั้งอยูบนฐานขอเท็จจริง (fact) แตยังเขาไมถึงความจริงตาม
ธรรมชาติ  หรืออยางที่เรียกในปจจุบนัวาความรูสัมพัทธ (relative knowledge) และปรินิษปนนะ 
หมายถึงความรูสมบูรณแบบ  ความรูที่ตรงตามความเปนจริง  ความรูสามแบบนี้อุปมาเหมือนเชือก
กับงู  ความรูแบบแรกเหมอืนคนที่เดินเหยียบอะไรบางอยางในที่มดืแลวคิดวาเปนง ู  ความรูแบบที่
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๙๘ 

สองเหมือนการกมลงไปมองดูส่ิงที่เหยยีบใกลๆ แลวรูวาเปนเชือก และความรูอยางที่สามเหมือน
การรูเชือกนั้นตามความเปนจริงของมัน  
 ผูวิจัยมองวา ไตรสวภาวะไมนาจะเปนแนวคิดทางญาณวิทยาที่วาดวยความรูสามแบบ
หรือสามระดบัอยางที่ซูสุกิตีความ แนนอนวาไตรสวภาวะเปนเรื่องทีเ่กี่ยวของกับความรูของมนุษย  
แตไมใชความรูสามแบบหรือสามระดับ  การที่นิกายโยคาจารใชคําวา “สวภาวะ” หรือ “ลักษณะ” 
บงบอกถึงจุดเนนที่ตองการนําเสนอความจริง  ซ่ึงคําทั้งสองนี้มีใชอยางแพรหลายทัง้ในฝายเถรวาท
และมหายาน สวนใหญแลวจะใชเพื่อบงบอกความจริง  เชนคําวา ไตรลักษณ  หมายถึงลักษณะหรอื
ความจริงสามอยาง คือ อนิจจตา  ทุกขตา และอนัตตตา หรือคําวา วเิสสลักษณะ หมายถึงลักษณะ
พิเศษเฉพาะตนที่ทําใหส่ิงหนึ่งแตกตางจากสิ่งหนึ่ง หรือคําวา สภาวธรรม  หมายถึงธรรมที่เปนจริง  
โดยนยันี้ ผูวจิัยจึงมองวา ไตรสวภาวะ นาจะเปนแนวคิดที่เสนอธรรมชาติหรือธาตุแทของสิ่งที่
มนุษยรับรูมากกวาตวัความรู  เหมือนภาพมายากล กับ การรับรูภาพมายากล  ส่ิงที่นิกายโยคาจาร
ตองการนําเสนอคือการชี้ใหเห็นวาธรรมชาติหรือธาตุแทของภาพมายากลเปนอยางไร  มากกวาที่จะ
บอกวาความรูในภาพมายากลเปนอยางไร  
 แนวคดิไตรสวภาวะของนิกายโยคาจารปรากฏหลายแหงทั้งในคัมภีรช้ันตนและชัน้รอง 
คัมภีรช้ันตน เชน สั

                                                       

มธินิรโมจนสูตร  ลังกาวตารสูตร คัมภีรช้ันรอง เชน ตริสวภาวนิรเทศ ซ่ึงเปน
คัมภีรที่ทานวสุพันธุแตงขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องไตรสวภาวะโดยตรง   ดังตวัอยางขอความตอไปนี ้

  ยตฺ  ขฺยาติ  ปรตนฺโตฺร’เสา  ยถา  ขฺยาติ  ส  กลฺปตะ/ 
         ปฺรตฺยยาธีนวฺฤตฺติตฺวาตฺ  กลฺปนามาตฺรภาวตะ// 
         ตสฺย  ขฺยตุรฺ  ยถาขฺยานํ  ยา  สทาวิทฺยนตา/ 
         เชฺญยะ  ส  ปรินิษฺปนฺนะ  สฺวภาโว’นนฺยถาตฺวตะ//๑๐๔

  ส่ิงที่ปรากฏขึ้นคือปรตันตระ  เพราะเปนไปตามเหตุปจจัย 
  รูปที่อาศัยปรตันตระปรากฏขึ้น คือ กัลปตะ 
  เพราะเปนเพียงการคิดปรุงแตงเทานั้น  
  ความไมมีอยางถาวรของรูปตามที่ปรากฏเพราะอาศัยปรตันตระนั้น 
  สภาวะนั้นพึงทราบวาเปนปรินิษปนนะ  เพราะความไมเปนอยางอื่น 

  

 
 ๑๐๔ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 32.  
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๙๙ 

 ขอความที่ยกมาแยกอธิบายไดดังนี้   
 (๑) กัลปตะ: “รูปที่อาศัยปรตันตระปรากฏขึ้น คือ กัลปตะ  เพราะเปนเพียงการคิดปรุง
แตงเทานั้น”  หมายความวา กัลปตะก็คือรูปหรือภาพมายาที่ปรากฏขึ้นจากการสรางของปรตันตระ   
ตัวกัลปตะเองไมมีอยูจริง  เพราะเปนสิ่งที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นมาลวนๆ แตเบื้องหลังการเกิดขึ้นของ
มันมีความจริงรองรับอยู  ความจริงที่วานี้ก็คือปรตันตระนั่นเอง  เหมือนภาพมายากลไมมีอยูจริง  
แตเบื้องหลังการเกิดของมันก็คือกลวิธีการแสดงของนักมายากล   
 (๒) ปรตันตระ: “ส่ิงที่ปรากฏขึ้นคือปรตันตระ  เพราะเปนไปตามเหตุปจจัย”  
หมายความวา ปรตันตระ คือสภาวะที่เปนไปตามเหตุปจจัย  กลาวคือกระบวนการคิดปรุงแตงของ
จิตที่ถูกครอบงําดวยกิเลส  ถาอธิบายในกรอบโครงสราง-หนาที่ของจิตสามระดับที่ไดอภิปราย
มาแลว  ปรตันตระก็คือการทํางานของมนัสภายใตอิทธิพลของอุปกิเลสนั่นเอง   
 (๓) ปรินิษปนนะ: “ความไมมีอยางถาวรของรูปที่ปรากฏขึ้นเพราะอาศัยปรตันตระนั้น  
พึงทราบวาเปนปรินิษปนนะ  เพราะความไมเปนอยางอื่น” หมายความวา ปรินิษปนนะก็คือความ
สูญสลายไปตลอดกาลของมายาภาพที่เกิดจากสรางของปรตันตระ  ถามวาเพราะเหตุไรมายาภาพจึง
สูญสลายไป  ตอบวาเพราะปรตันตระหยุดสรางมัน  เหตุที่หยุดสรางก็เพราะไมมีเหตุปจจัยที่ใหมัน
สรางอีก กลาวคือเมื่อบุคคลบรรลุถึงปรินิษปนนะ  ก็หมายความวาเขาไดรูเห็นโลกตามความเปน
จริงและละกิเลสไดทั้งหมด  เมื่อไมมีกิเลสก็ไมมีเหตุที่จะใหปรตันตระสรางมายาภาพอีกตอไป  
 ความจริงแลวแกนกลางของแนวคิดไตรสวภาวะก็คือปรตันตระหรือความเปนไปตาม
เหตุปจจัย   สวนปริกัลปตะและปรินิษปนนะเปนเพียงมิติสองดานของปรตันตระเทานั้นเอง   
กลาวคือ ปริกัลปตะ คือ มิติดานมายาภาพของปรตันตระ  สวนปรินิษปนนะ คือมิติดานปญญา
ของปรตันตระ  ซ่ึงมิติสองดานนี้บางครั้งเรียกวาสังสารวัฏ กับ นิพพาน ดังขอความตอไปนี้ 

  สังสาระหมายถึงปรตันตระดานความเศราหมอง   
  นิพพานหมายถึงปรตันตระดานความบริสุทธิ์ ๑๐๕

 จะเห็นวา สังสารวัฏ(ปริกัลปตะ) คือการทํางานของปรตันตระดานที่เศราหมองหรอืดาน
กิเลส  ซ่ึงก็คือมนัสที่ถูกครอบงําดวยอุปกิเลสดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง  สวนนิพพาน(ปรินิษปนนะ) 
คือการทํางานของปรตันตระดานบริสุทธิ์หรือดานปญญา  ดังภาพแผนภูมิตอไปนี้ 

 

                                                        
๑๐๕ มหายานสัมครหะ  อางใน Ian Charles Harris, The Continuity of Mādhyamaka and Yogācāra 

in Indian Mahāyāna Buddhism, p. 127. 
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๑๐๐ 

แผนภูมแิสดงมิติสองดานของปรตันตระ 
 
 
 
  
 สมมติใหภาพแผนภูมินี้เปนตัวแทนของไตรสวภาวะ   เสนจุดไขปลาตรงกลางหมายถึง
กระแสความตอเนื่องแหงเหตุปจจัยของปรตันตระ   เสนรอยหยักขางลางหมายถึงมิติดานสังสารวัฏ
หรือดานมายาของปรตันตระ  เสนดวงอาทิตยขางบนหมายถึงมิติดานนิพพานหรือดานปญญาของ    
ปรตันตระ   และเสนแนวตั้งที่เชื่อมเสนทั้งสามเขาดวยกันหมายถึงจุดหักเลี้ยวหรือจุดพลิกผัน (turning 
point) ของปรตันตระ  ถาปรตันตระเลี้ยวลงขางลางชีวิตก็จะดําเนินไปในเสนทางสังสารวัฏหรือ       
ปริกัลปตะ  แตถาปรตันตระเลี้ยวขึ้นขางบนชีวิตก็จะดําเนินไปในเสนทางนิพพานหรือปรินิษปนนะ    
 ความจริงแลวไตรสวภาวะก็คือรูปแบบการแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยยอนั่นเอง  เพราะ
ปฏิจจสมุปบาทก็เปนแนวคิดที่วาดวยความเปนไปตามเหตุปจจัยสองกระแสเหมือนกัน คือกระแส
สังสารวัฏหรือกระแสเกิดทุกข เรียกวา “สมุทยวาร” และกระแสนิพพานหรือกระแสดับทุกข 
เรียกวา “นิโรธวาร”  ในสองกระแสนี้ถือวาจิตเปนแกนกลางหรือมีบทบาทสําคัญที่สุด เทียบไดกับ
หลักปรตันตระ   ถาจิตทํางานบนฐานของอวิชชา  ตัณหา อุปาทาน วิถีชีวิตก็ดําเนินไปบนเสนทาง
แหงสังสารวัฏ  โดยชีวิตที่เดินบนเสนทางสายนี้จะเต็มไปดวยการคิดปรุงแตงสรางภาพมายาตางๆ 
(สังขาร) แลวตามมาดวยความยึดมั่นถือมั่นในภาพมายานั้นแบบมีตัวฉัน-ของฉัน (อหังการ-
มมังการ) ซ่ึงก็ถือวาสอดคลองกับหลักปริกัลปตะ  แตถาจิตทํางานบนฐานของวิชชาหรือปญญา    
วิถีชีวิตก็จะดําเนินไปในเสนทางแหงความดับทุกขหรือนิพพาน  โดยชีวิตที่เดินบนเสนทางสายนี้จะ
รูเห็นโลกตามความเปนจริง  ไมมีการสรางภาพมายาขึ้นมาทับซอนโลกแหงความจริง  ซ่ึงก็ถือวา
สอดคลองกับหลักปรินิษปนนะ 
 แนวคิดอยางหนึ่งที่นิกายโยคาจารมักจะนําเสนอควบคูกับไตรสวภาวะคือเร่ืองศูนยตา  
ซ่ึงมักจะถูกนําไปสนับสนุนการตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาอยูบอยๆ ดังที่ไดอภิปรายมาแลว
ในบทที่ ๒  ไดแกขอความตอไปนี้ 

  อภูตปริกลฺโป’สฺติ  ทฺวยํ  ตตฺร  น  วิทฺยเต/   
         ศูนฺยตา  วิทฺยเต  ตฺวตฺร  ตสฺยามป  ส  วิทฺยเต//๑๐๖

                                                        
๑๐๖ มัธยานตวิภาคการิกา อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 10.          
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๑๐๑ 

  การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงมีอยู   
  ความเปนคูหามีในการคิดปรุงแตงนั้นไม 
  ศูนยตามีอยูในการคิดปรุงแตงนั้น  
  แมในการคิดปรุงแตงนั้นก็มีศูนยตาอยู 

 คําวา “อภูตปริกลฺโป” ในที่นี้   เชอรบัตสกี และมูรติ ตีความวา หมายถึงส่ิงสัมบูรณ 
(the Absolute) หรือจิตบริสุทธิ์ (Pure Spirit) ผูสรางโลกแหงปรากฏการณ  ผูวิจัยมองวาทัศนะของ
นักวิชาการสองทานนี้ไมนาจะถูกตอง  ความจริงแลวคําวา “อภูตปริกลฺโป” ในขอความขางตนนี้
สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดเรื่องปรตันตระดังที่ไดอภิปรายมาแลว  ขอแยกอภิปรายดังนี้ 
 (๑) การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงมีอยู:  กอนอื่นขอทบทวนกอนวา ปริกัลปตะคือภาพ
มายาอันเปนผลผลิตของการคิดปรุงแตง   ถือวาไมเปนจริงหรือไมมีอยูจริง (อภูต) สวนการคิดปรุง
แตงคือการแสดงบทบาทดานสังสารวัฏของปรตันตระ   ถือวามีอยูจริง (อสฺติ) แตมีอยูตามเหตุปจจัย  
โดยนัยนี้  ขอความที่วา “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงมีอยู” (อภูตปริกลฺโป’สฺติ) จึงหมายถึงความมี
อยูตามเหตุปจจัยของปรตันตระในมิติดานสังสารวัฏหรือดานที่คิดปรุงแตงสรางภาพมายาตางๆ 
นั่นเอง 
 (๒) ความเปนคูหามีในการคิดปรุงแตงนั้นไม: ขอความนี้ตองการปฏิเสธความเปนคู
ระหวางสิ่งที่ถูกยึดถือ กับ ผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ) ที่เกิดจากการคิดปรุงแตง  หมายความวา 
กระบวนคิดปรุงแตงสรางมายาภาพของปรตันตระนั้น เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยหรือเปนไป
ตามหลักปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข   เมื่อเปนไปตามเหตุปจจัยจึงไมมีความเปนคูในทามกลาง
กระแสที่ไหลไปอยางตอเนื่องนั้น 
 (๓) ศูนยตามีอยูในการคิดปรุงแตงนั้น: เมื่อการคิดปรุงแตงของปรตันตระเปนไปตามเหตุ
ปจจัยดังกลาวมาแลว  จึงไมมีส่ิงที่เที่ยงแทถาวรหรือดํารงอยูดวยตัวของมันเองโดยไมขึ้นตอเหตุปจจัย  
กลาวคือไมมีส่ิงที่ถูกยึดถือ กับ ผูยึดถือ  ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา “ศูนยตา” หมายถึงความวางจากความมี
อยูเปนอยูดวยตัวของมันเอง 
 (๔) แมในการคิดปรุงแตงนั้นก็มีศูนยตาอยู: ขอความนี้มีความหมายไมตางจากขอความ
ที่ ๓  เปนเพียงการพูดทวนซ้ํากลับไปกลับมาเพื่อใหเขาใจชัดเจนเทานั้น   ตางกันตรงที่ขอความที่ ๓ 
เปนการพูดตั้งตนจากศูนยตาแลวโยงไปหาการคิดปรุงแตง  สวนขอความที่ ๔ เปนการพูดตั้งตนจาก
การคิดปรุงแตงแลวโยงไปหาศูนยตา  การพูดลักษณะเชนนี้นิยมใชบอยในคัมภีรมหายาน  ตัวอยาง
ขอความในคัมภีรปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรที่วา “ดูกอนสารีบุตร รูปไมตางจากความวาง  ความ
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๑๐๒ 

วางไมตางจากรูป  รูปคือความวาง  ความวางคือรูป  แมเวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ ก็เปน
เชนเดียวกันนี้”๑๐๗ เปนตน  
 นอกจากนั้น นิกายโยคาจารยังถือวา ศูนยตา กับ หลักทางสายกลาง เปนเรื่องเดียวกัน 
ดังขอความตอไปนี้ 

  ทฺวยาภาโว  หฺยภาวสฺย  ภาวะ  ศูนฺยสฺย  ลกฺษณมฺ/ 
        น  ภาโว  นาป  วาภาวะ  น  ปฺฤถกฺไตฺวกลกฺษณมฺ// ๑๐๘

  ลักษณะศูนยตา คือความไมมีแหงความเปนคู  ความมีแหงความไมมี 
  ความมีก็ไมใช  แมความไมมีก็ไมใช  ศูนยตาไมมีความหลากหลาย 
  และไมมีความเปนหนึ่งเดียว 

 ขอความนี้แยกอธิบายไดดังนี้ 
 (๑) ลักษณะศูนยตา คือความไมมีแหงความเปนคู  ความมีแหงความไมมี: ขอความนี้มี
สองตอน คือตอนแรกเปนขอความปฏิเสธ (negation) วาความเปนคูไมมีอยูจริง  สวนตอนหลังเปน
ขอความยืนยันการปฏิเสธนั้นซ้ําอีก (assertion of negation) คือยืนยันความมีอยูแหงความไมมีความ
เปนคูนั้น พูดงายๆ วา ตอนแรกปฏิเสธวา ไมมีความเปนคู   ตอนหลังยันยืนวา มีความไมเปนคู 

(๒) ความมกี็ไมใช  แมความไมมีก็ไมใช:  ขอความนี้ทานวสุพันธุขยายความวา 
“อยางไร เรียกวาความมีก็ไมใช  คือความไมมีแหงความเปนคู  อยางไรเรียกวา ความไมมีกไ็มใช  
คือความมีแหงความไมมีความเปนคู  นี้คือลักษณะแหงศนูยตา” (กถํ  น ภาโว  ยสฺมาทฺ  ทฺวยสฺยา
ภาวะ.  กถํ  นาภาวะ  ยสฺมาทฺ  ทฺวยาภาวสฺย  ภาวะ.  เอตจฺจ  ศูนฺยตา ลกฺษณม.ฺ)๑๐๙  ขอความนี้ก็มี
ความหมายอยางเดียวกับขอความที่ ๑ เพยีงแตเปลี่ยนวิธีพูดเทานัน้  กลาวคือ ขอความวา “ความมีก็
ไมใช” หมายถึงความไมมีแหงความเปนคู  สวนขอความที่วา “ความไมมีก็ไมใช” หมายถึงความมี
อยูของความไมมีความเปนคูนั้น  
 (๓) ไมมีลักษณะหลากหลาย และไมมีลักษณะหนึ่งเดียว: ขอความนี้ทานวสุพันธุขยาย
ความวา  
 

                                                        
๑๐๗ Tripitaka Master Hsuan Tsang, The Prajñā Pāramitā Heart Sūtra (New York: The Sūtra 

Translation Committee of the United States and Canada, 1995), p. 31. 
๑๐๘ มัธยานตวิภาคการิกา อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 13. 
๑๐๙ มัธยานตวิภาคการิกาภาษยะ  อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of 

Experience, p. 73.  
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๑๐๓ 

         ปฺฤถกฺตฺเว  สติ  ธรฺมาทนฺย  ธรฺมตาติ  น  ยุชฺยเต,  อนติฺยตาทุกฺขตาวตฺ.   
                              เอกตฺเว  สติ  วิสุทฺธฺยาลมฺภนํ  ชฺญานํ  น  สฺยาตฺ  สามานฺยลกฺษณมฺจ.๑๑๐  

  ถาความหลากหลายมีอยู  ความเปนธรรมดา (ธรรมตา) ก็จะเปนอื่นจากสิ่งทั้งหลาย
(ธรรมา) ดังนั้น  จึงไมถูกตอง   ความไมเที่ยง (อนิตยตา) ความเปนทุกข(ทุกขตา)      
ก็เหมือนกัน  ถาความเปนหนึ่งเดียวมีอยู  ญาณอันมีความบริสุทธิ์เปนอารมณก็จะมี
ไมได   สามัญลักษณะก็จะมีไมได  

 ขอความนี้ทานวสุพันธุตองการปฏิเสธแนวคิดสุดโตงสองดาน คือ แนวคิดปุถุลักษณะ 
(plurality) คือแนวคิดวาดวยความมีอยูอยางหลากหลายโดยไมขึ้นตอเหตุปจจัยของสิ่งตางๆ  และ
แนวคิดเอกลักษณะ(identity) คือแนวคิดวาดวยความคงที่คงเดิมตลอดกาลของสิ่งทั้งหลาย ทานมอง
วาถามีปุถุลักษณะ  ส่ิงทั้งหลายก็จะดํารงอยูอยางอิสระ  ไมขึ้นตอกฎธรรมดา(ธรรมตา) หรือกฎแหง
ความเปนไปตามเหตุปจจัย  ในขณะเดียวกัน  ถามีเอกลักษณะ  ส่ิงทั้งหลายจะมีความคงเดมิอยูตลอด
กาล  กฎแหงไตรลักษณ คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตา ก็จะมีไมได  
นอกจากนั้น ถามนุษยมีความคงเดิมอยูตลอด  การที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูการตรัสรูก็จะเกดิขึน้
ไมได  กลาวโดยสรุป ทั้งปุถุลักษณะและเอกลักษณะ  ลวนเปนแนวคิดสุดโตงที่ขัดกับกฏแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยทั้งส้ิน ดังนั้น ศูนยตาจึงเปนแนวคิดทางกลางที่ปฏิเสธสุดโตงสองดานนี้  
 ทานวสุพันธุมองวา ศูนยตา เรียกชื่อไดหลายอยาง ดังขอความตอไปนี้ 

  ตถตา  ภูตโกฏิศฺจานิมิตฺตํ  ปรมารฺถตา/ 
        ธรฺมธาตุศฺจ  ปรฺยายาะ  ศนฺูยตายาะ  สมาสตะ// 

  กลาวโดยยอ ไวพจนของศูนยตา คือ ตถตา  ภูตโกฏิ  อนิมิตตะ 
  ปรมัตถตา  และธรรมธาตุ๑๑๑   

 อนนฺยถาวิปรฺยาสตนฺนิโรธารฺยโคจไระ/ 
        เหตุตฺวาจฺจารฺยธรฺมานํา  ปรฺยายารฺโถ  ยถากรฺมมฺ//๑๑๒

  ความหมายแหงไวพจนของศูนยตา คือ ความไมเปนอยางอื่น 

                                                        
๑๑๐ มัธยานตวิภาคการิกาภาษยะ  อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of 

Experience, p. 73.  
๑๑๑ มัธยานตวิภาคการิกา  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 13. 
๑๑๒ มัธยานตวิภาคการิกา  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only, p. 13. 
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๑๐๔ 

  ความไมผันแปร  ความดับแหงนิมิตนั้น  ทางโคจรของพระอริยะ 
  และความเปนเหตุแหงอริยธรรม ตามลําดับ 

 จากขอความทีย่กมา  ไวพจนของศูนยตาโดยสรุปมี ๕ อยาง คือ  
 (๑) ตถตา หมายถึง ความเปนเชนนั้น  ความไมกลับกลายไปเปนอยางอื่นจากความเปน
เชนนั้น (อนันยถา) กลาวคือเคยเปนศูนยตาอยางไร  ก็คงเปนเชนนัน้ตลอดไป   
 (๒) ภูตโกฏิ  หมายถึง ยอดแหงความจริง  ทานวสุพันธุขยายความวา “ศูนยตา  เรียกวา 
ภูตโกฏิ เพราะอรรวาไมมีความผันแปร  คือไมเปนที่ตั้งแหงความวิปริต” (อวิปรฺยาสารฺเถน  ภูตโกฏิะ, 
วิปรฺยาสวสฺตุตวฺาตฺ)๑๑๓ หมายความวา ศูนยตาไมมีทางที่จะวปิริตผิดเพี้ยนไปจากความเปนศูนยตาได 
 (๓) อนิมิตตะ คํานี้ทานวสุพนัธุไมไดใหรายละเอียดไว  แตคํานี้นาจะหมายถึงความไมมี
ลักษณะหรือเครื่องหมาย (signlessness) ที่แสดงถึงความเที่ยงแทถาวร  เชนคําวา “อนิตตวิโมกข” 
หมายถึงหลุดพนดวยไมถือนิมิต กลาวคอื ความหลุดพนที่เกดิจากปญญาพิจารณาเห็นนามรูปโดย
ความเปนอนจิจังแลวถอนนมิิตเสียได๑๑๔   
 (๔) ปรมัตถตา หมายถึง ความเปนปรมัตถ หรือความมีอรรถอันสูงสุด ทานวสุพนัธุ
ขยายความคํานี้วา “ศูนยตา เรียกวา ปรมัตถตา เพราะเปนทางโคจรแหงญาณของพระอริยะ คือเปน
วิสัยแหงญาณอันสูงสุด”  หมายความวา  เมื่อศูนยตามีอรรถอันสูงสุด  การที่จะเขาถึงศูนยตาไดก็
ตองอาศัยญาณระดับสูงของพระอริยะเชนเดียวกนั   
 (๕) ธรรมธาตุ หมายถึง ภาวะที่ดํารงอยูตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ   ทานวสุพันธุ
ขยายความวา “ศูนยตา เรียกวา ธรรมธาตุ  เพราะความเปนเหตแุหงอริยธรรม”๑๑๕  คําวา “ธาตุ” ใน
ที่นี้ทานใชในความหมายวา “เหต”ุ ดังนั้น ธรรมธาตุ จึงมีความหมายวา ศูนยตาเปนเหตแุหงธรรม
อันประเสริฐ  กลาวคือเมื่อบุคคลเขาใจศูนยตา  ศูนยตาก็จะเปนเหตุใหเขาถึงธรรมอันประเสริฐคือ
นิพพาน 
 ตอไปขอเขาสูประเด็นปญหาที่วา แนวคิดจิตตมาตรสามารถอธิบายภายใตกรอบแนวคิด
ไตรสวภาวะไดอยางไร  ความจริงแลวเนื้อหาสาระของแนวคดิทั้งสองนี้ไมมีอะไรแตกตางกนัเลย  
เพียงจดุเนนในการนําเสนอเทานั้นที่แตกตางกัน กลาวคือ จิตตมาตรเนนอธิบายโลกประสบการณ

                                                        
๑๑๓ มัธยานตวิภาคการิกาภาษยะ อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of 

Experience, p. 76.    
๑๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมกิ จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๘. 
๑๑๕ มัธยานตวิภาคการิกาภาษยะ  อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of 

Experience, p. 73.  
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๑๐๕ 

ของมนุษยโดยลดทอนลงไปหาจิต  สวนไตรสวภาวะเนนอธิบายตวัสภาวะหรือความจริงของโลก
แหงประสบการณนั้น  แนวคิดทั้งสองนี้สามารถอธิบายควบคูกันไปได ดังนี้  
 (๑) จิตตมาตรกับปริกัลปตะ: ความเปนจิตตมาตรของปริกัลปตะก็คือวา ธรรมชาติหรือ
ธาตุแทของปริกัลปตะเปนเพยีงมายาภาพทีถู่กคิดปรุงแตงขึ้นลวนๆ  ถามวาใครเปนผูคิดปรุงแตงมนั
ขึ้นมา  ตอบวาจิตนั่นเองคิดปรุงแตงมันขึ้นมา  ดังนั้น จึงเรียกไดวา ปริกลัปตะเปนเพยีงจิตเทานั้น 
 (๒) จิตตมาตรกับปรตันตระ: ความเปนจิตตมาตรของปรตันตระก็คือวา ธรรมชาติ
ของปรตันตระคือความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงก็คือการทํางานของจิตนั่นเอง และการทํางานของ
จิตนี้เปนเปนบอเกิดของปริกลัปตะดวยและเปนบอเกิดของปรินิษปนนะดวย ดังนั้น จึงเรียกไดวา 
ปรตันตระก็คอืจิตนั่นเอง  หมายความวาจตินั่นเองเปนตวักําหนดความเปนไปของชีวติทั้งหมด 
 (๓) จิตตมาตรกับปรินิษปนนะ: ความเปนจิตตมาตรของปรินิษปนนะสามารถอธิบายได
ดวยแนวคิด “วิชญัปติมารตา” ของทานวสุพันธุ  กลาวคือ เมื่อบุคคลเขาถึงปรินิษปนนะหรือสภาวะ
ที่รูเห็นโลกตามความเปนจรงิ  จนมองเหน็ความวางหรือความเปนมายาของโลกแหงทวิภาวะวาเปน
เพียงการคิดปรุงแตงของจิตเทานั้น  ดังนัน้ จึงเรียกไดวา ปรินิษปนนะก็คือการรูความจริงของโลก
แหงทวิภาวะวาเปนเพยีงจิตเทานั้น (วิชญัปติมารตา) 
 กลาวโดยสรุป แนวคดิไตรสวภาวะของนิกายโยคาจารเปนแนวคิดทีพ่ยายามสรุปรวม
คําสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดใหอยูในกรอบความจริง ๓ อยาง  ไมวาจะเปนหลักอริยสัจ ๔ 
หลักปฏิจจสมปุบาท หรือหลักศูนยตา สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดไตรสวภาวะไดทั้งหมด ความ
จริง ๓ อยาง คือ (๑)  ความจริงที่มนุษยคดิวามันเปน (ปริกัลปตะ) ไดแก โลกแหงมายาภาพที่มนษุย
ปุถุชนสรางขึ้นแลวยึดมั่นถือมั่นบนฐานอวิชชา ตัณหา  อุปาทาน เทียบไดกับทกุขในอริยสัจ ๔   
(๒) ความจริงตามที่มันเปน (ปรตันตระ) ไดแก ความจรงิตามเหตุปจจยั   ซ่ึงความเปนไปตามเหตุ
ปจจยันี้มีทัง้ดานที่นําไปสูการสรางภาพมายาและเกิดปญหาความทกุข เทยีบไดกับสมุทยัในอริยสัจ ๔ 
และ (๓) ความจริงที่มนุษยรูเห็นตามที่มนัเปน (ปรินษิปนนะ)  ไดแก ความจริงทีม่นุษยผูพัฒนาตน
จนเกดิปญญารูแจงเหน็จริงตามที่มันเปนหรือเห็นตามเหตุปจจยั เทียบไดกับนิโรธในอริยสัจ ๔ 
นอกจากนั้น แนวคดิเรื่องศนูยตาก็สามารถอธิบายไดดวยไตรสวภาวะเชนเดียวกนั กลาวคือ ศูนยตา
ของปริกัลปตะคือความวางจากความมีอยูจริงของโลกมายาภาพที่มนษุยสรางขึ้น เชน ความวางจาก
ทวิภาวะระหวางตัวฉัน-ของฉัน ศูนยตาของปรตันตระคือความวางจากสิ่งที่มีอยูเปนอยูดวยตวัของ
มันเองในทามกลางกระแสแหงเหตุปจจัย  และศูนยตาของปรินิษปนนะคือความวางที่มนุษยเขาถึง
ดวยปญญาหรือความวางอันเปนเหตุใหมนษุยเขาถึงความหลุดพน 
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๑๐๖ 

๓.๕ สรุป  
 แนวคดิจิตตมาตรในคัมภีรของนิกายโยคาจารที่ไดอภิปรายมาทั้งหมด ผูวิจยัมองวาเปน
แนวคดิที่ยังคงดําเนินตามแนวทางของพระพุทธศาสนายคุตนที่วา “ภกิษุทั้งหลาย ทั้งในกาลกอน
และในกาลบัดนี้  เราบัญญัติทุกขและความดับทุกข”๑๑๖  กลาวคือเปนแนวคิดที่ยกเอาชวีติของสัตว
ในไตรภูมิหรือในโลกแหงสังสารวัฏเปนตัวตั้ง แลวช้ีใหเห็นวาสภาพปญหาของชีวติในไตรภูมิเปน
อยางไร เชน ปญหาการรับรูที่ผิดพลาด  ปญหาการปรุงแตงสรางโลกมายาภาพ  ปญหาความยดึมั่น
ถือมั่นในมายาภาพที่สรางขึ้นอยางผิดๆ  เปนตน จากนัน้จึงสืบสาวยอนกลับไปหาตนตออันเปนทีม่า
ของปญหาดังกลาวนี้  นั่นคอืจิตที่ถูกครอบงําดวยกิเลส  รวมทั้งวาสนาพีชะตางๆ ที่ส่ังสมไวในจิต  
เปนรูปแบบการมองแบบโยงจากผลไปหาเหตุตามหลักอริยสัจ ๔ ผลคือชีวิตในไตรภมูิ (ทุกข) เหตุ
คือจิตที่ยังมีกิเลส(สมุทัย) ดังนั้น ผูวิจยัจึงมองวาแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารไมนาจะเปน
แนวคดิที่พยายามลดทอนสรรพสิ่งในจักรวาลลงไปหาจติในฐานะเปนความจริงทางอภิปรัชญาเพียง
อยางเดยีว หากแตเปนแนวคิดทางจริยธรรมที่พยายามลดทอนปญหาชีวิตในโลกแหงสังสารวัฏลง
ไปหาจิต  แลวเสนอทางออกของปญหาดวยการปฏิบัติโยคะ (โยคาจาร แปลวาการปฏิบัติโยคะหรือ
สมาธิ) เพื่อพัฒนาจิตใหหลุดพนหรืออยูเหนือระดับทีเ่รียกวา “จิตตมาตร” หรือระดบัสังสารวัฏ ซ่ึง
เราอาจเรียกแนวคิดนีว้า “จริยธรรมที่เนนความสําคัญของจิต” (mind-based morality) ในความหมาย
ที่วาจิตเปนตัวกําหนดความเปนไปของชีวติทั้งในดานความทุกขและความดับทุกข 

   

                                                        
๑๑๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔.   
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บทที่ ๔  

แนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาท 

 ในบทที่ผานมาผูวิจัยไดอภิปรายเรื่องจิตตมาตรในคัมภีรนิกายโยคาจารโดยไดขอสรุปวา 
จิตตมาตรไมนาจะเปนแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกและเสนอวาจิตเทานั้นมีอยูเพียง
อยางเดียว  แตนาจะเปนแนวคิดทางจริยธรรมที่ลดทอนปญหาชีวิตในโลกแหงสังสารวัฏลงไปหาจิต  
แลวเสนอทางออกของปญหาดวยการปฏิบัติโยคะเพื่อพัฒนาจิตใหหลุดพนจากสังสารวัฏ หรือเปน
แนวคิดทางจริยธรรมที่เนนความสําคัญของจิต (mind-based morality) โดยมองวาจิตเปนตัวกําหนด
ความเปนไปของชีวิตทั้งในดานความทุกขและความดับทุกข  สําหรับเนื้อหาในบทที่ ๔ นี้เราจะ
ยอนกลับไปศึกษาแนวคิดเรื่องจิตในคัมภีรพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทเพื่อหาคําตอบวามี
แนวคิดใดบางหรือไมที่นาจะเปนรองรอยหรือรากฐานแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร    โดยได
กําหนดประเด็นอภิปรายคลายกับเนื้อหาของบทที่ผานมา คือ (๑) ความหมายและธรรมชาติของจิต    
(๒) โครงสราง-หนาที่ของจติ  (๓) ธรรมชาติเดิมแทของจิต (๔) โลกในทัศนะของพระพุทธศาสนา
ยุคตนและเถรวาท  และ (๕) บทบาทของจิตในการสรางโลก    

๔.๑ ความหมายและธรรมชาติของจิต 
 พระพุทธศาสนาเถรวาทไดใหความหมายของคําวา “จิต” ใกลเคยีงกบัความหมายทีฝ่าย  
โยคาจารไดใหไว  กลาวคอืจติมีความหมาย ๔ อยางหลักๆ คือ (๑) ความหมายในแง “คิด/รูอารมณ”   
ดังขอความที่วา “จินฺเตตีต ิจติฺต. อารมมฺณ วิชานาตีต ิอตโฺถ”  แปลวา ธรรมชาตใิด  ยอมคดิ  อธิบาย
ความวา ยอมรูแจงอารมณ (๒) ความหมายในแง “กอ/สราง” ดังขอความที่วา “วจิิตรกรณา จิตตฺํ” 
แปลวา ที่ช่ือวาจิตเพราะกอ/สรางใหวจิิตร  (๓) ความหมายในแง “เก็บ/สั่งสม”  ดังขอความที่วา “จิโนต ิ 
อตฺตสนตฺาน”ํ  ที่ช่ือวาจิต เพราะสั่งสมสันดาน(การสืบตอ)ของตน หรือ  “จิตฺตํ กมฺมกเิลเสห”ิ  แปลวา 
ที่ช่ือวา จิต เพราะสั่งสมไวดวยกรรมและกเิลส และ  (๔) ความหมายในแง “วิจิตร”  ดังขอความที่วา 

“จิตฺตํ  ตายต”ิ  แปลวา ที่ช่ือวา จิต เพราะรักษาไวซ่ึงความวิจิตร  หรือ  “วิจิตฺตารมฺมณ”ํ  แปลวา ที่ช่ือ
วาจิต เพราะมอีารมณอันวจิติร  หมายถึงวจิิตรทั้งตัวจิตเองและอารมณที่จิตปรุงแตงขึน้๑ ความหมาย
ของจิตดังกลาวนี้ถูกนยิามขึน้บนฐานคิดทีว่าจิตมีโครงสราง-หนาที่แตกตางกันหลายระดับ จิตบาง
ระดับทําหนาที่รับรูโลกทางอายตนะ  บางระดับทําหนาที่ปรุงแตงโลกที่รับรูใหวิจติรพิสดาร  และ

                                                  
๑ อภิ.สํ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๑๐-๑๑๓., ดูเพิ่มเติมใน วิภาวินี. (บาลี) ๒/๑๖๕-๑๖๖.   
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๑๐๘ 

บางระดับทําหนาที่เปนที่เก็บสั่งสมผลแหงการกระทําทั้งหมดทั้งที่ดแีละไมด ี
 มองในแงธรรมชาติของจิต  พระพุทธศาสนายุคตนไดกลาวถึงธรรมชาติของจิตไว ๔ 
อยาง กลาวคือ (๑) ไปไดไกล (ทูรงฺคมํ) ธรรมชาติในแงนี้หมายเอาพฤติกรรมการรับรูอารมณของจิต 
หมายความวา จิตสามารถไปรับรูอารมณที่อยูหางไกลได  แมเหตุการณในอดตีไดผานมาแลวอยาง
ยาวนานหรือเหตุการณที่อยูหางไกลในอนาคต  จิตก็สามารถรับเอาเหตุการณนัน้มาเปนของอารมณ
ของมันได  (๒) เที่ยวไปผูเดียว (เอกจร)ํ ธรรมชาติในแงนี้หมายเอาการเกิดดับเปนขณะๆ ของจิต 
หมายความวา จิตมีธรรมชาติที่เกิดดับทีละดวง  เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึน้แลวดับไป  กจ็ะเปนปจจยัให
จิตดวงอืน่เกดิขึ้นในรูปกระแสที่ตอเนื่อง (๓) ไมมีสรีระ (อสรีรํ) ธรรมชาติในแงนี้หมายเอาความไร
รูปรางของจิต  หมายความวาจิตเปนสิ่งนามธรรม   จึงไมมีสรีระรางกาย  ไมมีรูปรางสัณฐาน  ไมมี
น้ําหนกั  ไมมสีี ไมมีกลิ่น และไมมีการกินที่  ซ่ึงตางจากสิ่งรูปธรรมทั้งหลาย  และ (๔) มีถํ้าเปนที่
อาศัย (คุหาสยํ) ธรรมชาติในแงนี้หมายเอาการที่จิตจะตองมีที่อยูอาศัย  เหมือนคนที่อาศัยอยูใน
บานเรือนหรือสัตวที่อาศัยอยูในถ้ํา พระพทุธศาสนายุคตนไมไดช้ีชัดวาถํ้าอันเปนที่อาศัยของจิตนั้น
หมายถึงอวยัวะสวนใดในรางกาย  อาจจะหมายถึงรางกายอันเปนที่อาศัยของจิตแบบรวมๆ หรือ
หมายถึงการอยูรวมกนัระหวางนามกับรูปในขันธ ๕ ก็ได  อยางไรก็ตาม  คัมภีรสายพระอภิธรรม
และคัมภีรช้ันอรรถกถาไดระบุชัดลงไปเลยวาหมายถึง “หทยรูป” ๒ คือหัวใจอันเปนฐานที่ตั้งของจิต 
(heart-basis)  

๔.๒ โครงสราง-หนาท่ีของจิต 
 ในพระพุทธศาสนายุคตน  คาํที่พระพุทธเจาทรงใชเปนชื่อจิตมีอยู ๓ คําหลักๆ คือคําวา 

“จิต มโน วิญญาณ” ทั้งสามคํานี้เปนไวพจนกนั (synonym) คือสามารถใชแทนกันได  ดังขอความที่วา  
ตถาคตเรียกสิ่งนี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น ดวงหนึ่งเกดิขึ้น ดวงหนึ่ง
ดับไปตลอดทัง้คืนและวัน เปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในปาเลก็และปาใหญจับกิ่งไม 
ปลอยกิ่งไมนัน้แลว ยอมจับกิ่งอ่ืน  ปลอยกิ่งนั้นแลวยอมจับกิ่งอ่ืนตอไป ฉะนัน้ ตถาคตจึง
เรียกสิ่งนีว้า จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดบัไป
ตลอดทั้งคืนและวัน๓  
ในบทที่ผานมาเราไดอภิปรายมาแลววา คําทั้งสามนี้เปนที่มาของแนวคิดเรื่องการทํางาน

ของจิตสามระดับและทฤษฎวีิญญาณ ๘ ของนิกายโยคาจาร อยางไรกต็าม  การบอกวา จิต มโน 
วิญญาณ เปนไวพจนกนัและใชแทนกนัไดนั้น  มองเผินๆ เหมือนจะเปนคําที่สามารถใชแทนกันได

                                                  
๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗/๒๒.  ดูเพิ่มเติมใน  ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๖/๒๒๔.  
๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๖. 
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๑๐๙ 

ในทุกกรณี   เหมือนวดัที่มีช่ือเรียกสามชื่อ คือ วัดศรีสุดาราม  วัดชีปะขาว  และวัดชีผาขาว  ไมวาเรา
จะเรียกวดันี้ดวยช่ือใดก็ตามก็หมายถึงวัดเดียวกันนั่นเอง  ผูวิจยัมองวา    คําทั้งสามในพุทธพจนทีย่ก
มาขางตน มีนัยสําคัญที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ การที่พระพุทธเจาตรัสวา “ตถาคตเรียกสิ่งนีว้า 
จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง” จําเปนหรือไมที่จะตองเปนคําเรียกสิ่งเดยีวกันในความหมายเดียวกัน
ทุกกรณีเหมือนตัวอยางวัดทีม่ีช่ือเรียกสามชื่อ  การบอกวาคําทั้งสามเปนไวพจนกันนัน้  ผูวจิัยมองวา
นาจะมีความหมายเพยีงวาเปนคําเรียกชื่อจติเหมือนกนั  แตไมไดหมายความวาเปนคาํที่แสดงถึงการ
ทํางานของจิตในระดับเดยีวกัน  ดังจะเห็นไดจากขอความถัดมาที่วา “จติเปนตนนัน้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น 
ดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวนั”  ขอความนี้แสดงถึงการเกิดดับเปนขณะๆ อยางตอเนื่องของจิต  
ซ่ึงการเกิดดับนี้เปนไปไดทัง้การเกิดดับแบบหยุดนิ่งอยูกับที่และการเกิดดับที่เปนไปพรอมกับการ
เคล่ือนยายตําแหนง เหมือนรถยนตที่ติดเครื่องไวแลวจอดนิ่งอยูกับที่กับรถยนตที่ติดเครื่องแลว
ขับเคลื่อนไปขางหนา แตดูเหมือนวาพทุธพจนขางตนจะเนนการเกิดดับแบบเคลื่อนยายตําแหนง
มากกวา  ดังอุปมาเรื่องลิงที่วา “เปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในปาเล็กและปาใหญจับกิ่งไม ปลอย
กิ่งไมนั้นแลวยอมจับกิ่งอ่ืน ปลอยกิ่งนัน้แลวยอมจับกิ่งอ่ืนตอไป ฉะนั้น” จะเห็นวา ลิงจะ
เคล่ือนไหวแบบยายตําแหนงไปเรื่อยๆ จากกิ่งไมหนึ่งไปยังกิ่งไมหนึ่ง  ดังนัน้ จึงเปนไปไดวา จติ 
มโน วิญญาณ เปนคําเรยีกชื่อจิตที่เปลี่ยนแปลงแบบเกดิดับที่ไปพรอมกับการเคลื่อนยายระดับการ
ทํางาน  เหมือนนายแดงเวลาอยูบานพวกลกูๆ เรียกเขาวา “พอ”  พอออกจากบานไปสอนหนังสือที่
โรงเรียน พวกเด็กๆ เรียกเขาวา “ครู” หลังเลิกเรียนเขาแวะไปประชุมสมาคมศิษยเกา  เพื่อนๆ ศษิย
เกาเรียกเขาวา “ประธาน”  จะเหน็คําวา คําทั้งสาม คือ พอ ครู และประธาน แมจะเปนคําเรียกบุคคล
คนเดียวกนัคือนายแดง   แตก็ไมไดหมายความวาจะเปนคําที่แสดงถึงบทบาทหนาที่ทางสังคมอยาง
เดียวกัน    โดยนยันี้  ผูวิจยัจึงมองวา คําวา “จิต  มโน วิญญาณ” นาจะเปนคําทีพ่ระพุทธศาสนา     
ยุคตนใชเรยีกจิตที่เปลี่ยนแปลงการทํางาน ๓ ระดับ  ดงัรายละเอียดตอไปนี ้

 (๑) จิตระดบัมูลฐาน (จิต/ภวังคจิต): หมายถึงจิตพื้นฐานที่อยูในภาวะธรรมชาติของมัน
ลวนๆ ยังไมแปดเปอนดวยกเิลส ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษทุั้งหลาย จิตนีป้ระภัสสร  แตจิตนั้นเศรา
หมองแลวเพราะอุปกิเลสที่จรมา”๔  พระอรรถกถาจารยตีความ “จิต” ในที่นี้วาหมายถึง “ภวังคจิต” 
ไดแกจิตที่เปนองคแหงภพ หรือจิตที่รักษาความสืบเนื่องของชีวิต (life-continuum) ตั้งแตเกิดจน
ส้ินชีวิต(ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงจุติ) ที่วาเปนประภัสสรนัน้หมายความวามีความสะอาดบริสุทธิ์โดย
ธรรมชาติ (ปกติปริสุทฺธ) ความเศราหมองเปนเพยีงกิเลสที่จรมาเปนครั้งคราว  ไมใชธรรมชาติ

                                                  
๔ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๙/๙.    
   “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ” 
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๑๑๐ 

ดั้งเดิมของจิต เหมือนมารดาบิดาและครอูาจารยผูมีสีลาจารวัตรบริสุทธิ์งดงาม  แตกลับมาเสีย
ช่ือเสียงเพราะความประพฤติเสียหายของบุตรและศิษย  ความเสียช่ือเสียงไมไดเกิดขึ้นภายในตัว
มารดาบิดาและครูอาจารย  หากเปนเรื่องที่คนอื่นนําเขามาหรือสรางขึ้นแลวสงผลกระทบมาถึงตัว
ทาน อยางไรก็ตาม  ถึงแมช่ือเสียงของทานเหลานี้จะเสียไป  แตความบริสุทธิ์ภายในตัวทานหาได
สูญเสียตามไปดวยไม  ถามวาเมื่อจิตบริสุทธิ์อยูโดยธรรมชาติแลว  กิเลสเขามาทําใหมันเศราหมอง
ไดอยางไร  พระอรรถกถาจารยไดใหคําตอบปญหานี้วา    

ภวังคจติแมจะบริสุทธิ์โดยธรรมชาต ิ (ปกตปิริสุทฺธมฺป)  ก็ช่ือวาเปนอนัเศราหมอง เพราะ
อุปกิเลสทีจ่รมา ซ่ึงเกิดขึน้เพราะจติสหรคตดวยกิเลสมีโลภะเปนตน อันมีความกําหนัดขดั
เคืองและความหลงเปนสภาวะ ในขณะแหงชวนจติ เหมือนมารดาบิดาและอุปชฌายอาจารย
ผูสมบูรณดวยอาจาระ (แต) กลับมาไดความเสียช่ือเสียง เพราะบตุรเปนตน ฉะนีแ้ล๕

 จะเห็นวา พระอรรถกถาจารยไดตอบปญหาเรื่องความเศราหมองของจิตดวยทฤษฎีจิต
สองระดับ คือ ระดับภวังคจิต และระดบัวิถีจิต หมายความวา นับตั้งแตจิตออกจากภวังคมารับรู
อารมณทางอายตนะแลวผานไปจนถึงชวงโวฏฐัพพนจิต (จิตที่ตัดสินอารมณ) ถือวาระหวางนี้จิตยัง
มีความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติของตนอยู  แตพอถึงชวงชวนจิต (จิตที่เสพอารมณ) จิตจึงถูกทําให
เศราหมองดวยกิเลสตางๆ ที่จรเขามา  ในชวงชวนจิตนี้ถือวาเปนชวงกระบวนการสรางกรรมหรือ
การคิดปรุงแตงสรางสรรคอารมณตางๆ ทีรั่บเขามาทางอายตนะ  ถาความเศราหมองเกิดขึ้นเฉพาะ
ชวงชวนจิตตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย  ก็แสดงวาจิตประภสัสรไมไดมีความหมายเพยีง
แคภวังคจิตอยางเดียว  หากแตมีความหมายคลุมไปถึงวิถีจิตในชวงกอนถึงชวนจิตดวย  คําอธิบาย
ของพระอรรถกถาจารยตรงนี้ดูเหมือนจะขัดแยงกับคํานยิามของทานขางตนที่วาจิตประภัสสรคือ
ภวังคจติ   

 พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดนิยามความหมายของภวังคจิตเพิ่มเติมจากที่       
พระอรรถกถาจารยไดอธิบายไว   ดังขอความตอไปนี ้

ภวังคจติ แปลวา จิตทีเ่ปองคแหงภพ ซ่ึงเกดิดับสืบตอกนัไปตลอดเวลา  ตั้งแตเร่ิมตนจนจบ
ชีวิตของเรา  คือตลอดชีวติ  พูดภาษาเปนภาษารูปธรรมหรือภาษาตวัตนวา เปนจติยืนพืน้ 
ใกลกับคําที่ทานใชวาเปน “ปกติจติ” ภวังคจตินี้ เปนจิตทีเ่ปนวบิาก  เมือ่มันเกิดดับสืบตออยู
ตลอดชวีิตของเรา  จึงเทากบัเปนผลรวมแหงกรรมทั้งหมดของเรา พดูเปนภาษารูปธรรมหรือ

                                                  
๕ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓. 
   “อาจารสมฺปนฺนา มาตาปตโร วิย จ อาจริยุปชฺฌายา วิย จ ภวงฺคจิตฺตํ ทฏฐพฺพํ ปุตฺตาทีนํ วเสน เตสํ 

อกิตฺติลาโภ วิย ชวนกฺขเณ รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนสภาวานํ โลภสหคตาทีนํ จิตฺตานํ วเสน อุปฺปนฺเนหิ อาคนฺตุเกหิ 
อุปกฺกิเลเสหิ ปกติปริสุทฺธมฺป ภวงฺคจิตฺตํ อุปกฺกิลิฏฐํ นาม โหติ.” 
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๑๑๑ 

ภาษาตวัตนวา เปนทีเ่ก็บสะสมผลกรรมของเรา  หรือทกุอยางทีเ่กดิขึ้นเปนไปในชวีิตของเรา  
หรือเปนที่ประมวลผลแหงการแกไขปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในตวัเรา  เทาที่ทําไดและไดทํามา
ทั้งหมดในชีวติ๖

 ภวังคจติตามคําอธิบายของพระพรหมคุณาภรณคลายคลึงกับแนวคิดเรื่องอาลยวิชญาน
ของนิกายโยคาจารมาก โดยเฉพาะที่ทานบอกวาภวังคจิต “เปนจิตยืนพืน้” คลายกับความหมายของ
คําวา “มูลวิญญาณ” (จิตมูลฐาน) ซ่ึงเปนอีกชื่อหนึ่งของอาลยวิชญาน และที่ทานบอกวา “เปน
ผลรวมแหงกรรมทั้งหมดของเรา...เปนที่เกบ็สะสมผลกรรมของเราหรือทุกอยางที่เกดิขึ้นเปนไปใน
ชีวิตของเรา” ก็คลายกับความหมายของคําวา “สรรพพีชกะ” (จิตที่ส่ังสมพีชะทั้งปวง) ซ่ึงเปนอีกชือ่
หนึ่งของอาลยวิชญานเชนเดยีวกัน 
 (๒) จิตระดบัความคิด (มโน๗/ชวนจติ):  หมายถึงจิตระดับที่คิดปรุงแตงอารมณหรือ      
เสพอารมณที่รับรูทางอายตนะ  จิตระดับนีไ้มไดอยูในภาวะของมันลวนๆ เหมือนจิตระดับมูลฐานและ
ไมใชจิตที่รับรูโลกทางอายตนะ หากแตเปนจิตที่ทํางานจัดการกับอารมณที่รับทางอายตนะอกีชั้นหนึ่ง 
เชน การใชความคิด การใชเหตุผล การสรางจินตนาการ การคิดปรุงแตง เปนตน  ผูวิจยัมองวาจิตระดบันี้
นาจะหมายถึง “มโน” ในพระพุทธศาสนายคุตน  ดังจะสงัเกตไดจากคําเหลานี้ เชน “มโนปุพพังคมา”   
ใจมาถึงกอน หรือใจเปนผูนาํ “มโนมยะ” สําเร็จมาจากใจ หรือสรางมาจากใจ (mind-made)  “มนสิการ” 
การทําไวในใจ หรือการคิดในใจ “มโนสัญเจตนา” การตั้งเจตจํานงทางใจ  “มโนกรรม” กรรมทางใจ  
“มโนสังขาร” การคิดปรุงแตงทางใจ  หรือ “มโนวิตักกะ”  การตรึกในใจ   จะเห็นวา คําเหลานี้ลวนแตบง
บอกวามโนเปนจิตที่กําลังทํางานใชความคดิอยูภายในทั้งส้ิน ดังขอความในคาถาธรรมบทที่วา “มนสา  
เจ  ปทุฏเฐน”๘  แปลวา ถาบุคคลมีมโน (ใจ) อันโทษประทุษรายแลว    หมายถึงมโน (ใจ) ที่ถูกอุปกิเลส
ประทุษรายหรือถูกครอบงําดวยอุปกเิลส  นักวิชาการตางประเทศหลายทานก็ไดนิยามความหมายของ
มโนในแงของจิตที่กําลังทํางานใชความคิดเหมือนกนั เชน นิยามวา กระบวนการสรางมโนทัศนทางจิต 
(the mental process of conceptualization) บาง๙  นิยามวา ความคิด ความเห็น  แนวคิด  มโนภาพ  ความ
                                                  

๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ  จารึกธรรม (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พิมพสวย จํากัด, 
๒๕๔๑), หนา ๓๒๗-๓๒๘. 

๗ คําวา “มโน”  พระอรรถกถาจารยแยกเปนสองความหมาย คือ (๑) ปกติมโน  มโนตามธรรมชาติ  หรือ
มโนที่ยังไมถูกกิเลสทําใหเศราหมอง  หมายถึงภวังคจิต  และ (๒) มโนที่ถูกกิเลสครอบงําหรือประทุษราย  ไดแก มโน
ตามพุทธพจนที่วา “มนสา เจ ปทุฏเฐน (ผูมีมโน/มนัสอันโทษประทุษรายแลว) ในที่นี้ผูวิจัยหมายเอามโนในความหมาย
แบบที่สอง คือมโนที่ถูกกิเลสครอบงํา  คลายกับที่นิกายโยคาจารเรียกวา “กลิษฏมนัส”  

๘ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๒๓. 
๙ Ven. Weragoda Sarada Thero, Treasury of Truth Illustrated Dhammapāda (Taipei:  the Cooperate 

Body of the Buddha Educational Foundation, ), p. 61. 
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๑๑๒ 

ปรารถนา  ความอยาก (thought, opinion, notion, idea, wish, desire) บาง๑๐  จิตที่ทํางานใชเหตุผล 
(intellectual functioning) บาง๑๑  จิตที่สําคัญตนดวยกเิลสมานะ (conceiting) หรือจิตที่สรางมโนทัศน 
(conception) บาง๑๒  พุทธพจนตอไปนี้นาสะทอนใหเห็นการทํางานของมโนไดด ี

หากภกิษยุับยัง้ความวิตก (มโนวิตกฺเก)ในใจไวได  
เหมือนเตาหดอวัยวะไวในกระดองของตน  
ก็จะไมมีตัณหาและทิฏฐิอาศยั ไมเบียดเบยีนสัตวอ่ืน  
ดับสนิทแลว (นิพพาน) ไมพงึวารายใคร๑๓

 จะเห็นวา จิตระดับที่ทํางานอยูภายในหรือมโนถือวาเปนจุดสนใจของพระพุทธศาสนา
เลยทีเดยีว  เพราะเปนจุดหวัเล้ียวหวัตอระหวางเสนทางแหงสังสารวฏักับเสนทางแหงพระนพิพาน 
อุปมาเรื่องเตาสามารถมองไดสองมุม คือ เตาที่โผลหัวออกนอกกระดองเปนเตาทีอ่ยูในภาวะเสีย่ง
ตอภัยอันตรายรอบดาน   สวนเตาทีห่ดหัวเขาไปอยูในกระดองเปนเตาที่อยูในภาวะไดรับการคุมกนั
อันตราย เชนเดียวกับคนทีป่ลอยจิตใหตกอยูในโลกแหงการคิดปรุงแตงสรางสรรค (มโนวิตกักะ) 
ภายใตการครอบงําของตัณหาและทิฏฐิ  เปนคนที่อยูทามกลางความเสี่ยงตอภัยแหงสังสารวัฏ  สวน
คนที่คุมครองจิตของตนดวยสติและปญญาเปนคนที่อยูทามกลางการรักษาความปลอดภัยหรืออยูใน
เสนทางแหงพระนิพพาน  

 อยางไรก็ตาม  พระอรรถกถาจารยไดแบง “มโน” ออกเปนสองประเภท คือ (๑) มโนทีม่ี
อยูตามธรรมชาติ เรียกวา “ปกติมโน” หมายถึงมโนหรอืใจที่อยูในภาวะธรรมชาติของมันลวนๆ ยงั
ไมถูกครอบงําดวยกิเลส ซ่ึงก็คือภวังคจิตนั่นเอง๑๔ และ (๒) มโนที่ถูกอุปกิเลสประทุษรายหรือถูก
ครอบงําดวยอุปกิเลส   ซ่ึงก็คือมโนตามความหมายของขอความที่วา “มนสา เจ ปทุฏเฐน” (ถาบุคคล
มีมโนอันโทษประทุษรายแลว) นัน่เอง   ดังที่ทานกลาวไววา 

บทวา “ปทุฏเน” คือ อันโทษมีอภิชฌาเปนตนซึ่งจรมาประทษุรายแลว  จริงอยู      ปกติมโน 
(มโนตามธรรมชาต)ิ ช่ือวาภวังคจติ  ภวังคจตินัน้ไมมีโทษประทุษราย เหมอืนน้าํใสเศรา
หมองแลวเพราะสีทั้งหลายมสีีเขียวเปนตนซึ่งจรมา (กลับกลาย) เปนน้ําเขียวเปนตน จะชื่อวา
น้ําใหมก็มิใช  จะชื่อวาน้ําใสเดิม (ปุริมํ) ก็ไมใช ฉนัใด ภวงัคจิตแมนัน้ อันโทษมีอภิชฌาเปน

                                                  
๑๐ Sir Monier Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary (Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers Private Limited, 1995), p. 785.   
๑๑ T.W. Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary (Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers Private Limited, 1997), p. 520. 
๑๒ Peter Harvey, The Selfless Mind (Curzon Press, 1995), pp. 40-41, 80, 138-139. 
๑๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗/๑๖. 
๑๔ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๒๑., อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๔๙๘/๓๔๑. 
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๑๑๓ 

ตน จรมาประทุษรายแลว จะชื่อวาจติใหมก็มิใช จะชือ่วาภวังคจิตเดิม(ปุริมํ) ก็มิใช ฉันนัน้ 
เหตนุั้น พระผูมีพระภาคเจาจงึตรัสวา ภิกษทุั้งหลาย จตินีป้ระภัสสร แตมันเศราหมองแลว
เพราะอปุกเิลสทั้งหลายทีจ่รมา๑๕

 จะเห็นวา พระอรรถกถาจารยไดเปรยีบเทียบมโนตามธรรมชาติ (ปกติมโน/ภวังคจิต) 
เหมือนน้ําทีใ่สตามธรรมชาติ และเปรยีบเทียบมโนที่ถูกอุปกิเลสครอบงําเหมือนน้ําทีเ่จือดวยสีตางๆ 
มีสีเขียวเปนตน  น้ําทีเ่จือดวยสีเขียวจะวาเปนน้ําอันใหมก็ไมใช   เพราะน้ําสีเขียวก็มาจากน้ําที่เคยใส
นั่นเอง  จะวาเปนน้ําอันเดิมก็ไมใช  เพราะสีของน้ําไดเปลี่ยนไปจากเดิมแลว  มโนที่ถูกครอบงําดวย
อุปกิเลสก็เชนเดียวกัน  จะวาเปนมโนใหมก็ไมใช  เพราะมโนที่ถูกครอบงําดวยอุปกิเลสก็มาจาก
มโนตามธรรมชาตินั่นเอง  จะวาเปนมโนเดิมก็ไมใช   เพราะคุณสมบตัิของมันไดเปลี่ยนแปลงจากที่
เคยประภัสสรไปเปนเศราหมองแลว   

 ผูวิจัยมองวา มโนที่ถูกครอบงําดวยอุปกิเลสนี้เองคือจิตระดับที่ทาํงานใชความคิดอยู
ภายใน  เรียกตามคัมภีรสายอภิธรรมวา “ชวนจิต”๑๖ หมายถึงจิตที่เสพอารมณหรือปรุงแตงอารมณ  
ชวนจิตนี้ไดรับการเนนย้ํามากในคัมภีรสายพระอภิธรรม  เพราะถือวาเปนชวงหวัเล้ียวหวัตอทาง
จริยธรรม  กลาวคือชวนจิตเปนทั้งชวงเกดิกิเลส (อุปกเิลส) ชวงทํากรรมดีกรรมชั่ว และชวงเกดิ
วิบากกรรม๑๗  ถานําไปเทียบกับแนวคิดเรื่องมโนของนิกายโยคาจารจะเห็นความคลายคลึงกันมาก  
เพราะมโนในทัศนะของนิกายโยคาจารกเ็ปนจิตที่ถูกครอบงําดวยอุปกเิลสเหมือนกัน  ดังขอความ
ในลังกาวตารสูตรที่วา “จิตประภัสสรโดยธรรมชาติ ถูกอุปกิเลสและมนัสเปนตน(ทําใหเศราหมอง) 
ประกอบดวยตัวตน  ขอพระองคผูเลิศดวยวาทะไดโปรดแสดง” ๑๘

                                                  
๑๕ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๒๓. 
๑๖ ชวนจิต  แปลตามศัพทวา จิตที่แลนไป  หมายถึงจิตที่เสพอารมณ   จิตที่กระทําการหรือจัดการกับ

ขอมูลที่รับรูทางอายตนะ  คํานี้ที่มีความหมายกวาง  หมายรวมทั้งจิตของปุถุชนและจิตของพระอรหันต ตางกัน
ตรงที่ชวนจิตของปุถุชนสวนใหญจะเสพอารมณภายใตอิทธิพลของกิเลส สวนชวนจิตพระอรหันตเสพอารมณ
แบบบริสุทธิ์ ไมมีการคิดปรุงแตงดวยกิเลส ดังนั้น การเสพอารมณของพระอรหันตจึงไมถือวาเปนการสรางกรรม  
หากแตเปนเพียงกิริยาเทานั้น (กิริยาชวนะ)  วงจรแหงสังสารวัฏในชีวิตของปุถุชนไมวาจะเปนกิเลส  กรรม และ
วิบาก  ก็เกิดขึ้นในชวงชวนจิตนี้  จิตจะเศราหมอง  จะผองแผว หรือจะตรัสรู  ก็เกิดขึ้นในชวงชวนจิตนี้ 

๑๗ Nārada Mahā Thera,  A Manual of Abhidhamma (Taipei: The Buddhist Missionary Society, 
1987), pp. 167-170. 

๑๘  The Lańkāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki, p. 283.     
     ปฺรกฤติปฺรภาสฺวรมฺ  จิตฺตมุปเกฺลไศรฺมนาทิภิ/ 
     อาตฺมนา  สห สํยุกฺตํ  เทเศหิ  วทตํา  วระ// 
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๑๑๔ 

 (๓) จิตระดับรับรูอารมณ (วิญญาณ):  หมายถึงจิตระดับที่ทํางานรับรูอารมณภายนอกที่
ผานเขามาทางชองทางอายตนะ ๖ คือ ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย และใจ      เรียกรวมๆ วา “วิญญาณ”  จําแนก
ตามชองทางการรับรูมี ๖ อยาง คือ (๑) จักษุวิญญาณ วญิญาณที่รูอารมณทางตา (๒) โสตวิญญาณ 
วิญญาณที่รูอารมณทางหู  (๓) ฆานวิญญาณ วิญญาณที่รูอารมณทางล้ิน  (๔)  ชิวหาวิญญาณ  
วิญญาณที่รูอารมณทางลิ้น (๕) กายวิญญาณ วิญญาณที่รูอารมณทางกาย (๖) มโนวิญญาณ วิญญาณ
ที่รูอารมณทางใจ  จิตระดับรับรูอารมณนี้จะเกดิขึ้นไดตองอาศัยการประจวบกันของปจจัย ๓ อยาง 
คือ อายตนะ  อารมณ  และวญิญาณ  เชน จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นได  ตองมีตาดี  ตองมีรูปอยูในระยะ
ที่มองเห็นได  และตองมีวิญญาณหรือการใสใจในรูปนัน้   

 อยางไรก็ตาม  การแบงโครงสราง-หนาที่ของจิตออกเปน ๓ ระดับนี้  ไมไดหมายความ
วาจิตทั้งสามระดับนี้มีอยูพรอมๆ กันแบบลดหลั่นกันในแนวดิ่ง  เปนเพียงการแบงเพื่อใหงายตอการ
ความเขาใจเทานั้น  ความจริงแลวพระพทุธศาสนาเถรวาทถือวาจิตมกีารเกิดดับอยางตอเนื่องในรูป
ของกระแส(สันตติ) ขณะใดทีจ่ิตอยูในระดับลึกกห็มายความวาขณะนั้นจิตระดับกึ่งกลางและจติ
ระดับรับรูอารมณไมมีอยู  จติทั้งสามระดับนี้ทํางานในรปูวงจรหรือหมุนวน คือเร่ิมจากจิตระดับมลู
ฐานแลวขึน้ไปสูจิตระดับรับรูอารมณ ลงไปสูจิตระดบัความคิด  แลวกลับลงไปสูจิตระดับมลูฐาน
อีกเหมือนเดิม  การทํางานจะหมุนวนไปอยางนี้รอบแลวรอบเลา ดังภาพแผนภูมติอไปนี้ 

 

 
  
 
  
 
 
 

 

 

รูป 

เสียง 

กลิ่น 

รส 

โผฏฐัพพะ 

จิต/ภวังคจิต: จิตระดับมูลฐาน 
(อนุสัย/อาสวะ + ประภัสสร) 

วิญญาณ ๖:  
จิตระดับรับรูอารมณ 

มโน/ชวนจิต: จิตระดับความคิด 
(อุปกิเลส/ปรุงแตง/เศราหมอง) 

 
ธรรมารมณ 

 จากแผนภูมจิะเหน็วา จติหรือภวังคจิตมีความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติและประกอบดวย
กิเลสละเอยีดออนเรยีกวาอาสวะหรืออนุสัย แลวเปลีย่นมาเปนวิญญาณเพื่อรับรูอารมณทางอายตนะ  
หลังจากรับรูอารมณแลวจงึเปลี่ยนมาเปนมโนหรือชวนจติเพื่อเสพหรอืปรุงแตงอารมณที่รับเขามา  
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๑๑๕ 

โดยในชวงนี้อาสวะหรืออนสัุยจะถูกกระตุนใหปรากฏตัวออกมามีอิทธพิลตอการทาํงานของมโนหรอื
ชวนจติ เมื่อเสพอารมณแลว(ทํากรรม) ก็จะเกดิผลแหงการเสพตามมา(ผลกรรม) จากนัน้จึงเปลีย่นไป
เปนภวังคจิตอกีเหมือนเดิมพรอมผลกรรมทีเ่ปนกุศลและอกุศล  การทํางานของจติจะหมุนวนไปอยาง
นี้รอบแลวรอบเลา 

๔.๓ ธรรมชาติเดิมแทของจิต 
 ความจริงเรื่องธรรมชาติเดิมแทของจิตเราไดอภิปรายมาบางแลวในสวนที่วาดวย  แตใน
ที่นี้ไดแยกหัวขอออกมาเปนสวนหนึ่งตางหาก  เพราะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะอภิปรายลงลึก
ในรายละเอียดเปนการเฉพาะ   
 เมื่อพูดถึงจิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติสวนมากเราจะเขาใจวาไมใชแนวคิดของฝายเถรวาท 
หากแตเปนแนวคิดของนกิายมหาสังฆิกะที่เกิดขึ้นในชวงหลังสังคายนาครั้งที่ ๒ แลวไดรับการสืบ
ทอดตอมาในฝายมหายาน โดยเฉพาะในนกิายเซน  ดังคํากลาวของอาจารยเสถียร โพธินันทะทีว่า 

ฝ

                                                 

ายมหาสังฆิกะอธิบายวา กิเลสตางๆ เปนเพียงส่ิงภายนอกที่มาหุมหอจิตอันบริสุทธิ์ไว  
เหมือนเมฆมาบังดวงอาทิตย  กิเลสก็ไมใชจิต  ธรรมชาตจิิตนี้สะอาดหมดจด  แตทีเ่หน็ขุน
หมอง  เพราะกิเลสมาเคลือบ เหมือนน้ําบริสุทธิ์กับสี  เมื่อเอาสีแดงเจือลงไปน้ําก็มสีีแดง  
เอาสีเขียวเจือลงไป  น้ําก็มีสีเขียว  สภาวะเดิมของจิตบริสุทธิ์ปลอดโปรงจากปวงกิเลส๑๙

เถรวาทเราไมยอมรับมติอันนี้ เราถือวา คําวาผุดผองประภัสสรนั้น ไมไดหมายความวา
บริสุทธิ์  พระพุทธเจาไมไดใชคําวา “วิสุทธิ”...ใชแตเพยีงคําวา “ผุดผอง” คําวาผุดผองนี้ไม
จําเปนตองบรสุิทธิ์  จิตที่เปนสมาธิ เชน ในปฐมฌาน ก็ช่ือวาผุดผองแลว  ผุดผองจาก
นิวรณ ๕...พระพุทธภาษิตที่วา ธรรมชาติจิตเปนประภสัสร...จากปริยุฏฐานะกับวตีิกกมะ
เทานั้น  แตทวายังมกีิเลสที่เปนเชื้อสายนอนอยูในขันธสันดาน คือ อนสัุยกิเลส คือ กิเลส
ตามนอนเนื่อง กิเลสประเภทนี้ไมไดอยูในคําวาประภัสสรดวยเลย๒๐

 จะเห็นวา คําอธิบายเรื่องจิตประภัสสรของนิกายมหาสังฆิกะที่อาจารยเสถียรมองวาฝาย
เถรวาทไมยอมรับนั้น  แทบไมมีอะไรแตกตางจากอุปมาเรื่องความเสียช่ือเสียงของมารดาบิดาและ
ครูอาจารยที่เกดิจากการกระทําของบุตรและศิษยทีเ่ราไดอภิปรายมาแลว  เหตุผลที่อาจารยเสถียรไม

 
๑๙ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏ-     

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๕๕-๒๕๖. 
๒๐ เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓), หนา ๕๒-๕๕. 
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๑๑๖ 

ยอมรับแนวคดิเรื่องจิตบริสุทธิ์นั้น  เพราะเหน็วาจะไปขัดแยงกับแนวคิดเรื่อง “อนุสัย”๒๑ ของฝาย
เถรวาท  ซ่ึงอาจารยมองวาเปนกิเลสที่นอนเนื่องยนืพื้นอยูตลอดเวลาไมวาในขณะนั้นอุปกิเลสจะจร
มาหรือไมก็ตาม ดังนั้น จิตประภัสสรในทัศนะของอาจารยเสถียรก็คือชวงเวลาที่อนุสัยยังไมฟุง
ขึ้นมาเปนปริยฏุฐานกิเลส (กลุมรุมอยูภายในใจ) และยังไมปรากฏออกเปนวีติกกมกิเลส (แสดงออก
ทางพฤติกรรม) เทานั้น และหมายถึงความผุดผองในจิตของผูไดฌานสมาบัติอันเนือ่งมาจากนวิรณ
ระงับไปเทานัน้๒๒   
  ในทัศนะของผูวิจัย แนวคดิเรื่องจิตบริสุทธิ์ไมนาจะเปนประเดน็ขัดแยงระหวางนกิาย-
มหาสังฆิกะกบัเถรวาท  ทัง้สองฝายมีความเห็นตรงกนัในเรื่องนี ้   แตประเดน็ขอขัดแยงเปนเรื่อง
ของอนุสัยตางหาก  ในคัมภีรกถาวัตถุ๒๓  มีขอความวาดวยการถกเถียงกันระหวางฝายเถรวาทกับ
ฝายมหาสังฆิกะในเรื่องอนุสัย  ฝายเถรวาทมองวาจิตของปุถุชนอยูในสภาพที่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงจิตที่อยูในสภาพเชนนี้เรียกวาเปนกลางๆ หรืออัพยากฤต  คือยังบอกไมไดวาดีหรือไม
มี  เปนกุศลหรืออกุศล  เมื่อไรเกิดความคิดไมดีขึ้นมา เชน คิดอยากจะฆาสัตว  เราก็เรียกวาอกุศลจิต  
เมื่อไรที่เกิดจิตเมตตาอยากจะชวยเหลือสัตว เราก็เรียกวากศุลจิต  อุปมาเหมือนน้ําที่อยูในแกว  เมื่อ
ตะกอนนอนกนน้ําก็จะใส  เมื่อตะกอนฟุงขึ้นมาน้ําก็จะขุน  แตไมวาน้ําจะใสหรือขุนก็ตาม จะตองมี
ตะกอนชนิดละเอียดออนนอนกนอยูตลอดเวลา  ฝายมหาสังฆิกะไมเหน็ดวยกับแนวคิดนี้ พวกเขา
มองวาจิตจะตองเปนอยางใดอยางหนึ่งระหวางกุศล กับ อกุศลเทานั้น ไมมีสภาพแบบกลางๆ หรือ
อัพยากฤต อุปมาเหมือนความมืดกับความสวาง  เมื่อความสวางปรากฏขึ้นที่ใด ที่นัน้ก็จะไมมีความ
มืดเหลืออยู  เชนเดียวกนัเมือ่ความมืดปรากฏขึ้นที่ใด  ทีน่ั้นก็จะไมมีความสวางเหลืออยู  จะเห็นวา 
ทั้งสองฝายไมไดถกเถียงกันเลยวาเนื้อแทๆ ของจิตเปนประภัสสรหรือไมเปนประภสัสร  ประเด็น
อยูที่วาในขณะที่เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต  มีอนุสัยยืนพืน้อยูในจิตตลอดเวลาหรือไมเทานั้นเอง 

                                                  
๒๑ คําวา “อนุสัย” แปลตามศัพทวา การนอนเนื่อง  หมายถึงกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยูภายในจิต   กิเลส

ที่เปนความโนมเอียงภายในจิต (latent dispositions/underlying tendencies)  หรือกิเลสที่ยังไมไดแสดงบทบาททําใหจิต
เศราหมอง  อุปมาเหมือนคนที่มโีรคทางกรรมพนัธุ เชน กรรมพนัธุโรคเบาหวาน  อนุสัยเหมือนชวงที่โรคเบาหวาน
แฝงตัวอยูในรางกาย   อุปกิเลสเหมือนชวงที่โรคเบาหวานปรากฏตัวออกมาทําใหรางกายเจ็บปวย  อนุสัยมี ๗ อยาง 
คือ  (๑) กามราคานุสัย อนุสัยคือความกําหนัดในกาม  (๒) ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือความหงุดหงิด (๓) ทิฏฐานุสัย  อนุสัย
คือความเห็นผิด  (๔) วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือความลังเลสงสัย  (๕) มานานุสัย  อนุสัยคือความถือตัว  (๖) ภวราคานุสัย 
อนุสัยคือความกําหนัดในภพ  และ (๗) อวิชชานุสัย  อนุสัยคือความไมรู   ดู ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗. 

๒๒ เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, หนา ๒๕๗. 
๒๓ ดูเพิ่มเติมใน อภิ.ธา. (ไทย) ๓๗/๖๐๕/๖๖๑-๖๗๐.   
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๑๑๗ 

 ประเดน็ทีว่าฝายเถรวาทไมยอมรับเรื่องจิตบริสุทธิ์นั้นถือวาไมถูกตอง เพราะจริงอยูที่วา
พระพุทธเจาไมทรงใชคําวา “บริสุทธิ์” กบัจิตประภัสสร  แตพระอรรถกถาจารยไดใชคําวาบริสุทธิ์
และคําอืน่ๆ อีกมากมายสําหรับนิยามความหมายของจิตประภัสสร เชน คําวา “ปริสุทฺธ” (บริสุทธิ์) 
หรือ “ปกติปริสุท

                                                 

ฺธ” (บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ) หรือ “ปณฑฺร” (ขาวผอง)๒๔ หรือ “สุกฺก” (ขาว/สวาง) 
หรือ “โอทาต” (ขาว/หมดจด)๒๕  และการใชคาํวาบริสุทธิ์กบัจิตประภัสสรนี้ก็ไมจําเปนตองขัดแยงกับ
เร่ืองอนุสัย เพราะความบริสุทธิ์ในทีน่ี้ไมไดมุงประเดน็วามีกิเลสหรือยงัไมมีกเิลส  หากแตมุงถึงเนื้อ
แทของจิตมากกวา กลาวคือ เวลาพูดถึงจิตบริสุทธิ์  เราตองแยกเปนสองสวนระหวางเนือ้แทของจติกบั
ส่ิงแปลกปลอมที่มาทําใหจิตเศราหมอง  ธรรมชาตขิองจิตนั้นไมวาจะอยูในสภาพที่ถูกกิเลสหอหุม
หรือไมก็ตาม  ก็ถือวายังมีความบริสุทธิ์อยูเชนเดิม สวนกิเลสที่จรเขามาแมจะทําใหจติเศราหมอง  แตก็
ไมไดทําใหจติสูญเสียธรรมชาติอันเปนเนื้อแทของมัน  เหมือนครูอาจารยผูมีความบริสุทธิ์งดงาม  แต
ช่ือเสียงกลับมามัวหมองลงเพราะการกระทําไมดีของศษิย  ความมวัหมองของ ครอูาจารยนีเ้ปนเพยีง
เร่ืองที่คนอื่นสรางขึ้นหรือเร่ืองที่สายตาสังคมมองเขามาเทานั้น ไมไดหมายความวาความบริสุทธิ์ใน
เนื้อในตวัของครูอาจารยจะสูญเสียตามไปดวย  หรืออุปมาเหมือนเพชรที่เปลงประกายแวววาวอยู
โดยธรรมชาติ  แตกลับมาเศราหมองลงเพราะหลนลงไปหมกอยูในโคลนตม ความมัวหมองของ
เพชรนี้เปนเพยีงพื้นผวิภายนอกเทานั้น  ไมไดหมายความวาเนื้อแทของเพชรจะสูญเสียความเปลง
ประกายตามไปดวย  ธรรมชาติของเพชรเคยเปนอยางไรก็ยังคงเปนอยางนั้น  ไมวาจะถูกหอหุมดวย
โคลนตมหรือไมก็ตาม  
 นอกจากนั้น อาจารยเสถียรยังมองอีกวา เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับแนวคดิที่วาจิตมี
อนุสัย พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเลือกที่จะไมใชคําวา “บริสุทธิ์” กับจิตประภัสสรเหมือนฝาย
มหาสังฆิกะ หากแตใชคํากลางๆ วา “อัพยากฤต”  ดังขอความที่วา  

ทางฝายบาลีเราใชอยางยุติธรรมที่สุด  ไมใหเกดิปญหา คือมติทางพุทธศาสนาฝายบาลีถือวา
ธรรมชาตขิองจิตนัน้ไมใชกศุลรอยเปอรเซ็นต ไมใชอกศุลรอยเปอรเซ็นต...ธรรมชาตขิองจิต
นะเปนอัพยากฤตแทๆ แตวาในอัพยากฤตนัน้มันเกบ็เอาทัง้กุศล อกุศล อยูในนัน้ดวย” ๒๖  

 จะเห็นวา คําวา “อัพยากฤต” ในทัศนะของอาจารยเสถียรมีความหมายแบบกลางๆ  
ไมใชกุศลรอยเปอรเซ็นต และไมใชอกุศลรอยเปอรเซ็นต  ความหมายแบบกลางๆ นี้เขากันไดพอดี
กับความหมายของจิตประภสัสรวา “จิตผุดผอง” ในทัศนะของอาจารย  เพราะคําวา “จิตผุดผอง” 

 
๒๔ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓. 
๒๕ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๕๑/๕๔. 
๒๖ เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, หนา ๖๕-๖๖. 
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๑๑๘ 

ไมไดหมายถึงจิตบริสุทธิ์  หากหมายเอาชวงเวลาที่อนุสัยนอนเนื่องแฝงตัวอยูในจิต   อยางไรก็ตาม  
เหตุผลของอาจารยเสถียรตรงนี้ถือวาตกไป  เพราะจากคํานิยามจิตประภสัสรของฝายเถรวาทที่ยกมา
ขางตนแสดงใหเห็นวา ฝายเถรวาทก็ไดใชคําวา “บริสุทธิ์” กับจิตประภัสสรเชนเดียวกับกับฝาย
มหาสังฆิกะ 
   คําถามคือการใชคําวา “บริสุทธิ์” กับจิตประภัสสรขัดแยงกับเรื่องอนุสัยอยางที่อาจารย
เสถียรกลัวหรือไม   ถาตอบตามทัศนะของฝายเถรวาทกต็องบอกวาไมขัด  สวนเหตผุลที่บอกวาไม
ขัดก็อยางที่ไดอภิปรายมาแลว คือ เวลาที่ฝายเถรวาทใชคาํวา “บริสุทธิ์” กับจิตประภัสสรนั้น  ไมได
หมายถึงจิตทีป่ราศจากกิเลสอยางสิ้นเชิง  แตหมายเอาชวงเวลาอนสัุยยังไมปรากฏออกมาทําใหจิต
เศราหมองนั่นเอง    อีกเหตผุลหนึ่ง เวลาพูดถึงจิตประภัสสรเรามุงเอาธรรมชาติที่เปนเนื้อแทของจิต  
จิตระดับนีแ้มจะมีอนุสัยนอนเนื่องแฝงตวัอยู  แตเราก็สามารถเรียกไดวาเปนจติบริสุทธิ์  เพราะมุง
เอาธรรมชาติที่เปนเนื้อแทของมัน  เหมอืนการพูดถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของน้ําในทามกลางการ
เจือปนของสีตางๆ  
 การที่ฝายเถรวาทใชคาํวา “อัพยากฤต” กบัจิตประภัสสรนั้น  คงไมใชเพราะกลัววาเมือ่ใช
คําวา “บริสุทธิ์”  แลวจะไปขัดแยงกับเรื่องอนุสัย  แตเหตุผลควรจะเปนวา จิตประภัสสรหรือภวงัคจติ
เปนแหลงที่รวมวิบากกรรมทัง้ที่เปนกุศลและอกุศลคละเคลากันไป  จนเราไมสามารถบอกไดวามนั
เปนจิตดหีรือไมดี  เปนกุศลหรืออกุศล   บอกไดแตเพยีงวาเปน “อัพยากฤต” คือเปนกลางทางจรยิธรรม 
(morally neutral)  อีกเหตุผลหน่ึงคอื เนื่องจากภวงัคจิตเปนวิปากจิตหรือจิตทีเ่ปนผลของกรรม 
(ภวงัคจติเปนจติผลที่เกดิขึน้สืบเนื่องจากจิตเหตุคือชวนจติ)   พระพุทธศาสนาถือวาวบิากกรรมและ
โลกแหงวตัถุทั้งหมดเปน “อัพยากฤต”๒๗ หรือมีธรรมชาติเปนกลางๆ ไมสามารถตัดสินในทาง
จริยธรรมไดวาดีหรือช่ัว   คําวา “ดี-ช่ัว” นั้นเปนคําที่พระพุทธศาสนาใชสําหรับเรียกตัวกรรมหรือ
การกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจที่เปนกุศลหรืออกุศลเทานั้น  การกระทําใดเกดิจากแรงจูงใจที่เปนกุศล 
เชน ความโลภ เปนตน  ถือวาการกระทํานั้นชั่ว  การกระทําใดเกดิจากแรงจูงใจที่เปนกุศล เชน 
ความเมตตา เปนตน ถื

                                                 

อวาการกระทํานัน้ดี   เมื่อภวังคจิตเปนจิตที่เปนผลของกรรม  เปนจิตที่ยัง
ไมไดทํากรรมจากแรงจูงใจที่เปนกุศลและอกุศล  ดังนั้น  เราจึงบอกไมไดเปนจิตดหีรือจิตช่ัว  บอก
ไดเพยีงวาเปนกลางๆ    

 
๒๗ พระพุทธศาสนาใชคําวา “อัพยากฤต” สําหรับเรียกสิ่งที่เปนวิบากกรรมทุกชนิด ทั้งที่เปนรูปและ

นาม    คือวิบากจิตทุกประเภท  รางกายอันเปนผลกรรมในอดีต (กัมมชรูป) รวมทั้งโลกแหงวัตถุภายนอกทั้งหมด  
สิ่งเหลานี้มีธรรมชาติเปนกลางๆ ไมดีไมช่ัว  ไมใชกุศลไมใชอกุศล   สวนคําวา “ดี-ช่ัว” พระพุทธศาสนาใช
สําหรับเรียกกรรมหรือการกระทําที่เกิดขึ้นบนฐานแรงจูงใจ(เจตนา)ที่เปนกุศลและอกุศล   
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๑๑๙ 

 ในครั้งพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึง่ชื่อวาจฬูปนถก เปนคนมีสติปญญานอย บวชมาแลวตั้งสี่
เดือนแตไมสามารถเรยีนธรรมไดแมแตคาถาเดยีว จึงถูกพระภิกษุผูเปนพีช่ายช่ือวามหาปนถกตาํหนวิา
เปนผูไมเหมาะสมที่จะอยูในพระศาสนา  ถาเรื่องเลก็นอยแคนี้ทาํไมไดแลวจะบรรลุเปาหมายสูงสุด
ของบรรพชิตไดอยางไร  แลวขับใหทานออกไปจากอารามพรอมตดักจินมินต  ทานจฬูปนถกรูสึกนอย
เนื้อต่าํใจ  คดิวาอยูไปกไ็รประโยชน  ลาสิกขาไปเลีย้งชพีเปนฆราวาสดกีวา  พอเร่ืองราวทั้งหมดทราบ
ถึงพระพุทธเจา  จึงเสดจ็ไปปลอบโยนและยบัยัง้ไมใหทานลาสกิขา  ทรงแนะวิธีปฏิบัติธรรมแบบ
งายๆ โดยใหทานนัง่หนัหนาไปทางทศิตะวันออก  แลวเอามอืลูบผาเชด็ธุลีผืนหนึ่งพรอมบริกรรมวา 
“รโชหรณํ รโชหรณ”ํ (ผาเชด็ธุลีๆ) ขณะที่ทานกาํลังลูบผาไปเรื่อยๆ นั้น  ปรากฏวาผาเกดิการ
เปลี่ยนแปลงจากทีเ่คยสะอาดกลายไปเปนผาเศราหมอง ทานจงึเกิดความคิดวา “ผาทอนนีบ้ริสุทธิ์
อยางยิ่ง (อตวิยิ ปริสุทฺธํ) แตอาศยัภาวะของตนนัน้แลว (ตํ อตฺตภาว)ํ๒๘ กลับละธรรมชาติดั้งเดมิเสยี   
(ปุริมปกต)ึ แลวกลายเปนผาเศราหมองอยางนี้ไป”  เมื่อทานจฬูปนถกคดิไดดงันี้  พระพุทธเจาจงึทรง
สอนโยงไปหาธุลีคือกิเลสภายในใจวา “จูฬปนถก  เธออยาทาํความหมายเฉพาะทอนผานัน้วา เศรา
หมองแลว   ตดิธุลีแลว  ก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือราคะเปนตน มีอยูในภายในของเธอ  เธอจงนํา (กําจัด) 
มันออกเสยี”๒๙   

 จากตัวอยางเรือ่งที่ยกมา  ประเด็นทีน่าตั้งคําถามคือ ทําไมพระพุทธเจาใหพระจฬูปนถก
นั่งหันหนาไปหาดวงอาทิตยทางทิศตะวนัออก  ดวงอาทติยเปนสัญลักษณของอะไร  ทําไมใหนั่งลูบ
ผาบริสุทธิ์   ผาบริสุทธิ์เปนสัญลักษณของอะไร  และทําไมใหลูบผาไปเรื่อยๆ จนกลายเปนผาเศรา
หมอง  ความเศราหมองเปนสัญลักษณของอะไร  คําตอบนาจะเปนวา พระพุทธเจาทรงตองการให
พระจฬูปนถกเกิดความคดิเชงิเปรียบเทียบวา ดวงอาทิตยนั้นมีความสวางรุงเรืองอยูตามธรรมชาติ  
แตกลับเศราหมองลงเพราะถูกบดบังดัวยเมฆหมอก  ผาสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ  แตกลับเศรา
หมองเพราะความสกปรกอนัเกิดจากการลูบบอยๆ  ในที่สุดวิธีการของพระพุทธเจาก็ไดผล  เมื่อ 
พระจฬูปนถกเกิดความคดิเชนนั้นขึ้นมาจริงๆ  จากนั้นพระองคก็โยงความคิดนี้เขามาหาเรื่องขางใน
คือเร่ืองจิตกับกิเลส  ทรงเนนย้ําวา อยาไดหยุดคดิเพยีงวาผาเศราหมองเพราะแปดเปอนดวยธุลี  แต
ใหคิดตอไปอกีวาจิตของเราก็เศราหมองเพราะแปดเปอนดวยธุลีคือกิเลสเหมือนกัน  แลวทรงแนะ
ใหกําจัดมันออกไปเสีย   ดังนั้น ดวงอาทิตยก็คือสัญลักษณของจิตทีส่วางหรือมีรัศมี (ประภัสสร) 

                                                  
๒๘ คําวา “อตฺตภาวํ” นิยมแปลทับศัพทวา อัตภาพ หมายถึง ภาวะของตน ธรรมชาติของตน  หรือ

ความเปนตัวของตัวเอง  ตรงกับภาษาอังกฤษวา “one’s own nature”, “individuality”, หรือ “personality” ใน
ขอความนี้ทานใชคําวา “ตํ อตฺตภาวํ” เพื่อเนนย้ําขอความที่อยูขางหนาวา ผานั้นมันมีภาวะของตน คือความบริสุทธิ์
ของมันนั่นเอง   

๒๙ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๗/๑๘๕. 
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๑๒๐ 

และผาบริสุทธิ์ก็สัญลักษณของจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ (ปกติปริสุทฺธ) เมฆหมอกและธุลีที่เปอน
ผาก็คือสัญลักษณของกิเลสที่จรเขามาทําใหจิตเศราหมอง (อุปกิเลส) และการลูบผาบอยๆ ก็คือ
สัญลักษณของการสั่งสมกิเลสไวในจิตอยูบอยๆ 
 คําสอนของทานพุทธทาสภิกขุเร่ือง “จิตเดมิแท” หรือ “พุทธภาวะ” หลายคนวิจารณวา
ทานรับแนวคิดนี้มาจากนิกายเซนแลวอธิบายปะปนคําสอนของเถรวาท  ผูวิจัยมองวาสวนหนึ่ง
นาจะเปนอยางนั้นแตคงไมใชทั้งหมด  เหตุผลหลักนาจะเปนเพราะทานมองเห็นความสอดคลองกัน
ระหวางแนวคดิของเซนกับของเถรวาทมากกวา  ดังขอความที่วา 

จิตเดิมแทคําแรก คือจิตที่เปนธรรมชาติจิต เปนธาตุของจิต เปนของเดมิแท  กอนแตที่จะ
ถูกปรุง  ชีวิตประกอบดวยจิตชนิดทีย่ังไมมีการปรุง  เพราะมันปรุงไมเปน  มันยังไมถูก
ปรุง  นี้ก็เรียกวาจิตเดิมแท  จนกวาจะถูกปรุงเปนจิตใหมคือเปนจิตที่มีกิเลส...ทีนี้เดิมแท
มันมีคุณสมบตัิ  คือรูอะไรได นี่เรียกวามันประภัสสร  มันมีรัศมี มีความเรืองแสงเปน
ประภัสสร เพราะมันไมถูกหุมหอดวยอะไร  ไมถูกหอหุมดวยกเิลส  ไมถูกหอหุมดวยผล
ของกิเลส คือความดีความชัว่เปนตน  มันจึงเรืองแสงไดเหมือนเพชร  เพชรอยางดีในตัว
มันเอง  มันมีรัศมีอยูในตวัมนัเอง  มันเรืองรัศมีของมันได  แตถาเอาโคลนไปหมกเสยี  มัน
ก็รัศมีไมออก  นี้เรียกวามนัไมเดิมแท  มันไมประภสัสร  ทีนี้ถาวามันผิดจากเดิมแท  
หรือไมประภสัสรแลว เราเรียกวาผิดปรกตแิลว๓๐

 จะเห็นวา เวลาที่ทานพุทธทาสภิกขุพูดถึงจิตเดิมแทหรือจิตประภัสสร ทานจะแยก
ออกเปนสองสวน คือ จิตลวนๆ หรือเนื้อแทของจิต กับ กิเลสที่เขามาหอหุม เนื้อแทของจิตมีความ
เรืองแสงหรือมีรัศมีในตัวมนัเอง กิเลสเปนสิ่งที่เขามาหอหุมใหมนัเปลงรัศมีออกมาไมได  เหมือน
เพชรเปลงรัศมีออกมาไมไดเพราะถูกหมกอยูในโคลนตม   และจิตประภัสสรนี้เองที่ทานมองวามี
ธรรมชาติหรือเชื้อแหงพุทธภาวะอยูภายใน  ดังขอความทีว่า 

ธรรมชาติทีจ่ะทําใหส่ิงที่มีชีวิตเจริญขึน้มา  จนถึงลักษณะอยางนีใ้นที่สุด  เรียกวา ธรรมชาติ
แหงความเปนพุทธะบาง  ธรรมชาตแิหงพทุธภาวะบาง  ที่เรียกวาธรรมชาติกเ็พราะมีอยูแลว  
มีอยูเองโดยธรรมชาต ิ หรือจะเรยีกวาธรรมชาติที่เปนเชื้อแหงความเปนพทุธะ  มีอยูแลว  ใน
ส่ิงมีชีวิตก็มเีชือ้อันนี้อยูแลว๓๑   

                                                  
๓๐ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ เลม ๓, รวบรวมโดย นายพินิจ  รักทองหลอ ( กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หนา ๘๔-๘๖. 
๓๑ พุทธทาสภิกขุ, ไกวัลยธรรม (กรุงเทพมหานคร: การพิมพพระนคร, ๒๕๒๓), หนา ๑๔๖-๑๔๗. 
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๑๒๑ 

 จะเห็นวา ทานพุทธทาสภิกขุไมไดมองวามนุษยเกิดมาพรอมกับมีความเปนพุทธะเสร็จ
สมบูรณอยูแลวในตวั  เพียงแตมีเชื้อหรือศกัยภาพที่จะพฒันาไปสูความเปนพุทธะไดเทานั้น  ซ่ึงเชื้อ
ที่วาก็คือส่ิงทีท่านเรียกวาจติเดิมแทหรือจติประภัสสรดงักลาวมาแลวนั่นเอง ผูวจิัยมองวา ถาเราไม
ยึดติดกับถอยคําแปลกใหมที่ทานนํามาใช เชน “จิตเดิมแท” หรือ “พทุธภาวะ”  โดยถือเอาเฉพาะ
สาระสําคัญที่ทานตองการอธิบาย  ก็ไมนาจะขัดแยงกับจารีตเดิมของเถรวาท  ความจริงแลวเวลาที่
ชาวมหายานพดูถึงพุทธภาวะ  พวกเขาก็ไมไดหมายความวาเรามีความเปนพุทธะเสรจ็สิ้นสมบูรณ
อยูแลวในตวั  เพียงแตบอกวาเรามีธรรมชาติที่จะกลายเปนพุทธะไดหรือมีหนอออนที่จะพัฒนาไปสู
ความเปนพุทธะไดเทานั้น (พทุธธาตุ/พุทธโคตร/ตถาคตครรภ)๓๒  
 พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดช่ือวาเปนผูตีความพระพุทธศาสนาแบบเครงครัด
คัมภีร  ก็ไดอธิบายเรื่องจิตประภัสสรไมหางไกลจากทานพุทธทาสภกิขุ  ดังคํากลาวของทานที่วา 
“จิตนี้โดยธรรมชาติของมันเอง  มิใชเปนสภาวะทีแ่ปดเปอนสกปรก  หรือมีส่ิงเศราหมองเจือปนอยู  
แตสภาพเศราหมองนั้นเปนของแปลกปลอมเขามา ฉะนัน้ การชําระจิตใหสะอาดหมดจดจึงเปนสิ่งที่
เปนไปได”๓๓  “เปรียบไดกับน้ํา  ถึงจะขุนมัวสกปรกเพยีงใด  เราก็สามารถชําระใหใสสะอาดได  
เพราะสิ่งที่ทําใหขุนมวันั้นเปนของแปลกปลอม  หมายความวาน้าํโดยสภาวะของมันเองก็คือน้ํา  
ไมใชเปนของสกปรก...”๓๔ จะเห็นวา พระพรหมคุณาภรณไดอธิบายโดยแยกใหเห็นวาอะไรคือ
ธรรมชาติของจิตและอะไรคอืส่ิงแปลกปลอมที่เขามาทําใหจิตเศราหมอง  ซ่ึงการแยกแบบนี้ทาน
มองวาทําใหการชําระความเศราหมองออกจากจิตเปนสิ่งที่เปนไปได  สวนประเดน็เรื่องความเปน
พุทธะทานมองในความหมายของศักยภาพภายในตวัมนษุยที่สามารถพัฒนาได  ดังขอความที่วา 
“ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย  เรียกเปนศัพทวา ศรัทธาในโพธิ หมายความวาเปนความเชื่อใน
ปญญาของมนุษยที่สามารถพัฒนาเปนพุทธะได”๓๕  ถาคําวา “ศรัทธาในโพธิ” ในที่นีห้มายถึงความ
เชื่อในศักยภาพของมนุษยทีจ่ะพัฒนาไปเปนพุทธะได ก็คงมีความหมายไมหางไกลจากสิ่งที่ทาน

                                                  
๓๒ พุทธธาตุ แปลวา ธรรมชาติแหงพุทธะ (Buddha-nature)   พุทธโคตร แปลวา เมล็ดพันธแหงการ

ตรัสรู (Seed of Enlightenment) และ ตถาคตครรภ แปลวา  ตัวออนหรือหนอออนแหงพระตถาคต (Embryo of   

the Tathāgata)  คําเหลานี้บงบอกถึงความเชื่อวา สรรพสัตวมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูความเปนพุทธะได    
๓๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอส. อาร. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๘-๑๖๙. 
๓๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ  จารึกธรรม, หนา ๓๒๘-๓๒๙. 
๓๕ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๑๒๖. 
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๑๒๒ 

พุทธทาสเรียกวา “จิตเดิมแท” หรือที่มหายานเรียกวา “พุทธธาตุ” มากนัก  เพราะตางก็มีฐานคิดอยู
บนเรื่องศักยภาพของมนุษยที่สามารถพัฒนาไปเปนพุทธะได 

๔.๔ โลกในทัศนะของพระพุทธศาสนายคุตน  
 ในบทที่ผานมาผูวิจยัไดอภิปรายมาแลววา โลกทีน่ิกายโยคาจารใหความสนใจคือโลกใน
ความหมายทางจรยิธรรมหรือทางศาสนา กลาวคือโลกแหงความทกุขหรือโลกแหงสังสารวัฏของหมู
สัตวผูยังมกีิเลส ไมใชโลกในความหมายทางกายภาพอยางที่นักดาราศาสตรใหความสนใจ  และการที่
นิกายโยคาจารลดทอนโลกลงไปหาจติกไ็มไดตองการนําเสนอแนวคดิแบบจิตนยิมที่วาจติเทานั้นมอียู
เพยีงอยางเดยีว เพยีงแตตองการยอนกลับไปหาจิตในฐานะเปนตนตอของปญหาและเปนจดุเริ่มตน
ของการแกปญหาดวย   ตอไปเราจะมาดวูาแนวคดิของนกิายโยคาจารดงักลาวนี้มรีากฐานหรือรองรอย
อยูในพระพุทธศาสนายุคตนและยุคเถรวาทบางหรอืไม     
  คําวา “โลก” ในพระพุทธศาสนายุคตนมคีวามหมายแตกตางจากโลกในความหมายของ
คนปจจุบันคอนขางมาก  เวลาที่คนปจจุบนัไดยนิคําวา “โลก” สวนใหญจะนึกถึงโลกทางกายภาพ
อันเปนที่อยูอาศัยของมนุษยหรือโลกมีสัณฐานกลมที่เปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยจักรวาล   
แตโลกที่คนสมัยพุทธกาลรับรูมีความหมายหลากหลาย  ขอสรุปเปนเปน ๓ ประเภทหลักๆ ดังนี ้
 ๔.๔.๑ โลกทางกายภาพ(โอกาสโลก): หมายถึงโลกคือแผนดินอันเปนทีอ่ยูอาศัยของหมู
สัตว หรือโลกในฐานะดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยจักรวาลในความหมายของคนปจจุบัน 
บางครั้งก็เรียกวาภพ หรือภูม ิ๓ อันเปนที่เวียนวายตายเกดิของหมูสัตวในสังสารวัฏ ไดแก  กามภมูิ  
รูปภูมิ  อรูปภมูิ  คนอินเดยีสมัยพุทธกาลคงจะมีความเชื่อเร่ืองโลกไมตางจากคนโบราณทั่วไป คือ
เชื่อวาโลกแบนราบเหมือนแผนกระดาน โดยมีแผนฟาโคงครอบโลกเอาไวเหมือนหลังคาบาน  จุดที่
ขอบโลกกับขอบฟาบรรจบกันคือที่สุดของโลกและขอบฟา  สมมติวามีใครคนหนึ่งเดินตรงไป
ขางหนาเรื่อยๆ ในทิศทางใดก็ตาม  สุดทายถาเขาไมเสียชีวิตระหวางทางเสียกอนก็จะไปถึงที่สุดของ
โลกได    
 ในสมัยพุทธกาลมีเทพบุตรตนหนึ่งชื่อวาโรหิตัสสะ อดีตชาติตนเคยเปนฤาษีมีฤทธิ์มาก  
เหาะเหิรเดนิอากาศได สามารถขามมหาสมุทรจากฝงหนึ่งไปยังอีกฝงหนึ่งไดอยางรวดเรว็  มีความ
เชื่อมั่นในความเร็วของตนวาจะทําใหไปถงึที่สุดแหงโลกได  จึงออกเดินทางโดยไมยอมหยดุพกักนิ
อาหาร  ไมพกัผอนหลับนอน  ไมถายอจุจาระปสสาวะ  ทําอยางนี้เปนเวลาถึง ๑๐๐ ป  แตกไ็ม
สามารถไปถึงที่สุดแหงโลกได  เพราะเสยีชีวิตระหวางทางเสียกอน โรหิตัสสเทพบุตรมีความสงสัย
วาคนเราจะสามารถเดินทางไปถึงที่สุดแหงโลกไดหรือไม  จึงเขาไปกราบทูลถามพระพุทธเจาวา 
“ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคสามารถหรือหนอที่จะทรงรู ทรงเห็น หรือทรงถึงที่สุดแหงโลกที่
สัตวไมเกดิ ไมแก ไมตาย ไมจุต ิ ไมอุบัติดวยการไป” จะเห็นวา ที่สุดแหงโลกที่โรหิตัสสเทพบุตร
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๑๒๓ 

ตองการทราบก็คือที่สุดของแผนดินหรือโลกทางกายภาพที่จะตองไปดวยการเดนิเทา พระพุทธเจา
ตรัสตอบวา “เทพบุตร เราไมกลาวที่สุดแหงโลกที่สัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุต ิไมอุบัติวา พึงรู 
พึงเห็น พึงถึงได  ดวยการไป   เราไมกลาววา การที่บุคคลยังไมถึงที่สุดแหงโลกจะทําที่สุดแหงทกุข
ได”๓๖ จะเหน็วา พระพุทธเจาทรงยอมรับวาที่สุดแหงโลกมีอยูจริงและสามารถเดินทางไปถึงได   
แตไมใชดวยการเดินทางอยางที่โรหิตัสสเทพบุตรเขาใจ  พุทธพจนตรงนี้เห็นไดชัดวา โลกท่ีเปนจุด
สนใจของพระพุทธศาสนาก็คือโลกในภาษาธรรมหรือโลกทางจริยธรรม๓๗ ไดแก โลกคือความ
ทุกขและที่สุดแหงโลกคือความดับทุกขนั่นเอง  อยางไรก็ตาม โลกทางกายภาพนี้อาจมีความหมาย
ทางจริยธรรมไดเหมือนกันในแงที่เปนสถานที่รองรับหรือเปนที่เกิดของหมูสัตวผูทํากรรมดี-ช่ัว
แตกตางกนั ดังจะเหน็ไดจากแนวคดิเรื่องไตรภูมขิองพระพุทธศาสนาที่อธิบายโลกทางกายภาพ
ควบคูกันไปกบัโลกทางจริยธรรม  

 มีเนื้อหาในบางพระสูตรที่พระพุทธเจาตรสัถึงเรื่องโลกธาตุหรือจักรวาลที่มีภูเขาสิเนรุ
เปนศูนยกลาง  ดูเหมือนวาพระพุทธเจากท็รงใหความสาํคัญโลกทางกายภาพไมนอยเหมือนกนั  ดัง
พุทธพจนตอไปนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ดวงจนัทรและดวงอาทติย ยอมหมุนเวยีนสองทิศทัง้หลายใหสวางอยูในที่
ประมาณเทาใด สหัสสธาโลกธาตุมีอยูในทีป่ระมาณเทานัน้ ในสหัสสธาโลกธาตุนัน้ มีดวง
จันทร ๑,๐๐๐ ดวง มีดวงอาทติย ๑,๐๐๐ ดวง มีขุนเขาสเินร ุ     ๑,๐๐๐ ลูก มีชมพูทวีป ๑,๐๐๐ 
มีอปรโคยานทวีป ๑,๐๐๐ มอุีตตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐   มีปพุพวิเทหทวปี ๑,๐๐๐ มีมหาสมุทร   
๔,๐๐๐ มีทาวมหาราช ๔,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช ๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้ดาวดึงส         
๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นยามา ๑,๐๐๐ มี     เทวโลกชั้นดุสิต ๑,๐๐๐ มพีรหมโลก ๑,๐๐๐ สหสัสธา
โลกธาตปุระมาณเทาใด๓๘

จะเห็นวา โลกธาตุหรือจักรวาลในขอความที่ยกมามีจํานวน ๑,๐๐๐ โลกธาตุ แตละ
โลกธาตุจะมีโครงสรางเหมือนกัน คือ มีภูเขาสิเนรุเปนศูนยกลางของจักรวาล โดยแกนของภูเขา
หยั่งลึกลงไปในมหาสมุทร มีดวงจนัทรโคจรรอบในเวลากลางคืนและดวงอาทิตยโคจรรอบในเวลา
กลางวัน  บริเวณพืน้ราบรอบภูเขาทั้ง ๔ ทศิจะเปนทีต่ั้งของทวีปทั้ง ๔ ถัดจากทวีปทัง้ ๔ ออกมาจะมี

                                                  
๓๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๙. 
๓๗ คําวา “โลกในภาษาธรรม” หรือ “โลกทางจริยธรรม” ในที่นี้ ผูวิจัยใชหมายถึงโลกที่เกี่ยวกับเรื่อง

ความทุกขและความดับทุกขของมนุษยโดยตรง   
๓๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙. 
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๑๒๔ 

ภูเขาบริวารอีก ๗ ลูกตั้งอยูลอมรอบเหมือนเปนกําแพงจกัรวาล ๗ ช้ัน  บริเวณชองวางระหวางภูเขา
ตอภูเขาจะมีมหาสมุทรลอมรอบเปนระยะๆ เหมือนเปนกําแพงแมน้ํา๓๙   

อยางไรก็ตาม  แมขอความในที่ยกมาขางตนพระพุทธเจาจะทรงเริ่มตนดวยการกลาวถึง
ความยิ่งใหญไพศาลของจักรวาลทางกายภาพก็ตาม  แตสุดทายพระองคก็จบดวยความตอไปนี ้

ทาวมหาพรหม อันชาวโลกกลาววา เปนผูเลิศในสหัสสธาโลกธาตุประมาณเทานัน้ ถึง
กระนัน้ทาวมหาพรหมกย็ังมคีวามแปร มีความแปรผันไปได อริยสาวก ผูไดสดับ  เห็นอยู
อยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในสหัสสธาโลกธาตุนัน้ เมื่อเบื่อหนาย  ในสหัสสธาโลกธาตุนั้น ก็
คลายกําหนดัในความเปนทาวมหาพรหมซึง่เปนเลิศ ไมจาํเปนตองพดูถึงภาวะที่ดอยกวา๔๐  

 เราจะเห็นวา การที่พระพุทธเจาตรัสถึงความยิ่งใหญของจักรวาลทางกายภาพและความ
ยิ่งใหญของทาวมหาพรหมในฐานะผูปกครองจักรวาลนัน้   ไมไดมีพระประสงคที่จะใหคนชื่นชม
ยินดหีรือหลงใหลไดปล้ืมในความยิ่งใหญประเภทนีเ้ลย เปนเพยีงการกลาวนําเพื่อปูทางไปสูโลกที่
พระองคตองการสอนเทานั้น นั่นคือการชีใ้หเห็นวา ขนาดทาวมหาพรหมผูยิ่งใหญไดครอบครอง
จักรวาลอันกวางใหญไพศาลขนาดนั้นก็ยังตองประสบความเสื่อมและกับความผันแปรไมแนนอน
เลย  ไมจําตองกลาวถึงส่ิงที่เล็กนอยกวานี้  เรียกงายๆ วาพระองคทรงตองการชี้โทษ (อาทีนวะ) ของ
ความยิ่งใหญในโลกภายนอกแลวทรงเสนอทางออก (นสิสรณะ) ดวยการใหเขาหาความยิ่งใหญจาก
โลกภายใน   ดงัจะเห็นไดจากขอความตอนจบพระสูตรดังตอไปนี้   

ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปจจุบัน มีอยู ความ
หลุดพนแหงจติเพราะไมถือมั่น เพราะรูความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และทางออกแหง   
ผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง นี้เลิศกวาสมณพราหมณ  ผูบัญญัตินิพพานอัน
ยอดยิ่งในปจจบุัน  สมณพราหมณพวกหนึ่งยอม กลาวตูเรา      ผูมีวาทะอยางนี้  ผูกลาว
อยางนี้ ดวยคําไมจริง คําเปลา คําเท็จ คาํไมเปนจริงวา “พระสมณโคดมไมบัญญัติการ
กําหนดรูกาม รูป และเวทนาทั้งหลาย” ภิกษุ ทั้งหลาย เราบัญญัติการกําหนดรูกาม กาํหนด
รูร

                                                 

ูป และกําหนดรูเวทนาทัง้หลาย เปนผูปราศจากตัณหาและมจิฉาทิฏฐิแลว  ดบัแลว  
เยือกเย็นแลว จึงบัญญัติ อนุปาทาปรินิพพานในปจจุบัน๔๑

 ความยิ่งใหญในโลกภายในที่พระพุทธเจาทรงตองการสอนในขั้นสุดทายก็คือความเปน
ใหญในโลกแหงการรับรูทางอายตนะ  นัน่คือการมีสติปญญารูเทาทันการรับรูทางอายตนะ  โดยไม

 
๓๙ คําอธิบายจักรวาลโดยละเอียดดูเพิ่มเติมใน  วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๓๕-๒๓๗/๒๒๒-๒๒๖. 
๔๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๙/๗๕. 
๔๑ อ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙.  
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๑๒๕ 

เปดโอกาสใหตัณหาและทิฏฐิเขามามีอิทธิพลตอการรับรูจนนําไปสูการปรุงแตงสรางสรรคโลกแหง
ตัวฉัน-ของฉัน   ซ่ึงโลกทางอายตนะนี้เราจะอภิปรายโดยละเอียดในหวัขอวาดวยสังขารโลก 

สรุปความวา แมขอมูลเกี่ยวกับโลกทางกายภาพจะปรากฏในพระพุทธศาสนายคุตน
จํานวนมากกจ็ริงอยู  แตสวนใหญแลวจะเปนขอมูลที่กลาวถึงโลกทางกายภาพแบบไมไดส้ินสุดใน
ตัวของมันเอง  กลาวคือเปนเพียงการยกขึ้นมากลาวนําเพือ่ปูทางไปสูโลกท่ีพระพุทธศาสนาใหความ
สนใจเทานัน้   นั่นคือโลกภายในหรือโลกในความหมายทางจริยธรรม 

 ๔.๔.๒ โลกคอืหมูสัตว(สัตวโลก): หมายถึงหมูสัตวหรือชาวโลกทั่วไป ไมเจาะจงลงไป
วาเปนคนใดคนหนึ่ง  เวลาทีพ่ระพุทธศาสนากลาวถึงโลกคือหมูสัตว  สวนใหญจะหมายถึงหมูสัตว
ผูยังอยูในสังสารวัฏ  เพราะคาํวา “สัตว” แปลวา ผูยังติดของในอารมณมีรูปเปนตน๔๒  พระนามของ
พระพุทธเจาทีว่า “โลกนาถ” หมายถึงผูเปนที่พึ่งของชาวโลก หรือพทุธพจนที่ตรัสสงพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนาครั้งแรกวา “โลกานุกมปฺาย” หมายถึงใหเทีย่วไปอนเุคราะหชาวโลก  พุทธพจน
ที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เราไมขัดแยงกับโลก แตโลกขัดแยงกับเรา…ส่ิงใดที่บัณฑิตในโลกสมมติวาไม
มี  แมเราก็กลาวสิ่งนั้นวาไมมี  ส่ิงใดที่บัณฑิตในโลกสมมติวาม ีแมเราก็กลาวสิ่งนั้นวาม”ี๔๓ ในที่นี้
การไมขัดแยงกับชาวโลก  หมายรวมถึงการไมขัดแยงกบัระบบสมมติตางๆ ที่ชาวโลกสรางขึ้นและ
ยอมรับรวมกนั  แมสมมติบางอยางจะไมสอดคลองกับความเปนจริง  แตพระพุทธเจาก็ทรงใช
สมมตินั้นอยางรูเทาทัน  โดยไมไปขัดแยงหรือเลิกลมสมมตินั้น  ดังพุทธพจนที่วา “จติตะ เหลานี้แล
เปนโลกสมัญญา (ช่ือที่ชาวโลกใชเรียก) เปนโลกนิรุตติ (ภาษาของชาวโลก) เปนโลกโวหาร 
(โวหารของชาวโลก) เปนโลกบัญญัติ (บัญญัติของชาวโลก) ซ่ึงตถาคตก็ใชอยูแตไมยดึถือ”๔๔

 โลกคือหมูสัตวนี้มีทั้งความหมายแบบทั่วไปและความหมายทางจรยิธรรม เชนในกรณี
ที่เราพูดถึงชาวโลกในฐานะเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกนัเปนกลุม  เปนชุมชน  ในแตละชุมชนตางก็มี
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การพดูถึงสัตวโลกในลักษณะนี้ถือวาเปนความหมายแบบทัว่ไป   
แตถาเราพูดถึงสัตวโลกวา “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม”๔๕ หรือพูดวา “โลกถูกจิตนําไป  ถูกจิต
ผลักไสไป...”๔๖  ถือวาเปนการพูดในความหมายทางจรยิธรรม เพราะเปนการพูดถึงสัตวโลกโดย
สัมพันธกับเรื่องทํากรรมดีกรรมชั่วของพวกเขา อยางไรก็ตาม แมโลกคือหมูสัตวจะสามารถอธิบาย

                                                  
๔๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท (กรุงเทพมหานคร:  

บริษัท เอส.อาร. พริ้นต้ิง จํากัด แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๗๑. 
๔๓ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘. 
๔๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕. 
๔๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๑/๕๘๒. 
๔๖สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
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๑๒๖ 

ใหเกีย่วของกบัเรื่องทางจริยธรรมได  แตก็ถือวาไมใชโลกท่ีเปนตวัจริยธรรมโดยตรง  เปนเพียงโลก
ของผูเสวยผลของโลกทางจริยธรรมเทานั้น    

๔.๔.๓ โลกคอืการปรุงแตง(สังขารโลก): หมายถึงโลกแหงการปรุงแตงตามเหตุปจจัย
หรือโลกแหงความเปนไปตามเหตุปจจยั  ถือวาโลกในภาษาธรรมหรือโลกที่เปนตัวจริยธรรม
โดยตรง  พระพุทธศาสนาใหความสนใจกับโลกประเภทนี้มากที่สุด   เพราะเกี่ยวของกับความทกุข
และความดับทุกขของมนุษยโดยตรงตามหลักพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลกอนและใน
กาลบัดนี ้ เราบัญญัติทุกขและความดับทกุข”๔๗  อัพยากตปญหา ๑๐ ขอในจฬุมาลุงกยสูตร๔๘ มีบาง
ขอเปนปญหาเกี่ยวกับโลกวา โลกเที่ยงหรือไมเที่ยง  โลกมีที่สุดหรือไมมีที่สุด  พระพุทธเจาไมทรง
ตอบปญหาประเภทนี้   เหตุผลที่ไมทรงตอบสวนหนึ่งเปนเพราะโลกที่คนนํามาถามนั้นไมเกี่ยวของ
กับความทุกขและความดับทุกขของมนุษยนั่นเอง   

สังขารโลกในพระไตรปฎกแสดงในรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย ขึ้นอยูกับวาแตละ
แหงตองการเนนเรื่องอะไรเปนสําคัญ  แตโดยรวมแลวก็สรุปรวมลงในเรื่องกระบวนการเกิดทกุข
และความดับทุกขตามหลักเหตุปจจยัทั้งส้ิน  ขอแยกอธิบายเปน ๔ ประเภท ดังนี้  

๑. โลกคือความแตกสลาย:  สังขารโลกอีกความหมายหนึ่งคือความแตกสลาย  เหตุที่
แตกสลายก็เพราะเปนสิ่งที่เกดิขึ้นตามเหตปุจจัย  ความจริงแลวการแสดงโลกในความหมายนี้ก็อยู
ในรูปของปฏิจจสมุปบาทแบบยอเหมือนกัน  โดยตัดตอนเอาเฉพาะชวงรับรูขอมูลทางอายตนะแลว
จบลงที่เวทนา (ชวงจากสฬายตนะถึงเวทนา)  ขอมูลในพระไตรปฎกมวีา ภิกษุรูปหนึ่งตองการทราบ
ทัศนะของพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องโลก เหตุที่ตองการทราบทานอาจเคยไดยินการถกเถียงเรื่องโลก
ของเจาลัทธิตางๆ ในสมัยนัน้มาบาง แตยังหาขอสรุปที่ชัดเจนไมได  จึงนําปญหานี้มาทูลถาม
พระพุทธเจาวา “ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก โลก ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอจึงตรัสวา 
โลก”  พระพุทธเจาตรัสตอบวา 

ภิกษ ุที่เราเรียกวา โลก เพราะจะตองแตกสลาย  ก็อะไรเลาแตกสลาย  คือ จกัขุแตกสลาย 
รูปแตกสลาย จักขุวิญญาณแตกสลาย จักขุสัมผัสแตกสลาย แมความเสวยอารมณที่เปนสุข
หรือทุกขหรือมิใชสุขมิใชทุกขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยักแ็ตกสลาย๔๙  
จะเห็นวา ความแตกสลายเกดิขึ้นในทกุองคประกอบและทุกขั้นตอนของการรับรู  ความ

แตกสลายถือวาเปนสาระสําคัญของความเปนไปตามเหตุปจจัย  เพราะถาองคประกอบแตละอยาง

                                                  
๔๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔.   
๔๘ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๘/๑๓๓-๑๔๑. 
๔๙ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๘๒/๗๕. 
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๑๒๗ 

เที่ยงแทถาวรไมมีความแตกสลาย  กระแสแหงเหตุปจจยัก็จะเปนไปไมได  ความจริงแลวโลกใน
ความหมายวาแตกสลายมีขอบเขตความหมายกวางมาก  ส่ิงใดก็ตามทีแ่ตกสลายลวนแตเรียกวาโลก
ไดทั้งหมด  เรียกงายๆ ทุกสิ่งที่เปนสังขารหรือเปนสังขตธรรมถือวาเปนโลกในความหมายนี้ได
ทั้งหมด มีเพยีงนิพพานเทานั้นที่ไมถือวาเปนโลก เพราะไมใชสังขาร(วิสังขาร)  แมองคประกอบ
ของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็ถือวาเปนโลกเหมือนกัน   แตการที่พระพุทธเจาทรงเนนแสดงชวงการ
รับรูอายตนะ  อาจเปนเพราะทรงเห็นวาเปนเรื่องที่เขาใจไดงายและเกดิขึ้นในชวีิตประจําวนัของทุก
คนอยูแลว   

๒. โลกคอืการรับรู: โลกคือการรับรูก็สืบเนือ่งมาจากโลกคืออายตนะนัน่เอง  โลกประเภท
นี้เกดิจากการประจวบกนัระหวางองคประกอบ ๓ อยาง คือ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ  เมื่อใดก็ตามที่องคประกอบ ๓ อยางนี้มาประจวบกัน  กจ็ะมีโลกเกิดขึน้ ณ ท่ีน

                                                 

ั้น  ถาไมครบ 
๓ อยาง เชน มเีฉพาะรูป หรือมีเฉพาะตา  หรือมีทั้งรูปและตา แตไมมวีิญญาณหรือความใสใจ  โลกจะ
เกดิขึ้นไมได  ในครัง้พุทธกาลมภีิกษุรูปหนึ่งชื่อวาสมิทธิ ตองการทราบทศันะเรื่องโลกของ
พระพุทธเจา  จึงเขาไปทูลถามวา “ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก โลก ดวยเหตุเพยีงเทาไร
หนอจึงชือ่วาโลกหรือการบญัญัติวาโลก” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “สมิทธิ จักข ุ รูป จักขุวญิญาณ 
ธรรมที่พึงรูแจงทางจักขุวิญญาณมีอยูในทีใ่ด โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มีอยูในที่นั้น”๕๐ โลกใน
ความหมายนี้ตรงกับที่คนปจจุบันเรียกวา “โลกประสบการณ” (experienced world) ทุกคนจะมีโลก
ประสบการณเปนของสวนตวั  เรียกวามีโลกของใครของมัน แมหลายคนจะมองเห็นสิง่เดียวกัน แต
ก็ไมใชวาเนื้อหาประสบการณที่เกดิขึ้นในแตละคนจะตองเหมือนกนั  เพราะคนสวนใหญมักเลอืก
รับรูเฉพาะมุมที่ตนสนใจ  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับความโนมเอียงทางจิตใจของแตละคนเปนสําคญั  นอกจากนัน้ 
ถึงแมแตละคนจะมีประสบการณเหมือนๆ กัน  แตการใหคุณคาและความหมายแกประสบการณนัน้ก็
ไมจําเปนตองเหมือนกนั  ดังนั้น การที่พระพุทธเจาตรัสวา “การบัญญัติวาโลก” จึงหมายถึงการที่มนุษย
สรางบัญญัติหรือมโนทัศน(concept)ตอโลกแหงการรับรูของตน 

โลกแหงการรบัรูทางอายตนะสามารถตกผลึกกลายเปน “ทิฏฐิ” คือเปนความเห็นความ
เชื่อที่ลงตัวแลวมีผลตอวิถีชีวิตของบุคคลและสังคมได ในสมัยพุทธกาลมีทิฏฐิสําคัญอยู ๖๒ อยาง 
ทิฏฐิเหลานี้พระพุทธศาสนาถือวาเปน “มิจฉาทิฏฐิ” หรือความเชื่อที่ผิดพลาด เพราะไมไดมฐีานมา
จากความรูตามความเปนจรงิ (ตางจากสัมมาทิฏฐิที่มีฐานมาจากการตรัสรูของพระพุทธเจา) หากแต
มีบอเกิดมาจากการรับรูทางอายตนะแลวผานกระบวนการปรุงแตงสรางสรรคบนฐานของตัณหา 
อุปาทาน จนตกผลึกลงตัวกลายเปนทิฏฐิ  ดงัขอความที่วา 

 
๕๐ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๖๘/๕๘. 
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๑๒๘ 

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ พวกที่มวีาทะวาเทีย่ง บัญญัติอัตตาและโลก
วาเที่ยง...ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิตาง ๆ ดวยมูลเหต ุ๖๒ อยาง สมณพราหมณเหลานัน้ทุก
จําพวกรับสัมผัสทางผัสสายตนะ ๖ แลว เกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกดิมตีัณหา 
เพราะตณัหาเปนปจจยัจึงเกดิมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดมภีพ เพราะภพ
เปนปจจยัจึงเกดิมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงเกิดมีชรามรณะ...๕๑

 โลกแหงการรบัรูที่ตกผลึกลงตัวจนกลายเปนทิฏฐิจะมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของเจาของ
ทิฏฐิอยางมาก ยิ่งทิฏฐิใดไดรับการยอมรับอยางกวางจนกลายเปนกระแสหลักของสังคมเชนลัทธิ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในสังคมปจจุบันเปนตน จะมีอิทธิพลตอการกําหนดวิธีคิดและแบบแผนชีวติ
ของคนในสังคมแลวขับเคลื่อนวิถีสังคมใหดําเนนิไปในทิศทางของทิฏฐินั้น  ขอความตอไปนี้นาจะ
สะทอนใหเหน็อิทธิพลของทิฏฐิตอสังคมไดด ี

เปรียบเหมือนชาวประมง หรือลูกมือชาวประมง ผูชํานาญ ใชแหตาถี่ทอดลงหนองน้ํา
เล็กๆ เขาคิดวา บรรดาสัตวตัวใหญในหนองน้ําแหงนี้ทั้งหมดถูกแหครอบเอาไว อยูในแห
นี้  เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยูในแหนี้ ติดอยูในแหนี้ ถูกครอบเอาไว เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยูในแหนี้ ฉัน
ใด สมณะหรอืพราหมณ...ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิตางๆ ทั้งหมดถูกทิฏฐิ ๖๒ นี ้ ซ่ึงเปน
ดุจตาขายปกคลุมเอาไว ตกอยูในตาขายนี ้ เมื่อโผลขึ้นก็โผลอยูในตาขายนี ้ติดอยูในตาขาย
นี้ ถูกปกคลุมเอาไว เมื่อโผลขึ้นก็โผลอยูในตาขายนี้เอง  ฉั

                                                 

นนั้น๕๒

 จะเห็นวา พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบอิทธิพลทิฏฐิที่ครอบงําบุคคลและสังคมเหมอืน
แหตาถี่ที่ทอดลงไปในหนองน้ํา  ปลาทั้งใหญและเล็กยากที่จะหลุดรอดจากแหตาถี่ไปได  ปลาที่ถูก
แหครอบไวแมจะผุดโผลหรือแหวกวายไปมาได  แตก็สามารถทําไดภายในขอบเขตที่แหครอบไว
เทานั้น  เชนเดยีวกับคนที่ถูกครอบงําดวยทฏิฐิ  ตราบใดที่เขายังยดึถือทิฏฐินั้นๆ อยู  พฤติกรรมตางๆ 
ที่แสดงออกมา  ไมวาจะเปนการคิด  การพูด หรือการกระทํา  ยอมเปนไปภายใตอิทธิพลของทิฏฐิที่
เขายึดถือนั้น  อยางไรก็ตาม  อิทธิพลของทิฏฐิที่มีตอบุคคลและสังคมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกบั
ระดับความเขมขนของการยดึถือทิฏฐินั้นดวย ทิฏฐิบางอยางที่คนยดึถือแบบผิวเผินไมจริงจังก็จะมี
อิทธิพลตอชีวิตของเขานอย แตทิฏฐิใดที่คนยึดถืออยางแนบสนิทใจหรือที่เรียกวา “นยิตมิจฉาทิฏฐ”ิ 
(มิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง) จะมีอิทธพิลตอชีวิตของเขาอยางรุนแรงถึงขนาดทําใหหมดโอกาสที่จะไปสวรรค
และนิพพานเลยทีเดยีว๕๓   

 
๕๑ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๔/๔๔-๔๕. 
๕๒ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๖/๔๖. 
๕๓ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๒/๑๕๐-๑๕๑. คนที่มีนิยตมิจฉาทิฏฐิมีศักยภาพที่จะไปสวรรคและบรรลุ

นิพพานได  แตศักยภาพดังกลาวถูกปดกั้นดวยทิฏฐิที่เขายึดถือ  จึงทําใหหมดโอกาสที่จะไปสวรรคและนิพพาน  
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๑๒๙ 

๓. โลกคือกามคุณ: โลกคือกามคุณก็คลายกบัโลกคือการรับรูที่ไดอภิปรายมาแลว ตางกนั
ตรงที่โลกคือกามคุณจะเนนไปที่การใหคณุคาและความหมายตออารมณที่รับรูในเชิงของกามหรือ
ความนาใครนาพอใจ  กามคณุมี ๕ อยางคอื รูป เสียง กล่ิน รส  โผฏฐัพพะ อันนาใครนาพอใจ  ถือวา
เปนสังขารโลกประเภทหนึ่ง  เพราะความนาใครนาพอใจของรปู เสียง  กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ  เปน
คุณคาและความหมายที่มนษุยสรางขึน้หรือปรุงแตงใหแกมัน  ไมใชธรรมชาติที่มอียูในตวัของมันเอง  
ดังพุทธพจนตอไปนี้    

พราหมณ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกวา “โลก” ในอริยวนิัย กามคุณ ๕ ประการ อะไรบาง 
คือ รูปที่พงึรูแจงทางตา...เสียงที่พึงรูแจงทางหู...กล่ินที่พึงรูแจงทางจมูก...รสที่พึงรูแจง
ทางลิ้น...โผฏฐัพพะทีพ่ึงรูแจงทางกาย  อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  ชวนใหรัก  ชัก
ใหใคร  พาใจใหกําหนัด๕๔

 ขอความสุดทายที่วา “อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  ชวนใหรัก  ชักใหใคร  พาใจให
กําหนดั” คือขอความที่บงบอกความเปนกามคุณของอารมณที่รับรู  หมายความวา อารมณที่รับรูจะ
กลายเปนกามคุณก็ตอเมื่อเรามคีวามรูสึกวามนัเปนของนาใครนาพอใจ  ถาเรารับรูส่ิงใดๆ แลวมี
ความรูสึกเฉยๆ หรือรูสึกไมชอบ  ก็ไมถือวาสิ่งนั้นเปนกามคุณสําหรับเรา  พระอรหันตกับปุถุชนมี
อารมณที่รับรูทางอายตนะเหมือนกัน คือมรูีป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เหมือนกนั  ตางกนัตรงที่
อารมณที่รับรูไมเปนกามคุณสําหรับพระอรหันต  เพราะทานรับรูตามความเปนจริงของมัน(ยถาภูต)  ไม
มีการใหคณุคาและความหมายมากไปกวาทีม่ันเปน  สําหรับปุถุชนแลวอารมณที่รับรูมักจะเปนกามคุณ
เสมอ   เพราะรับรูภายใตอิทธิพลของกิเลสที่ทําใหใคร (กเิลสกาม) กลาวไดวา ความเปนกามคณุนี้ถือ
วาเปนโลกอัตวิสัย (subjective world) หรือโลกสวนตัวที่ถูกสรางขึ้นในใจของใครของมัน  
หมายความวา อารมณที่รับรูเชนรสอาหารอาจเปนกามคุณสําหรับนาย ก  แตไมเปนสําหรับนาย ข  
เพราะสองคนนี้มีรสนิยมเรื่องอาหารไมเหมือนกัน  หรือแมจะเปนกามคุณสําหรับนาย ก ก็ตาม  แต
ถาเขาทานอาหารนั้นบอยจนรูสึกเบื่อ อาหารรสเดียวกนันั้นกจ็ะไมเปนกามคุณสําหรับเขาอีกตอไป  
หรือถาเขาหยดุทานไปสักระยะหนึ่งแลวกลับมาทานใหม  อาหารที่เคยเบื่อนั้นก็อาจจะกลับกลายมา
เปนกามคุณอกีครั้งก็ได สรุปวากามคุณเปนโลกมายาภาพที่มนษุยปรุงแตงสรางสรรคขึ้นมาลวนๆ 
ไมใชคุณสมบตัิติดตัวของอารมณที่รับรู  เปนเพยีงคณุสมบัติเทียมหรือคุณคาเทียมที่มนุษยสราง
ใหแกมัน  ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนทีว่า “สังกัปปราคะของบุรุษช่ือวากาม อารมณที่วจิิตรทั้งหลาย
ในโลกไมช่ือวากาม  สังกัปปราคะของบุรุษชื่อวากามอารมณ  อารมณที่วิจิตรทั้งหลายในโลกตั้งอยู

                                                  
๕๔ องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๓๘/๕๑๖-๕๑๗. 
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๑๓๐ 

ตามสภาพของตนอยางนัน้”๕๕  หมายความวา อารมณที่เรารับรูไมไดเปนกามในตัวของมนัเอง  มัน
มีอยูตามธรรมชาติของมันอยางนั้น  ความเปนกามคุณเกดิจากความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่มีตอมนั
ตางหาก (สังกปัปราคะ) 

๔. โลกคือความทุกข:  โลกคือความทุกขถือวาเปนสังขารโลกอยางหนึ่ง๕๖  เพราะเปน
สภาพที่เกดิขึ้นจากปรุงแตงของเหตุปจจยั ไมไดเกดิอยางเลื่อนลอยหรือโดยบังเอิญ  ขอความใน
พระไตรปฎกที่กลาวถึงโลกคือความทุกขมีทั้งในรูปของอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท   ในกรณี
ของโลกในอริยสัจ ๔ เราไดอภิปรายมาบางแลวในเรื่องโรหิตัสสเทพบุตรวา โลกท่ีพระพุทธศาสนา
ใหความสนใจไมใชโลกทางกายภาพที่ไปถงึที่สุดไดดวยการเดินทาง  หากแตเปนโลกคือความทุกข
ที่มีอยูภายในชวีิตทีประกอบดวยรางกายและจิตใจของแตละคนนี้เอง พระพุทธเจาไมทรงหักลาง
ความเชื่อของโรหิตัสสเทพบุตรแบบตรงๆ ทรงใชวธีิโอนออนผอนตามในเบื้องตนแลวเบนความ
สนใจของเขาเขามาหาโลกและที่สุดแหงโลกที่พระองคตองการแสดง พระองคตรัสวา “เราบัญญัติ
โลก ความเกดิแหงโลก ความดับแหงโลก และขอปฏิบัติที่ใหถึงความดับแหงโลก ในรางกายทีม่ี
ประมาณวาหนึ่ง  มีสัญญา  มีใจนี้เอง”๕๗ ในที่นี้โลกก็คอืความทุกข  ความเกิดแหงโลกคือสมุทัย
หรือตัณหา  ความดับแหงโลกคือนิโรธ และขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงโลกคือมรรค  การแสดง
โลกในกรอบของอริยสัจ ๔ เปนรูปแบบการเสนอขั้นตอนการแกปญหาที่เร่ิมดวยการชี้ใหเหน็วา 
โลกแหงความทุกขของมนุษยคืออะไร  มสีาเหตุมาจากอะไร  เปาหมายของการแกปญหาคืออะไร  
และจะไปสูเปาหมายนัน้ไดอยางไร    

 สวนการแสดงโลกแหงความทุกขในรูปของปฏิจจสมุปบาท เนนการแจกแจงใหเห็น
กระบวนการแหงเหตุปจจัยทีน่ําไปสูการเกดิโลกมากกวาเนนขั้นตอนการแกปญหา นิยมตดัตอน
แสดงจากกลางไปหาปลายมากกวา คือ เร่ิมตนจากการรับรูทางอายตนะแลวไปจบลงที่การเกิดโลก
(ทุกข)  ดังขอความตอไปนี ้

ความเกิดแหงโลกเปนอยางไร คือ เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนา
เปนปจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงเกิด เพราะอุปาทานเปนปจจัย 

                                                  
๕๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๒. 
๕๖ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๐๗/๑๑๒. 
๕๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๙. 
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๑๓๑ 

ภพจึงเกิด เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงเกิด เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงเกิด ความเกิดแหงโลก (โลกสมุทัย) เปนอยางนี้แล๕๘

 จากขอความทีย่กมา ขอแยกอธิบายเปน ๔ ขั้นตอนดังนี ้
(๑) ชวงการนาํเขาขอมูล (input): หมายถึงกระบวนการรบัรูขอมูลจากโลกภายนอกผาน

ชองทางอายตนะ ๖ คือ ตา หู  จมูก ล้ิน  กาย และใจ   ตัวอยางการรับรูขอมูลทางตาในขอความที่ยก
มา  ตองอาศัยการประจวบกนัแหงองคประกอบ ๓ อยาง คือ ตา+รูป+วิญญาณ จึงจะทําใหเกดิผัสสะ
หรือเกิดการรับรูสําเร็จ   

(๒) ชวงปฏกิิริยาตอขอมูล(reaction): หลังจากเกิดการรับรูแลวจิตจะแสดงปฏิกริิยา
หรือแสดงความรูสึก(เวทนา)ตอขอมูลที่รับเขามาใน ๓ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ ชอบ  ไมชอบ 
หรือเฉยๆ ชวงนี้ถือวาเปนจดุหักเลีย้ว(turning point)ที่สําคัญมาก เพราะเปนชวงที่กาํหนดทิศทาง
กระบวนการสรางที่จะตามมาวาจะดําเนนิไปอยางไร  สมมติวาเกดิความรูสึกชอบ  กระบวนการ
สรางก็จะเปนไปในลักษณะการไขวควาดงึเขามาปรนเปรอตนเอง   
 (๓) ชวงการสรางโลก (process): เมื่อเกิดปฏิกิริยาตอขอมูลแลว กระบวนการที่ตามมา
คือการปรุงแตงสรางสรรคโลก  เรียกตามศัพทวิชาการทางพระพุทธศาสนาวาชวงเกดิกิเลสและเกดิ
การทํากรรม กิเลสก็คือ ตัณหา และอุปาทาน สวนกรรม คือ ภพ  โดยท่ีกิเลสจะทําหนาที่เปนแรง
ขับเคลื่อนใหปกใจไขวควาในขอมูลนั้น  สวนกรรมเปนตัวกระทําการหรือตัวปรุงแตงสรางสรรค
ขอมูลนั้น   
 (๔) ชวงการเกิดโลก (output): ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสรางคือการเกิดโลก ซ่ึง
เรียกวา “ชาติ” (birth) หมายถึงการเกิดผลแหงการสรางหรือการเกิดโลกแหงการปรงุแตงสรางสรรค  

ผลพวงที่ตามมาคือเนื่องจากโลกที่เกิดขึ้นนี้เปนผลของกระบวนการแหงเหตุปจจยั จึงตองเกาแกครํ่า
คราแลวแตกสลายไปตามเหตุปจจัยเชนเดยีวกัน  เรยีกตามศัพทพระพทุธศาสนาวา เกิดชรา  มรณะ  
โสกะ ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส หรือเรียกรวมๆ วาการเกิดโลกแหงความทุกขนั่นเอง   

๔.๕ จิตกับการคิดปรงุแตงสรางโลก  
 ๔.๕.๑ ความสาํคัญของจิต 
 พระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทอาจจะไมไดกลาวไวถึงขนาดวาไตรภูมิถูกสรางขึ้น
โดยจิตหรือจิตเปนบอเกิดของไตรภูมิเหมือนในคัมภีรนิกายโยคาจาร  แตก็ไดเนนความสําคัญของ
จิตไมนอยไปกวานกิายโยคาจารเหมือนกนั  ดังพุทธพจนที่วา “โลกถูกจิตนําไป  ถูกจิตผลักไสไป  

                                                  
๕๘ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๔/๙๐. 
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๑๓๒ 

จิตเปนธรรมอยางหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยูในอํานาจ”๕๙  ในที่นี้โลกหมายถึงหมูสัตว (สัตวโลก)     
ผูยังมีกิเลสซึ่งตกอยูภายใตอํานาจการชักนาํและการผลักใสของจิต  พดูงายๆ จิตเปนผูสรางโลกแหง
ชีวิตของหมูสัตวในสังสารวัฏทั้งหมด  หรือความเปนไปในชีวิตของสัตวโลกท้ังหมดสามารถทอน
ลงไปหาการทาํงานของจิตได  จะเหน็วา พุทธพจนที่ยกมามีรูปแบบการพูดถึงโลกกับจิตคลายกบั
วิธีการของนิกายโยคาจาร กลาวคือไดยกเรื่องโลกขึ้นมากลาวนํากอนในฐานะเปนสิ่งที่ถูกกระทํา  
(object) จากนัน้จึงโยงไปหาจิตในฐานะเปนผูกระทํา (subject) ตอโลก  คือเปนผูนําไป ผลักไส และ
มีอํานาจกําหนดความเปนไปในชีวิตของชาวโลก  
 พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง คือ “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหวัหนา  มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ  
ถาคนมีใจชั่ว  ก็จะพูดชัว่หรือทําชั่วตามไปดวย  เพราะความชั่วนั้น  ทุกขยอมติดตามเขาไป  เหมอืน
ลอหมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป  ฉะนั้น” ๖๐  “ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ 
สําเร็จดวยใจ  ถาคนมีใจด ี ก็จะพูดดหีรือทําดีตามไปดวย เพราะความดีนั้น สุขยอมติดตามเขาไป 
เหมือนเงาตดิตามตัวเขาไป ฉะนั้น”๖๑  พุทธพจนนี้มีสองตอนคือ (๑) ตอนวาดวยความเปนใหญของ
จิตคือ “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหวัหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ” คําวา “ธรรมทั้งหลาย” ในที่นี้ 
หมายถึงเจตสกิหรือคุณสมบัติของจิตทั้งหมด๖๒ เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา กรุณา 
สติ ปญญา เปนตน เจตสิกเหลานี้ไมสามารถทํางานดวยตวัของมันเองได  ตองเกดิรวมกับจิตหรือ
ทํางานภายใตการนําของจิต ในขณะเดียวกันจิตก็ไมสามารถทํางานโดยลําพังไดถาไมมีเจตสิกเปน
ฐานสนับสนุน  อุปมาเหมือนกองทัพ  จิตเหมือนแมทพั  เจตสิกเหมือนทหาร  แมทพัมีบทบาทเปน
ผูนํา  สวนทหารทั้งหลายมีบทบาทเปนผูตามหรือผูปฏิบัติตามคําบัญชาของแมทัพ  และ (๒) ตอนวา
ดวยการทํางานรวมกนัระหวางจิตกับเจตสิก คือ “ถาคนมีใจชัว่  ก็จะพูดชัว่หรือทําชั่วตามไปดวย  
เพราะความชัว่นั้น  ทุกขยอมติดตามเขาไป  เหมือนลอหมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวยีนไป” และ 
“ถาคนมีใจด ี  ก็จะพูดดีหรือทําดีตามไปดวย เพราะความดีนั้น สุขยอมติดตามเขาไป เหมือนเงา
ติดตามตัวเขาไป”   คําวา “ถาคนมีใจชั่ว” หมายถึงถาคนมีจิตประกอบดวยอกุศลเจตสิก เชน ความ
โลภ  ความโกรธ  ความหลง เปนตน พฤติกรรมของเขาไมวาจะเปนการพูดหรือการกระทํากจ็ะชั่ว
ตามไปดวย เหมือนลอเกวียนหมุนตามรอยเทาโค  สวนคําวา “ถาคนมีใจด”ี หมายถึงถาคนมีจิต
ประกอบดวยกุศลเจตสิก เชน เมตตา สติ  ปญญา เปนตน พฤติกรรมของเขาไมวาจะเปนการพูดหรือ
การกระทําจะดีตามไปดวย  เหมือนเงาตดิตามตัว  เราจะเหน็วา ความสําเร็จในการทําดีหรือทําชั่ว

                                                  
๕๙สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
๖๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๖๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒/๒๔. 
๖๒ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๗-๑๘. 
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๑๓๓ 

ตองอาศัยการทํางานรวมระหวางจติกับเจตสิก  โดยที่จิตมีบทบาทเปนตัวนําและเจตสิกมีบทบาท
เปนตัวผลักดนัหรือสนับสนุน  ดังคําอธบิายของพระอรรถกถาจารยที่วา   

เหมือนอยางวา เมื่อพวกโจรเปนอันมาก ทําโจรกรรมมีปลนบานเปนตนอยูดวยกัน เมื่อมี
ใครถามวา ใครเปนหัวหนาของพวกมัน  ผูใดเปนปจจัยของพวกมัน คอือาศัยอยูที่ใดจึงทํา
กรรมนั้นได ผูนั้นชื่อทัตตะกต็าม ช่ือมัตตะก็ตาม เขาเรียกวาหวัหนาของมัน ฉันใด...ใจชื่อ
วาเปนหัวหนาของธรรมทั้งหลายนั่น ดวยอรรถวา เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดขึน้ฉะนี้  
เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายนั่น จงึชื่อวามีใจเปนหัวหนา เพราะเมื่อใจไมเกดิขึ้น  ธรรมเหลานั้น
ยอมไมสามารถจะเกิดขึน้ได๖๓  

 จะเห็นวา ความสําเร็จในการปลนไมใชฝมือการทํางานของโจรคนใดคนหนึ่ง  หากแต
เปนความรวมมือกันของโจรทั้งกลุม  แตถาถามวาการปลนครั้งนี้เกิดขึน้อยางไร  กต็องตอบวาเกดิ
จากการนําหรอืแผนการของหัวหนาโจร  โดยมีลูกนองโจรเปนผูรวมคิดและรวมกอการ  

 พุทธพจนอีกแหงหนึ่งมวีา “จิตที่ตั้งไวผิด พึงทําใหไดรับความเสียหายยิง่กวาความเสียหาย
ที่โจรเห็นโจรหรือผูจองเวรเห็นผูจองเวร จะพึงทําใหแกกนั”๖๔ และวา “จิตที่ตั้งไวชอบ  ยอมอํานวยให
ไดผลที่ประเสริฐยิ่งที่มารดาบิดาก็ทําใหไมไดหรือแมญาติเหลาอื่นกใ็หไมได”๖๕ โดยหลักการแลว 
พุทธพจนนีไ้มแตกตางจากที่เราไดอภิปรายมาแลว  คือเนนบทบาทการนําของจิตในการทํางานรวมกับ
เจตสิก  ในที่นีค้ําวา “จิตที่ตั้งไวผิด” และ “จิตที่ตั้งไวชอบ” พระอรรถกถาจารยใหคําอธิบายวาหมายถึง
การตั้งจิตไวในอกุศลกรรมบท ๑๐ และกุศลกรรมบท ๑๐ ตามลําดับ๖๖ ความจริงแลวถาวาตามหลกั
อภิธรรมก็คือการทํางานของจิตภายใตการสนับสนุนของอกุศลเจตสิกและกุศลเจตสิกนัน่เอง   จะเหน็วา 
พุทธพจนที่ยกมาไดมองความเสียหายทีเ่กิดจากจิตที่ตั้งไวผิดมากยิ่งกวาความหมายที่พวกโจรหรือคนมี
เวรทําใหแกกนั  เพราะพวกโจรหรือคนที่จองเวรกนัถึงสรางความเสียหายแกกนั  ก็เปนเพยีงความ
เสียหายภายนอกเปนครั้งคราว เชน รางกาย ทรัพยสิน เปนตนเทานัน้ แตจิตที่ไวผิด เชน ตั้งไวใน
มิจฉาทิฏฐิเปนตน จะสรางความเสียหายแกบุคคลนั้นอยางรุนแรงและลกึซ้ึงตั้งแตระดบัจิตใจจนระดบั

                                                  
๖๓ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๘. 
๖๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙. 
๖๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙. 
๖๖ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔๒-๔๓/๒๔๓-๒๔๘.   กรรมบท  มี ๑๐ ประการก็จริงอยู  แตสวนที่เปนเจตสิก

จริงๆ มีเพียงสวนที่เปนมโนกรรม ๓ อยางเทานั้น  คือ มโนกรรม ๓ ในอกุศลกรรมบท ไดแก อภิชฌา เพงเล็ง
อยากไดของเขา  พยาบาท คิดรายเขา  มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจากคลองธรรม  และมโนกรรม ๓ ในกุศลกรรมบท 
ไดแก อนภิชฌา ไมเพงเล็งอยากไดของเขา  อพยาบาท ไมคิดรายเขา  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม  
สําหรับกรรมบทที่เปนกายกรรมและวจีกรรม  เปนเพียงผลพวงเกิดขึ้นจากมโนกรรมอีกช้ันหนึ่ง 
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๑๓๔ 

วิถีชีวิตเลยทเีดยีว  บางทีอาจทําใหคนเดินทางผิดไปตลอดชีวิตของเขาเลยก็ได  สวนจิตที่ตั้งไวถูก เชน 
ตั้งไวในสัมมาทิฏฐิ จะอํานวยประโยชนอันยิ่งใหญชนิดทีบ่ิดามารดาหรอืญาติมิตรไมสามารถทําใหได  
เพราะประโยชนที่บิดามารดาหรือญาติมิตรทําใหแกเราสวนใหญจะเปนประโยชนภายนอก  แตจิตทีต่ั้ง
ไวชอบสามารถอํานวยประโยชนใหไดทั้งภายนอกและภายใน  บางทีอาจทําใหไดประโยชนสูงสุดคอื
พระนิพพานก็เปนได          
 อยางไรก็ตาม มีขอมูลบางแหงที่กลาวถึงเฉพาะการทํางานของเจตสิกอยางเดยีว อาจทํา
ใหเขาใจผิดไดวาเจตสิกสามารถทํางานโดยลําพังได เชน หลักอริยสัจ ๔ ที่บอกวา ตณัหาเปนสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดทุกข  ดูเผินๆ เหมือนจะบอกวาตัณหาทํางานสรางความทุกขไดโดยลําพงัตัวของมันเอง  
ความจริงแลวถาถือตามหลักพุทธพจนขางตน ตัณหาจะไมสามารถเกิดขึ้นและทํางานโดยลําพังตวั
ของมันเองได  เพราะตัณหาถือวาเปนเจตสิกประเภทหนึ่ง (จัดเปนโลภเจตสิก) เมื่อเปนเจตสิกมันจึง
ตองเกิดรวมกบัจิตและตองทํางานภายใตการนําของจิตเทานั้น  ถามวาเพราะเหตุไรในอริยสัจ ๔  จงึ
กลาวถึงเฉพาะตัณหาเทานัน้วาเปนสาเหตุแหงทุกข  ทั้งที่กิเลสทุกตัวก็สามารถเปนสาเหตุแหงทุกข
ไดทั้งนั้น  เหตุผลก็เพราะวาตัณหาเปนกเิลสที่โดดเดนหรือเปนกิเลสแกนนํากอทุกขในบริบทของ
อริยสัจ ๔ โดยมีกิเลสตัวอ่ืนๆ เชน มานะ ทิฏฐิ เปนตน รวมสนับสนุนอยูเบื้องหลัง  ดังนั้น การบอก
วาตัณหาเปนสาเหตุใหเกิดทุกขจึงเปนการพูดแบบละสาเหตุอ่ืนๆ ไวในฐานที่เขาใจ  ความจริงถาจะ
พูดตามหลักพทุธพจนที่อภิปรายมาขางตน  ก็ตองบอกวาสาเหตแุหงความทุกขทีแ่ทจริงก็คือจิตที่
ประกอบดวยตัณหานั่นเอง      
 แมหลักปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข(สมุทยวาร) ทีก่ลาวถึงการเกิดขึ้นตามเหตุปจจัยของ
องคธรรมตางๆ ๑๒ ประการก็เชนเดยีวกนั ซ่ึงมีรูปแบบการนําเสนอองคธรรมแตละอยางไลเลียงกัน
ไปตามลําดับจากตนไปหาปลาย  คือ อวิชชา สังขาร  วิญญาณ   นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  
ตัณหา  อุปาทาน  ภพ ชาติ  ชรามรณะ ฯลฯ  สวนมากคนจะเขาใจวาองคธรรมเหลานี้เกิดขึน้ทีละ
อยางหรือเกดิขึ้นแบบเดีย่วๆ พอดับไปแลวก็จะเปนปจจยัใหองคธรรมถัดไปเกิดขึ้น  ความจริงแลว
องคธรรมในปฏิจจสมุปบาททุกอยางลวนเกิดขึ้นแบบ “สหชาตธรรม”  คือเกดิขึ้นรวมกับองคธรรม
อ่ืนๆ ที่ละไวในฐานทีเ่ขาใจ  โดยเฉพาะที่ขาดไมไดเลยคือตองเกิดรวมกับจิตเสมอ  การบอกวา
อวิชชาเปนปจจัยใหเกดิสังขาร  สังขารเปนปจจยัใหเกิดวิญญาณ เปนตนนั้น ก็ไมไดหมายความวา
จิตหรือวิญญาณเกดิขึ้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทอยูชวงเดยีวคือชวงตอจากสังขาร โดยชวงกอนหนา
นั้นและหลังจากนั้นไมมจีิตเกิดขึ้นเลย  ที่จริงแลวองคธรรมในปฏิจจสมุปบาททั้งหมด  ยกเวน
วิญญาณและรูป  ลวนเปนเจตสิกทั้งส้ิน  เมื่อเปนเจตสกิมันก็ตองเกิดรวมกับจิตเสมอ  จะเกิดโดย
ลําพังตัวมันเองไมได  ดังนัน้ จึงกลาวไดวา องคธรรมในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดตัง้แตตนจนปลาย
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๑๓๕ 

ลวนเกดิพรอมกับจิตและอยูภายใตการนําของจิต  ถามวาเมื่อเปนเชนนี้ทําไมรูปแบบการนําเสนอจึง
ใชวิธีแบบไลเลียงไปทีละอยางตามลําดับ   ตรงนี้พระอรรถกถาจารยใหเหตุผลวา 

แทจริง ในกรณีนี้  ผลอยางเดียวจะมีเพราะเหตุอยางเดียวก็หาไม  ผลหลายอยางจะมีเพราะ
เหตุอยางเดียวก็หาไม     ผลอยางเดียวจะมีแมเพราะเหตุหลายอยางก็หาไม  แตผลหลาย
อยางยอมมีเพราะเหตุหลายอยางเทานั้น  เหมือนผล (การปลูกตนไม) หลายอยาง กลาวคือ
หนอมีรูป กล่ิน รสเปนตน  เกิดมีไดเพราะเหตุหลายอยาง กลาวคือ อุตุ พื้นดิน  พืชพันธุ  
และน้ํา  แตการแสดงเหตุเดียวและผลเดียวที่วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี  เพราะ
สังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี”  ที่พระผูมีพระภาคทรงทําไวแลว ทรงมีประสงคคือ
ประโยชนในการแสดงเหตุเดียวผลเดียวนั้นอยู   เพราะวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรง
แสดงเหตุเดียวหรือผลเดียว ตามความเหมาะแกทํานองเทศนา และแกเวไนยสัตว  เพราะใน
ที่บางแหงเหตุและผลเปนประธาน (ตัวนํา) เพราะในที่บางแหงเหตุและผลปรากฏ (ตัวเดน) 
เพราะในที่บางแหงเหตุและผลเปนอสาธารณะ (จําเพาะเจาะจง) ๖๗

 จะเห็นวา ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย  แนวคิดที่วา (๑) เหตุอยางเดยีวทําให
เกิดผลอยางเดยีว   (๒) เหตอุยางเดยีวทําใหเกิดผลหลายอยาง และ (๓) เหตหุลายอยางทําใหเกิดผล
อยางเดยีว   ถือวาไมสอดคลองกับหลักเหตุปจจัยของพระพุทธศาสนา หลักเหตุปจจยัที่แทตองเปน
แบบ “เหตหุลายอยางทําใหเกิดผลหลายอยาง” หรือ “ผลหลายอยางมาจากเหตหุลายอยาง”  เปรียบ
เหมือนการปลกูตนไม เหตปุจจัยที่ทําใหตนไมเจริญเตบิโตและผลิดอกออกผลมีหลายอยาง เชน 
อากาศ  ปุย พนัธุพืช และน้ํา เปนตน  ผลจากการปลูกตนไมก็มีหลายอยางเชนกัน เชน ลําตน กิ่ง ใบ 
ดอก ผล กล่ิน รส เปนตน   อยางไรก็ตาม การที่พระพุทธเจาแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบเหตุเดยีวผล
เดียวที่วา “เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี  เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจงึมี” เปนตนนัน้  
พระอรรถกถาจารยไดเสนอรูปแบบการแสดงธรรมของพระพุทธเจา ๒ อยาง คือ (๑) แสดงตาม
ความเหมาะสมแกทํานองเทศนา หมายถึงการเทศนาในกาลเทศะนัน้ๆ หรือกรณีนั้นๆ พระองคทรง
ตองการเนนใหผูฟงเขาใจเรื่องอะไรเปนสาํคัญ และ (๒) แสดงตามความเหมาะสมแกเวไนยสัตว  
หมายถึงการเทศนาแบบยกัเยื้องใหเหมาะกับอุปนิสัยของผูฟงหรือตามความตองการและสภาพ

                                                  
๖๗ อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๒๖/๑๕๙.   
    เอกโต หิ การณโต น อิธ กิฺจิ เอกํ ผลมตฺถิ น อเนกํ. นาป อเนเกหิ การเณหิ เอกํ. อเนเกหิ ปน         

การเณหิ อเนกเมว โหติ. ตถา หิ อเนเกหิ อุตุปถวีพีชสลิลสงฺขาเตหิ การเณหิ อเนกเมว รูปคนฺธรสาทิองฺกุรสงฺขาตํ       
ผลมุปฺปชฺชมานํ ทิสฺสติ. ยํ ปเนตํ “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณนฺติ เอเกกเหตุผลทีปนํ กตํ ตตฺถ 
อตฺโถ อตฺถิ ปโยชนํ วิชฺชติ. ภควา หิ กตฺถจิ ปธานตฺตา กตฺถจิ ปากฏตฺตา กตฺถจิ อสาธารณตฺตา เทสนาวิลาสสฺส จ 
เวเนยฺยานฺจ อนุรูปโต เอกเมวเหตุ วา ผลํ วา ทีเปติ. 

Page 152 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๑๓๖ 

ปญหาของหมูสัตว  สรุปวา เทศนาแบบแรกยึดเจตนารมณของผูแสดงเปนที่ตั้งวาตองการแสดงเรื่อง
อะไร  สวนเทศนาแบบที่สองยึดความตองการของผูฟงเปนที่ตั้งวาผูฟงสนใจอยากฟงเรื่องอะไร   
 สําหรับเหตุผลที่วาทําไมการแสดงปฏิจจสมุปบาทจึงใชวธีิแบบเหตุเดยีวผลเดียวไลเลียง
กันไปตามลําดบั พระอรรถกถาจารยใหเหตผุลไว ๓ อยางคือ (๑) เพราะในที่บางแหงเหตุและผลที่
ยกขึ้นมาแสดงเปนตัวเอกหรอืเปนประธานขององคธรรมอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึง (๒) เพราะในที่บาง
แหงเหตุและผลที่ยกขึ้นมาแสดงปรากฏชัดหรือเปนตวัเดนกวาองคธรรมอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึง และ 
(๓) เพราะในที่บางแหงเหตแุละผลทีย่กขึน้มาแสดงมีความจําเพาะเจาะจง (อสาธารณะ) ในเหตกุารณ
หรือชวงตอนนั้นๆ ไมสาธารณะทัว่ไปแกชวงตอนอื่นๆ ตัวอยางตอนตนของปฏิจจสมุปบาททีบ่อกวา 
“เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี  เพราะสังขารเปนปจจัย  วญิญาณจงึมี”  ถามวาทาํไมอวิชชาถึง
เปนปจจยัใหเกิดสังขาร  แตไมเปนปจจัยใหเกิดองคอ่ืนๆ เชน ผัสสะ หรือเวทนา  เหตุผลก็เพราะวา
อวิชชาและสังขารเปนองคธรรมที่เปนตัวเดนในชวงนี ้กลาวคือคนที่มีความไมรู(อวชิชา) มักจะตาม
ดวยการคิดปรงุแตง (สังขาร) ไปตามความไมรูนั้น  ตัวอยางคนโบราณที่ไมรูความจริงของ
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟารอง แผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด เปนตน ก็มักจะคิดปรุง
แตงไปวามเีทพพระเจาผูยิ่งใหญคอยบงการอยูเบื้องหลังปรากฏการณเหลานั้น จนเปนที่มาของ
ตํานานเรื่องเลาและลัทธิประเพณีตางๆ แตถาคนสมัยโบราณรูความจรงิในเหตกุารณเกิดขึ้น  การคดิ
ปรุงแตงสรางภาพวานาจะเปนอยางนัน้อยางนี้กจ็ะไมเกิดขึ้น 

 ๔.๕.๒ จิตกับการสรางโลก 
 เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาบทที่ผานมาซึ่งเราไดอภิปรายถึงวานิกายโยคาจารไดอธิบาย
โลกแหงสังสารวัฏ (ไตรภูม)ิ โดยลดทอนลงไปหาการสรางของจิต  โดยจิตที่สรางโลกนั้นก็คือมนัส
ที่ทํางานภายใตการครอบงําของกิเลส  ซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการรับรูโลกทางอายตนะ  
สวนโลกที่มนสัสรางขึ้นก็คือโลกแหงทวภิาวะระหวางผูยึดถือกับสิ่งที่ถูกยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ) 
หรือโลกแหงตัวฉันกับของฉัน (อหังการ-มมังการ) ตอไปนี้เราจะมาดวูาพระพุทธศาสนายุคตนและ
เถรวาทไดกลาวถึงบทบาทของจิตในการสรางโลกวาอยางไรบาง 

 เมื่อพูดถึงบทบาทการสรางโลกของจิตในกระบวนการรบัรูทางอายตนะ  ส่ิงที่ขาดไมได
ซ่ึงจะตองพูดควบคูกันไปคอืกิเลสที่อยูเบือ้งหลังการทํางานของจิต นั่นคือกิเลสที่ช่ือวา “ปปญจะ” 
หรือบางครั้งเรียกวา “ปปญจธรรม” ไดแก ตัณหา  มานะ และทิฏฐิ   กิเลสกลุมนี้บางแหงยกมากลาว
เพียงตวัเดยีวในฐานะเปนประธานหรือตัวนํา ตัวอยางในปฏิจจสมุปบาทกลาวถึงเฉพาะตณัหาเพยีง
อยางเดยีว บางแหงกลาวถึงชื่อของกลุมแบบรวมๆ ไมระบุถึงกิเลสตัวใดตวัหนึ่ง  ตัวอยางขอความ
ที่วา “ผูใดหมัน่ประกอบธรรมที่เปนเหตใุหเนิ่นชา (ปปญจะ) ยินดีธรรมที่เปนเหตใุหเนิ่นชา  ผูเปน
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๑๓๗ 

เชนกับเนื้อ ผูนั้นไมไดชมนพิพานอันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม”๖๘ บางแหงไมไดกลาว
ไวโดยตรง  แตแฝงอยูในรปูคําอ่ืนเชนคําวา “อนิสฺสิโต”๖๙ แปลวา ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย 
หรือผูไมถูกครอบงําดวยตณัหาและทิฏฐิ  ตัวอยางขอความที่วา “ก็แล สติของภิกษุนัน้ปรากฏขึ้นวา 
‘กายมีอยู’ เพียงเปนความรู เพียงเปนที่ระลึกเทานั้นก็พอ  แลเธอเปนอยูอยางไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิ
(อนิสฺสิโต) และไมยึดมัน่สิ่งใดๆ ในโลก”๗๐   

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายุคตนยังใชคําวา “ปปญจะ” สําหรับเรียกชวีิตดานความ
ทุกขหรือดานสังสารวัฏ  ควบคูกับคําวา “นิปปปญจะ” (ความปราศจากปปญจะ)  สําหรับเรียกชวีติ
ดานความดับทุกขหรือดานนิพพาน  ดังจะเหน็ไดจากพทุธพจนดังตอไปนี ้

  อากาเสว ปทํ นตฺถิ  สมโณ นตฺถิ พาหิเร 
  ปปฺจาภิรตา ปชา  นิปปฺปฺจา ตถาคตา 

  ไมมีรอยเทาในอากาศ ไมมีสมณะภายนอก 
  หมูสัตวเปนผูยินดใีนธรรมเครื่องเนิ่นชา 
  แตพระตถาคตทั้งหลาย ไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา๗๑

โย ปปญจมนุยุตฺโต  ปปฺจาภิรโต มโค 
วิราธย ีโส นิพพฺาน ํ โยคกฺเขม ํอนุตฺตรํ 
โย จ ปปฺจํ หิตฺวาน  นิปปฺปฺจปเถ รโต 
อาราธยี โส นพิฺพาน ํ โยคกฺเขม ํอนุตฺตรํ 

ภิกษใุดประกอบธรรมเครื่องเนิ่นชาอยูเนอืง ๆ  
มีใจยนิดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา   
ภิกษนุั้น  ช่ื

                                                 

อวาพลาดจากนพิพาน  
ซ่ึงเปนแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยี่ยม 
สวนภกิษุใดละธรรมเครื่องเนิ่นชาไดแลว   

 
๖๘ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๔๓๔. 
๖๙ คําวา “อนิสฺสิโต” เปนคําแสดงคุณสมบัติของพระอรหันต  คัมภีรมหานิเทศใหคําอธิบายวา 

หมายถึงความอาศัย ๒ อยาง คือ ความอาศัยดวยอํานาจตัณหาและความอาศัยดวยอํานาจทิฏฐิ   (อนิสฺสิโตติ       
ทฺเว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏฐินิสฺสโย จ)  ดู  ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๔๖/๑๑๑. 

๗๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔.    
๗๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๕๔/๕๖๐. 
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๑๓๘ 

ยินดแีลวในทางที่ปราศจากธรรมเครื่องเนิ่นชา   
ภิกษนุั้นบรรลุนิพพาน  ซ่ึงเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม๗๒

 พระพุทธศาสนามหายานทั้งนิกายโยคาจารและนิกายมาธยมกก็มแีนวคดิเรื่อง“ปปญจะ” 
ไมแตกตางจากพระพุทธศาสนายุคตน โดยใชคําวา “ปฺรปฺจ” สําหรับอธิบายชีวิตดานทุกขหรือดาน
สังสารวัฏ  ควบคูกับคําวา “นิษฺปฺรปฺจ” สําหรับอธิบายชีวิตดานดับทุกขหรือนิพพาน  แตคําที่ฝาย
มหายานนิยมใชมากกวาคือคําวา “วิกลฺป” คูกับคําวา “นิรวิกลฺป”  สําหรับอธิบายชีวิตสองดาน
เชนเดยีวกัน  ขอความในลังกาวตารสูตรตอไปนี ้

 ชลฺปปฺรปฺจาภิรตา  หิ  พาลาสฺตตฺเว  น  กรฺุวนฺติ  มตึ  วิสาลํา 
ชลฺโป  หิ  ไตฺรธาตุกทุขเหตุสฺตตฺวํ  หิ  ทหฺุขสฺย  วินาสเหตะุ ๗๓

คนเขลายินดใีนการใชวาทะ(ชัลปะ) และธรรมเครื่องเนิ่นชา 
เขาไมอาจกระทําความรูอันกวางขวางใหเปนความจริงได   
แทจริง การใชวาทะเปนเหตแุหงความทกุขในไตรภูมิ   
สวนความจริงเปนเหตแุหงความพินาศของความทุกข 

 จะเห็นวา ลังกาวตารสูตรไดใชคําวา “ชลฺปปฺรปฺจาภิรตา” (ชลฺป+ปฺรปฺจ+อภิรตา) ซ่ึง
เปนลักษณะของคนเขลาหรือคนในโลกสังสารวัฏทั่วไปที่ช่ืนชอบในการปรุงแตงสรางสรรคถอยคํา
และเหตุผลบนฐานของกิเลส  สําหรับอธิบายชีวิตดานความทุกขในไตรภูมิ  และใชคําวา “ตัตวะ” 
หรือความจริงที่ปราศจากปปญจะสําหรับอธิบายชีวิตดานดับทุกขหรือดานที่อยูเหนือไตรภูมิ  ซ่ึงก็
คลายกับแนวคิดของทานนาคารชุนแหงสํานักมาธยมกทีว่า 

อปรปฺรตฺยยํ  ศานฺตํ  ปฺรปฺไจรปฺรปฺจิตม/ฺ 
นิรฺวิกลฺปมนานารฺถเมตตฺตตฺวสฺวย  ลกฺษณมฺ// ๗๔

ภาวะที่ไมมีส่ิงอื่นเปนปจจัย  สงบ  ไมถูกคิดปรุงแตงดวยปปญจะ 
ปราศจากการคิดแบงแยก  ไมมีอรรถนานา  นี้คือลักษณะแหงความจริง 

                                                  
๗๒ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๙๘๙-๙๙๐/๓๙๖. 
๗๓ ลังกาวตารสูตร ๓.๗๓.  อางใน The Lankāvatāra Sūtra, trans. by D.T. Suzuki (Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishers Private Limited, 2003), pp. 160-161. 
๗๔ มูลมัธยมกการิกา  ๑๘.๙.  อางใน Jay L. Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way 

(New York: Oxford University Press, 1995), p. 251. 
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๑๓๙ 

 จะเห็นวา ลักษณะแหงความจริง (ตัตวลักษณะ) หรือชีวติดานดับทกุขในทัศนะของทาน
นาคารชุน คือภาวะที่ไมมีปจจัยปรุงแตง มีความสงบ  ไมมีการคิดปรงุแตงดวยกเิลสปปญจะ  ไมมี
การคิดแบงแยกเปนทวิภาวะ (นิรวิกัลปะ) สวนชีวิตดานทุกขก็คือภาวะที่ตรงกันขามจากนี้   
 คําวา “ปปญจะ” เปนคําหนึง่ที่หาคําในภาษาไทยมานิยามความหมายใหครอบคลุมยาก  
สวนใหญนิยมนิยามเปนภาษาไทยวา “ธรรมเครื่องเนิ่นชา” ถือวาเปนคํานิยามที่กระซับดีทีเดียว  แต
ก็ไดเฉพาะความหมายดานความเนิน่ชายาวนานเทานัน้  อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใกลเคียงกับคํานยิาม
ของพระอรรถกถาจารยที่วา “กิเลสชื่อวาธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา เพราะเปนที่เกิดขึ้นเองแลวทําให
เนิ่นชา คือขยายความสืบตอนั้นใหกวางขวางพิสดาร ไดแก ใหตั้งอยูนาน”๗๕ จะเหน็วา คํานิยามของ
พระอรรถกถาจารยนอกจากจะเนนดานความเนิ่นชายาวนานแลว  ทานยังเนนดานความกวางขวาง
พิสดารอีกดวย คือเนนทั้งแนวยาวและแนวกวาง  ซ่ึงผูวิจัยมองวาความหมายแนวกวางนีก้็สําคัญ
เหมือนกนั  เพราะสวนใหญแลวเวลาปรงุแตงอารมณอะไรสักอยาง  เรามักจะคิดปรุงแตงใหมนั
ขยายพอกพูน  ซับซอน และกวางขวางมากไปกวาความจริงตามธรรมชาติของมันอยูแลว  ยิ่งมิติ
แนวกวางขยายออกไปเทาใด  ก็จะไปเสริมใหมิติแนวยาวยืดขยายออกไปเทานัน้  กลาวคือยิ่งคิด
ขยายใหซับซอนมากไปเทาไร  ก็ยิ่งทําใหสังสารวัฏยาวนานมากขึ้นเทานั้น  
 พระพรหมคณุาภรณ(ป.อ.ปยตฺุโต) ไดใหคํานิยามที่ละเอยีดยิ่งขึ้นไปอกีวา 

ปปญจะ หมายถึง อาการคลอเคลียพัวพนัอยูกับอารมณนัน้  และคิดปรุงแตงไปตางๆ ดวย
แรงตัณหา  มานะ และทิฏฐิ  ผลักดันหรือเพื่อสนองตัณหา  มานะ ทิฏฐิ คือปรุงแตงในแงที่
จะเปนของฉัน  ใหตัวฉันเปนนั่นเปนนี่  หรือเปนไปตามความตองการของฉัน  ออกรูป
ออกรางตางๆ มากมายพิสดาร๗๖

ปปญจะ หรือปปญจธรรม  แปลกันมาวา ธรรมเครื่องเนิ่นชา  ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลส
ตัวปน     คือ   ปนแตงเรื่องราว  ปนใจใหทกุข  ปนหัวใจใหเร่ืองมาก  ทําใหยดืเยื้อ  เยิน่เยอ  
ยุงเหยิง  ยืดยาว  ฟามเฝอ   ลาชา  วกวน  วุนวาย  นุงนัง  สับสน  สลับซับซอน...๗๗

 คํานิยามของพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต) แมจะมีรายละเอียดมาก  แตโดยรวม
แลวก็ถือวาอยูในกรอบคํานยิามของพระอรรถกถาจารยดงักลาวขางตน คือมีทั้งความหมายแนวยาว
และแนวกวาง  

                                                  
 ๗๕ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/๖๗/๓๙๙. 
     “ปปฺเจนฺติ ยตฺถ สยํ อุปฺปนฺนา ตํ สนฺตานํ วิตฺถาเรนฺติ จิรํ ฐเปนฺตีติ ปปฺจา กิเลสา” 

๗๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔๐. 

๗๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐/๕๑-๗๐/๕๒.  
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๑๔๐ 

 นักวิชาการตางประเทศไดใหคํานิยามคําวา “ปปญจะ” ไวแตกตางหลากหลาย  ขอสรุป
รวมเปน ๔ กลุมความหมาย ดังนี้  

(๑) ความหมายในแงอุปสรรคขวางกั้น หรือภารธุระทีท่ําใหเกดิความเนิ่นชายาวนาน 
(obstacle, impediment, a burden which causes delay)๗๘   

(๒) ความหมายในแงการคดิปรุงแตงสรางมโนทัศน มโนภาพ หรืออุดมคติที่ผิดพลาด
ใหเกดิความหลากหลาย (conceptual creations, multiplication of erroneous concepts, ideas and 
ideologies)๗๙  

(๓) ความหมายในแงความแพรหลาย  การขยายตวั ความพอกพนู ความหลากหลาย 
ความสลับซับซอน การจําแนกแยกแยะ (proliferation, expansion, diffuseness, manifoldness, 
multiplicity, plurality, diversity, diversification, elaboration, differentiation)๘๐    

(๔) ความหมายในแงการใชเหตุผลที่ผิดพลาด (false reasoning)๘๑   
ความหมายตางๆ เหลานี้  โดยรวมแลวก็อยูในกรอบความหมายที่พระอรรถกถาจารยให

ไวนัน่เอง  คือ ความหมายกลุมที่ ๑ เปนความหมายแนวยาว  ความหมายกลุมที่ ๒-๓ เปน
ความหมายแนวกวาง  สวนความหมายกลุมที่ ๔  แมจะดแูปลกจากความหมายกลุมอ่ืนๆ แตก็ถือวา
รวมอยูในความหมายแนวกวางนั่นเอง เพราะการใชเหตุผลที่ผิดพลาดก็เปนสวนหนึ่งของการทําให
ส่ิงที่รับรูขยายใหญโตมากไปกวาความเปนจริงของมัน 

 หลังจากทราบความหมายของปปญจะแลว  ตอไปเราจะมาดวูาจิตกับกิเลสปปญจะรวมกัน
ปรุงแตงสรางโลกในกระบวนการรับรูอยางไร  ขอเริ่มตนดวยขอมูลในมธปุณฑิกสูตรซ่ึงนาจะฉายภาพ
การทํางานของจิตภายใตอิทธพิลของกิเลสปปญจะไดด ี

ผูมีอายุ จักขวุญิญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ  ความประจวบกนัแหงธรรมทั้ง 
๓ เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงเกิด  บุคคลเสวยอารมณใดยอมหมายรู
อารมณนั้น บุคคลหมายรูอารมณใดยอมตรึก (วิตกเฺกติ) อารมณนั้น บุคคลตรึกอารมณใด
ยอมคิดปรุงแตง (ปปฺเจติ) อารมณนั้น  บุคคลคิดปรุงแตงอารมณใด  เพราะความคิดปรุง

                                                  
๗๘ ดู T.W. Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary, p. 412.  และ ดู Sir Monier 

Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 681. 
๗๙ Damien Keown, A Dictionary of Buddhism (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 220. 

และด ูS.K. Hookham, The Buddha Within (Delhi: Sri Satguru Publications, 1991), p. 21. 
๘๐ ดู T.W. Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary, p. 412.,  Sir Monier Monier-

Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 681.,  Bhikkhu Ñānamolī, The Path of Purification (Taipei: The 
Corporate Body of the Buddha Educational Foundation), p. 226. 

๘๑ D.T. Suzuki, Studies in the Lankāvatāra Sūtra, (London and Boston: Routledge & Kegan Paul 
LTD, 1972), p. 423. 
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๑๔๑ 

แตงอารมณนัน้เปนเหต ุ  แงตางๆ แหงปปญจสัญญา ยอมครอบงําบุรุษในรูปทั้งหลายที่จะ
พึงรูแจงทางตา ทั้งที่เปนอดตี  อนาคต  และปจจุบนั๘๒

 จะเห็นวา กระบวนการรับรูจะเริ่มจากการประจวบกันขององคประกอบ ๓ อยางคือ 
จักษุ+รูป+วิญญาณ ทําใหเกิดการรับรูหรือผัสสะ  จากผัสสะทําใหเกิดเวทนา  ซ่ึงในชวงเริ่มตน
จนถึงชวงเวทนานี้   ถือวาเปนรูปแบบการแสดงที่มีอยูทัว่ไปในพระสตูรตางๆ โดยเฉพาะพระสูตรที่
แสดงปฏิจจสมุปบาทแบบยอที่ตัดตอนเอาเฉพาะชวงสฬายตนะไปหาปลาย  แตรูปแบบในขอความ
ขางตนกลับไมเปนอยางนัน้  กลาวคือเมื่อเกิดเวทนาแลว  แทนที่จะตามดวยตณัหา และอุปาทาน
เหมือนทัว่ไป  แตกลับตามดวยการหมายรูขอมูล(สัญญา) การตรึกอารมณขอมูล(วิตักกะ) การคิด
ปรุงแตงขอมูล(ปปญจะ) แลวจบลงที่แงตางๆ ของปปญจสัญญา (ปปญจสัญญาสังขา)  
 ที่นาสังเกตอยางหนึ่งคือ ตั้งแตชวงเริ่มตนจนถึงเวทนาเปนการแสดงความสัมพันธตาม
เหตุปจจัยลวนๆ  ยังไมมีเร่ืองบุคคลเขามาเกี่ยวของ  แตชวงตอจากเวทนาเปนตนไป   โครงสรางทาง
ไวยากรณของประโยคจะเปลี่ยนไปจากเดิม  กลาวคือ จะมี “บุคคล” เขามาเกี่ยวของในฐานะเปน
ประธานหรือผูกระทําการ(subject) และมีกรรมหรือส่ิงที่ถูกกระทํา(object) สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
กระบวนการรับรูถูกแทรกแซงจากอิทธิพลของกิเลสกลุมปปญจะนั่นเอง๘๓  ดังภาพแผนภูมิตอไปนี้ 
 
                  ชวงรับรูบริสุทธ์ิ                         ชวงรับรูแบบมีตัวฉัน-ของฉัน  (Subject–Object) 
  

   
 

จักขุ+รูป+วิญญาณ = ผัสสะ          เวทนา         สัญญา         วิตกักะ         ปปญจะ         ปปญจสัญญาสังขา 
                 (จิต+กเิลสปปญจะ = ปรุงแตงสรางโลก) 

จากภาพแผนภูมิจะเหน็วา กระบวนการรบัรูมี ๒ ชวง คือ ชวงแรก เร่ิมตั้งแตตากระทบ
รูปไปจนถึงเวทนา  ชวงที ่ ๒  เร่ิมตั้งแตสัญญาไปจนถึงปปญจสัญญาสังขา  กระบวนการรับรูใน
ชวงแรก ถือวาเปนกระบวนการรับรูที่ยังบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ  เพราะขอมูลที่รับรูยังไมถูกปรุงแตง
ใหผิดแปลกจากความเปนจรงิของมัน  กระบวนการรับรูชวงที ่๒ เปนชวงที่จิตเริ่มนาํขอมูลเก็บไว

                                                  
๘๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๓.  
    จกฺขฺุจาวุโส ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺญาณํ ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา            

ยํ เวเทติ ตํ สฺชานาติ ยํ สฺชานาติ ตํ วิตกฺเกติ ยํ วิตกฺเกติ ตํ ปปฺเจติ ยํ ปปฺเจติ ตโตนิทานํ ปุริส ํ
ปปฺจสฺญาสงฺขา สมุทาจรนฺติ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ จกฺขุวิฺเญยฺเยสุ รูเปสฯุ 

๘๓ ดูเพ่ิมเติมใน David J. Kalupahana, Causality: The Central Philosophy of Buddhism (Honolulu:  

The University Press of Hawaii, 1975), p. 122.  และด ู Bhikkhu  Ñānananda, Concept and Reality (Kandy: 
Buddhist Publication Society, 1997), pp. 10-12. 
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๑๔๒ 

ในสัญญามาตรึกตรองและปรุงแตงสรางสรรค(ปปญจะ)ภายใตอิทธิพลของกิเลสปปญจะคือ ตัณหา 
มานะ และทฏิฐิ  แลวทําใหเกิดโลกแหงตัวฉัน-ของมันขึ้นมา หลังจากนั้น จะมสัีญญาอีกประเภท
หนึ่งทําหนาทีจ่ดจําหรือหมายรูขอมูลที่ถูกปรุงแตงขึ้นนัน้ทับซอนลงไปอีก จึงเรียกสัญญาประเภท
นี้วา “ปปญจสัญญาสังขา” แปลวาแงตางๆ แหงปปญจสญัญา  หมายถึงสัญญาทับซอนสัญญา หรือ
สัญญาที่หมายรูขอมูลที่ถูกปรุงแตงขึ้นภายใตอิทธิพลของกิเลสปญจะ ซ่ึงตางจากสญัญาตามปกติที่
หมายรูขอมูลที่รับรูทางอายตนะ 
 ความเนิ่นชายาวนานและความซับซอนยุงเหยิงในสังสารวัฏตามความหมายของคําวา 
“ปปญจะ” กอ็ยูที่กระบวนการรับรูชวงที่สองนี้ ซ่ึงการรับรูแบบนี้เกิดขึ้นเปนปกตใินชีวิตประจําวนั
ของปุถุชนทั่วไป  โดยที่เราอาจจะไมรูตวัหรือรูตัวแตไมไดใหความสนใจ  เพราะมนัเกิดบอยจนเคย
ชินจึงรูสึกวาไมใชเร่ืองแปลกอะไร  แตพระพุทธศาสนามองวาเรื่องนีสํ้าคัญมาก  ถือวาเปนภัยแหง
ความทุกขในสังสารวัฏเลยทีเดียว ซ่ึงถาไมไดรับการแกไขแลวจะยิ่งยืดเยื้อยาวนานและซับซอน    
ยุงเหยิงออกไปเรื่อยๆ อยางไมมีที่ส้ินสุด   ขอสมมติตัวอยางอธิบายใหเห็นภาพดังนี้  สามีภรรยา     
คูหนึ่งแตงงานอยูกินดวยกันมาระยะหนึ่ง  ตอนแรกทั้งคูตางไวเนือ้เชื่อใจในความซื่อสัตยของกัน
และกัน  ตอมาภรรยาเหน็สามีมีพฤติกรรมแปลกๆ ตางจากที่เคยเปน  เชนเคยทํางานแลวกลับบาน
ตรงเวลาก็กลับเสียดึก  มีโทรศัพทแปลกๆ มาหาบอย (ผัสสะ) ภรรยารูสึกไมชอบและไมสบายใจตอ
ภาพพฤติกรรมแปลกๆ นั้น (เวทนา)  แตดวยความเกรงใจบวกกับไมมหีลักฐานอะไรชัดเจน  ภรรยา
จึงไมไดวากลาวอะไร ไดแตคอยระแวงสงสัยและกําหนดจดจําภาพพฤติกรรมที่ตนไมชอบใจนั้นไว 
(สัญญา) เวลาอยูบานคนเดยีววางๆ ภรรยามักจะนําภาพพฤติกรรมแปลกๆ ของสามีที่จดจําไวขึ้นมา
นั่งคิดพจิารณา โยงจากพฤตกิรรมหนึง่ไปหาพฤตกิรรมหนึ่ง จนภาพที่เคยจดจาํไวแบบกระจัดกระจาย
เปนสวนๆ เชื่อมโยงรอยเรยีงเปนเรื่องราวเดยีวกนั  ยิง่เหน็ความเชือ่มโยงกย็ิ่งเพิ่มความเชื่อมัน่ใน
แนวทางทีต่นระแวงสงสยั  ยิ่งตระหนกัถึงสถานะของตนเองในฐานะเปนภรรยาที่สามตีองรักและให
เกยีรต ิ  และยิง่เพิ่มความรูสึกหวงแหนในตวัสามใีนฐานะเปนคูครองของตน (วิตกักะ+ปปญจะ) พรอม
กันนัน้กท็ําใหเกิดความเครียด ความกดดัน ความวติกกังวล และความรูสึกหวงแหน ควบคูกันไปดวย  
ภาพเร่ืองราวทีซั่บซอนและมากแงตางมุมทีภ่รรยาคดิขึน้นี ้ จะถูกกาํหนดจดจําทบัซอนภาพการรับรู
ครั้งแรกใหเพิม่พูนซับซอนมากขึน้เรือ่ยๆ ตอมาภายหลังเมื่อไดพบพฤตกิรรมแปลกๆ ของสามีอีกครั้ง   
ภาพการรับรูใหมก็จะไปกระตุนใหภรรยานําไปคิดตอเชือ่มโยงกับภาพเร่ืองราวเดิมทีต่นเคยคิดไว
นั้น  เมื่อสัญญาเกาผสมสัญญาใหมแลวคิดเติมเสริมแตงตอไปอีก จนเกิดเรื่องราวใหมที่ซับซอน
มากกวาเดิม   จากนั้นกก็ําหนดจดจําทับซอนลงไปอีก (ปปญจสัญญาสังขา) กระบวนการรับรูจะ
หนุนเวยีนซํ้าซากอยูอยางนีต้อไปเรื่อยๆ ตราบเทาที่ปญหาการรับรูยังไมไดรับการแกไข 
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๑๔๓ 

 ถามวาเพราะเหตุไรวังวนการคิดปรุงแตงของภรรยาคนดงักลาวจึงเปนอยางนี้  ถาตอบ
ตามหลักพระพุทธศาสนาก็ตองบอกวาเปนเพราะกระบวนการรับรูและการคิดตกอยูภายใตอิทธิพล
ของกิเลสปปญจะ คือ ตณัหา  มานะ และทิฏฐิ  โดยท่ีทิฏฐิจะแสดงออกในแงความเห็นความเชือ่ใน
เหตุการณที่เกดิขึ้นโดยทีย่ังไมทราบวาขอเท็จจริงเปนอยางไร  ตัณหาจะแสดงออกในแงความรกั 
ความหวงแหนหรือหึงหวง ไมอยากใหคนที่ตนรักตกไปเปนของคนอื่น  และมานะจะแสดงออกใน
แงความสําคญัมั่นหมายในสถานะความเปนภรรยาของตน  ศักดิ์ศรีของตน  ช่ือเสียงวงศตระกูลของ
ตน  ที่ใครๆ จะมาดูหมิน่เหยยีดหยามไมได  กิเลสเหลานีจ้ะเขาไปมีอิทธิพลตอจิตใหนําภาพการรับรู
ที่จดจําไวดวยสัญญามาคิดปรุงแตงสรางเรื่องราวไปในแนวทางที่มันตองการ  ถามวา การที่ภรรยา
คิดสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆ ของสามีไมใชเร่ืองดีหรอกหรือ  เพราะเปนความรอบคอบและจะได
ปกปองไวกอนที่เหตกุารณจะไปเลวรายมากไปกวานี้  ความจริงแลวพระพุทธศาสนาไมไดหามเรา
ไมใหคิด   ถึงแมจะหามกห็ามไมไดอยูแลว  เพราะการคิดเปนธรรมชาติอยางหนึง่ของจิตมนุษย  
ตรงกันขามพระพุทธศาสนาสนับสนุนใหคิดดวยซํ้าไป  หลักโยนิโสมนสิการหรือการคิดโดยอุบาย
อันแยบคายนาจะยนืยนัเรื่องนี้ไดดี   จุดสนใจของพระพทุธศาสนาอยูที่วาเราคิดอยางไรมากกวา   ถา
คิดแบบปรุงแตงบนฐานของกิเลสคือตัณหา  มานะ และทิฏฐิ  พระพทุธศาสนาก็ไมสนับสนุนวธีิคิด
แบบนี้  เพราะการคิดแบบนี้นอกจากจะทําใหเกดิความทุกขแลว  ยังทําใหปญหายืดเยื้อยาวนาน
ออกไปอกีดวย แตถาคดิแบบโยนิโสมนสิการบนฐานของสติและปญญา พระพุทธศาสนาก็สนับสนนุ
ใหเราทํามากๆ  เพราะเปนวธีิคิดที่นําไปสูการแกปญหา  กรณีภรรยาที่เราสมมติขึ้นมาขางตน  ถา
เธอคิดตอพฤติกรรมแปลกๆ ของสามีในแนวทางที่เคยทาํมา นอกจากจะไมชวยแกปญหาแลว  ยังจะ
ทําใหปญหาขยายตวัมากขึ้นดวย  แตถาเธอคิดในแนวทางแหงสติและปญญา  ก็ถือวาเปนความชอบ
ธรรมที่สมควรจะทําอยูแลว 
 พระสูตรอีกแหงหนึ่งชื่อวา ยวกลาปสูตร  นาจะแสดงใหเห็นปญหาการคิดปรุงแตงใน
กระบวนการรบัรูไดดี เนื้อหาของพระสตูรเริ่มตนดวยการเปรียบกระบวนการรับรูเหมือนฟอนขาว
กับคนนวดขาว  อารมณที่รับรูเหมือนฟอนขาว  อายตนะที่รับรูเหมือนคนนวดขาว  การประจวบกัน
ระหวางอารมณ+อายตนะ+วิญญาณ แลวเกดิการรับรู เหมือนคนนวดขาว ๖ คนถือไมคานเดนิ
มาแลวทําการนวดขาว  การคิดปรุงแตงอารมณที่รับรู  เหมือนคนนวดขาวคนที่ ๗ ถือไมคานเดนิ
มาแลวนวดขาวซ้ําลงไปอีก  ดังขอความตอไปนี ้

ภิกษุทั้งหลาย ฟอนขาวเหนียว บุคคลกองไวที่ถนนใหญส่ีแยก ลําดับนั้น บุรุษ ๖ คนถือไม
คานเดินมา พวกเขาชวยกันนวดฟอนขาวเหนียวดวยไมคานทั้ง ๖ อัน ฟอนขาวเหนียวนั้น
ถูกนวดอยางดีดวยไมคาน ๖ อันอยางนี้ ตอมาบุรุษคนที่ ๗ ถือไมคานเดินมา เขาพึงนวด
ฟอนขาวเหนียวนั้นดวยไมคานอันที่ ๗ ฟอนขาวเหนียวนัน้ถูกนวดดวยไมคานอันที่ ๗ พึง
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๑๔๔ 

ถูกนวดดีกวาอยางนี้ แมฉันใด ปุถุชน ผูไมไดสดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถูกรูปที่นาพอใจ
และไมนาพอใจกระทบตา…ถาปุถุชนผูไมไดสดับนั้นยอมคิดเพื่อจะเกิดอีก (ปุนภพ) ตอไป  
เมื่อเปนเชนนั้น ปุถุชนนั้น ยอมเปนโมฆบุรุษผูถูกอายตนะภายนอกกระทบอยางหนัก
เหมือนฟอนขาวเหนียวที่ถูกนวดดวยไมคานอันที่ ๗ ฉะนั้น๘๔

พุทธพจนนี้บอกวา วิธีการรับรูของปุถุชนทั่วไปก็ไมตางจากคนนวดขาวทั้ง ๗ คน คือ
เมื่อรับรูโลกทางอายตนะแลวแทนทีจ่ะหยดุไวเพียงแคการรับรู กลับคิดปรุงแตงขอมูลดวยกิเลสให
ซับซอนขึ้นไปอีก  ปุถุชนเชนนี้ถือวาเปนโมฆบุรุษ(คนเปลา) ยอมไดรับผลกระทบจากการรับรูโลก
อยางหนกั เหมือนคนนวดขาวคนที่ ๗ ถือไมคานเดินมานวดขาวที่คนอื่นนวดไวแลวซํ้าลงไปอีก  
เปนที่นาสังเกตวา พุทธพจนไดกลาวถึงการเกิดใหม (ปุนภพ) ทามกลางกระบวนการรับรูทาง
อายตนะ  แสดงใหเห็นวา สังสารวัฏหรือการเวียนวายตายเกิดมีอยูในชีวิตประจําวนั  ซ่ึงนาจะ
สอดคลองกับแนวคดิของนกิายโยคาจารที่บอกวาไตรภูมเิปนเพยีงจิตเทานั้น  เพราะมุงถึงสังสารวัฏ
ในความหมายทางจิตวิทยาเหมือนกนั 

เร่ืองสงครามระหวางเทพกับอสูร  หรือ “เทวาสุรสงคราม” เปนอปุมาอีกเรื่องหนึ่งที่
พระพุทธเจาทรงนํามาเปรียบเทียบกับปญหาการรับรูโลกของมนุษย  ซ่ึงเรื่องนี้ไดรับการเลาขานกัน
อยางแพรหลายในวัฒนธรรมอินเดียตั้งแตสมัยกอนพุทธกาลจนถึงปจจบุัน  โดยเฉพาะงานวรรณคดี
สําคัญของอินเดียเร่ืองมหากาพยรามายณะ (รามเกียรติ)์ ก็มีเนื้อหาหลักวาดวยสงครามระหวางเทพ
กับอสูรเหมือนกัน   ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาไดตรัสเลาถึงสงครามระหวางเทพกับอสูรหลาย
คร้ัง  บางครั้งเปนสงครามยอยๆ หรือสงครามสวนตัวระหวางลูกนองของทั้งสองฝาย เชน ระหวาง
จันทิมเทพบุตร และสุริยเทพบุตร กับอสริุนทราหู๘๕  หรือที่รูจักกันในสังคมไทยวา “ราหูอมจันทร” 
(บางทองถ่ินเรียกวา กบกนิเดือน) ทุกครั้งที่สงครามยุติลงฝายเทพจะเปนผูมีชัยเหนือฝายอสูรเสมอ 
เหตุผลที่พระพุทธเจาทรงนาํเรื่อง เทวาสุรสงครามมาตรัสเลานั้น  อาจเปนเพราะทรงเห็นวาเปนเรื่อง
ที่สามารถนํามาโยงเปรียบเทยีบกับสงครามภายในจิตใจมนุษยได  ดงัจะเห็นไดจากเรื่องที่พระองค
นํามาตรัสเลาในยวกลาปสูตร ดังตอไปนี ้

คร้ังหนึ่งเกิดสงครามใหญระหวางเทพกับอสูร  กองทัพฝายเทพมีทาวสักกะจอมเทพ
เปนแมทัพ  สวนกองทพัฝายอสูรมีทาวเวปจิตติจอมอสูรเปนแมทัพ   ทั้งสองฝายยกทัพมาประชิดกัน 
กอนทําการรบแมทัพของแตละฝายไดส่ังเหลาทหารของตนไววา ถากองทัพของฝายตรงขามพายแพ  
ใหจองจาํแมทพัดวยเครื่องจองจําทั้ง ๕ พรอมเครื่องผูกคอ  จากนัน้ใหนําตัวไปยังเมืองหลวงของ

                                                  
๘๔ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๕-๒๖๖. 
๘๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๙๑-๙๒/๙๗-๙๙. 
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๑๔๕ 

ฝายชนะ  พอทําสงครามกันจริงๆ ผลปรากฏวาฝายเทพเปนผูชนะ  ทาวเวปจิตติจอมอสูรจึงถูกฝาย
เทพจองจําดวยเครื่องจองจําทั้ง ๕ พรอมเครื่องผูกคอ แลวนําตัวมายังสํานักของทาวสักกะจอมเทพ  
ในขณะที่กําลังจะถูกนําตวัไปยังสํานักของทาวสักกะนั้น  ทาวเวปจิตติไดเกดิความคิดขึ้น ๒ อยาง
ดังขอความตอไปนี ้

ก. ความคิดฝายธรรม 
ในกาลที่ทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงดําริวา พวกเทวดาตัง้อยูในธรรม พวกอสูรไมตัง้อยู
ในธรรม บัดนี้เราจักไปยังเทพนคร ทาวเวปจิตตจิอมอสูรยอมพิจารณาเหน็ตนพนจาก
เครื่องจองจําทั้ง ๕ รวมทั้งเครื่องผูกคอ และเปนผูเอิบอิม่ พร่ังพรอม บําเรออยูดวยกาม
คุณ ๕ อันเปนทิพย  
ข. ความคดิฝายอธรรม 
ในกาลที่ทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงดําริวา พวกอสูรตั้งอยูในธรรม พวกเทวดาไมตั้งอยู
ในธรรม บัดนี้เราจักไปยังเมืองอสูร ทาวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณา เห็นตนถูกจองจํา
ดวยเครื่องจองจําทั้ง ๕ รวมทั้งเครื่องผูกคอ และเสื่อมจากกามคุณ ๕ อันเปนทิพย๘๖  
ขอความที่ยกมานี้ถือวาเปนจุดเปาหมายของเรื่องที่พระพุทธเจานํามาตรัสเลา จะเห็นวา 

พระองคโยงจากสงครามภายนอกเขามาสูสงครามภายในหรือสงครามความคิดของทาวเวปจิตติ   
เวลาที่ทาวเวปจิตตเกิดความคิดวา ฝายเทพเปนฝายธรรม ฝายอสูรเปนฝายอธรรม  ก็จะเหน็วาตน
หลุดพนจากเครื่องจองจําทั้ง ๕ พรอมเครื่องผูกคอ  และพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ อันเปนทพิย  
ขณะที่เวลาทาวเวปจิตติเกิดความคิดดานตรงขาม คือคิดวาฝายเทพเปนฝายอธรรม  ฝายอสูรเปนฝาย
ธรรม  ก็จะเหน็วา ตนถกูจองจําดวยเครื่องจองจําทั้ง ๕ รวมทั้งเครื่องผูกคอ และเสื่อมจากกามคณุ ๕ 
อันเปนทิพย   

อุปมาเรื่องเทวาสุรสงครามถาตีความออกเปนภาษาธรรมก็หมายความวา ฝายเทพกค็ือ
กระบวนการรบัรูโลกบนฐานของสติและปญญา  สวนฝายอสูรคือกระบวนการรับรูโลกบนฐานของ
กิเลสปปญจะ  สําหรับเครื่องจองจําทั้ง ๕ รวมเปน ๖ ทั้งเครื่องผูกคอ คือโลกแหงการรับรูทาง
อายตนะ ๖ ไดแก รูป  เสียง  กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ  เหตผุลที่พระพุทธเจาทรงอุปมา
โลกแหงการรบัรูดวยเครื่องจองจําทั้ง ๖  ก็เพราะวามนษุยปุถุชนมักจะคิดปรุงแตงโลกที่ตนรับรูดวย
กิเลสแลวสุดทายก็ถูกจองจําดวยโลกมายาที่ตนคิดปรุงแตงขึ้นนั้น   ดังจะเห็นไดจากขอความสรุป
ที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจําทาวเวปจติติละเอียดอยางนี้ เครื่องจองจําของมารละเอียดยิ่งกวานัน้ 
บุคคลเมื่อกําหนดหมายก็ถูกมารผูกมัดไว เมื่อไมกําหนดหมายกพ็นจากมารผูมีบาป  ความกําหนด

                                                  
๘๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๖-๒๖๗. 
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๑๔๖ 

หมายเปนตนเปนโรค  เปนหัวฝ  เปนลูกศร”๘๗  เห็นไดชัดเจนวา เร่ืองเครื่องจองจํา ๖ อยางในเรื่อง
เทวาสุรสงครามคือประเด็นที่พระพุทธเจาทรงตองการโยงมาเปรียบเทยีบกับเครื่องจองจําภายใน ซ่ึง
พระองคใชคําวา “เครื่องจองจําของมาร” หมายถึงเครื่องผูกคือกิเลส หรือกิเลสมาร๘๘ ไดแก กิเลส
ปปญจะ คือ ตัณหา  มานะ ทิฏฐิ นั่นเอง๘๙  กิเลสเหลานี้จะอยูเบื้องหลังการคิดปรุงแตงหรือการให
คุณคาและความหมายตอโลกที่รับรู  ซ่ึงพระองคใชคําวา “ความกําหนดหมาย” (มฺญิตํ)๙๐ หมายถึง
ความสําคัญมั่นหมายตอโลกที่รับรูดวยตณัหาวา “นี่ของฉัน” (เอตํ มม)  ดวยทิฏฐวิา “นี่เปนตวัตน
ของฉัน” (เอโส เม อตฺตา) และดวยมานะวา “ฉันเปนนี”่ (เอโสหมสฺมิ)๙๑    

เนื้อหาตอนสดุทายของยวกลาปสูตร  พระพุทธเจาไดตรัสถึงการทํางานของจิตทีถู่ก
กิเลสปปญจะครอบงําดวยขอความแบบเดยีวกัน  ๕ ชุด  แตละชุดมีโครงสรางประโยคแบบเดยีวกนั  
ที่ตางกันมีเพยีงคํา ๕ คําเหลานี้ คือ (๑) มฺญิตํ  ความกําหนดหมาย (๒) อฺชิตํ  ความหวั่นไหว        
(๓) ผนฺทิต ํความดิ้นรน  (๔) ปปฺจิตํ ความปรุงแตง (ความเนิ่นชา) และ (๕) มานคตํ  ความถือตัว   
คําเหลานี้แมจะมีความหมายตามศัพทตางกนั  แตก็มุงถึงกิเลสกลุมเดียวกัน คือ ตัณหา มานะ 
และทิฏฐิ   เหตุผลที่พระพุทธเจาทรงใชคําเหลานี้ในขอความแบบเดียวกันถึง ๕ คร้ัง  ก็เพื่อแสดงให
เห็นสภาพจิตที่ถูกกิเลสครอบงํา  ซ่ึงแสดงลักษณะอาการออกมาในแงความกําหนดหมายบาง  ความ
หวั่นไหวบาง ความดิ้นรนบาง  ความปรุงแตงบาง และความถือตัวบาง  ดังตัวอยางขอความตอไปนี ้

ภิกษุทั้งหลาย ความกาํหนดหมายวา ‘เราม’ี ความกาํหนดหมายวา ‘เราเปนนี’้ ความกาํหนด
หมายวา ‘เราจกัม’ี ความกําหนดหมายวา ‘เราจกัไมม’ี ความกําหนดหมายวา ‘เราจกัเปนผูมี
รูป’ ความกําหนดหมายวา ‘เราจักเปนผูไมมรูีป’ ความกําหนดหมายวา ‘เราจักเปนผูมีสัญญา’ 
ความกาํหนดหมายวา ‘เราจกัเปนผูไมมีสัญญา’ ความกําหนดหมายวา ‘เราจักเปนผูมีสัญญาก็
มิใช ไมมีสัญญาก็มใิช’ ความกําหนดหมายเปนโรค ความกําหนดหมายเปนหัวฝ ความ

                                                  
๘๗ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๗. 
๘๘ สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๑๓๓-๑๓๔. 
๘๙ สํ.สฬา.ฏีกา. (บาลี) ๑/๒๔๘/๔๑๖-๔๑๗. 
๙๐  คําวา “มมฺญิตํ” ในที่นี้แปลตามพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ วา “ความสําคัญหมาย” 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) แปลคํานี้วา “ความสําคัญตน” ดู พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๑๔๖. 

๙๑ สํ.สฬา.ฏีกา. (บาลี) ๑/๒๔๘/๑๔๖. “มฺญมาโนติ ปริกปฺปตตณฺหาวเสน “เอตํ มมาติ ทิฏฐิวเสน 
“เอโส เม อตฺตาติ มานวเสน  “เอโสหมสฺมีติ มฺญนฺโต.” 
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๑๔๗ 

กําหนดหมายเปนลูกศร เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนยีกอยางนี้วา เราทั้งหลาย    
จักมีจิตไมกําหนดหมายอยู  ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล๙๒  

 ตัวอยางขอความที่ยกมานี้  เปนอาการอยางหนึ่งของจติที่ถูกครอบงําดวยกิเลสปปญจะ  
อาการอีก ๔ อยางที่เหลือกม็ีขอความลักษณะเดยีวกันนี้  จะเหน็วา อาการของจิตที่แสดงออกในแง
ความกําหนดหมายมีถึง ๙ แบบดวยกัน  พระอรรถกถาจารยใหคําอธิบายไวดังนี้๙๓

(๑) คําวา “เรามี”  เปนความกําหนดหมายดวยตัณหา 
(๒) คําวา “เราเปนนี”้ เปนความกําหนดหมายดวยทิฏฐ ิ
(๓) คําวา “เราจักม”ี เปนความกําหนดหมายดวยสัสสตทิฏฐิ (ทิฏฐิวาเทีย่ง) 
(๔) คําวา  “เราจะไมม”ี เปนความกําหนดหมายดวยอุจเฉททิฏฐิ (ทิฏฐิวาขาดสูญ) 
(๕) คําวา “เราจักเปนผูมีรูป” เปนความกําหนดหมายดวยสัสสตทิฏฐิ 
(๖) คําวา “เราจักเปนผูไมมีรูป” เปนความกําหนดหมายดวยอุจเฉททิฏฐิ 
(๗) คําวา “เราจักเปนผูมีสัญญา” เปนความกําหนดหมายดวยสัสสตทิฏฐิ 
(๘) คําวา “เราจักเปนผูไมมสัีญญา” เปนความกําหนดหมายดวยอุจเฉททิฏฐิ  
(๙)  คําวา “เราจักเปนผูมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช” เปนความกําหนดหมายดวยทฏิฐิ 
นอกจากนั้น พุทธพจนขางตนยังไดบอกโทษของความกําหนดหมายไววา ความกําหนด

หมายเปนเหมอืนโรค  เหมือนหัวฝ  เหมอืนลูกศร  ขอเปรียบเทียบเชงิรูปธรรมเหลานี้มีความหมาย
วา คนที่เปนโรค  เปนฝ หรือถูกลูกศรอาบยาพิษก็ตาม  จะตองไดรับความทุกขทรมานที่จะเกิดตาม
อยางหลีกเลี่ยงไมได เชนเดยีวกับคนที่กําหนดหมายหรือคิดปรุงแตงโลกที่รับรูดวยตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ จะตองไดรับความทกุขในสังสารวฏัอยางหลีกเลีย่งไมไดเชนเดยีวกัน ดวยเหตุนี้พุทธพจน
ขางตนจึงปดทายดวยขอเสนอแนะวาใหเราดําเนินชวีิตดวยการไมกําหนดหมาย  คือใหรับรูโลกดวย
สติและปญญาตามความเปนจริงของมัน ไมใหกําหนดหมายหรือคิดปรุงแตงมากไปกวาที่มันเปน   
เหมือนพุทธพจนที่พระพุทธเจาตรัสแกพระพาหยิะทีว่า 

พาหิยะ  เพราะเหตนุั้น  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา  เมื่อเห็นรูปก็สักแตวาเห็น  เมื่อฟงเสียงก็สัก
แตวาฟง  เมื่อรับรูอารมณที่ไดรับรูก็สักแตวารับรู  เมื่อรูแจงธรรมารมณที่รูแจงก็สักแตวารู
แจง  พาหิยะ  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล เมื่อใดเธอเห็นรูปกสั็กแตวาเห็น  เมื่อฟงเสียงกสั็กแต
วาฟง  เมื่อรับรูอารมณ ที่ไดรับรูก็สักแตวารับรู  เมื่อรูแจงธรรมารมณที่รูแจงก็สักแตวารู
แจง  เมื่อนั้นเธอก็จะไมม ี เมื่อใดเธอไมม ี เมื่อนั้นเธอก็จะไมยึดตดิในสิ่งนั้น  เมื่อใดเธอไม

                                                  
๙๒ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๘. 
๙๓สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๑๓๔.    และ ดู สํ.สฬา.ฏีกา. (บาลี) ๑/๒๔๘/๔๑๖-๔๑๗. 
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๑๔๘ 

ยึดติดในสิ่งนัน้  เมื่อนั้นเธอจักไมมีในโลกนี้   ไมมีในโลกอื่น  ไมมีในระหวางโลกทัง้สอง  
นี้เปนที่สุดแหงทุกข๙๔     

 จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงใชคําวา “สักวา” (มตฺต) ในทุกรูปแบบของการรับรูโลกทาง
อายตนะ  ความหมายของคําวา “สักวา” ก็อยางที่เราไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๓ คือเปนคําสําหรับ
กําหนดขอบเขตการรับรูวาใหหยดุไวเพยีงแคการรับรู ไมใหทําอะไรไปกวานัน้ หมายความวาไมให
ปลอยกระแสการรับรูใหตกอยูในอิทธิพลของกิเลส  แตใหมาอยูในกระแสอีกดานหนึ่งคือกระแส
แหงสติและปญญาหรือใหรับรูตามที่มันเปนจริง  เชน เรารับรูรูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงเหลานี้ธรรมชาติ
ของมันเปนอยางไร  ก็ใหรูไปตามนั้น ไมใหปรุงแตงจนกลายเปนกามคุณแลวเกิดตวัฉัน-ของฉันใน
ฐานะผูเสวยและสิ่งที่ถูกเสวย (subject-object) ขึ้นมา ประเด็นทีน่าสนใจอยางหนึ่งคือพุทธพจนบอก
วา “เมื่อใดเธอเมื่อเห็นรูปกสั็กแตวาเห็น…เมื่อนั้นเธอก็จะไมม ี  เมื่อใดเธอไมม ี  เมื่อนั้นเธอก็จะไม
ยึดติดในสิ่งนัน้” หมายความวา ถาการเหน็รูปเปนเพยีงสักวาการเห็น ไมมีการปรุงแตงดวยกเิลสวา
รูปนี้นาใคร นาปรารถนา นาพอใจ เปนตน  ตัวฉันในฐานะผูเสวยรูปนั้นก็จะไมมี  เมื่อไมมีตัวฉัน 
รูปที่เปนของฉันก็ไมมีเชนเดียวกัน  เพราะเมื่อไมมีผูครอบครองเสียแลว  ส่ิงที่ถูกครอบครองจะมีได
อยางไร    อุปมาเหมือนผืนดินทั้งหลายในโลกนี้   ผืนดินนั้นเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติตั้งแตโลกนี้
อุบัติขึ้น   อยูมาวันหนึ่งมีมนุษยคนหนึ่งไปอางวา “ที่แหงนี้เปนของฉัน” แลวไปดาํเนินการเพื่อให
ไดเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่สังคมบัญญัติขึ้น หลังจากไดเอกสารสิทธิ์แลวทําใหเขามีความรูสึกวา
เขาเปนเจาของผืนดินแหงนัน้อยางเต็มที่  และที่ดินแหงนั้นก็เปนสมบัติของเขา ถามองตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ความเปนคูระหวางผูครอบครองที่ดินกับที่ดินที่ถูกครอบครอง  คือโลกแหงการ
ปรุงแตงที่มนษุยสรางขึ้นมาทับซอนโลกธรรมชาติ  ถามนุษยนั้นไมอางวาเขาเปนเจาของที่ดินนัน้  
ที่ดินที่เปนของเขาก็ไมมีเชนเดียวกัน  จะมีก็แตที่ดนิตามธรรมชาติ  พุทธพจนมีตออีกวา “เมื่อนัน้
เธอจักไมมีในโลกนี้   ไมมีในโลกอื่น  ไมมีในระหวางโลกทั้งสอง  นี้เปนที่สุดแหงทกุข”  ขอความ
นี้ถือวาเปนการแสดงสังสารวัฏและนพิพานในชวีิตปจจบุันหรือในกระแสการรับรูทางอายตนะ  
หมายความวา ถาเรารับรูโลกโดยไมมกีารปรุงแตงใหเกดิโลกแหงตวัตนขึ้นมา  กจ็ะไมมีตวัเราทีจ่ะ
ไปเวยีนวายตายเกิดในสังสารวัฏ   เมื่อไมมีการเวยีนวายตายเกิด   ความดับทุกขหรือนิพพานก็
เกิดขึ้น ณ ตรงนั้น  

พุทธพจนอีกแหงหนึ่งในธาตุวิภังคสูตรทีพ่ระพุทธเจาทรงแสดงสังสารวัฏและนิพพาน
ในชีวิตปจจุบนัเหมือนที่ทรงแสดงแกพระพาหิยะ  ดังตอไปนี ้

                                                  
๙๔ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๖. 
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๑๔๙ 

ความกําหนดหมายเปนดุจโรค ความกําหนดหมายเปนดุจหวัฝ ความกําหนดหมายเปนดุจ
ลูกศร  แตเราเรียกภกิษวุา “มุนีผูสงบแลว” เพราะกาวลวงความกาํหนดหมายทัง้ปวง 
เพราะวามนุีผูสงบแลว ยอมไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมกําเริบ ไมทะเยอทะยาน แมมุนนีั้นก็
ไมมีเหตุที่ตองเกิด เมื่อไมเกดิ จักแกไดอยางไร เมื่อไมแก จักตายไดอยางไร เมื่อไมตาย จัก
กําเริบไดอยางไร เมื่อไมกําเรบิ จักทะเยอทะยานไดอยางไร๙๕  

 จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงเรียกภิกษุผูรับรูโลกโดยไมมีความกําหนดหมาย(อมญฺิตํ) 
วา “มุนีผูสงบแลว” หมายถงึผูสงบโลกแหงการคิดปรุงแตงหรือโลกแหงสังสารวัฏไดแลว  ประเดน็
ที่นาสนใจ คือ ถาไมมีความกําหนดหมายโลกที่รับรูดวยกิเลสปปญจะ  ก็จะไมมีเหตทุี่จะใหเกดิโลก
แหงตวัฉันขึ้นมา  เมื่อไมมีตวัฉันฐานะเปนผูเกิด  กจ็ะไมมีตัวฉันเปนผูแก  เมื่อไมมตีัวฉันเปนผูแก  
ก็จะไมมีตัวฉนัเปนผูตาย  นี้ก็คือความสิน้สุดแหงสังสารวัฏหรือนิพพาน  ที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
รับรูโลกทางอายตนะนั่นเอง 

๔.๕.๓ การรื้อถอนรากเหงาแหงการคิดปรงุแตง 
 แนวคดิเรื่องจติของพระพุทธศาสนายุคตนที่ผูวิจยันําเสนอมาทั้งหมดเปนการนําเสนอ
ในมิติของจิตที่ทํางานคิดปรุงแตงในโลกแหงสังสารวัฏเทานั้น  ซ่ึงเมื่อมองในกรอบของอริยสัจ ๔ ก็
เปนเพยีงการแสดงเรื่องทุกขและเหตแุหงทกุขเทานั้น  อยางไรก็ตาม  เปาหมายของพระพุทธศาสนา
ในการนําเสนอปญหาความทุกขอันเกดิจากการทํางานของจิตนั้นกเ็พื่อปูทางไปสูการแกปญหาใน
ขั้นสุดทายนั่นเอง  วิธีการแกปญหาเมื่อกลาวโดยรวมก็คือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค ๘  
เพื่อพัฒนาคณุสมบัติดานศีล  สมาธ ิ  และปญญา ใหเปนเครื่องมือสําหรับร้ือถอนตนเหตแุหงการ
ทํางานผิดพลาดของจิต  ตั้งแตกิเลสชนิดหยาบจนถึงกเิลสชนิดละเอยีดออนกลาวคืออาสวะหรืออนุสัย
ที่นอนเนือ่งอยูในจิตระดับมูลฐานหรือภวังคจิต   ดงัจะเห็นไดจากการที่พระพุทธศาสนายุคตนเรียก
การรื้อถอนกิเลสขั้นสุดทายที่วา “อาลยสมุคฆาตะ” ๙๖ แปลวา การรื้อถอนอาลัย “สมุจเฉทปหาน” ๙๗ 
แปลวา การละดวยการตดัขาด  หรือคําเรยีกพระอรหันตผูละกิเลสไดหมดสิ้นแลววา  “ขีณพีชะ”๙๘ 
แปลวา ผูส้ินพชีะหรือเชื้อกเิลสแลว  “ขีณาสพ” (ขีณ+อาสวะ) แปลวา ผูส้ินอาสวะแลว  ดังขอความ
ที่วา “ภิกษุขณีาสพพระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกวา ผูตัดกระแส ราคะเปนเครื่องผูก โทสะเปนเครื่อง
ผูก โมหะเปนเครื่องผูก เครื่องผูกเหลานั้นภิกษุขณีาสพละไดแลว ตัดรากถอนโคนเหมือนตนตาลที่

                                                  
๙๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๖๙/๔๑๔. 
๙๖ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๔/๓๙. 
๙๗ องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๑๒/๘. 
๙๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๓๘/๓๘๐. 
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๑๕๐ 

ถูกตัดรากถอนโคนไปแลว เหลือแตพื้นที ่ทําใหไมม ี  เกดิขึ้นตอไปไมได”๙๙  กิเลสที่ถูกตัดรากถอน
โคนไดหมดแลวจะไมสามารถทําใหจิตเศราหมองไดอีกตอไป เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคน
จนเหลือแตพืน้ดินเตยีนโลง  จะไมสามารถงอกขึ้นมาเปนตนตาลไดอีกตอไป  เมื่อร้ือถอนกิเลสได
หมดแลวจิตกท็ํางานอยางอสิระบนฐานของปญญาที่รูเห็นโลกตามความเปนจริงซ่ึงเรียกวา 
“ยถาภูตญาณทัสสนะ”  หมายถึงการรูเห็นตามความเปนจริง   

๔.๖ สรุป 
 กลาวโดยสรุป แนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทที่ไดอภิปรายมา
ทั้งหมด มีหลายประเด็นที่อาจจะเรียกไดวาเปนรองรอยหรือรากฐานแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  
ประเด็นแรกคือ (๑) พระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาททําความเขาใจจิตโดยเริ่มตนจากฐานความเชื่อที่วา 
จิตของมนุษยทุกคนมีความบริสุทธ์ิประภัสสรโดยธรรมชาติ  อาจจะเรียกวาเปนตนทุนชีวิตที่ธรรมชาติ
ใหมาก็ได  จากฐานความเชื่อตรงนี้นําไปสู (๒) ประเด็นคําถามวา เมื่อจิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติแลว  จิต
ไดกลายไปเปนเศราหมองไดอยางไร  คําตอบคือเพราะอุปกิเลสซ่ึงเปนของแปลกปลอมจรมาทําใหจิต
เศราหมอง   ซ่ึงการจรมาของอุปกิเลสนี้สามารถอธิบายไดดวย (๓) แนวคิดเรื่องโครงสราง-หนาที่ของจิต
สามระดับ คือ ก. จิตระดับมูลฐาน (จิต/ภวังคจิต) หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ประภัสสรโดยธรรมชาติ และเปน
แหลงสะสมประสบการณและผลแหงการกระทําทุกอยาง ข. จิตระดับใชความคิด (มโน/ชวนจิต) หมายถึง
จิตที่คิดปรุงแตงอารมณอยูภายในภายใตอิทธิพลของกิเลส จิตประภัสสรไดกลายไปเปนจิตเศราหมอง
เพราะการกระทําของจิตระดับใชความคิดนี้เอง  ค. จิตระดับรับรูอารมณ (วิญญาณ) หมายถึงจิตที่หนาที่
รับรูอารมณทางอายตนะ  ๖ คือ ตา หู  จมูก ล้ิน  กาย และใจ  จิตระดับนี้เปนตัวปอนขอมูลใหแกจิตระดับ
ใชความคิดเพื่อทําการคิดปรุงแตง  และผลแหงการคิดปรุงแตงจะถูกสะสมไวในจิตระดับมูลฐานตอไป      

อยางไรก็ตาม แนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตนที่นาทําใหเห็นความเชื่อมกับแนวคิด     
จิตตมาตรของนิกายโยคาจารไดดี คือ โลกแหงสังสารวัฏหรือโลกแหงตัวฉัน-ของฉันที่เกิดจากการ
ปรุงแตงของจิตในกระบวนการรับรูทางอายตนะภายใตอิทธิพลของกิเลสปปญจะ ซ่ึงเปนโลกทาง
จริยธรรมที่พระพุทธศาสนายุคตนใหความสําคัญมากที่สุด ถานําแนวคิดนี้ไปเทียบเคียงกับแนวคิด
จิตตมาตรของนิกายโยคาจารจะเห็นวาใกลเคียงกันมาก เพราะโลกแหงสังสารวัฏ(ไตรภูมิ)หรือโลก
แหงตัวฉัน-ของฉันในทัศนะของนิกายโยคาจาร ก็ถูกจิตปรุงแตงสรางขึ้นบนฐานกิเลสเหมือนกัน   
แมคําวา “มนัส” ซ่ึงนิกายโยคาจารใชหมายถึงจิตที่กําหนดหมาย(มนฺยติ)โลกที่รับรูภายใตอิทธิพล
ของกิเลส ๔ อยาง (อาตมทฤษฎี  อาตมเสนฺหะ อาตมมานะ อาตมโมหะ) ก็เปนคําที่มีรากศัพทเดียวกัน
กับคําวา “มฺญิตํ” (มน ธาตุ) ที่พระพุทธศาสนายุคตนใชหมายถึง “ความกําหนดหมาย” ภายใต

                                                  
๙๙ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๗/๓๘๑. 
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๑๕๑ 

อิทธิพลของกิเลสปปญจะ (ตัณหา มานะ ทิฏฐิ) นอกจากนั้น ประเด็นที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งคือคําวา 
“ปริกลฺปต” ซ่ึงเปนหนึ่งในแนวคิดไตรสภาวะของนิกายโยคาจาร  หมายถึงโลกทวิภาวะ (คราหยะ-
คราหกะ) ที่ถูกจิตคิดปรุงแตงขึ้นอยางผิดพลาดบนฐานของกิเลสเหมือนการเห็นเชือกแลวคิดวาเปนงู  
ก็ปรากฏวาตรงกัคําบาลีวา “ปริกปฺปต” ที่ฝายเถรวาทนํามาใชอธิบายการทํางานของจิตภายใตกิเลส
ปปญจะเหมือนกัน๑๐๐  

                                                  
๑๐๐ สํ.สฬา.ฏีกา. (บาลี) ๑/๒๔๘/๔๑๖. 
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บทที่ ๕  

การตีความจิตตมาตรบนฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตน 

 การอภิปรายของผูวิจัยในหลายบทที่ผานมา  เริ่มจากบทที่ ๒ ไดนําเสนอรูปแบบการ
ตีความจิตตมาตรของนิกายโยคาจารแบบตางๆ นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเริ่มจากการตีความ
ของทานจันทรกีรติแหงนกิายมาธยมก การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาที่กระแสหลักในวง
วิชาการดานมหายานศกึษาในอดีต  และการตีความที่เปนกระแสแนวโนมใหมในยคุปจจุบัน  ตอมา
บทที่ ๓ ไดอภิปรายถึงแนวคดิจิตตมาตรที่ปรากฏในคัมภีรนิกายโยคาจารทั้งชั้นตนและชัน้รอง  
และบทที่ ๔ เราไดสืบคนยอนกลับไปหาคําสอนของพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทเพื่อดวูามีคํา
สอนอะไรหรอืไมที่นาจะเปนรองรอยหรือรากฐานแนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร สําหรับบท
ที่ ๕ ที่กําลังจะอภิปรายตอไปนี้  เปนเรือ่งของขอเสนอวาดวยการตคีวามแนวคิดจติตมาตรนิกาย    
โยคาจารบนฐานแนวคิดเรื่องจิตของพระพทุธศาสนายุคตนและเถรวาท โดยจะเริ่มจากการประเมนิ 
(Appraisal) รูปแบบการตีความที่ผูรูและนกัวิชาการทานอื่นๆ วามีจุดออนจุดแข็งอยางไร  จากนั้นจะ
อภิปรายขมวดประเด็นแนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตนที่นาเปนรากฐานแนวคิดจติตมาตรของ
นิกายโยคาจาร  และจะปดทายดวยการตีความแนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร 

๕.๑ การประเมินรูปแบบการตีความแบบตางๆ  

 ๕.๑.๑ การตคีวามแบบกุศโลบายของทานจนัทรกีรติ 

กอนเขาสูการประเมินการตคีวามแบบกุศโลบายของทานจันทรกีรต ิ ขอกลาวความถึง
ภูมิหลังความเปนมาของการตีความในพระพุทธศาสนามหายานกอน  อยางที่ทราบกันดวีา การที่
คณะสงฆแตกออกเปนนกิายตางๆ ในชวงหลังพุทธกาล สาเหตุหลักเกิดจากความขัดแยงในการ
ตีความพระธรรมวินัย  โดยในชวงสังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ความขัดแยงในเรือ่งพระวนิัยจะ
เปนสาเหตุหลัก แตหลังจากสังคายนาครัง้ที่ ๒ เปนตนมาความขัดแยงในเรื่องพระธรรมจะเปน
สาเหตุหลัก  คัมภีรกถาวัตถุที่แตงขึ้นในสังคายนาครั้งที่ ๓ ซ่ึงมีเนื้อหาวาดวยการโตแยงแนวคดิของ
นิกายตางๆ ทีฝ่ายเถรวาทไมเห็นดวย  ก็ถือวาเปนหลักฐานชิ้นหนึ่งทีแ่สดงใหเห็นความขัดแยงใน
การตีความพระธรรมในสมัยหลังพุทธกาล   

สําหรับบรรยากาศความขัดแยงในการตีความระหวางนิกายมหายาน โดยเฉพาะที่สําคัญ
คือระหวางนิกายมาธยมกกับนิกายโยคาจาร  สาเหตุของความขัดแยงอยางหนึ่งเกิดจากปญหาความ
ยุงยากในการตีความพุทธพจนในพระสูตรตางๆ ที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันเอง  ตัวอยางพุทธพจนทีว่า 
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๑๕๓ 

“พระพุทธเจาแสดงธรรมตั้งแตราตรีเปนทีต่รัสรูตอเนื่องไปจนถึงราตรีเปนที่เสด็จปรนิิพพาน”๑  
กับพุทธพจนที่วา “ดูกอนศานตมติ จากราตรีที่พระตถาคตตรัสรูสัมโพธิญาณจนถึงราตรีที่เสด็จ
ปรินิพพาน พระองคไมไดตรัสอะไรไวเลยแมแตอักษรตวัเดยีว”๒ พุทธพจนทั้งสองนีถ้าตีความตาม
ตัวอักษรจะตองขัดแยงกันเองอยางแนนอน ปญหานี้ทําใหชาวมหายานพยายามหาทางออกดวยการ
หาวิธีการตีความที่จะไมทําใหคําสอนของพระพุทธเจาเกดิความขัดแยงกันเอง วิธีการตีความอยาง
หนึ่งที่ไดรับความนิยมมากคอืการตีความแบบ “กุศโลบาย” ซ่ึงการตีความแบบนี้มาจากแนวคิดทีว่า 
ภารกิจของพระพุทธเจาตั้งแตตรัสรูจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็คือการนําสัจธรรมที่ทรงคนพบ
ไปประกาศใหชาวโลกไดทราบ แตเนื่องจากระดับสตปิญญาและความตองการของคนที่พระองค
เสด็จไปโปรดนั้นไมเหมือนกัน จึงเปนทีม่าของการแสดงธรรมแบบยกัเยื้องใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปญหา บริบทแวดลอม ความตองการ และอินทรียแกออนไมเทากนัของผูฟง รวมทั้ง
เจตนารมณของพระองคดวยวาทรงตองการจะใหผูฟงเขาใจเรื่องอะไรเปนสําคัญ๓ นี้คือท่ีมาของ
พุทธพจนในคมัภีรที่ดูเหมือนจะขัดแยงกนัเอง  เมื่อไรก็ตามที่เราเจอขอความในลักษณะอยางนี้   เรา
ตองนึกไวเสมอวานี้คือการแสดงธรรมแบบใชกุศโลบายของพระพุทธเจา   จะยึดเอาความหมายตาม
อักษรไมได   ปญหาก็วาในกรณีที่พุทธพจนสองอยางขัดแยงกันเองเราจะเอาอะไรเปนหลักตัดสนิ
วาอันไหนเปนการแสดงธรรมแบบกุศโลบายและอนัไหนไมใช ปญหาตรงนี้ชาวมหายานเสนอใช
หลักภาษา ๒ ประเภทเปนตวัตัดสิน โดยยดึตามพุทธพจนที่วา  

จงถือเอาธรรมเปนสรณะ  ไมใชถือเอาบุคคลเปนสรณะ  จงถือเอาอรรถเปนสรณะ  ไมใช
ถือเอาพยัญชนะเปนสรณะ  จงถือเอาพระสูตรที่ไขความแลว(นตีารถะ)เปนสรณะ ไมใช
ถือเอาพระสูตรที่ควรไขความ(เนยารถะ)เปนสรณะ  จงถือเอาญาณเปนสรณะ  ไมถือเอา
วิญญาณ(ความรูสามัญ)เปนสรณะ๔   

                                                  
๑“ธรรมราตริทวยสูตร  อางใน  Donald S. Lopez, Jr.,  ed., Buddhist Hermeneutics  (Honolulu : 

University of Hawai Press, 1988), p. 48. 
๒ ตถาคตจินตยคุหยนิรเทศสูตร อางใน  Ibid., p. 48. 
๓ ฝายเถรวาทก็ยอมรับแนวคิดนี้เหมือนกัน โดยมองวาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ๒ แบบ คือ แบบ

ยึดเจตนารมณของผูแสดงเปนที่ต้ังวาตองการใหผูฟงเขาใจเรื่องอะไรเปนสําคัญ และแบบยึดอุปนิสัยที่แตกตางกัน
ของผูฟงเปนที่ต้ัง   (ภควา หิ กตฺถจิ ปธานตฺตา กตฺถจิ ปากฏตฺตา กตฺถจิ อสาธารณตฺตา เทสนาวิลาสสฺส จ          
เวเนยฺยานฺจ อนุรูปโต  เอกเมวเหตุ วา ผลํ วา ทีเปติ)  ดู  อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๒๖/๑๕๙. 

๔จตุประติสรณสูตร  อางใน Donald S. Lopez, Jr., Buddhist Hermeneutics, p. 3. ขอความที่ยกมา
ตรงกับขอความในคัมภีรอภิธรรมโกศวยาขยา  ที่วา “จตฺวารีมานิ  ภิกฺษวะ  ปฺรติสรณานิ.  กตมานิ  จตฺวาริ. ธรฺมะ  
ปฺรติสรณํ  น  ปุทฺคละ.  อรฺถะ  ปฺรติสรณํ  น  วฺยฺชนมฺ.  นีตารฺถํ  สูตฺรํ  ปฺรติสรณํ  น  เนยารฺถํ. ชฺญานํ  ปฺรติสรณํ   
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๑๕๔ 

จะเห็นวา ในจาํนวนสรณะ ๔ อยางที่พระพุทธเจาตรัสใหยึดเอาเปนที่พึ่ง มีเร่ืองพระสูตร
ที่พระองคทรงแสดงดวยภาษา ๒ ประเภทรวมอยูดวย (คลายกับแนวคิดภาษาคน ภาษาธรรม ของ
ทานพุทธทาสภิกขุ) คือ (๑) ภาษาที่ไขความแลว(นีตารถะ) หรือภาษาที่มีความหมายตรงตามตัวอักษร 
(direct meaning) ไดแก ภาษาที่ใชสอนความจริงปรมัตถ เชน คําสอนเรื่องอนัตตา ศูนยตา  ความไมมี
สัตว  บุคคล  ตัวตน เรา เขา เปนตน และ (๒) ภาษาที่ควรไขความ (เนยารถะ) หรือภาษาที่ตองอธิบาย
ขยายความ (indirect meaning)  ไดแกภาษาที่ใชสอนความจริงสมมติ เชน คําสอนที่วาดวยเรื่องอัตตา 
สัตว  บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน๕  ดังพุทธพจนที่ทานจันทรกีรติยกมาอาง  

พระสูตรที่สอนสมมติสัจจะ  เรียกวาพระสูตรที่ควรไขความ (เนยารถะ) พระสูตรที่สอน
ปรมัตถสัจจะเรียกวาพระสูตรที่ไขความแลว (นีตารถะ)…พระสูตรที่สอนผูเปนเจาของวา
ไมใชเจาของ  การอธิบายผูเปนเจาของดวยศัพทตางๆ เชน อัตตา  สัตว  ชีวะ บุคคล เปน
ตน  ซ่ึงเกิดจากพระมน ู บุตรของพระมนู  เปนผูกระทําการ  และมีประสบการณ  เรียกวา
พระสูตรที่ควรไขความ (เนยารถะ)  พระสูตรที่สอนทางแหงวิโมกข (วิโมกษมุข) 
คือศูนยตวิโมกษ อนิมิตตวิโมกษ อัปปณิหติวิโมกษ ไมมกีารปรุงแตง  ไมมีการสราง  ไม
มีการเกิด  ไมมีสัตว  ไมมีบรุุษ  ไมมีบุคคล  ไมมีเจาของ  เรียกวา พระสูตรที่ไขความแลว
(นีตารถะ)๖  
ในภาษาสองประเภทที่พระพุทธเจาทรงใชแสดงธรรมนั้น  ภาษาที่ถือวาเปนการสอน

แบบใชกุศโลบายก็คือภาษาประเภทที่ ๒ คือภาษาแบบเนยารถะ หรือภาษาที่แสดงแบบมีตัวตน  
ภาษาประเภทนี้เราจะยึดตามตัวอักษรไมได   เพราะถายึดเอาตามนั้นก็เทากับวาพระพุทธเจาทรง
ยอมรับเรื่องความมีตัวตน  อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องกุศโลบายไมไดถูกนํามาใชแกปญหาพุทธพจน
ที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันเองเทานั้น หากยังถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับตอสูทางความคิดระหวาง

                                                                                                                                               
น  วิชฺญานมฺ.” ดู  Etienne  Lamotte, “The Assessment of Textual Interpretation in Buddhism,” Buddhist 
Hermeneutics, p. 25. 

 ๕แนวคิดเรื่องภาษา ๒ ประเภทปรากฏในพระพุทธศาสนายุคตนเหมือนกัน  ดังพุทธพจนตอไปนี้ 
    (๑) “ภิกษุทั้งหลาย  คน ๒ จําพวกนี้ยอมกลาวตูตถาคต   คน ๒ จําพวกเปนไฉน คือ   คนที่แสดง
พระสูตรที่ควรไขความ (เนยยัตถะ) วา ‘พระสูตรที่ไขความแลว (นีตัตถะ)’    คนที่แสดงพระสูตรที่ไขความแลว 
(นีตัตถะ) วา ‘พระสูตรที่ควรไขความ’ คน ๒ จําพวกเหลานี้แล  ยอมกลาวตูตถาคต   
   (๒) ภิกษุทั้งหลาย  คน ๒ จําพวกนี้ยอมไมกลาวตูตถาคต  คน ๒ จําพวกเปนไฉน คือคนที่แสดง 
พระสูตรที่ควรไขความ(เนยยัตถะ) วา ‘พระสูตรที่ควรไขความ’ คนที่แสดงพระสูตรที่ไขความแลว(นีตัตถะ) วา 
‘พระสูตรที่ไขความแลว’  คน ๒ จําพวกเหลานี้แล  ยอมไมกลาวตูตถาคต”  ดู องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๒๕–๒๖/๕๙.   

๖ อักษยมตินิรเทศสูตร  ขอความนี้ทานจันทรกีรติยกมาอางในคัมภีรของทานชื่อ “ประสันนปทา”  
อางใน  Donald s. Lopez, Jr., “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras”, Buddhist Hermeneutics, pp. 61,70.  
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๑๕๕ 

นิกายดวยวาคาํสอนของฝายใดเปนจุดยืนขัน้สุดทาย(final position)ของพระพุทธเจา  กลาวคือชาว
มหายานโดยเฉพาะนิกายโยคาจารเชื่อวาการแสดงธรรมของพระพุทธเจาที่เรียกวาการหมุนกงลอ
แหงธรรมนั้นมีอยู ๓ คร้ังหลักๆ๗   โดยธรรมที่ทรงนํามาแสดงแตละครั้งนั้นมีความลึกซึ้งลงโดย
ลําดับ  ธรรมจักรครั้งแรกเปนธรรมเบื้องตนชั่วคราวทีแ่สดงแบบกุศโลบายดวยภาษาที่ควรไขความ  
ธรรมจักรครั้งที่ ๒  เปนธรรมที่มีความลึกซึ้งปานกลาง  แตก็เปนการแสดงแบบกุศโลบายดวยภาษา
ที่ควรไขความเหมือนกนั     สวนธรรมจักรครั้งที่ ๓  เปนธรรมที่แสดงดวยภาษาที่ไขความแลว  ถือ
วาเปนธรรมขั้นลึกซึ้งสูงสุดและเปนจุดยนืขั้นสุดทายของพระพุทธเจา๘   แนวคิดนีม้ีปญหาตรงที่
เวลาแตละฝายโตแยงคําสอนที่ตนไมเหน็ดวยมกัจะใชวิธียกคําสอนของฝายตนใหเปนจุดยนืขั้น
สุดทายของพระพุทธเจาแลวลดคําสอนของฝายตรงขามใหเปนคําสอนแบบกุศโลบาย  ดังขอความ
ในสัมธินิรโมจนสูตรที่วา  

(๑) พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมจักรครั้งที่ ๑ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เขตเมือง
พาราณสี  เปนธรรมอันประเสริฐ มหัศจรรย  เปนธรรมอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายไม
เคยประกาศในโลก  ทรงแสดงอริยสัจ ๔ แกผูเขาสูสาวกยาน  ธรรมจักรที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงครั้งนี้ ไมใชธรรมอันยอดเยี่ยม เปนธรรมเบื้องตนชั่วคราว  มีอรรถที่ควรไข
ความ (เนยารถะ) และเปนที่ตัง้แหงความขดัแยง 
(๒) พระผูมพีระภาคทรงแสดงธรรมจักรครั้งที่ ๒  เปนธรรมอันประเสริฐ มหัศจรรย  
ทรงแสดงศูนยตาแกบุคคลผูเขาสูมหายาน เปนธรรมวาดวยความไมมีแหงสวภาวะของ
ธรรมทั้งหลาย  เปนธรรมไมมีการเกิด  ไมมีการดับ สงบอยูโดยพืน้ฐาน และขามพนความ
ทุกข  ธรรมจักรที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงครั้งนี้  ไมใชธรรมอันยอดเยีย่ม  เปนธรรม
เบื้องตน  มีอรรถที่ควรไขความ (เนยารถะ) และเปนที่ตั้งแหงความขัดแยง  
(๓) พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมจักรครั้งที่ ๓ เปนธรรมอันประเสริฐ  มหัศจรรย  เปน
ธรรมที่จําแนกดีแลวแกบุคคลผูเขาถึงยานทั้งปวง  เปนธรรมวาดวยความไมมีสวภาวะของ
ธรรมทั้งหลาย  เปนธรรมที่ไมมีการเกิด ไมมีการดับ  สงบโดยพื้นฐาน และขามพนความ

                                                  
๗ แนวคิดเรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจา ๓ ครั้งนี้ดูเหมือนวาฝายเถรวาทก็ยอมรับเชนเดียว  

ดังจะเห็นไดจากประวัติพระพุทธเจา ๒๕ พระองคในคัมภีรพุทธวงศ  พระไตรปฎกเลมที่ ๓๓  สวนใหญก็ทรง
แสดงธรรมครั้งสําคัญ ๓ ครั้งเหมือนกัน  

๘ สัมธินิรโมจนสูตร  อางใน  Donald s. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras”, 
Buddhist Hermeneutics, p. 58. 
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๑๕๖ 

ทุกข  ธรรมจักรที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงครั้งนี้   เปนธรรมอันยอดเยีย่ม  ไมใชธรรม
เบื้องตน  มีอรรถที่ไขความแลว(นีตารถะ)  ไมเปนที่ตั้งแหงความความขัดแยง๙

จากขอความทีย่กมาจะเห็นวา เกณฑที่สัมธินิรโมจนสูตรใหไวสําหรับชี้วัดวาคําสอนใด
ใชหรือไมใชจดุยืนขั้นสุดทายของพระพุทธเจาก็คือเงื่อนเวลาทางประวตัิศาสตรเกี่ยวกับการแสดง
ธรรมของพระพุทธเจา กลาวคือคําสอนใดที่แสดงในธรรมจักรครั้งแรกและครั้งที่ ๒ แกสาวกฝาย
สาวกยานและมาธยมก  ถือวาคําสอนนั้นเปนธรรมเบื้องตนชั่วคราว  ตองมีการอธิบายขยายความ
เพิ่มเติม(เนยารถะ) และเต็มไปดวยขอขัดแยงมากมาย   สวนคําสอนใดที่แสดงในธรรมจักรครั้งที่ ๓ 
แกสาวกฝายโยคาจาร  ถือวาคําสอนนั้นเปนจุดยืนขั้นสดุทายของพระพุทธเจา  มีอรรถที่ไขความ
ชัดเจนแลว(นตีารถะ) และไมมีขอขัดแยงใดๆ  การตีความแบบนี้มีขอดีตรงที่อาจจะนําไปสูความ
ปรองดองทางความคิดระหวางนิกายได  เพราะผูตีความไมไดบอกวาวาคําสอนของฝายตรงขาม
ผิดพลาดหรือไมใชคําสอนของพระพุทธเจา   เพยีงแตเปนคําสอนเบือ้งตนชั่วคราวที่ถือเอาเปนขอ
ยุติยังไมได  อาจจะเรยีกวาการตีความแบบ“แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ก็ได  แตผูตีความแบบนี้
อาจถูกโตแยงไดวาเปนการสรุปงายเกินไป เพราะแทนที่จะดูที่ความมีเหตุผลของตัวเนื้อหาคําสอน  
กลับไปดูวาถาคําสอนนั้นพระพุทธเจาไมไดแสดงในครั้งนี้และแกคนกลุมนี้ ถือวาไมใชจุดยืนขัน้
สุดทายของพระองค  นอกจากนั้น อาจถูกมองวาเปนการตีความแบบมอีคติหรือมีขอสรุปลวงหนาก็
ได  เพราะไปยึดหลักทีว่าถาคําสอนใดไมตรงกับคําสอนของฝายตน  ถือวาคําสอนนั้นไมใชจุดยนื
ขั้นสุดทายของพระพุทธเจา  เหมือนคนทีบ่อกวาเสื้อผาชุดใดที่ตดัเย็บไมเหมือนเสื้อผาของตน   ถือ
วาเสื้อผาชุดนัน้ไมใชเสื้อผาที่แทจริง  อยางไรก็ตาม ผูที่ยึดการตีความแบบนี้สามารถแยงกลับได
เหมือนกนัวาไมจําเปนตองไปดูที่ตัวเนื้อหาคําสอน เพราะพระพุทธเจาทรงวางแผนเอาไวลวงหนา
แลววาจะแสดงธรรมขั้นสุดทายแกใคร  ทีไ่หน และเมื่อไร  

สําหรับการตีความจิตตมาตรของทานจนัทรกีรติกไ็มตางจากวิธีการที่เราไดอภิปราย
มาแลว  กลาวคือฐานคิดในการตีความของทานก็คอืเร่ืองกุศโลบายและภาษา ๒ ประเภท  มีตางกนับาง
ตรงที่ทานไมไดใชเงื่อนไขดานกาลเวลาที่พระพทุธเจาทรงแสดงธรรมมาเปนกรอบในการตีความ
เหมอืนในสัมธินิรโมจนสูตร  ทานมองวาพระพทุธเจาทรงแสดงจติตมาตรเหมอืนแพทยที่รักษาคนไข  
ดังขอความที่วา “นายแพทยจดัยารักษาคนไขฉันใด พระพทุธเจาก็ทรงสอนจติตมาตรแกสัตวทั้งหลาย
ฉันนัน้เหมือนกัน”๑๐ หมายความวา แพทยจะจัดยาใหคนไขแตละคนไมเหมือนกนั  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับวา

                                                  
๙ สัมธินิรโมจนสูตร  อางใน  Donald S. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras”, 

Buddhist Hermeneutics, p. 58. 
๑๐ มัธยมกาวตาร  อางใน  Donald S. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras”, Buddhist 

Hermeneutics, p. 55. 
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๑๕๗ 

ยาชนดิใดเหมาะสมกับโรคของคนไข   เมื่อคนไขไดยาชนดิใดไปแลวจะไปคิดวายาชนดินัน้ใชรักษา
ไดทกุโรคไมได  การแสดงจติตมาตรของพระพทุธเจากเ็ชนเดียวกัน   พระองคสอนแบบกุศโลบายให
เหมาะสมกับอปุนิสัยของผูฟงในขณะนัน้ๆ  เมือ่ผูฟงไดฟงคําสอนนัน้แลวจะไปคิดวาเปนคําสอนขั้น
สุดทายที่จะตองยดึตามตวัอักษรไมได   เพราะคาํสอนแบบกุศโลบายไมไดมีจดุจบในตวัมนัเอง  เปน
เพยีงคําสอนสาํหรับปพูื้นความเขาใจเพื่อตอยอดไปสูคําสอนที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป  ดังจะเห็นไดจาก
ขอความตอไปนี้       

เพราะการปฏิเสธวัตถุแหงการรับรูเปนวิธีที่จะทําใหรูแจงความไมมีตัวตน ดังนัน้ พระผูมี
พระภาคจึงทรงปฏิเสธวัตถุแหงการรับรูของจิตเปนเบื้องตนกอน  บุคคลผูเขาใจความไมมี
ตัวตนของวัตถุแหงการรับรูของจิต  ก็จะเขาถึงความไมมีตัวตนของจติไดโดยงาย ๑๑

 ในบางพระสูตรพระพุทธเจาตรัสวา วัตถุภายนอกไมไดมีอยู  และวาจิตเทานั้นปรากฏเปน
วัตถุหลากหลาย  ขอความนี้มีพระประสงคที่จะปฏิเสธรูปสําหรับบุคคลผูมีความยึดมั่นถือ
มั่นในรูปเทานั้น  นี้เปนคําสอนแบบเนยารถะ๑๒

พระพุทธเจาทั้งหลายทรงแสดงวา เมื่อวัตถุแหงการรับรูไดรับการปฏิเสธแลว  การปฏิเสธผูรับ
รูก็อาจสําเร็จไดงาย  ๆดวยเหตุผลนี้เองจึงทรงเริ่มตนดวยการปฏิเสธวัตถุแหงการรับรูกอน๑๓

 ทานจันทรกีรติมองวา การทีพ่ระพุทธเจาทรงปฏิเสธวัตถุหรืออารมณทีรั่บรูภายนอกนั้น
เปนการสอนเพื่อปูทางไปสูคําสอนที่สูงขึ้นไป ทรงเห็นวาผูฟงในขณะนั้นมีความยดึมั่นถือมั่นในรูป  
จึงทรงเริ่มตนดวยการปฏิเสธวัตถุที่รับรูภายนอกวาเปนเพียงจิตเทานั้น   เพราะเปนเรื่องรูปธรรมที่
สามารถทําความเขาใจไดงาย  การปฏิเสธในขั้นนี้จะถอืเอาเปนที่ส้ินสุดยังไมได  ยังตองมีการไข
ความตอไปอีก หลังจากผูฟงเขาใจความไมมีตัวตนของรปูและคลายความยึดมั่นถือมัน่ในรูปไดแลว  
พระองคจึงนําผูฟงเขาไปสูคําสอนที่สูงยิ่งขึ้นไป  นั่นคอืการปฏิเสธความมีอยูของจติ  เพื่อใหเหน็
ความไมมีตัวตนของจิตและคลายความยึดมั่นถือมั่นในจติ สรุปวาวัตถุประสงคของพระพุทธเจาใน
การสอนเรื่องจิตตมาตรของพระพุทธเจาก็เพื่อนําไปสูคําสอนที่วา “ส่ิงทั้งปวงวาง” (สรฺวํ ศูนฺยมฺ) ซ่ึง
เปนจุดยืนขั้นสุดทายของพระพุทธเจาในทศันะของทานจันทรกีรติ  

                                                  
๑๑ มัธยมกาวตาร  อางใน  Ibid., p. 55. 
๑๒มัธยมกาวตาร  ๖.๙๔. อางใน C.W. Huntington, JR., The Emptiness of Emptiness, p. 168. 
๑๓มัธยมกาวตาร ๖.๙๖. อางใน Ibid., p. 168. 
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๑๕๘ 

รูปแบบการตีความจิตตมาตรของทานจันทรกีรติวาไปแลวก็แทบไมมีอะไรแตกตางจาก
การตีความในสัมธินิรโมจนสูตร  กลาวคือ ทานไมไดบอกวาคําสอนเรื่องจิตตมาตรไมถูกตองหรือ
ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา  แตใชวิธีจัดวางตําแหนง(positioning)คําสอนจิตตมาตรใหเปนรอง
หรือเปนพื้นฐานเพื่อนําไปสูของคําสอนเรื่องศูนยตาของฝายมาธยมก โดยกลยุทธของการจัดวาง
ตําแหนงก็คือการบอกวาจิตตมาตรเปนคําสอนแบบกุศโลบายและเปนภาษาที่ยังตองไขความ     
อยางไรก็ตาม  รูปแบบการตีความของทานจันทรกีรติอาจถูกโตไดแยงไดเชนกันวา ขาดความเปน
กลางทางวิชาการ  เพราะผูตีความมีขอสรุปลวงหนาอยูในใจอยูแลววาคําสอนที่เปนจุดยืนขั้น
สุดทายของพระพุทธเจาคืออะไร   เมื่อเห็นวาคําสอนของฝายตรงขามไมตรงกับขอสรุปของตนก็จะ
ปดใหเปนคําสอนแบบกุศโลบายที่ยังตองไขความ    

อยางไรก็ตาม  รูปแบบการตีความของทานจันทรกีรติแมจะมีจุดออนใหโตแยงไดมาก  
แตก็มีขอดีที่ยังทันสมัยและสามารถนํามาใชในสังคมปจจุบันได  โดยเฉพาะประเด็นที่ทานเสนอให
ผูตีความพยายามยอนกลับไปศึกษาบริบทแวดลอมทางสังคมที่พระพุทธเจาแสดงธรรม   เพราะคํา
สอนบางอยางไมไดความหมายอยางเปนอิสระในตัวของมันเอง   โดยเฉพาะคําสอนที่แสดงแบบใช
กุศโลบาย   แตจะมีความหมายก็ตอเมื่อมันอยูในบริบทที่มันเกิดขึ้น   การตีความคําสอนแบบยกเอา
ออกมาจากบริบทของมันก็คือการตัดความหมายเดิมของมันทิ้งไปนั่นเอง   ตัวอยางกรณีคําสอน
เร่ืองจิตตมาตร  ทานมองวาคําสอนนี้เกิดขึ้นในบริบททางสังคมที่เจาลัทธิตางๆ กําลังถกเถียงกันอยู
วาอะไรบงการอยูเบื้องหลังการกระทําตางๆ ของมนุษย   คําตอบสวนใหญมักจะเปนวาอัตตาที่เที่ยง
แทถาวรเปนผูบงการอยูเบื้องหลังและเปนผูรับผิดชอบผลแหงการกระทําทั้งหมด  พระพุทธเจาทรง
ปฏิเสธความเชื่อดังกลาวนี้แลวเสนอวาจิตเทานั้นเปนผูกระทําที่แทจริง  ซ่ึงผูกระทําในรูปของจิตนี้
ไมใชส่ิงที่เที่ยงแทถาวร  แตดํารงอยูในรูปกระแสที่เกิดดับอยางตอเนื่อง  การตีความจิตตมาตรของ
ทานจันทรกีรติตรงนี้อาจจะผิดหรือถูกก็ได   แตประเด็นสําคัญอยูที่วารูปแบบการตีความอยางนี้ถือ
วายังมีประโยชนตอการตีความพุทธพจนในปจจุบัน           

 ๕.๑.๒ การตีความแบบจิตนยิม  

 ในเบื้องตนนี้ขอเลาถึงความเปนมาของการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชงิวิชาการแบบ
ตะวนัตกสักเลก็นอย  เพือ่ใหเหน็ภูมหิลังการตีความแนวคดิของนกิายโยคาจารวาไดเร่ิมตนและ
พัฒนามาอยางไร   นิกายโยคาจารเริ่มไดรับความสนใจศึกษาในประเทศตะวนัตกเมือ่ประมาณ ๑๐๐ 
ปมานี้เอง  คือเร่ิมตนพรอมๆ กับการเริ่มตนของคริสตศตวรรษที่ ๒๐ โดยผูที่บุกเบิกคนแรกๆ คือ
นักวิชาการชาวฝรั่งเศสชื่อวาซิลแวง เลวี (Sylvain Levi) และไดรับการสืบทอดตอมาโดยศิษยของ
เขาอีกหลายคน เชน ยามากชิู สุสุมุ (Yamakuchi Susumu) ปุสแซง (Louis de la Vallee Poussin) 
และปอล เดมฟิลล (Paul Demieville)   การทํางานของนักวิชาการ “สํานักเลว”ี นี้  จะเนนหลักดาน
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๑๕๙ 

การสืบคนหาคัมภีรนิกายโยคาจารจากตนฉบับภาษาสันสกฤตบาง  ภาษาจนีบาง ภาษาทิเบตบาง  
แลวนํามาแปลเปนภาษาฝรั่งเศส  การศกึษาในชวงแรกๆ ยังไมปรากฏวาไดมีนกัวิชาการทานใดเสนอ
การตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารเอาไว  เพราะสวนใหญจะสนใจศกึษาในดานนิรุกติศาสตร 
(Philology) มากกวาดานศาสนาและปรัชญา  อยางไรก็ตาม  การตีความเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อปุสแซงได
แปลคัมภีรนิกายโยคาจารในแนวทางแบบจิตนิยม (Idealist direction) ตอมาแนวทางแบบจิตนยิม
ของปุสแซงไดรับการสานตออยางจริงจังโดยกลุมนกัวิชาการที่ศึกษาในเชิงปรัชญา เชน เชอรบัตสก ี
(Th. Stcherbatsky) มูรติ (T.R.V. Murti) และชัตเตอรจี (Ashok Kumar Chatterjee) เปนตน  จนคําวา 
“จิตนิยม” ไดกลายเปนตราประทบัของนิกายโยคาจารและเปนรูปแบบการตีความกระแสหลักที่
ไดรับการยอมรับมาอยางยาวนานตั้งแตชวงทศวรรษ ๑๙๒๐ เปนตนมา แตหลังจากทศวรรษ ๑๙๗๐ ได
มีนักวิชาการรุนใหมอยางเวยแมน (Alex Wayman) ชมิธาวเซน (Lambert Schmithausen) พระราหุล 
(Walpola Rahula) นากาโอ (Gadjin M. Nagao) และโกชมุมัตตัม (Thomas A. Kochummuttom) เปน
ตน เร่ิมออกมาทาทายและโตแยงการตีความแบบจิตนยิมมากขึ้นโดยลําดับ  จนทําใหน้ําหนักความ
นาเชื่อถือของการตีความแบบจิตนิยมออนลงไปมากในปจจุบัน๑๔  
 ในเนื้อหาบทที่ ๒ ที่ผานมาผูวิจัยไดยกตวัอยางรูปแบบการตีความจิตตมาตรของนิกาย-
โยคาจารแบบจิตนิยมไว ๒ แบบ คือ แบบจิตนิยมทางอภปิรัชญา (Metaphysical Idealism) และแบบ
จิตนิยมอัตวิสัย (Subjective Idealism) สําหรับรายละเอียดแนวคดิของนักวิชาการแตละทานนัน้
ผูวิจัยไดนําเสนอไวแลว  จงึไมขอนํามากลาวซ้ําในที่นี้อีก  จะกลาวเฉพาะสาระสําคัญของแนวคดิ
เทานั้น  ขอเร่ิมตนที่การตีความแบบจตินยิมทางอภิปรัชญากอน 

 ก. การตีความแบบจิตนิยมทางอภปิรัชญา 
 สาระสําคัญอันเปนขอสรุปของการตีความจิตตมาตรแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญานัน้ไม
มีอะไรซับซอนมาก สวนที่มากเปนเรื่องของรายละเอยีดขอมูลที่นักวิชาการแตละทานนํามาใชเปน
เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนมากกวา  ขอประเมินโดยภาพรวมดังนี ้
 กรอบทฤษฎีในการตีความ : เหตุผลอยางหนึ่งทีก่ลุมนักวิชาการที่ตีความแบบจตินยิมทาง
อภิปรัชญาใชสนับสนนุขอสรุปของตนกค็ือแนวคิดเรื่องพัฒนาการของพุทธปรัชญา ๓ ยุค ที่ เร่ิมตน
จากแนวคดิแบบพหนุยิม (Pluralism) ของพระพุทธศาสนายุคตน ตามดวยแนวคิดแบบเอกนยิม 
(Monism)ของนิกายมาธยมก แลวจบลงดวยแนวคิดแบบจิตนิยมของนกิายโยคาจาร(Idealism) โดย
เสนทางการพฒันานั้นจะเปนไปแบบโตแยงหักลาง(Antithetical)แนวคิดที่มีอยูเดิมแลวเสนอ

                                                  
๑๔ Dan Lusthaus, “A Brief Retrospective of Western Yogācāra Scholarship in the 20th Century” 

(Document presented at the 11th  International Conference on Chinese Philosophy, Chengchi University, Taipei, 
Taiwan, July 26-31, 1999)  
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๑๖๐ 

แนวคดิใหมขึ้นมาแทนตามกฎปฏิพัฒนาการ(Dialectic)ของเฮเกล  แนนอนวาเมื่อแนวคดินี้ถูกใช
เปนกรอบทฤษฎีในการตีความ  ขอสรุปเกี่ยวกับแนวคดิของนิกายโยคาจารจึงตองเปนจิตนยิมอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อยางไรกต็าม การกลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาการทํางานทางวิชาการโดยยดึ
กรอบทฤษฎีบางอยางไวลวงหนาจะเปนเรือ่งที่ทําไมได และไมไดหมายความวากลุมนักวิชาการที่
ตีความแบบจตินิยมทางอภปิรัชญาไมมีเหตุผลอยางอื่นสนันสนุนขอสรุปของตน  ผูวิจัยยอมรับวา
พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในชวงหลังพุทธกาลนั้นสวนหนึ่งเกดิจากความขัดแยงทางความคิด
ระหวางนิกาย  ถือวาเปนเรือ่งธรรมดาของทุกศาสนา   แตความขัดแยงทางความคิดนี้ไมจําเปนตอง
ดําเนินไปแบบเสนตรง(unilinear)ที่โคนลมแนวคดิเดิมลงไปแลวเสนอแนวคดิขึ้นใหมขึ้นมาแทนใน
ลักษณะกาวไปขางหนาเรื่อยๆ จนสุดทายปลายทางของการพัฒนาทําใหแนวคดิของนิกายโยคาจาร
หลุดออกไปจากรากฐานเดิมแลวขยับเขาใกลแนวคดิแบบเทวนยิมของฮินดูจนแทบจะหาความ
แตกตางกนัไมได    
 ในทัศนะของผูวิจัยวา พระเถระผูนําทางความคิดของแตละนิกายมีสํานกึรวมกันอยางหนึง่
วาทําอยางไรถงึจะรักษาจุดยนืคําสอนของพระพุทธเจาใหถูกตองเที่ยงตรงมากที่สุดและเขาถึงจิตใจของ
ประชาชนในยคุสมัยของทานใหไดมากที่สุด  ดวยสํานกึนี้ไดนําไปสูความเพียรพยายามทีจ่ะอธิบายและ
ตีความคําสอนตามแนวทางทีแ่ตละนกิายเหน็วาตรงกับพุทธประสงคมากที่สุด  แนนอนวาเมื่อแตละ
นิกายพยายามอธิบายและตีความ  ความเหน็ไมตรงกันในคําสอนบางอยางยอมเกิดขึน้เปนเรื่องธรรมดา 
ตัวอยางเชนความเห็นไมตรงกันในการอธิบายเรื่อง “สภาวะ/สวภาวะ” (self-nature/ own-nature) ระหวาง
ฝายเถรวาท  ฝายสรวาสติวาท  ฝายมาธยมก และฝายโยคาจาร   เร่ืองนี้เปนเรื่องละเอียดออนซึ่งถาอธิบาย
ไมดีแลวอาจจะเอนเอยีงเขาขางแนวคดิสุดโตงที่พระพุทธเจาทรงปฏิเสธมาแลวก็ได   แตละฝายที่เสนอ
คําอธิบายตางกบ็อกวาการตีความของฝายตนสอดคลองกับจุดยนืเรื่องทางสายกลางหรือหลักความ
เปนไปตามเหตุปจจัย(สันตต)ิของพระพุทธเจามากที่สุด  แลวโตแยงการตีความของฝายอื่นวาไมเปน
ทางสายกลางหรือเอนเอียงเขาหาสุดโตงดานขาดสูญบาง (อุจเฉทะ) หรือดานเที่ยงแทถาวรบาง(สัสสตะ) 
แสดงใหเห็นวาแตละนกิายตางก็รูดีวา จดุยนืของพระพุทธเจาคืออะไร  และแนวคิดทีพ่ระองคไมเหน็
ดวยคืออะไร  ดังนั้น การตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารแบบโนมเอียงเขาหาแนวคิดของฮินดูที่เชื่อวา
มีส่ิงสัมบูรณ (the Absolute) นาจะกาวไปไกลเกินกวาที่ชาวโยคาจารจะยอมรับได   
 อีกประการหนึ่ง  ผูวิจัยมองวา คําสอนที่แตละฝายตีความไมตรงกนันั้นถือวาเปนเรื่อง
สวนนอยเมื่อเทียบกับคําสอนสวนใหญที่ยอมรับรวมกัน  เชน ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ อริยมรรค  
อนัตตา  สุญญตา  นิพพาน  กรรม  สังสารวัฏ เปนตน  คําสอนเหลานีแ้ตละฝายตางก็ยอมรับวาเปน
คําสอนของพระพุทธเจา  คําสอนบางอยางอาจจะเดนหรือดอยในบางนิกายขึน้อยูกับวาแตละนกิาย 
เนนหรือไมเนนคําสอนอะไร เชน คําสอนเรื่องทางสายกลางตามหลักปฏิจจสมุปบาทไดรับการเนน
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๑๖๑ 

ย้ําในนิกายมาธยมกจนกลายเปนที่มาของชื่อนิกาย (มาธยมก แปลวา นกิายที่ยดึทางสายกลาง)   คํา
สอนเรื่องการพัฒนาจิตดวยการปฏิบัติโยคะไดรับการเนนย้ําในนิกายโยคาจารจนเปนที่มาของชื่อ
นิกาย (โยคาจาร แปลวา นกิายที่ยึดการปฏิบัติโยคะหรือสมาธิ)  เมื่อเนนคําสอนไมเหมือนกันกเ็ปน
เร่ืองธรรมดาที่จะทําใหแตละนิกายมีความโดดเดนไปคนละดาน แตความโดดเดนไปคนละดานนี้
ไมจําเปนตองสรุปวาเกิดจากการโตแยงหกัลางคําสอนที่อีกฝายเนนสอน  เชน การที่ฝายโยคาจาร
เนนคําสอนเรือ่งจิตก็ไมจําเปนตองสรุปวาเกิดจากการหกัลางคําสอนเรื่องทางสายกลางหรือศูนยตา
ของฝายมาธยมกลงไปแลวแทนที่ดวยคําสอนเรื่องจิต  ผูวิจัยเห็นดวยกับแนวคิดของศาสตราจารย 
นากาโอ (Gadjin Nagao) ที่บอกวา “ชองวางระหวางนกิายมาธยมกกบันิกายโยคาจาร  จะตองสราง
สะพานเชื่อมใหทอดถึงกัน  เพราะนกิายทัง้สองไมไดเกดิจากการโตแยงหักลางกันมาตั้งแตตนอยาง
ที่เชื่อถือกัน” ๑๕   
 การตีความจิตตมาตร: นักวชิาการที่ตีความจิตตมาตรแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญามองวา  
คําวา “จิตตมาตร” หมายถึงแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกแลวเสนอวาจิตเปนความ
จริงทางอภิปรัชญาที่มีอยูเพียงอยางเดยีว (Mind-Only) นอกจากจิตแลวไมมีส่ิงอ่ืนใด (nothing but 
Mind) จิตเปนสิ่งสัมบูรณ (the Absolute) เปนจิตบริสุทธิ์ (Pure Spirit) เปนกิริยภาพอันบริสุทธิ์ 
(Pure Act) หรือเปนเจตจํานงจักรวาล (Cosmic Will) จิตระดับนี้ไมใชจิตปจเจกหรือจิตเฉพาะบุคคล 
(individual minds) หากเปนจิตสากลของมวลมนุษยทุกคน เรียกชื่อวา “วิชญัปติมาตรตา”  สําหรับ
จิตปจเจกนั้นเปนมิติดานหนึง่ของจิตสากลที่ตกอยูในโลกสังสารวัฏเพราะมีอวิชชา โลกมายาภาพก็
เปนผลงานการสรางของมิติดานจิตปจเจกนี้เอง ซ่ึงเรียกชื่อวา “อภูตปริกลฺโป” เมื่ออวิชชาถูกกําจดั
ออกไป  มิติดานจิตปจเจกก็จะหยุดทํางานสรางโลกมายาแลวเขาไปหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกบั   
จิตสากล(วิชญัปติมาตรตา) เรียกวาการเขาถึงภาวะเปนหนึ่งเดียวหรือภาวะแหงศูนยตา 
 ถาเรานําแนวคดิดังกลาวนี้ไปเทียบกับแนวคิดของปรัชญาฮินดูสํานักอไทวตะ เวทานตะ 
จะเห็นวามีความคลายคลึงกันมาก   สํานักเวทานตะสอนวา “พรหมัน” เปนความจริงสูงสุดเพียง
อยางเดยีว  โลกนี้ไมมีส่ิงอ่ืนใดเลยนอกจากพรหมัน (this world is nothing else but Brahman) 
ยกเวนพรหมนัทุกสิ่งทุกอยางไมจริงทั้งหมด (everything except Brahman is unreal)๑๖  พรหมันเปน
ส่ิงสัมบูรณ (the Absolute) เปนอัตตาสากล (Universal Soul/Self) เปนรากฐานที่มาของสรรพสิ่งใน

                                                  
๑๕ ศาสตราจารยนากาโอแสดงปาฐกถาในที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนศึกษานานาชาติครั้งแรก      

(the First Conference of International Association of Buddhist Studies) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑      
ที่มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา   อางใน  Janice Dean Willis, On Knowing Reality (New York:  Columbia  
University Press, 1972), p. 56. 

๑๖ Shuchita C. Divatia, Idealistic Thought in Indian Philosophy (Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd., 
1994), pp. 113, 118. 
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๑๖๒ 

จักรวาล  สําหรับอัตตาปจเจกที่เรียกชื่อวา “ชีวาตมัน” (individual souls) เปนเพียงมิติของพรหมัน
ดานที่หลงอยูในโลกมายา  ชีวาตมันนีจ้ะถอืวาเปนอยางเดียวกับพรหมนัก็ไมใช  เพราะพรหมันเปน
ส่ิงสัมบูรณ  แตชีวาตมนัยังมีอวิชชาและตดิของอยูในโลกมายา จะถือวาแตกตางจากพรหมันเลยก็
ไมใช  เพราะชีวาตมนัมีรากฐานมาจากพรหมัน อนึ่ง ถาแตกตางกันก็แสดงวาพรหมันไมใชความ
จริงที่มีอยูเพยีงอยางเดยีว  เมื่ออวิชชาถูกกําจัดใหหมดไป  ชีวาตมันก็จะหลุดพนจากโลกมายาแลว
เขาไปหลอมรวมเปนหนึ่งเดยีวกับพรหมัน นี้คือการเขาถึงภาวะเปนหนึง่เดียวที่ปราศจากความเปนคู 
(อไทวตะ/non-duality)  
 จะเห็นวา แนวคิดอกีอยางหนึ่งนอกจากกฎปฏิพัฒนาการที่นักวิชาการกลุมจิตนิยมทาง
อภิปรัชญายังใชเปนกรอบในการตีความก็คอื แนวคิดเรื่องอัตตาสองระดับ (พรหมัน กับ ชีวาตมัน) 
ของสํานักอไทวตะ เวทานตะ โดยพวกเขาพยายามแบงกลุมจิตของนกิายโยคาจารออกเปน ๒ ระดับ 
คือจิตที่ยังหลงอยูในโลกมายาจัดเปนจิตปจเจกเหมือนอัตตาปจเจก(ชีวาตมัน) สวนจิตในภาวะสูงสุด
จัดเปนจิตสากลหรือจิตสัมบูรณ (วิชญัปตมิาตรตา) เหมอืนอัตตาสากล (พรหมัน) เปนที่นาสังเกตวา
แนวคดิเรื่องอตัตาสองระดับนี้ไดมีนกัวิชาการหลายทานนําไปเปนกรอบในการตีความแนวคดิของ
พระพุทธศาสนายุคตนดวย  โดยเฉพาะนักวิชาการตะวันตกและอินเดียที่ศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ยุคแรกๆ  พวกเขาเชื่อวา พระพุทธเจาปฏิเสธเฉพาะอัตตาในระดับสมมติ  แตทรงยอมรับอัตตาใน
ระดับสูงสุด  เชนพุทธพจนที่วา “อตฺตา หิ อตฺตโน  นาโถ” ถูกตีความวาเปนขอความทีพ่ระพุทธเจามี
แนวคดิเรื่องอตัตา ๒ ระดับ โดยแปลเปนภาษาอังกฤษวา  “The Self is the lord of self”๑๗  จะเห็นวา 
อัตตาตัวแรก(อตฺตา) ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษวา “Self” ดวยอักษร “S” ตัวพิมพใหญ   สวนอัตตาตัว
หลัง (อตฺตโน) ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษวา “self” ดวยอักษร “s” ตัวพมิพเล็ก  หมายความวา อัตตา
สากลเปนนายของอัตตาปจเจก  ซ่ึงเทียบไดกับพรหมันเปนนายของชวีาตมัน การตีความแบบนี้ถา
นําไปเทียบกับแนวคดิของศังกราจารยแทบจะไมเห็นความแตกตางกนัเลย กลาวคือ ศังกราจารยได
ปฏิเสธอัตตาในระดับชวีาตมัน (ยอมรับชวีาตมันในระดบัสมมติ แตปฏิเสธในระดับปรมัตถ)  แตไม
ปฏิเสธอัตตาในระดับสูงสุดหรือพรหมัน๑๘

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไมปฏิเสธวา การตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารแบบเทียบเคียง
กับแนวคิดของสํานักอไทวตะ เวทานตะ จะเปนสิ่งที่ทําไมได  เพราะแนวคิดของสํานักเวทานตะ
หลายอยางก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนิกายโยคาจาร  เชน อุปมาเรื่องเชือกกับง ู  ภาพมายากล  

                                                  
๑๗ Ananda K. Coomaraswamy and I.B.Horner, The Living Thought of Gotama the Buddha 

(London: Cassell & Co.,Ltd., 1949), p. 174.  ดูเพิ่มเติมใน  W. Rahula, What the Buddha Taught (Bangkok:  
Haw Trai Foundation Bangkok, 1999), p. 60. 

๑๘ Jadunath Sinha, Indian Realism (Delhi: Motilal Banarsidass, 1999), pp. 225-226. 
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๑๖๓ 

ความฝน  คนเปนโรคตา  หนวดเตา  เขากระตาย  ดอกฟา  บุตรหญิงหมัน เปนตน  กล็วนเปนอุปมา
ที่ชาวโยคาจารเคยใชมากอนแลว กระนั้นก็ตาม แมทั้งสองสํานักจะใชอุปมาอยางเดยีวกันเพื่อ
อธิบายโลกมายาภาพ  แตการใชอุปมานั้นตั้งอยูบนฐานคิดคนละฐาน   ฐานคิดของชาวโยคาจารก็คอื
คําสอนของพระพุทธเจาที่ปฏิเสธอัตตาที่เที่ยงแทถาวร สวนฐานคดิของชาวเวทานตะก็คือปรัชญา
ฮินดูที่ยนืยนัความมีอยูของอตัตาที่เที่ยงแทถาวร  ดังนั้น การที่สํานักเวทานตะเลียนแบบแนวคดิของ
ชาวโยคาจารหลายอยางก็ไมจําเปนตองสรุปวาแนวคิดของสองสํานักนี้เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  
อาจจะเลยีนแบบเพียงเปลือกนอกแตแฝงไวดวยเนื้อในของฮินดูก็ได หรืออาจจะเลียนแบบเพื่อหวัง
ทําลายหรือกลืนพระพุทธศาสนาก็ได เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตรในชวงทีสํ่านักเวทานตะ
เกิดขึ้นก็ช้ีชัดอยูแลววานกัคิดคนสําคัญของสํานักเวทานตะอยางศังกราจารย๑๙ ไดเลียนแบบแนวคิด
ของพระพุทธศาสนาจนถูกกลาวหาจากชาวฮินดดูวยกนัวา “ชาวพุทธแอบแฝง” (ปรัจฉันนเพาทธะ) 
พรอมทั้งไดแตงคัมภีรโจมตพีระพุทธศาสนาดวยวาเปนลัทธิ “ไวนาศิกะ” (ลัทธิสรางความพินาศ) 
หรือ “สรรพไวนาศิกะ” (ลัทธิสรางความพินาศหมดสิ้น)  ลัลมณี  โชศี (Lalmani Joshi) อาจารย
มหาวิทยาลัยปญจาบ ประเทศอินเดีย กลาวถึงการกระทําของศังกราจารยวา “การปลนสะดมทาง
ปรัชญา” (philosophical plunder) เชนเดียวกับอารโนลด ทอยนบี (Arnold J. Toynbee) ที่กลาวไววา 
“ศาสนาฮินดูฉกฉวยขโมยพทุธปรัชญาที่แกหงอมแลวเพือ่เปนอาวุธขับไลคูแขงทางปรัชญาออกไป
เสียจากถิ่นกําเนิดรวมกันในสินธุโลก”๒๐  ถาแนวคิดของนิกายโยคาจารสอดคลองกับแนวคดิของ
สํานักเวทานตะ  ก็ไมมเีหตผุลอะไรที่ศังกราจารยจะตองมาวิจารณพระพุทธศาสนาวาเปนลัทธิสราง
ความพินาศ  ผูวิจัยมองวา เมื่อปรัชญาสองสํานักยืนอยูบนฐานคิดคนละอยางและเปนคูแขงของกนั
และกัน การตคีวามแนวคิดของนิกายโยคาจารแบบเอียงเขาหาแนวคิดฮินดูสํานักเวทานตะ เปนเรื่อง
ที่ตองทําดวยความระมัดระวงั  เพราะอาจจะไปตอบสนองเปาหมายที่ชาวเวทานตะตั้งเอาไวกไ็ด   

                                                  
๑๙ ปราชญของสํานักอไทวตะ เวทานตะ  เกิดในยุคที่นิกายโยคาจารกําลังเจริญรุงเรืองพอดี  กลาวคือ 

นิกายโยคาจารเกิดขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘   เคาฑบาทผูกอต้ังสํานักอไทวตะ เวทานตะ มีชีวิตอยูราว พ.ศ. ๑๐๐๐ 
และศังกราจารยมีชีวิตอยูราว พ.ศ. ๑๒๔๓  ดังนั้น  จึงไมใชเรื่องแปลกที่ทั้งสองทานไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ
นิกายโยคาจารมาก  นอกจากนั้น คัมภีรวิษณุปุราณะ (แตงประมาณ พ.ศ. ๙๔๓-๑๐๔๓) ซึ่งเกิดขึ้นในยุคเดียวกับนิกาย 
โยคาจารและสํานักอไทวตะ เวทานตะ  ไดกลาวไววา พระพุทธเจาเปนอวตารองคหนึ่งของพระนารายณ     สะทอนให
เห็นอยางชัดเจนวาชาวฮินดูในยุคนี้มีทาทีตอพระพุทธศาสนาอยางไร    ดูเพิ่มเติมใน  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
จาริกบุญ  จารึกธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวยจํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๔๔๘-๔๗๕. 

๒๐ อางใน  Lalmani Joshi, Studies in Buddhist Culture of India (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987),       

p. 338.  ดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ  จารึกธรรม (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวย
จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๔๔๘-๔๕๐. 
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๑๖๔ 

 ข. การตีความแบบจิตนิยมอัตวิสัย 
 นักวิชาการที่ตีความแบบจิตนิยมอัตวิสัยมองวา  จิตเปนความจริงทางภววิทยาที่มีอยู
เพียงอยางเดียวในทัศนะของนิกายโยคาจาร   แตความมีอยูของจิตนี้ไมเหมือนสิ่งสัมบูรณหรือ      
พรหมันของสํานักอไทวตะ  เวทานตะ   จิตของปจเจกบุคคลจํานวนมากมีอยูอยางอิสระและ
หลากหลายในรูปของกระแสที่เกิดดับอยางตอเนื่อง   สวนโลกภายนอกนั้นเปนเพียงมายาภาพทีไ่มมี
อยูจริง  การรับรูสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัยความมีอยูของวัตถุภายนอก (external objects) 
เพราะจิตของแตละคนมีอารมณหรือมโนภาพใหรับรูอยูภายในอยูแลว  ดังนั้น การรับรูโลกก็คือการ
รับรูมโนภาพภายในจิตของใครของมันนั่นเอง  อยางไรก็ตาม  มีปญหาเกิดขึ้นวาเมื่อการรับรูเกิดขึ้น
ภายในจิตของแตละคน  คนทั้งหลายจะสื่อสารไดตรงกันหรือรับรูขอมูลรวมกันไดอยางไร  
นักวิชาการบางทานอยางโทมัส อี. วูด  ใหคําตอบคอนขางโลดโผนวา มโนภาพที่มีอยูในจิตของ
มนุษยนั้นเปนของสาธารณะที่ทุกคนมีรวมกัน  นอกจากนั้น  จิตของแตละคนยังทํางานประสาน
สัมพันธกันและสามารถถายทอดขอมูลระหวางกันดวยพลังแหงโทรจิต (the power of telepathy) ได
อีกดวย   
 ผูวิจัยเห็นดวยบางสวนกับแนวคิดของกลุมนักวิชาการที่ตีความแบบจิตนิยมอัตวิสัย 
โดยเฉพาะประเด็นที่วา จิตของนกิายโยคาจารไมใชส่ิงสัมบูรณอยางพรหมันของฮินดู  แตเปนจิตที่เกิด
ดับอยางตอเนื่องในรูปของกระแส   อยางไรก็ตาม  ประเด็นที่วานิกายโยคาจารปฏิเสธความมีอยูของ
โลกภายนอกอยางสิ้นเชิงนั้นนาจะไปไกลเกินกวาคําสอนของนิกายโยคาจาร   เพราะนิกายโยคาจาร
อาจจะตองการปฏิเสธโลกในความหมายทางจริยธรรมที่มนุษยปุถุชนปรุงแตงขึ้นอยางผิดพลาดก็ได   
ไมใชโลกทางกายภาพที่มีอยูภายนอกจริงๆ  นอกจากนั้น  การตอบปญหาเรื่องการรับรูรวมกันที่วา
จิตของแตละคนสามารถสงผานขอมูลการรับรูถึงกันแบบจิตตอจิตหรือแบบโทรจิตได  ผูวิจัยมองวา
เปนการตีความที่คอนขางแปลกและออกในแนวอิทธิปาฏิหาริยมากจนเกินไป  นิกายโยคาจาร
เพียงแตบอกวาเราสามารถรับรูรวมกันไดเพราะคนที่อยูในภพภูมิเดียวกันจะมีพื้นเพจิตเหมือนกัน
หรือมีวิบากกรรมรวมกัน (วิปากจิต) แนวคิดนี้สามารถตีความไดวา มนุษยในสังคมเดียวกันจะ
ยึดถือระบบบัญญัติหรือระบบสัญลักษณสําหรับส่ือความหมายเดียวกัน  ซ่ึงระบบบัญญัตินี้โดยเนื้อ
แทของมันก็คือส่ิงที่มนุษยคิดปรุงแตงขึ้น  ไมใชความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ   จะเรียกวาโลกมายา
ก็ไดในความหมายวาไมมีอยูจริง   มนุษยปุถุชนที่อยูในระบบสมมติ (โลกมายา) เดียวกันยอมจะถูก
หลอหลอมใหมีพื้นเพจิตและมีขอมูลมโนภาพคลายคลึงกัน  ดังนั้น  โลกที่พวกเขารับรูแมจะเปน
เพียงโลกสมมติที่ไมตรงกับความจริงตามธรรมชาติเหมือนที่พระอรหันตรับรู  แตก็สามารถรับรู
รวมกันหรือเขาใจตรงกันได      
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๑๖๕ 

 ๕.๑.๓ ประเมินการตีความแบบสมัยใหม 
 รูปแบบการตีความแนวคิดของนิกายโยคาจารกลุมสุดทายคือการตีความที่ผูวิจัยเรียก
รวมๆ วา  การตีความแบบสมัยใหม   หมายถึงรูปแบบการตีความที่ไมเห็นดวยกับการตีความแบบ
จิตนิยมที่เราไดอภิปรายมาแลว   กลาวคือ การตีความแบบพหุสัจนิยม  การตีความทางญาณวิทยา  
และการตีความทางปฏิบัติ   สาระสําคัญของการตีความ ๓ แบบนี้สวนใหญจะสอดคลองกัน  คือ
มองวา  จุดสนใจของนิกายโยคาจารในการสอนเรื่องจิตตมาตรไมใชประเด็นปญหาความจริงทาง
อภิปรัชญาวาคืออะไร  หากแตสนใจปญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวกับความทุกขของมนุษยปุถุชน
ทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการรับรูโลกอยางผิดๆ แลวคิดปรุงแตงโลกเปนทวิภาวะถือวาเปน
เร่ืองที่นิกายโยคาจารใหความสนใจมากเปนพิเศษ    
 โดยภาพรวมแลวผูวิจัยคอนขางเห็นดวยกับการตีความของนักวิชาการกลุมนี้   แตมีบาง
ประเด็นที่อาจจะถกเถียงได คือ โกชุมมัตตัมตีความที่วานิกายโยคาจารมีแนวคิดแบบพหุสัจนิยม 
(Realistic Pluralism) คือเชื่อวาความจริงมีหลากหลายเหมือนพระพุทธศาสนายุคตน  การตีความแบบ
นี้อาจจะไมผิด  เพราะคําวา “พหุสัจนิยม” ในปรัชญาตะวันตกมีความหมายกวางมาก  แนวคิดใดก็
ตามที่ยอมรับความมีอยูของจิตและวัตถุ   สามารถตีความไดวาเปนแนวคิดแบบพหุสัจนิยมไดทั้งหมด   
อยางไรก็ตาม  แมการตีความแบบพหุสัจนิยมอาจจะไมผิด    อยาลืมวาพระพุทธศาสนายุคตนได
ปฏิเสธแนวคิดสุดโตงที่เชื่อความมีอยูอยางหลากหลายโดยไมขึ้นตอเหตุปจจัย (ปุถุลักษณะ/
นานัตตวาท/Plurality) ซ่ึงตรงขามกับแนวคิดสุดโตงอีกดานที่เชื่อความมีอยูอยางเที่ยงแทถาวร   
(เอกลักษณะ/เอกัตตวาท/Identity) กลาวคือส่ิงทั้งหลายเมื่อมองจากจุดยืนแบบทางสายกลาง  เราจะ
บอกไมไดวามันมีอยูหรือไมมีอยู  บอกไดเพียงวาเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย (สันตติ) เพราะ
ถาบอกวามีอยูก็จะกลายเปนสุดโตงดาน “อัตถิตา”  หรือถาบอกวาไมมีอยูก็จะกลายเปนสุดโตงดาน 
“นัตถิตา”  เหมือนที่พระนาคเสนกลาวไววา “จะวาเปนคนนั้นก็ไมใช  จะวาเปนคนอื่นก็ไมใช” (น จ 

โส, น จ อฺโญ)๒๑  นิกายโยคาจารก็เชนเดียวกัน  ทั้งคัมภีรช้ันตนและชั้นรองของนิกายโยคาจารที่
เราไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๓  ไดปฏิเสธแนวคิดสุดโตง ๒ ดาน ระหวางแนวคิดแบบปุถุลักษณะ 
(plurality) กับแนวคิดแบบเอกลักษณะ (identity) แลวยืนยันหลักทางสายกลางตามเหตุปจจัย
เชนเดียวกับพระพุทธศาสนายุคตน   ดังนั้น  ผูวิจัยมองวา ถาจะจัดแนวคิดของพระพุทธศาสนา     
ยุคตนและของนิกายโยคาจารใหเปนแบบใดแบบหนึ่ง  ควรจัดเปนแนวคิดแบบ “ทางสายกลาง” 
หรือแบบ “สันตติ” นาจะเหมาะสมกวาแบบพหุนิยม     

                                                  
๒๑มิลินฺท. ๑/๒/๔๒. 
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 จากการประเมินรูปแบบการตีความแบบตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอมา  รูปแบบการตีความที่
ผูวิจัยเห็นวานาจะไมสอดคลองกับแนวคิดของนิกายโยคาจารและของนิกายมหายานโดยรวม ไดแก 
การตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญาและจิตนิยมอัตวิสัย   เพราะเปนการตีความแบบเอนเอียงเขาหา
แนวคิดของฮินดูมากจนเกินไป   สวนการตีความแบบอื่นๆ ที่เหลือผูวิจัยมองวามีบางประเด็นที่
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องของพระพุทธศาสนายุคตนได  นั่นคือรูปแบบการตีความ
บางสวนของทานจันทรกีรติ  ไดแก ประเด็นที่ทานบอกวา จิตตมาตรเปนแนวคิดที่พระพุทธเจาทรง
สอนเพื่อเนนความสําคัญจิตและเปนแนวคิดที่ทรงสอนเพื่อปฏิเสธผูกระในรูปของอัตตาที่เที่ยงแท
ถาวร  โดยทรงเสนอวาผูทํากระทําที่แทจริงก็คือจิตที่ เกิดดับอยางตอเนื่องในรูปของกระแส  
นอกจากนั้น การตีความของนักวิชาการสมัยใหม ๓ แบบ คือ การตีความแบบพหุสัจนิยม  การตีความ
ทางญาณวิทยา และการตีความทางปฏิบัติ  ซ่ึงผูวิจัยมองวาเปนรูปแบบการตีความที่นาจะสอดคลอง
กับระบบความคิดโดยรวมของทั้งพระพุทธศาสนายุคตนและของนิกายโยคาจารมากกวา  ดังนั้น  
รูปแบบการตีความแนวคิดจิตตมาตรที่ผูวิจัยจะนําเสนอตอไปนี้  สวนหนึ่งเปนการสานตอแนว
ทางการตีความที่นักวิชาการหลายทานไดริเร่ิมเอาไวบางแลว  แตสวนที่ผูตองการเสนอใหมมากไป
กวาที่นักวิชาการทานอื่นทําไวคือการสืบคนหารากฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนาของยุคตนที่
นาจะเปนรากฐานแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  จากนั้นจะเสนอการตีความเพื่อแสดงให
เห็นความสืบเนื่องและความสอดคลองระหวางแนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนายุคตนกับ
แนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร 

๕.๒ รากฐานแนวคิดจิตตมาตรในพระพทุธศาสนายุคตน 

 ในเนื้อหาของบทที่ ๔ ผูวจิยัไดอภิปรายมาแลวถึงแนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตนที่
นาจะเปนรากฐานหรือรองรอยแนวคิดจติตมาตรของนิกายโยคาจาร สําหรับเนื้อหาที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้เปนลักษณะการอภปิรายขมวดประเด็นเพื่อเชื่อมโยงไปสูการตคีวามแนวคิดจติตมาตรของ
นิกายโยคาจารในหวัขอถัดไป 

 ๕.๒.๑ เพียงจติเทานั้น/เพียงความคิดเทานัน้ (จิตฺตเมว)  
 แนวคดิของพระพุทธศาสนายคุตนที่ผูวจิยัมองวานาทาํใหเห็นรองรอยแนวคิดจิตตมาตร

ของนกิายโยคาจารไดด ีคือ เร่ืองของภกิษุผูอยากลาสกิขา (อุกกณัฐติภกิข)ุ  ภิกษุรูปนีเ้ปนพระบวชใหม 
ตามหลักพระวนิัยพระบวชใหมจะตองอยูในความดแูลของอุปชฌายและอาจารยเพื่อศกึษาอบรมและ
ฝกหดัมารยาทตางๆ อุปชฌายของทานเปนผูเชีย่วชาญดานพระวินยั (วนิยัธร) สวนอาจารยเปน
ผูเชี่ยวชาญดานพระอภิธรรม (อาภิธัมมิก)  เวลาไปหาอุปชฌายก็จะไดรับคําแนะแตเร่ืองวินัยวาควร
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๑๖๗ 

ทําอยางนี้ ไมควรทําอยางนี้  เวลาเขาไปหาอาจารยก็จะไดรับคําแนะนําแตเร่ืองอภิธรรมวาควรทํา
อยางนี้ ไมควรทําอยางนี้  ทานมีความรูสึกวาการใชชีวิตเปนพระภิกษุเปนเรื่องยากเหลือเกิน  เพราะมี
แตหลักปฏิบัติอันหยุมหยิมเต็มไปหมด (สํานวนบาลีบอกวา แมแตที่จะใหเหยยีดมือก็ไมมี) จึงคิดวา
สึกมาใชชีวิตเปนฆราวาสดีกวา  เพราะเปนฆราวาสก็สามารถพนทุกขได   นับแตนั้นทานไมมีจิตใจที่
จะศึกษาปฏิบัติธรรม   ปลอยรางกายใหซูบผอมจนเหลือแตหนังหุมกระดูก  จนเปนทีส่งสัยของเพื่อน
บรรพชิตดวยกัน   เมื่ออุปชฌายและอาจารยของทานทราบเรื่องราวแลว  จึงไดพาไปเขาเฝา
พระพุทธเจาเพื่อกราบทูลใหทรงทราบ พระพุทธเจาตรัสถามถึงสาเหตุที่ทําใหทานคิดอยากลาสิกขา 
ทานจึงกราบทูลถึงความยากลําบากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันหยุมหยิม  จากนั้น  พระพุทธเจา
ไดตรัสแนะนําวิธีปฏิบัติแบบงายๆ ใหทานดังนี้ 

พระพุทธเจา:  ภิกษุ  ถาเธอสามารถรักษาไดเพียงอยางเดยีวเทานั้น   
    กิจคือการรกัษาสิ่งที่เหลือก็ไมม ี

ภิกษ:ุ     อะไรหรือ  พระเจาขา 
 พระพุทธเจา:  เธอสามารถรักษาเฉพาะจิต(จิตฺตเมว)ของเธอไดไหม  
 ภิกษ:ุ      สามารถรักษาได  พระเจาขา  
 พระพุทธเจา:  ถาอยางนั้น  เธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว  
      เธอสามารถพนทุกขได 

 ตอนจบการสนทนา  พระพทุธเจาไดตรัสพระคาถาดังตอไปนี ้
สุทุทฺทสํ สุนิปุณ ํ ยตฺถกามนิปาตนิํ 

 จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี  จิตฺตํ คุตฺต ํสุขาวห ํ๒๒

           ผูมีปญญา พึงรักษาจติ  ที่เห็นไดยาก  ละเอียดยิ่งนัก   
           มักตกไปในกาม    (เพราะ) จิตที่คุมครองไดแลว  นาํสุขมาให

 จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสแนะนําวาถารักษาจิตไดเพียงอยางเดยีว  อยางอื่นก็เปนอนัรักษา
ไดทั้งหมด  และการรักษาจิตไดเพียงอยางเดยีวสามารถทําใหพนทุกขได  นอกจากนั้น ในพระคาถาตอน
จบการสนทนา  พระองคตรัสวาจิตคนเรามักจะตกไปในกาม  ความหมายของพุทธพจนที่ยกมาก็คือ
แนวคดิเรื่องกิเลสปปญจะที่เราไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๔ นัน่เอง  กลาวคือจติที่ไมไดรับการ
คุมครองรักษาเมื่อรับรูอารมณทางอายตนะแลวมักจะตกไปสูการคิดปรุงแตงเปนกามคุณดวยกเิลส
ปปญจะ ในดานตรงกันขาม พระองคตรัสวา “จิตที่คุมครองไดแลว นําสุขมาให” หมายถึงการ
                                                  

๒๒ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๖/๒๒๔. 
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๑๖๘ 

คุมครองรักษาจิตดวยสติและปญญา(สัมปชัญญะ) ไมใหตกไปสูกระแสการคิดปรุงแตงแบบให
คุณคาและความหมายดวยตณัหาอุปาทาน 

พึงสังเกตวา พระพุทธเจาทรงใชคําวา “จิตฺตเมว” (จิตฺตํ+เอว) แปลวา “เพียงจิตเทานั้น” 
“เพียงจิตอยางเดียว” หรือ “เพียงความคดิอยางเดยีว” (thoughts alone)๒๓ คํานี้บางครั้งนิกายโยคาจาร
ก็นํามาใชแทนคําวา “จิตตมาตร” ในความหมายอยางเดียวกัน (ดหูนา ๖๔) ในทีน่ีพ้ระพุทธเจาทรง
ใชเพื่อเนนย้ําความสําคัญของจิตในฐานะเปนทั้งหมดหรือเปนหัวใจของการประพฤติพรหมจรรย 
ถาคุมครองรักษาจิตก็ถือวาไดปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกนัถาไมคุมครอง
รักษาจิตก็ถือวาเปนทั้งหมดของความทุกขหรือการไมปฏิบัติธรรม  อุปมาเหมือนตึกสูงระฟาหลัง
หนึ่งที่เปดไฟทิ้งไวจํานวนหลายรอยหลอด ถาใหคนงานเดินขึ้นไปทุกชั้นแลวปดไฟทีละหลอดคง
ไดรับความลําบากและเสยีเวลานานมาก  เขาอาจจะเกีย่งงอนไมอยากทํางานหรืออาจจะขอลาออก
ไปเลยเหมือนภิกษุผูอยากลาสิกขาก็ได  แตถาเราบอกเขาใหไปดึงตัวตัดไฟ(cut-out)ลงที่เดียวเลย
แลวไฟทกุหลอดจะถูกปดพรอมกันทั้งหมด  แนนอนวาเขาคงยินดีทีจ่ะทํางานตอ  การดึงตัวตดัไฟ
ลงคือทั้งหมดของการปดไฟในตึกฉันใด  การคุมครองรักษาจิตกเ็ปนทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม
ฉันนั้น  จะเหน็วา พระพุทธเจาทรงลดทอนการปฏิบัติธรรมทุกอยางลงไปหาจิต เพื่อใหคลุม
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมทุกอยาง  เหมือนการลดทอนการปดไฟลงไปหาตัวตดัไฟเพื่อใหคลุมการ
ปดไฟไดทุกหลอด   หมายความวาถาสามารถคุมครองรักษาจิตได  การปฏิบัติศีล สมาธิ และปญญา 
ก็เกิดขึน้พรอมเสร็จในตัว  ไมใชลดทอนเพื่อปฏิเสธเรื่องอื่นทั้งหมดแลวใหเอาเรือ่งจิตเพียงอยาง
เดียว เรียกงายๆ ลดทอนเพื่อใหคลุมหมดทุกอยาง  ไมใชลดทอนเพื่อบอกวามีอยูเพยีงอยางเดยีว 
(reduction for all, not for one only)   

อยางไรก็ตาม คําวา “จิตฺตเมว” (จิตเพียงเทานั้น) ที่พระพทุธเจาตรัสแนะนําภกิษุผูอยาก
ลาสิกขานั้น  แมจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “จิตตมาตร” ของนิกายโยคาจาร  แตวัตถุประสงค
ในการใชไมเหมือนกนัเสียทีเดียว พระพทุธเจาทรงเอาปญหาการปฏิบัติธรรมเปนตัวตั้งแลวลดทอน
ลงไปหาจิต สวนนิกายโยคาจารเอาความทุกขในไตรภมูิเปนตัวตั้งแลวลดทอนลงไปหาจิต เรียก
งายๆ วา พระพุทธเจาทรงลดทอนในเชงิบวก (positive) สวนนิกายโยคาจารลดทอนในเชิงลบ 
(negative)  ถาเอาหลักปฏิจจสมุปบาทสองดานเขามาจับ  การลดทอนของพระพุทธเจาจะเนนดาน
ดับทุกข สวนนิกายโยคาจารจะเนนดานเกิดทุกข แตการลดทอนสองแบบนี้เหมอืนกันในแงทีใ่ห
ยอนกลับไปตัง้ตนที่จิต   อยางไรก็ตาม แมพระพุทธเจาจะทรงเนนการลดทอนในเชงิบวก  แตก็ส่ือ

                                                  
๒๓ คําวา “จิตฺตเมว” ในที่นี้  หนังสือตางประเทศบางเลมแปลวา “เพียงความคิดเทานั้น” (thoughts alone)  

ดู Ven. Weragoda Sarada Thero, Treasury of Truth : Illustrated Dhammapāda (Taipei: the Cooperate Body of 
the Buddha Educational Foundation), p. 162. 

Page 185 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



 

๑๖๙ 

นัย (imply) ดานลบเหมือนกัน  ดังขอความในคาถาขางตนที่วา “ผูมีปญญา พึงรักษาจิต  ที่เห็นได
ยาก  ละเอียดยิ่งนัก   มักตกไปในกาม” แสดงใหเห็นวากอนที่จะตรัสใหภกิษุผูอยากลาสิกขารักษา
จิต  พระองคไดทรงยอมรับอยูกอนแลววาจิตเปนสิ่งที่เหน็ไดยาก  ละเอียดยิ่งนัก และมักตกไปใน
กาม นี้ก็คือปญหาความทุกขในไตรภูมนิัน่เอง สําหรับนิกายโยคาจารก็เชนเดยีวกัน แมจะเนนการ
ลดทอนในเชิงลบหรือดานอธิบายปญหาความทุกขเปนหลัก  แตก็ส่ือนัยดานบวกวาจิตเปนจดุตั้งตน
ของการแกปญหาความทุกขในไตรภูม ิ

๕.๒.๒ ไตรภมิูเปนเพียงจติเทานั้น 
แนวคิดของนิกายโยคาจารที่ลดทอนไตรภูมิลงไปหาจิตในขอความที่วา “ไตรภูมิเปน

เพียงจิตเทานั้น” มักจะถูกตีความแบบจิตนิยมวาเปนขอความที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอก
ดังที่เราไดอภิปรายมาแลว  พระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทอาจจะไมมีขอความในลักษณะอยางนี้   
แตก็ใชวาจะไมมีแนวคิดแบบนิกายโยคาจาร  สังคมไทยคุนเคยกันมานานแลวกับคํากลาวที่วา 
“สวรรคในอก นรกในใจ”๒๔   หมายถึงแนวคิดที่วา สวรรคนรกมีไดทุกขณะจิตในชีวิตประจําวัน  ไม
ตองรอหลังตายแลวไปขึ้นสวรรคหรือลงนรกในชาติหนา  คํากลาวนี้จะถือวาเปนแนวคิดจิตตมาตร
แบบของคนไทยก็นาจะได   เพราะไดลดทอนไตรภูมิลงไปหาจิตเหมือนกัน   ถามวาคนไทยที่เช่ือคํา
กลาวนี้เปนคนมีแนวคิดแบบจิตนิยมที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกหรือไม  ตอบวาคงไมได
ปฏิเสธแนนอน   เพราะนี้เปนเพียงการลดทอนทางจิตวิทยา (psychological) ไมใชการลดทอนทาง
อภิปรัชญา (metaphysical) ความจริงแลวคํากลาวของคนไทยกใ็ชวาจะเกดิขึน้ลอยๆ โดยไมมีขอมูล
หลักฐานในคมัภีรรองรับ  พระไตรปฎกเลมที่ ๑๘ ซ่ึงรวบรวมกลุมพระสูตรที่วาดวยการรับรูทาง
อายตนะ ๖ (สฬายตนวรรค) จะถือวาเปนตัวแทนแนวคิดจิตตมาตรของพระพุทธศาสนายุคตนก็คงไม
ผิดนัก  เพราะสวนใหญจะกลาวถึงปญหาการคิดปรุงแตงอารมณที่รับรูอยางผิดพลาดของปุถุชนแลว
ทําใหตกนรกและขึ้นสวรรคในชีวิตปจจุบัน การตกนรกก็คือการไดอารมณทางอายตนะอันไม
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ  สวนการขึ้นสวรรคก็คือการไดอารมณทางอายตนะอันนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ  มีพระสูตรหนึ่งชื่อวา ขณสูตร๒๕ พระพุทธเจาไดตรัสถึงนรกสวรรคในการรับรูทาง

                                                  
๒๔ แนวคิดเรื่อง “สวรรคในอก  นรกในใจ” เกิดขึ้นในยุคที่สังคมไทยกําลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคม

สมัยใหมแบบตะวันตก  ในชวงนั้นโลกทัศนแบบเหตุผลนิยมและประจักษนิยมของตะวันตกไดเขามามีอิทธิพลตอ
ชนช้ันนําของไทยมากจนทําใหอิทธิพลความเช่ือเรื่องนรก-สวรรคแบบไตรภูมิพระรวงเสื่อมลงแลวถูกแทนที่ดวย
แนวคิดสวรรคในอก  นรกในใจ  โดยผูที่กลาวขอความนี้เปนคนแรก คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๔  และตอมาไดรับการเนนย้ําโดยทานพุทธทาสภิกขุ 

๒๕ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๓๕/๑๖๙-๑๗๐. 
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๑๗๐ 

อายตนะ คือ (๑) นรกทางอายตนะ ๖ ขุม ไดแก ขุมตาเหน็รูป  ขุมหูฟงเสียง  ขุมจมกูดมกลิ่น  ขุมล้ิน
ล้ิมรส  ขุมกายถูกตองสัมผัส  และขุมใจรูธรรมารมณ  อันไมนาปรารถนา  ไมนาใคร ไมนาพอใจ  
และ (๒) สวรรคทางอายตนะ ๖ ช้ัน ไดแก ช้ันตาเห็นรูป  ช้ันหูฟงเสยีง  ช้ันจมูกดมกลิ่น  ชั้

                                                 

นล้ินล้ิม
รส  ช้ันกายถูกตองสัมผัส  และชั้นใจรูธรรมารมณ  อันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ  พึงสังเกตวา 
นรกสวรรคยังไมเกิดขึ้นทนัทีที่รับรูทางอายตนะ  เพราะอรหันตก็มีการรับรูทางอายตนะเหมือนคน
ทั่วไปแตไมมนีรกสวรรคเกดิขึ้น   นรกสวรรคจะเกิดขึน้ก็ตอเมื่อจิตเขามาแสดงบทบาทคิดปรุงแตง
แบบใหคณุคาและความหมายตออารมณทีรั่บรูวาเปนของนาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ หรือไมนา
ปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  ดังนั้น  นรกสวรรคทางอายตนะแทที่จริงก็คือนรกสวรรคทางจิต
อยางที่นิกาย    โยคาจารเรียกวา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น” นั่นเอง   

ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวไดวาเปนผูที่เผยแผแนวคิดเรื่อง “สวรรคในอก  นรกในใจ” 
อยางเอาจริงเอาจังมากที่สุดในสังคมไทย  ทานมองวา แนวคิดเรื่องนรกอยูใตดิน  สวรรคอยูบนฟา 
หรือแนวคิดเรือ่งภพภูมติามหนังสือไตรภมูิพระรวง เปนนรกสวรรคแบบภาษาคนที่สังคมอินเดีย
เชื่อกันมาทั้งแตกอนสมัยพุทธกาลแลว พระพุทธเจาไมทรงหักลางความเชื่อเดิมแบบตรงๆ แตทรง
ใชวิธีโอนออนผอนตามแลวโยงเขาหานรกสวรรคแบบภาษาธรรม นั่นคือนรกสวรรคหรือภพภูมิ
ทางจิตใจ  ดังที่ทานกลาวไววา      

สวรรคในอก  นรกในใจนั้น  พระพุทธเจาทานก็สอน...นรกหรือสวรรคนี้มันอยูในตัวเรา  
ไมไดอยูนอกตัวเรา  เมื่อทําผิดทางตา  หู  จมูก  ล้ิน กาย ใจ มันก็เปนนรกที่นั่น  เมื่อทําถูก
ทางตา หู จมูก  ล้ิน กาย ใจ  มันก็เปนสวรรคที่นั่น นี่พระพุทธเจาทานวาอยางนี้...คนที่เอา
นรกอยูใตดิน  สวรรคอยูบนฟา  นั้นนะคนไมรูอะไร  ไดแตเชื่อตามๆ กันมา  ที่คนไมรูพูด  
คนไมรูพูดตอๆ กันมา  แลวก็พดูกันอยูกอนพุทธกาลโนน  นรกใตดนิ  สวรรคบนฟา  นี้
กอนพุทธกาล  ก็พูดกนัมาแลว  แลวก็พูดกนัมาตามแบบภาษาชาวบาน  ภาษาคนไมรูอะไร  
ก็เพื่อใหมันนากลัว  ก็พูดอยางนั้น  มีผลเพียงแคศีลธรรมของเด็กๆ  ถาเปนปรมัตถธรรม
ของผูใหญแลวมันกใ็ชไมได  เพราะวามนัอยูในใจ  มนัเผาอยูในใจ ๒๖  
ทุกภพทกุภูมิอยูในใจของบุคคล  นี้ไมไดปฏิเสธเรื่องภพ  เร่ืองภูมิ  แตขอใหมองใหเหน็ถูกตัว
ของมัน  ตามที่เปนจริงวา มันมีอยูในใจของคนที่ยังเวียนวาย...พระพุทธเจาทานตรัสวามันมี
อยูตามอายตนะ  เปนตามอายตนะ  ฉะนั้นการเชื่อภพภูมติามแบบรูปภพภมูิในหนังสือไตรภูมิ
นั่นแหละ  คอืเชื่ออยางดูถูกปญญาของพระพุทธเจา  หรือวาเพราะไมเขาใจพระปญญาของ

 
๒๖ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะนํ้า ธรรมะโคลน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๒), 

หนา ๑๑๐. 
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๑๗๑ 

พระพุทธเจา  จึงอธิบายอยางนี้  เมื่อใดเขาเขาใจเรื่องนีโ้ดยถูกตองตามที่พระพทุธเจาตรัส
แลว  เขาก็จะเห็นวา ภพ หรือภูมินี้มนัอยูในจิตใจของคน ๒๗

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) ตั้งขอสังเกตวา นรกสวรรคหลังตายในพระไตรปฎก
ถาวาตามตัวอักษรก็ตองยอมรับวามีอยูเปนจํานวนมาก  แตสวนใหญเปนเพียงการเอยถึงแบบไมมีคํา
บรรยายวานรกเปนอยางไร สวรรคเปนอยางไร ที่กลาวถึงแบบมีคําบรรยายก็มีอยูบางแตนอยมาก 
โดยมากจะกลาวถึงผลการทํากรรมดีกรรมชั่วที่จะไดรับในชาตินี้หลายอยางกอนแลวหอยทายดวย
ขอความที่วาเมื่อแตกกายทําลายขันธแลวจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค และเบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตกจะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ทานมองวา การกลาวถึงนรกสวรรคหลังตายแบบหอยทาย
ไมมีคําบรรยายนั้น แสดงใหเห็นวาพระพทุธศาสนาวางลําดับสําคัญของนรกสวรรคแบบนี้ไวนอย๒๘ 
สําหรับเรื่องนรกใตดินและสวรรคบนฟาที่มีภูเขาพระสเุมรุเปนศูนยกลางนั้น ทานมองคลายทาน
พุทธทาสภิกขุวาคัมภีรช้ันอรรถกถาและหนังสือไตรภูมิพระรวงนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ-ฮินดู  “คตินี้มาจากสายพราหมณซ่ึงในพระไตรปฎกไมมี  นรกสวรรคในอรรถกถาก็เอาที่มี
ในพระไตรปฎกมาเชื่อมกับความคิดสายพราหมณ-ฮินดูมาประกอบกัน”๒๙

พระพรหมคณุาภรณอาจจะไมถึงขนาดบอกวานรกสวรรคหลังตายไมใชแนวคดิของ
พระพุทธศาสนาเหมือนทานพุทธทาสภิกขุ  แตไดวางลําดับความสําคัญไวนอยกวานรกสวรรคทาง
จิตในชวีิตปจจุบัน  โดยทานแบงนรกสวรรคออกเปน ๓ ระดับ คือ (๑) นรก-สวรรคหลังตาย: อยาง
ที่กลาวมาแลววา ทานมองวานรกสวรรคแบบนี้มีอยูมากในพระไตรปฎกก็จริง  แตเปนเพียงการเอย
ถึงแบบหอยทายตอจากผลการกระทําที่จะไดรับในชีวิตปจจุบัน  โดยไมมีคําบรรยายในรายละเอียดวา
เปนอยางไร แสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาวางลําดับความสําคัญของนรกสวรรคประเภทนี้ไวนอย 
(๒) นรก-สวรรคที่อยูในใจ: ไดแก นรกสวรรคที่เรียกกันวา “สวรรคในอก นรกในใจ”  หมายถงึ    
ภูมิช้ันของจิตหรือระดับคุณภาพของจิต “ถาระดับจิตของเราอยูในนรกก็เปนนรกหรอืไปนรก  ถา
ระดับจิตของเราอยูในสวรรค  ก็เปนสวรรคหรือไปสวรรค”๓๐ แสดงวาคนเราไดขึ้นสวรรคหรือตก
นรกอยูแลวในชีวิตปจจุบนั  สวนนรกสวรรคหลังตายเปนเพียงผลที่สืบเนื่องจากนรกสวรรคที่เราได
อยูแลวในชวีิตปจจุบัน  และ (๓) นรก-สวรรคแตละขณะจติ: นรกสวรรคระดับนีต้างจากระดับที่
สองตรงที่มองลึกเขาไปในรายละเอียดทุกขณะจติ  ไดแก นรกสวรรคที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาที่รับรู

                                                  
๒๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐. 
๒๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นรก-สวรรค  สําหรับคนรุนใหม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

อมรินทร, ๒๕๔๗), หนา ๑๙-๒๐. 
๒๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒. 
๓๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕-๒๖. 
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๑๗๒ 

อารมณทางอายตนะ  ถารับรูอารมณแลวคิดปรุงแตงในทางที่ชอบใจก็ไดสวรรค  ถารับรูแลวคิด  
ปรุงแตงในทางที่ไมชอบใจหรือขัดเคืองใจก็ไดนรก  ทานมองวาแกนแทของนรกสวรรคทาง
พระพุทธศาสนาก็คือระดับที่สามนี้เอง “เราตองรูจักนรก-สวรรคทั้งสามระดับ  และแกนแทของ
นรก-สวรรคก็อยูที่ระดับที่สามดังวานี”้ ๓๑  
  จากขอมูลที่ผูวิจัยอภิปรายมาจะเห็นวา ขอมูลในพระพทุธศาสนายุคตนและทัศนะของ
ปราชญทางพระพุทธศาสนาลวนแตโนมเอียงไปในแนวทางเดียวกันวานรกสวรรคหรือไตรภูมิที่
เปนจุดเนนของพระพุทธศาสนาก็คือนรกสวรรคทางจิตใจหรือทางจิตวิทยา  โดยนยันี้ ผูวิจัยจึงมอง
วามีความเปนไปไดมากทเีดยีวทีแ่นวคิดของนิกายโยคาจารที่วา “ไตรภูมิเปนเพียงจติเทานั้น” จะเกิด
จากการเนนย้ําเฉพาะไตรภูมทิางจิตใจที่พระพุทธศาสนายุคตนเนนย้ําอยูแลวจนกลายเปนเอกลักษณ
ของนิกายไป  ถาความเขาใจของผูวิจัยถูกตอง แสดงวาพัฒนาการของแนวคดินิกายโยคาจารแทนที่
จะเปนไปแบบโตแยงหกัลางแนวคดิของนิกายที่มีอยูกอนแลวสรางแนวคิดใหมขึ้นมา  กลับเปนการ
พัฒนาแบบยอนกลับไปหารากฐานเดิม (back to basic) ที่มีอยูแลวในพระพุทธศาสนายุคตน 

๕.๒.๓ โลกมายาภาพ  
กอนทีจ่ะกลาวถึงแนวคดิเรื่องโลกมายาภาพในพระพุทธศาสนายุคตน ขอทบทวนแนวคิด

เร่ืองโลกมายาภาพของนิกายโยคาจารเปนเบื้องตนกอน แนวคดิของนกิายโยคาจารที่มักจะถูกนํามา
สนับสนุนการตีความแบบจตินิยมทางอภปิรัชญาบอยๆ ก็คือแนวคิดเรือ่ง “โลกมายาภาพ” (illusion)  
โดยเฉพาะการอุปมาโลกที่เรารับรูวาเปนเหมือนการเหน็เชือกเปนงู  ภาพมายากล  ความฝน  หนวด
เตา  เขากระตาย  ดอกฟา  บุตรของหญิงหมัน  การเหน็ดวงจันทรสองดวงของคนเปนโรคตา และ
คล่ืนในมหาสมุทร เปนตน ถาเราไมเขาใจฐานคดิอันเปนที่มาของอุปมาดังกลาวนีอ้าจจะตีความวา
นิกายโยคาจารปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกก็ได  ฐานคิดก็คือนกิายโยคาจารมองการรับรูของ
มนุษยปุถุชนโดยสัมพันธกับการทํางานผิดพลาดของจิตสามระดับดังที่ไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๓  
กลาวคือ (๑) ความผิดพลาดขั้นรากฐาน เกิดขึ้นในระดบัอาลยวิชญาน จิตระดับนีม้ีความโนมเอยีง
อันเกิดจากพีชะและวาสนา (habitual tendencies) แหงผลกรรมและกเิลสตางๆ รวมทั้งมโนภาพ 
(images/ideas) และมโนทัศน (concepts) ตางๆ  (๒) ความผิดพลาดขัน้การรับรู  เมื่ออาลยวิชญาน
แปรสภาพ(วิชญานปริณาม)หรือข้ึนสูวิถีเพื่อรับรูอารมณทางอายตนะมันจะพกพาเอาความโนมเอยีง
เหลานั้นติดตามมาดวย ดังนั้น การรับรูทางอายตนะของเราจึงเปนการรับรูบนฐานของความโนม
เอียงที่มีอยูแลวในอาลยวิชญาน  และ (๓) ความผิดพลาดขั้นการคิดปรุงแตง  เมื่อขอมูลการรับรูทาง
อายตนะผดิพลาดเปนทุนเดมิอยูแลว  มนัสที่รับขอมูลนั้นไปคิดปรงุแตงบนฐานของกิเลสก็ยิ่งไป

                                                  
๓๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 
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๑๗๓ 

เพิ่มความผิดพลาดนั้นใหซํ้าซอนยิ่งขึ้นไปอีก  แลวสุดทายผลการคิดปรุงแตงของมนัสก็จะถูกเกบ็
สะสมไวในอาลยวิชญานเพื่อเปนพีชะและวาสนาตอไป นี้คือฐานคิดอันเปนที่มาของแนวคิดเรื่อง
โลกมายาภาพของนิกายโยคาจาร โลกแหงการรับรูทีเ่กิดขึ้นบนฐานการทํางานทีผิ่ดพลาดของจติ
สามระดับนี้จึงเปนไดเพียงแค “โลกมายาภาพ” เทานั้น  เชือกนั้นอยางไรเสียก็เปนเชือกอยูวันยังค่ํา  
แตการที่คนไปเห็นแลวคิดวาเปนงู  ก็ถือวาเปนความผิดพลาดของคน  ไมใชความผิดพลาดของ
เชือก  เตานัน้อยางไรเสียกไ็มมีหนวดอยูวนัยังค่ํา  แตคนไปเขาใจผดิคิดวามันมหีนวด  ก็ถือวาเปน
ความผิดพลาดของคน  ไมใชความผิดพลาดของเตา  ภาพความคิดทีว่าเชือกเปนงกู็ดี เตามีหนวดก็ดี  
ถือวาเปนโลกมายาภาพลวนๆ ไมมีคาความจริงอยูเลย จะเหน็วา ประเด็นคําถามของนิกายโยคาจาร
ไมไดอยูที่วาเชือกและเตามีอยูจริงทางอภิปรัชญาหรือไม  แตอยูที่วาความเขาใจผิดพลาดวาเชือกเปน
งูและเตามีหนวดนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  คําตอบคือเกิดจากการที่จิตของมนุษยทํางานผิดพลาด  จาก
คําตอบนี้ไดทําใหชาวโยคาจารเพียรพยายามรื้อถอนตนเหตุของความผิดพลาดโดยการปฏิบัติโยคะ
หรือสมาธิ 

พระพุทธศาสนายุคตนอาจจะไมไดอธิบายโลกมายาภาพดวยอุปมาอยางเดียวกับนกิาย
โยคาจาร  แตก็มีอุปมาหลายอยางที่พอจะเทยีบเคียงกันไดบางเหมือนกนั เชนพระพุทธเจาทรงอุปมารูป
เหมือนฟองน้ํา  เวทนาเหมือนตอมน้ํา  สัญญาเหมือนพยับแดด  สังขารเหมือนตนกลวย  และวิญญาณ
เหมือนมายากล   จุดมุงหมายของอุปมาเหลานี้ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาขันธ ๕  เกิดขึ้นตามเหตุปจจยั  จึงไม
มีแกนสารที่เทีย่งแท  ทีย่ั่งยืน และที่เปนอัตตา  ดังอุปมาเรื่องมายากลตอไปนี ้

นักมายากลหรอืลูกมือนักมายากลแสดงมายากลที่ทางใหญ ๔ แพรง บุรุษ ผูมีตาดีก็จะพึง
เห็น เพง พิจารณามายากลนัน้โดยแยบคายได  เมื่อเขาเหน็ เพง พิจารณามายากลนัน้โดย
แยบคาย มายากลก็จะพึงปรากฏเปนของวาง เปลา หาสาระมิไดเลย สาระในมายากลจะมี
ไดอยางไร แมฉันใด วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง  ก็ฉนันัน้เหมือนกัน ทั้งที่เปนอดีต อนาคต 
และปจจุบนั ฯลฯ ไกลหรือใกลก็ตาม ภิกษเุห็น เพง พิจารณาวิญญาณนัน้โดยแยบคาย เมื่อ
เธอเห็น เพง พิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคาย วิญญาณก็จะปรากฏเปนของวาง เปลา     
หาสาระมิไดเลย สาระในวญิญาณจะมีไดอยางไร๓๒

ขออธิบายเพิ่มเติมวา เนื่องจากนกัแสดงมายากลเปนคนที่มีทักษะดานการเคลื่อนไหว
และการสลับสับเปลี่ยนอุปกรณการแสดงอยางรวดเรว็  คนที่ไปชมการแสดงของเขาจึงมักจะถูกลวง
ใหหลงเชื่อวาภาพมายากลทีเ่ห็นนัน้เปนเรือ่งจริง  แตมีบางคนที่รูทันและสามารถจับกลวิธีการแสดง
ของนักมายากลได  เขาจึงรูไดทันทวีาภาพมายากลที่เหน็นั้นเปนภาพลวงตา  วางเปลาไรแกนสาร 

                                                  
๓๒ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๑-๑๘๒. 
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๑๗๔ 

วิญญาณก็เชนเดียวกัน เนื่องจากวิญญาณเกิดดับอยางรวดเร็วเหมือนนกัแสดงมายากลที่เคล่ือนไหว
ไดอยางรวดเรว็   คนไมรูความจริงมักจะคิดวาวิญญาณมีสาระแกนสารที่เที่ยงแทถาวรเหมือนคนที่
คิดวาภาพมายากลเปนเรื่องจริง  สวนคนที่รูความจริงจะเหน็วาวิญญาณเกดิดับอยางตอเนื่อง  ไมมี
แกนสารที่เที่ยงแทถาวร  เหมือนคนที่จบักลวิธีการแสดงของนักมายากลไดก็จะเหน็ความวางเปลา
ไรแกนสารของภาพมายากล  พระอรรถกถาจารยอธิบายเพิ่มเติมวา การเปรียบเทียบวิญญาณกับ
มายากลมีเหตผุล ๓ ประการ คือ (๑) มายากลวางเปลาไรแกนสาร เชนเดียวกับวิญญาณที่วางเปลาไร
แกนสารที่เที่ยงแทถาวร (๒) มายากลเกดิขึ้นอยางรวดเร็วจนจับผิดไดยาก  เชนเดียวกับวิญญาณที่
เกิดดับอยางรวดเรว็จนทําใหคนเขาใจผิดวาคนเดนิ นั่ง และยนืดวยจิตดวงเดยีวกัน  และ(๓) มายากล
ลอลวงใหคนเชื่อตาม  เชนลวงใหเช่ือวานี้เปนทอง นี้เปนเงิน  นี้เปนแกวมุกดา  เชนเดยีวกับวิญญาณ
ที่เกิดดับอยางรวดเร็วจนลวงใหคนเชื่อวาคนยืน เดิน นัง่ และนอน ดวยจติดวงเดยีวกัน   ความจรงิ
แลวจิตขณะยนื  ขณะเดิน  ขณะนั่ง และขณะนอน  เปนจิตคนละดวงกนั๓๓   

 จากที่อภิปรายมาจะเห็นวา โลกมายาภาพในทัศนะของพระพุทธศาสนายุคตนก็คือความ
เขาใจผิดทีว่าภาพมายากลเปนเรื่องจริง สวนความจริงทีอ่ยูเบื้องหลังภาพมายากลนัน้ก็คือกลวิธีการ
แสดงของนักมายากล  ความเขาใจผิดวาภาพมายากลเปนเรื่องจริงก็จะสูญสลายหายไปทันทีที่บุคคล
รูทันกลวิธีการแสดงของนักมายากล  เชนเดียวกับเรื่องของวิญญาณ   โลกมายาภาพก็คือภาพความ
เขาใจผิดทีว่าวญิญาณมีแกนสารที่เที่ยงแทถาวร  สวนความจริงกค็ือความเปนไปตามเหตุปจจยั 
ความเขาใจผิดวาวิญญาณมแีกนสารที่แทถาวรจะสูญสลายไปทันทีที่บุคคลรูความเกิดดับตามเหตุ
ปจจัยของวิญญาณ 
 การอุปมาวิญญาณดวยมายากลของพระพทุธศาสนายุคตนคลายกบัการอุปมาไตรสวภาวะ
ดวยชางมายากลของนิกายโยคาจาร  แนวคิดเรื่องไตรสวภาวะนั้นผูวิจยัไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๓  
ขอสรุปโดยภาพรวมดังนี้ (๑) สภาวะที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นเรียกวา “ปริกัลปตะ”  (๒) สภาวะที่อิงอาศัย
กันเกิดขึ้นหรอืความเปนไปตามเหตุปจจัยของจิตเรียกวา “ปรตันตระ” และ (๓) สภาวะที่เขาถึงหรือ
บรรลุถึงความเปนไปตามเหตุปจจัยเรียกวา “ปรินิษปนนะ” สภาวะสามอยางนี้ทานวสุพันธุไดยก
อุปมาเปรียบเทียบเหมือนการแสดงชางมายากล   ดังขอความตอไปนี้ 

      มายากฺฤตํ  มนฺตฺรวศาตฺ  ขฺยาติ  หสฺตฺยาตฺมนา  ยถา/ 
           อาการมาตฺรํ  ตตฺราสฺติ  หสฺตี  นาสฺติ  ตุ  สรฺวถา// ๓๔

                                                  
๓๓ สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๙๕/๓๕๒. 
๓๔ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Thomas E. Wood, Mind Only (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 

Private Limited, 1994), p. 37. 
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๑๗๕ 

      ส่ิงที่สรางขึ้นจากมายากลเปนเหมือนตวัชางที่ปรากฏดวยอํานาจมนตรา 
       ชางนั้นเปนเพียงอาการปรากฏเทานั้น  ไมมีอยูโดยประการทั้งปวง 

      สฺวภาวะ  กลฺปโต  หสฺตี  ปรตนฺตรสฺ  ตทากฺฤติะ/ 
       ยสฺ  ตตฺร  หสฺตฺย-อภาโว’เสา   ปรินิษฺปนฺน  อิษยฺเต// ๓๕

      ชาง คือ ปริกัลปตะ  การทําใหปรากฏ คือ ปรตันตระ  
      ความไมมชีางในปรตันตระนั้น คือ ปรินิษปนนะ   

ในทศันะของทานวสุพนัธุ  ชางที่สรางขึน้จากมายากลถือวาเปนมายาภาพลวนๆ ไมมีอยู
จริงโดยประการทั้งปวง  เปนเพยีงภาพปรากฏหรืออาการปรากฏเทานัน้ (อาการมาตร/appearance) แต
เบื้องหลังการปรากฏของชางมายาก็คือกลวิธีการทาํใหปรากฏ  นัน่คือการใชอํานาจของมนตรา  คนที่
ไมรูจะถูกลวงใหหลงเชื่อวาชางมายานัน้เปนชางจริง   สวนคนที่รูก็จะเหน็วาชางนั้นเปนเพยีงมายาภาพ
ที่ถูกสรางขึ้นดวยอํานาจของมนตรา   ไตรสวภาวะกเ็ชนเดียวกัน  ปริกลัปตะคือมายาภาพที่ถูกจิตคดิ
ปรุงแตงขึ้นลวนๆ  แตเบื้องหลังการเกดิมายาภาพก็คือปรตันตระหรือการทํางานตามเหตุปจจยัของจติ  
คนที่ไมรูความจริงจะหลงเชื่อวามายาภาพที่จติสรางขึ้นนั้นเปนความจริง  สวนคนที่รูความจรงิจะ
เห็นวาในปรตนัตระนั้นไมมมีายาภาพอยูเลย  มแีตความเปนไปตามเหตุปจจยัลวนๆ๓๖ ดังตาราง
เปรียบเทียบตอไปนี ้

ตารางเปรียบเทียบวิญญาณกับมายากลของพระพุทธศาสนายุคตน 
 

เร่ือง มายาภาพ ความจริง การเขาถึงความจริง 

วิญญาณ ปรากฏเหมือนเที่ยงแทถาวร เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย รูความจริงตามเหตุปจจยั 

มายากล ปรากฏเหมือนเร่ืองจริง กลวิธีการแสดง รูทันกลวิธีการแสดง 

 
ตารางเปรียบเทียบไตรสวภาวะกับชางมายาของนิกายโยคาจาร 

 

เร่ือง มายาภาพ ความจริง การเขาถึงความจริง 

ไตรสวภาวะ ปริกัลปตะ 
มายาภาพที่คดิปรุงแตงขึ้น 

ปรตันตระ 
เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย 

ปรินิษปนนะ 
เขาถึงความจริงตามเหตุปจจัย 

                                                  
๓๕ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Ibid., p. 37. 
๓๖ คําอธิบายเกี่ยวกับอุปมาเรื่องชางมายา  ดู G.M. Nagao, Mādhyamika and Yogācāra (Delhi: Sri 

Satgura Publications, 1992), pp. 69-70. 
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๑๗๖ 

ชางมายากล ปรากฏเหมือนชางจริง กลวิธีการสราง รูทันกลวิธีการสราง 

 
จากตารางจะเห็นวา การเปรียบเทียบวิญญาณกับมายากลของพระพทุธศาสนายุคตนกับ

การเปรียบเทยีบไตรสวภาวะกับชางมายากลของนิกายโยคาจารมีความคลายคลึงกันมาก มีแตกตาง
กันบางตรงทีพ่ระพุทธศาสนายุคตนใชคําวา “วิญญาณ” สวนนิกายโยคาจารใชคําวา “ไตรสวภาวะ” 
ความจริงแลวแนวคดิเรื่องไตรสวภาวะก็คอืเร่ืองจิตหรือวิญญาณนัน่เอง  เพียงแตนกิายโยคาจารใช
คําเรียกวา “ไตรสวภาวะ” เพื่อแสดงถึงมิติสามดานของวิญญาณ  กลาวคือตารางชองที่ ๑ หมายถึง
มายาภาพทีเ่กดิจากการทํางานผิดพลาดของวิญญาณ  ชองที่ ๒ หมายถึงการทํางานตามเหตุปจจยั
ของวิญญาณ (เทียบไดกับเรือ่งจิตนิยามและกรรมนิยามของฝายเถรวาท)  และชองที่ ๓ หมายถึงการ
มีปญญารูเห็นความเปนไปตามเหตุปจจยัของวิญญาณ   ดงัขอความที่ทานวสุพันธุกลาวตอมาอีกวา 

อสตฺกลฺปสฺ  ตถา  ขฺยาติ  มูลจิตฺตาทฺ  ทฺวยาตฺมนา/ 
       ทฺวยมฺ  อตยฺนตฺโต  นาสฺติ  ตตฺราสฺตฺยากฺฤติมาตฺรกมฺ// ๓๗

                   การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงปรากฏเปนทวภิาวะเพราะอาศยัมูลจิต 
ความเปนทวิภาวะไมมีอยางสิ้นเชิง  เพียงการทําใหปรากฏเทานั้นที่มีอยู 

ขอความนี้ถาเอาตารางขางตนเขามาจับ  ความเปนทวิภาวะก็คือตารางชองที่ ๑ หมายถึง
มายาภาพอนัเปนผลจากการคิดปรุงแตงของจิต  การคิดปรุงแตงของจิตก็คือตารางชองที่ ๒ หมายถงึ
การคิดปรุงแตงสรางทวิภาวะอันไมเปนจรงิขึ้นมาของจิต สวนขอความที่วา “เพียงการทําใหปรากฏ
เทานั้น” (อากฤฺติมาตฺรกมฺ) จัดเขาในตารางชองที่ ๒ เหมือนกัน แตเปนขอความที่เนนย้ําวาส่ิงที่มีอยู
จริงคือกระบวนการทํางานหรือทําใหมายาภาพปรากฏตามเหตุปจจยัของจิตเทานั้น  

แนวคดิอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนายคุตนซึ่งผูวิจัยมองวาสามารถนํามาอธิบาย
เร่ืองโลกมายาภาพไดก็คือแนวคิดเรื่อง “วปิลลาส” หมายถึงแนวคิดทีว่าดวยเรื่องความคลาดเคลื่อน 
(distortion) จากความเปนจรงิ ๓ ระดับ คือ (๑) สัญญาวิปลลาส ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจรงิ
ในระดับของการหมายรู (perception) (๒) จิตตวิปลลาส ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงใน
ระดับของความคิด (thought) และ (๓) ทิฏฐิวิปลลาส  ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงในระดบั
ของความเห็นความเชื่อ(view/belief) ความคลาดเคลื่อนทั้งสามระดบันี้สามารถเกิดขึ้นแบบไลเลียง
ตามลําดับก็ได  หรือเกิดขึ้นแบบสลับกันไปมาได   การเกดิแบบไลเลียงตามลําดับ เชน คนที่เดินไป
ในที่มืดสลัวมองเห็นเชือกไมชัดจึงหมายรูภาพที่เห็นนัน้วาเปนง ู (สัญญาวิปลลาส) แลวนําภาพงูที่

                                                  
๓๗ ตริสวภาวนิรเทศ  อางใน Ibid., pp. 37-38. 
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๑๗๗ 

หมายรูคลาดเคลื่อนนั้นไปคดิปรุงแตงตอวางูนั้นนากลวัอยางนั้นอยางนี้ (จิตตวิปลลาส) ในที่สุดภาพ
ที่หมายรูและภาพความคดิที่คลาดเคลื่อนนั้นก็ตกผลึกกลายเปนความเชื่อคลาดเคลื่อนวามีงูอยูตรง
นั้นจริงๆ (ทิฏฐิวิปลลาส)  การเกิดแบบสลบักันไปมา เชน  คนมีความเชื่อคลาดเคลื่อนเปนพืน้เดิมวา
เบื้องหลังปรากฏการณธรรมชาติมีเทพเจาบงการอยูเบื้องหลัง (ทิฏฐิวิปลลาส) อยูมาวันหนึ่งเหน็
ภูเขาไฟระเบิดจึงหมายรูปรากฏการณนัน้วาเปนการกระทําของเทพเจา (สัญญาวิปลลาส) จากนั้นจึง
นําขอมูลที่หมายรูนั้นไปคดิปรุงแตงตอวาเทพเจาทรงพิโรธเพราะมนุษยไมประกอบพิธีบวงสรวง
สังเวยใหเปนที่ถูกพระทัยของพระองค (จิตตวิปลลาส) อยางไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนที่เปนจดุ
สนใจของพระพุทธศาสนาคือความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธกับปญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับปญหา
ความทุกขและความดับทุกขของมนุษย  นัน่คือ ความคลาดเคลื่อน ๔ เร่ือง คือ

                                                 

 ๓๘

(๑) สัญญาวิปลลาส  จิตตวิปลลาส ทิฏฐิวิปลลาส  ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง 
(๒) สัญญาวิปลลาส  จิตตวิปลลาส  ทิฏฐิวปิลลาส  ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข 
(๓) สัญญาวิปลลาส  จิตตวิปลลาส ทิฏฐิวิปลลาส  ในสิ่งที่เปนอนัตตาวาเปนอัตตา 
(๔) สัญญาวิปลลาส  จิตตวิปลลาส  ทิฏฐิวปิลลาส  ในสิ่งที่ไมงามวางาม 
จะเห็นวา ความคลาดเคลื่อนที่พระพุทธศาสนาใหความสนใจก็คือความคลาดเคลื่อนใน

ส่ิงที่ไมเที่ยงวาเที่ยง  ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข  ในสิ่งที่เปนอนัตตาวาเปนอัตตา  และในสิ่งที่ไม
งามวางาม  พระพุทธศาสนามองวาส่ิงทัง้หลายแมจะมรูีปลักษณภายนอกแตกตางกนั แตก็มีความ
จริงตามธรรมชาติรวมกัน ๔ อยาง คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข  ความเปนอนตัตา และความไม
งาม  ความจรงิเหลานี้คือเกณฑสําหรับชี้วดัความวิปลลาสและไมวิปลลาส  ถาหากสญัญา  ความคดิ 
และทิฏฐิของบุคคลใดคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเหลานี้  ก็ถือวาสัญญา ความคิด และทิฏฐิของ
บุคคลนั้นวิปลลาส  แตถาไมคลาดเคลื่อนไปจากนีก้็ถือวาไมวิปลลาส เกณฑความวปิลลาสและไม
วิปลลาสที่พระพทุธศาสนาตั้งไวนี้ถือวาเปนเกณฑที่สูงมาก จะเรียกวาเปนเกณฑแบงระหวางโลก
ของคนหลุดพนกับโลกของคนที่ยังไมหลุดพนกไ็ด เพราะผูที่สามารถกําจัดความวิปลลาสออกไป
ไดหมดสิ้นมเีพียงพระอรหนัตเทานั้น สวนพระอริยบุคคลชั้นต่ํากวาพระอรหันตลงมายังมคีวาม
วิปลลาสในบางเรื่อง เชน สัญญาวิปลลาสและจิตตวิปลลาสในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข  พระอรหันต
เทานั้นที่สามารถละได ๓๙   สําหรับปุถุชนนัน้ไมตองพูดถึง  อยางไรเสียก็ตองมีความวปิลลาสอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  พระพุทธศาสนามหายานก็กลาวไวตรงกันวาผูที่สามารถกําจัดวิปลลาสไดหมดสิ้น
ก็คือผูที่หลุดพนแลวเทานั้น  ดังขอความในปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรที่วา  

 
๓๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙-๘๐. 
๓๙ ขุ.ปฏิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๗. 
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๑๗๘ 

ตสฺมาจฺ  ศาริปุตฺร  ศูนฺยตยํา  น รูป  น เวทนา  น สํชฺญา  น สํสฺการา  น  วชฺิญานํ... 
น ปฺราปฺติรฺ  นาปฺราปฺติะ. ตสฺมาจฺ  ศาริปุตฺร  อปฺราปฺติตฺวท ฺ โพธิสตฺตฺวสฺย   
ปฺรชฺญาปารมิตมศฺริตฺย  วหิรตฺยจิตฺตาวรณะ. จิตฺตาวรณนาสฺติวาทฺ  อตฺรสฺโต   
วิปรฺยสาติกฺรนโฺต  นิษฺถนิรฺวาณปฺราปฺตะ. 

ดูกอนสารีบุตร ในศูนยตา ไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ...ไมมี
การบรรลุ ไมมีการไมบรรลุ (นิพพาน)๔๐ ดูกอนสารีบุตร เพราะไมมกีารบรรลุ (นิพพาน) 
พระโพธิสัตว ผูอาศัยปรัชญาปารมิตาอยู ไมมีกิเลสเครื่องขวางกั้นจิต  เมื่อไมมีกิเลสเครื่อง
ขวางกั้นจิต พระโพธิสัตวจึงไมมีความหวาดกลวั  ขามพนวิปลลาส (วิปรฺยสาติกรฺนฺโต)     
แลวบรรลุนิพพานอันสูงสุด๔๑

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ผูวิจัยตองการนําเสนอในที่นี้คือความสัมพันธระหวางวิปลลาส
กับโลกมายาภาพ  วิปลลาสนั้นไมใชมายาภาพโดยตรง  แตมีความเกี่ยวของกันในฐานะเปนตัวกระทํา
การหรือตนเหตุที่ทําใหเกิดมายาภาพ  ถาเรียกตามหลักพระอภิธรรม วิปลลาสก็คือการทํางาน
ผิดพลาดของจิตและเจตสิก๔๒   สวนมายาภาพคือผลแหงการทํางานผิดพลาดนั้น  ซ่ึงก็ถือวาตรงกับ
แนวคิดของทานวสุพันธุที่วา “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจริงคือจิตและเจตสิกอันเปนไปในไตรภูมิ” 
(อภูตปริกลฺปศฺจ จิตฺตไจตฺตสฺตฺริภูมิกาะ)๔๓  ถาเทียบกับอุปมาเรื่องเชือกกับงูของนิกายโยคาจาร  เชือก
ก็คือความจริงตามธรรมชาติ  ความคิดผิดวาเชือกเปนงูคือวิปลลาส  ภาพงูที่เกิดจากความคิดผิดนั้นคือ
มายาภาพ   หรือเทียบกับคลื่นในมหาสมุทรก็ได   น้ําคือความจริงตามธรรมชาติ   พลังลมที่ทําใหเกิด
คล่ืนคือวิปลลาส  ภาคล่ืนที่ปรากฏเหมือนแยกตางหากจากน้ําคือมายาภาพ  ดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี้ 

                                                  
๔๐ คําวา “ไมมีการบรรลุ  ไมมีการไมบรรลุ (นิพพาน)” ในที่นี้ หมายถึงในภาวะแหงศูนยตา  จะไมมี

บัญญัติหรือมโนทัศน(concept)วาการบรรลุและการไมบรรลุ(นิพพาน) มีแตภาวะความจริงลวนๆ  คลายขอความ
บรรยายพระนิพพานของพระพุทธศาสนายุคตนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกอายตนะนั้นวามีการมา มีการไป   
มีการตั้งอยู มีการจุติ มีการอุบัติ อายตนะนั้นไมมีที่ต้ังอาศัย ไมเปลี่ยนแปลง ไมมีอารมณยึดเหนี่ยว นี้แลคือที่สุด
แหงทุกข”  ดู ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๗๑/๓๒๑. 

๔๑ ดูเพิ่มเติมใน Tripitak Master Hsuan Tsang, The Prajñā Pāramitā Heart Sūtra, trans. by Ven. 
Master Lok To (New York: Sūtra Translation Committee of the United States and Canada, 2000), pp. 92-118.  

๔๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอส. อาร. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๑. 

๔๓ ดู  มัธยานตวิภาคการิกา  ใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, 
(Delhi:  Motilal  Banarsidass,1982), p 64.  
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๑๗๙ 

เร่ือง มายาภาพ/ผล วิปลลาส/เหต ุ ความจริง 
 

วิปลลาส 

-มายาภาพวาเที่ยง 
-มายาภาพวาสุข 
-มายาภาพวาอัตตา 
-มายาภาพวางาม 

-สัญญาคลาดเคลื่อน 
-ความคิดคลาดเคลื่อน 
-ทิฏฐิคลาดเคลื่อน 

-เปนของไมเทีย่ง 
-เปนทุกข 
-เปนอนัตตา 
-เปนของไมงาม 

เชือก-ง ู มายาภาพวาเปนงู ความคิดผิด เชือก 

น้ํา-คล่ืน 
มายาภาพวาน้าํกับคลื่น
แยกตางหากจากกัน 

พลังลม น้ํา 

 
 นอกจากนั้น  แนวคดิเรื่อง “โลกกามคุณ” และแนวคิดเรื่องโลกแหง “ตัวฉัน-ของฉัน” 

(อหังการ-มมังการ) อันเกิดจากการคิดปรงุแตงบนฐานของกิเลสปปญจะที่ผูวิจยัไดอภิปรายมาแลว
ในบทที่ ๔ ก็ถือวาเปนแนวคิดเรื่องโลกมายาภาพในพระพุทธศาสนายุคตนไดเหมอืนกัน ขอสรุป
โดยภาพรวมดงันี้วา (๑) โลกกามคุณ: พระพุทธศาสนามองวา อารมณที่เรารับรูทางอายตนะ คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณนั้น  ไมมีความนาใครหรือไมนาใครในตวัของมันเอง แต
ที่มันกลายเปนของนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  ก็เพราะมนุษยไปคิดปรุงแตงในเชิงกามคุณทับ
ซอนธรรมชาติที่แทจริงของมัน  ความเปนกามคุณนี้ถือวาเปนโลกมายาภาพทีจ่ิตมนุษยปรุงแตงขึ้น
ลวนๆ ไมมีอยูในโลกแหงความเปนจริง และ (๒) โลกแหงตวัฉัน-ของฉัน: ความจริงแลวโลกแหง
ตัวฉัน-ของฉันก็เปนโลกทีพ่วงมากับโลกกามคุณนัน่เอง   แตเนนการมองคนละดาน กลาวคือ เวลา
พูดถึงโลกกามคุณเราจะเพงไปที่มิติดานความนาใคร นาปรารถนา นาพอใจ ของอารมณนั้น  แต
เวลาพูดถึงโลกแหงตวัฉัน-ของฉันเราจะเพงไปที่ความรูสึกวามี “ตัวฉัน” (subject) ในฐานะผูเสพ
หรือผูครอบครองอารมณนั้น  และความรูสึกวาอารมณนั้นเปน “ของฉัน” (object) หรือเปนสิ่งที่ถูก
ฉันครอบครอง   อยางไรก็ตาม โลกแหงตัวฉัน-ของฉันอาจจะเกิดกับเรื่องอื่นที่ไมใชกามคุณกไ็ด  
ตัวอยางเวลาเราเสนอความเห็นในที่สาธารณะ มีใครบางคนดูถูกความเห็นของเราวาไมไดเร่ือง  ทํา
ใหเรารูสึกอับอายขายหนาและโกรธคนคนนั้นอยางรุนแรง  เหตุที่เราโกรธอยางรุนแรงก็เพราะเรา
ยึดมั่นถือมั่นตอความเห็นของตนแบบมีตวัฉัน-ของฉัน  ตัวฉันก็คือเจาของความคิดเห็นนั้น  และ
ความคิดเหน็นัน้ก็คือของฉัน  การดูถูกความคิดเห็นนั้นกค็ือการดูถูกตัวฉัน  เพราะตวัฉันเปนเจาของ
ความคิดเหน็นัน้  แตถาเราแสดงความเหน็ออกไปดวย “จิตวาง” จากตวัฉัน-ของฉัน แมจะมีคนดูถูก
ความเหน็นั้นรุนแรงอยางไร  เราก็จะไมมีความรูสึกโกรธเขา  เพราะไมมีเปาคือตัวฉัน-ของฉันใหคํา
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๑๘๐ 

ดูถูกนั้นมากระทบ  พระพทุธศาสนามองวาตัวฉนั-ของฉันนี้ไมมีอยูในโลกแหงความเปนจริง  เปน
เพียงมายาภาพที่เกิดจากการคิดปรุงแตงบนฐานของกิเลสลวนๆ   ดังภาพตารางตอไปนี้ 

 
เร่ือง มายาภาพ สาเหตุ ความจริง 

โลกกามคุณ 
-นาปรารถนา   
-นาใคร   
-นาพอใจ 

จิตคิดปรุงแตง มีอยูตามธรรมชาติ 

โลกแหงตัวฉนั-ของฉัน 
-มีตัวฉัน 
-มีของฉัน 

จิตคิดปรุงแตง มีอยูตามธรรมชาติ 

 
 กลาวโดยสรุป แนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตนที่ผูวจิัยนําเสนอมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะ

เปนแนวคิดเรือ่งการลดทอนปญหาความทกุขและการปฏบิัติธรรมทุกอยางลงไปหาจติ  แนวคิดเรื่อง
นรกสวรรคหรือไตรภูมิทางจิตวิทยา  และแนวคิดเรื่องโลกมายาภาพอันเกิดจากการคิดปรุงแตงของ
จิต  นาจะเปนขอมูลสวนหนึง่ที่แสดงใหเหน็รองแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารไดบางไมมาก
ก็นอย การที่ผูวิจัยเลือกนําเสนอเฉพาะแนวคิดดังกลาวนี้  เพราะเห็นวาเปนแนวคิดทีไ่ดรับการเนน
ย้ํามากในนิกายโยคาจารและมักถูกนําไปตคีวามแบบจิตนิยมวาเปนแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของ
โลกภายนอก  ซ่ึงการไดทราบแนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตนเปนฐานกอน  นาทาํใหเรามีเกณฑ
หรือมีเครื่องมือในการชีว้ัดวา แนวคิดตางๆ ที่นิกายโยคาจารนําเสนอไวนั้นหลุดออกไปจากฐานคิด
เดิมเลยหรือวายังอยูในแนวทางของฐานคิดเดิมอยู  

๕.๓. ขอเสนอวาดวยการตีความจิตตมาตรของนิกายโยคาจาร 

 เนื้อหาที่ผูวจิัยจะอภิปรายตอไปนี้สวนใหญก็มาจากขอมูลที่ไดนําเสนอไวแลวในบทที่
สามนั่นเอง  แตรูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกัน  กลาวคือ เนื้อหาของบทที่สามเปนเรื่องของการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับแนวคดิจิตตมาตรในคัมภีรของนิกายโยคาจาร สวนเนื้อหาทีจ่ะนําเสนอตอไปนี้
เปนขอเสนอวาดวยการตีความจิตตมาตรในทัศนะของผูวิจัย 
 จากขอมูลเกี่ยวกับจิตตมาตรในคัมภีรช้ันตนและชั้นรองของนิกายโยคาจารและรากฐาน
แนวคดิเรื่องจติในพระพุทธศาสนายุคตนที่ไดอภิปรายมา  ผูวิจัยมองวาแนวคิดจิตตมาตรของนิกาย-
โยคาจารควรไดรับการตีความในแนวทางดงัตอไปนี ้

 ๕.๓.๑ จิตตมาตรในความหมายวาเปนเพียงความคิดเทานั้น: ผูวิจัยไดอภิปรายมาแลว
ในบทที่สามวาการนิยามความหมายจิตตมาตรวา “เพียงความคิดเทานัน้” (thoughts only) นาจะ
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๑๘๑ 

เหมาะสมมากกวาการนิยามวา “จิตเทานัน้มีอยู” (Mind-Only) โดยผูวิจัยไดยกตัวอยางรูปคําแบบ
เดียวกันที่ฝายเถรวาทใชอธิบายโลกมายาภาพที่เกิดจากความคิดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 
(จิตตวิปลลาส) วาเปน “เพยีงความคิดเทานั้น” (จิตฺตมตตฺ) เหตุผลที่ผูวิจัยมองวาความหมายแบบนี้
เหมาะสมมากกวาก็คือวาเวลาที่นิกายโยคาจารใชคําวา “จิตตมาตร” เปาหมายที่ตองการเล็งไปหาก็
คือโลกมายาภาพที่เกิดจากการคิดปรุงแตงอยางผิดพลาดของปุถุชน  ไมใชเล็งไปหาความมีอยูของ
จิตเพียงอยางเดียว  เล็งไปหาเพื่อทีจ่ะบอกวามายาภาพที่ปุถุชนหลงเชื่อวาเปนเรื่องจริงนั้นไมใช
อะไรอื่นเลยนอกจากความคิดปรุงแตงของพวกเขาเทานัน้ (nothing but their thoughts)  อุปมาเรือ่ง
การแสดงชางมายากลของทานวสุพันธุที่ไดอภิปรายมาแลวนาจะสะทอนใหเห็นความหมายของ
จิตตมาตรไดเปนอยางด ี ผูชมการแสดงชางมายากลที่หลงเชื่ออยางสนิทใจวาภาพทีเ่ห็นเปนชางจริง   
แตละคนตางกแ็สดงอารมณหวั่นไหวหวาดกลัววาชางนัน้จะเขามาทํารายตน ในกลุมคนเหลานั้นมี
บุคคลคนหนึ่งเปนผูรูเบื้องหนาเบื้องหลังการแสดงมายากลอยางละเอียด  เขานั่งชมการแสดงมายา
กลอยางสงบนิง่  ไมไดแสดงอารมณหวัน่ไหวหวาดกลัวแตอยางใด  เพราะรูความจริงเบื้องหลังการ
แสดงทุกอยาง  พรอมกันนัน้เขาไดพยายามบอกคนอื่นวาอยาไดกลัวไปเลย ภาพที่เห็นนั้นไมใชชาง
จริงหรอก  เปนเพียงชางมายาที่เกดิจากกลวิธีการแสดงของนักมายากลเทานั้น  คนที่เชื่อเขาก็
บรรเทาความหวาดกลัวไปไดบาง   แตสําหรับคนที่ไมเชื่อก็นั่งดดูวยความหวาดกลัวตอไป  ใน
อุปมานี้ผูชมที่หลงเชื่อวาชางมายาเปนเรื่องจริงก็คือปุถุชนผูยังมีกิเลสทัว่ไป ความหวาดกลัวเวลา
เห็นชางมายากค็ือความทุกขของปุถุชนอันเกิดจากความยดึมั่นถือมั่นในมายาภาพทีต่นคิดปรุงแตง
ขึ้น   ผูชมที่รูเบื้องหลังการแสดงก็คือผูหลุดพนแลวมีพระพุทธเจาเปนตน  คําบอกกลาวของผูรูที่วา
ชางนั้นเปนเพยีงมายาภาพที่เกิดจากกลวิธีการสรางของนักมายากลก็คือคําสอนของผูหลุดพนทีว่า
มายาภาพที่ปุถุชนคิดปรุงแตงขึ้นเปนเพยีงความคิดเทานัน้ (จิตตมาตร) จากอุปมาจะเห็นวา เปาหมาย
ที่ทานวสุพันธตุองการเล็งไปหาก็คือกลวิธีการแสดงของนักมายากล  ไมใชเล็งไปหาความมีอยูของ
นักมายากลเพยีงคนเดยีวในจักรวาล ถาทานวสุพันธุตองการจะใหมีความหมายวา “จิตเทานั้นมีอยู” 
เหมือนการตีความแบบจตินยิมทางอภิปรัชญา  อุปมาเรื่องชางมายากค็วรจะเล็งไปหาความมีอยูของ
นักมายากลเพยีงคนเดยีว  ไมใชเล็งไปหากลวิธีการแสดงของนักมายากล 
 ผูวิจยัมองวาการตีความจติตมาตรในความหมายวาเปน “เพียงความคดิเทานั้น” นาจะเขา
กับหลักฐานในคัมภีรช้ันตนและชั้นรองของนิกายโยคาจารไดมากกวา จากหลกัฐานในคัมภีรช้ันตน 
เชน ปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร และสัมธนิิรโมจนสูตร ที่ผูวิจยัไดอภปิรายมาแลวใน
บทที่สาม แนวคดิจติตมาตรไมไดเกิดขึน้ในบรบิทของการถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญาวาอะไรมี
หรือไมมอียูจริง  หากเปนคําที่พระพุทธเจาทรงใชตอบคําถามของผูปฏิบัติธรรมเกีย่วภาพนิมิตตางๆ ที่
เกดิขึ้นขณะนั่งสมาธิ  โดยผูปฏิบัติธรรมมีความสงสัยวาภาพนิมติที่เห็นขณะนั่งสมาธิเปนเรื่องจริง
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๑๘๒ 

หรือไม   พระพทุธเจาทรงตอบวาภาพนมิิตในสมาธิไมตางอะไรกับภาพเงาสะทอนในน้ํา และภาพ
เหตกุารณในความฝน   เพราะเปนเพยีงความคิด (จิตตฺเมว) หรือเปนเพยีงมโนภาพของจิตเทานัน้ 
(วชิญัปติมาตร)  นอกจากนัน้ ยังเขากนัไดกับความหมายของคําวา “จิตฺตเมว” ของพระพุทธศาสนา      
ยุคตนดังไดอภปิรายมาแลวในเรื่องภิกษุผูอยากลาสิกขา   กลาวคือคําวา “จิตฺตเมว” แมจะนิยมแปล
ตามศัพทวา “จิตเพียงอยางเดียว”  แตก็แฝงความหมายวา “ความคิดเพียงอยางเดียว” อยูดวย  เพราะ
การรักษาจิตก็คือการไมปลอยใหจิตคิดปรุงแตงอารมณในเชิงกามคุณ   ในทางกลับกัน  การไมรักษา
จิตก็คือการปลอยใหจิตคิดปรุงแตงอารมณในเชิงกามคุณ   ถาอธิบายในกรอบโครงสราง-หนาที่ของ
จิตสามระดับ   จิตระดับมูลฐาน (ภวังคจิต) และจิตระดับรับรูอารมณ (วิญญาณ ๖) ถือวาเปนจิตที่ทํา
หนาที่ตามธรรมชาติ   ยังไมไดกอปญหาในทางจริยธรรม   เพราะเปนเพียงจิตที่เปนผลแหงกรรม     
(วิปากจิต)  จิตที่กอปญหาในทางจริยธรรม (สรางกรรม) คือจิตระดับความคิด (มโน/ชวนจิต) หรือจติ
ที่ทํางานใชความคิดอยูภายใน  จิตระดับนี้เองที่พระพทุธเจาทรงตองการใหเราคุมครองรักษาไมให
ตกไปสูการคดิปรุงแตงอารมณบนฐานของกิเลส  โดยนยันี้ คุมครองรกัษาจิตก็คือการคุมครองรักษา
ความคิดนั่นเอง  
 ๕.๓.๒ จิตตมาตรเปนแนวคิดท่ีอธิบายปญหาการรับรูในสังสารวัฏ: ผูวิจัยไดอภิปราย
มาแลววา แนวคิดของนิกายโยคาจารที่วา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น” นาจะเปนแนวคิดที่ลดทอน
ไตรภูมิลงไปหาจิต (ความคิด) ในความหมายทางจิตวทิยาเชนเดียวกบัแนวคดิของพระพุทธศาสนา 
ยุคตนเรื่องนรกสวรรคอันเกดิจากการคดิปรุงแตงอารมณที่รับรูทางอายตนะหรือที่สังคมไทยรูจักกนั
ในนาม “สวรรคในอก นรกในใจ” ซ่ึงการลดทอนไตรภมูิลงไปหาจิตหรือความคิดนั้นก็คือการบอก
วาจิตหรือความคิดนั่นเองเปนบอเกิดของนรกสวรรคในชวีิตปจจุบนั  การตีความในแนวทางนีน้าจะ
สอดคลองกับขอมูลในคัมภรีของพระพุทธศาสนายุคตนและคัมภีรของนิกายโยคาจารเอง ขอมูลใน
คัมภีรพระพุทธศาสนายุคตนนั้นผูวจิัยไดอภิปรายมาแลวในบทที่ ๔ เชน มธุปณฑิกสูตร พาหิยสูตร 
ยวกลาปสูตร และธาตุวภิังคสูตร ไดกลาวถึงสังสารวัฏหรือการเวียนวายตายเกิดในบริบทของการ
คิดปรุงแตงทีสั่มพันธกับกระบวนการรับรูทางอายตนะ   สําหรับขอมูลในคัมภีรนกิายโยคาจารที่ได
อภิปรายมาในบทที่ ๓  สวนใหญแนวคดิที่วา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น” จะเกิดขึน้ในบริบทของ
การกลาวถึงปญหาการรับรูทางอายตนะ  ดังขอความในปรัตยุตปนนพุทธสัมมุขาวัสถิตสมาธิสูตร  
และสัมธินิรโมจนสูตร ไดกลาวถึงไตรภูมิในบริบทของการรับรูภาพนิมิตในสมาธิวาเปนเพยีงจติ
หรือเพียงความคิดเทานั้น ขอความในทศภูมิกสูตรไดกลาวถึงไตรภูมใินบริบทของความเปนไปตาม
เหตุปจจยัตามหลักปฏิจจสมปุบาทแลวจบลงดวยขอความวา “ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น  ไตรภูมนิี้
ถูกสรางขึ้นและฝงอยูในจิต” ซ่ึงขอความนี้ก็สามารถตีความไดวาจิตทาํงานคดิปรุงแตงสรางไตรภูมิ
ตามหลักเหตปุจจัยหรือหลักปรตันตระนัน่เอง และขอความในลังกาวตารสูตรไดกลาวถึงไตรภูมใิน
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บริบทของการรับรูในชีวิตประจําวนั เชน การบอกวารางกาย  ทรัพยสิน และที่อยูอาศัยวาเปนเพยีง
จิตเทานั้น (จติตมาตร)  ซ่ึงสามารถตีความไดวาจิตทํางานคิดปรุงแตงแบบใหคณุคาและความหมาย
โลกท่ีรับรูในชีวิตประจําวันแลวทําใหเกดิไตรภูมิหรือเกดินรกสวรรคทางจิตใจ  นอกจากนัน้  ใน
คัมภีรช้ันรองของนิกายโยคาจาร เชน  คัมภีรวิมศตกิา  ไดกลาวถึงโลกที่ปุถุชนรับรูวาเปนเพยีงมโน
ภาพของจิตเทานั้น (วิชญัปติมาตร) เหมอืนคนเปนโรคตามองเห็นพระจันทรสองดวง  และคัมภีร
ตริสวภาวนิรเทศที่กลาวถึงปญหาการรับรูโลกของปุถุชนวาเหมือนคนที่ชมการแสดงมายากลแลว
หลงเชื่อวาภาพที่เห็นเปนเรือ่งจริง  ดังนัน้ ผูวิจยัจึงมองวาแนวคิดจิตตมาตรควรไดรับการตีความวา
เปนแนวคิดทีอ่ธิบายปญหาการรับรูโลกของปุถุชนผูยังมีกิเลส  กลาวคือปุถุชนผูยังมีอวิชชาหรือ
ความไมรูมักจะคิดปรุงแตงโลกตามความไมรูนั้น  โลกที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นจึงไมตรงตามความเปน
จริง  เปนเพียงโลกแหงความคิดเทานั้น ซ่ึงตางจากผูมีวชิชาหรือผูบรรลุธรรมที่รูเห็นโลกตามความ
เปนจริง (ยถาภูต)  
 ปญหาการรับรูผิดพลาดของปุถุชนนั้นไดนาํไปสูการสรางโลกมายาภาพหรือโลกเทียม
ทับซอนโลกแหงความจริงซ่ึงนิกายโยคาจารเรียกวา “ปริกัลปตะ” (สภาวะที่ถูกคิดปรงุแตงขึ้น) หรือ
บางครั้งเรียกวา “ภรานต”ิ (ความผิดพลาด/error) สุดทายมนุษยปุถุชนก็ถูกลวงดวยโลกมายาภาพที่
ตนสรางขึ้นแลวประสบปญหาความทุกขในสังสารวัฏ ดังขอความที่วา “ความผิดพลาด (ภรานต)ิ 
อันเนื่องจากการปรากฏของสิ่งที่ไมมีอยูจรงิ  เปนเหตแุหงความเศราหมอง   เพราะเปนเหมือนการ
ปรากฏของชางมายากล  และเพราะเปนการไมปรากฏของสิ่งที่มีอยูจริง...”๔๔ กลาวคือโลกมายาภาพ
หรือโลกแหงความผิดพลาดแมจะไมมีอยูจริง แตก็สามารถสรางปญหาความทุกขใหแกผูหลงเชื่อได  
เหมือนคนที่เชือ่วาชางมายากลเปนชางจริงแลวหวาดกลัววาชางจะเขามาทํารายตน  โดยนยันี้ ความ
ทุกขของปุถุชนก็คือความทกุขอันเกดิจากการถูกลวงดวยโลกมายาภาพที่ตนสรางขึ้น  ผูวิจยัมองวา
แนวคดิของนกิายโยคาจารตรงนี้ถือวาไมแตกตางจากแนวคิดของพระพุทธศาสนายคุตน  เพราะ
พระพุทธศาสนายุคตนก็ยอมรับเชนเดียวกันวา ความทุกขของปุถุชนเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใน
ส่ิงทั้งหลายแบบมีตัวฉัน-ของฉัน (อหังการ-มมังการ) ซ่ึงตัวฉัน-ของฉันในที่นีก้็คือโลกมายาภาพที่
ถูกสรางขึ้นทับซอนโลกแหงความจริง  ตวัอยางขอความที่วา “ขันธ ๕ อันเปนที่ตัง้แหงความยึดมั่น
ถือมั่น  เปนทุกข” (ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทกฺุขา)๔๕ หมายความวา ความจรงิตามธรรมชาติของขันธ ๕ 
นั้น ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  แตมนุษยปุถุชนมกัจะสรางมายาภาพขึ้นมาทับซอนความจริง
ของขันธ ๕ แบบมีตัวฉัน-ของฉัน  ในที่สุดก็เกดิปญหาความทุกขเพราะมายาภาพทีต่นสรางขึ้นนั้น    

                                                  
๔๔ Leslie S. Kawamura, “Concept of Brānti (Error) in Yogācāra Buddhism,” Sri Lanka Journal of 

Buddhist Studies, vol. 1 (1987): 70-75. 
๔๕ วิ.มหา. (บาลี) ๔/๑๔/๑๔. 
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 ๕.๓.๓ จิตตมาตรในฐานะเปนแนวคิดท่ีเนนความสําคัญของจิต: ผูวิจัยเหน็ดวยกบัการ
ตีความของทานจันทรกีรติที่วาจิตตมาตรเปนแนวคิดที่พระพุทธเจาตรัสเพื่อเนนความสําคัญของจิต  
โดยทานไดยกตัวอยางพระพุทธเจาผูทรงมีความรูอยางกวางขวาง  แตไดรับการขนานพระนามดวยคํา
ส้ันๆ วา “พุทธะ” ซ่ึงก็คือการลดทอนความรูทุกอยางของพระพุทธเจาลงไปหา “พุทธะ” เพื่อใหคําวา 
“พุทธะ” ครอบคลุมความรูทุกอยางของพระพุทธเจา เชนเดียวกับคําวา “จิตตมาตร” เปนคําที่
พระพุทธเจาทรงลดทอนกิจกรรมทุกอยางลงหาจิตเพื่อจะบอกวาจิตเปนใหญ เปนประธาน หรือเปน
ตัวนําในกิจกรรมทุกอยางของมนุษย การตีความของทานจันทรกีรติดังกลาวนี้ถือวาสอดคลองกับ
แนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตนในเรื่องภิกษุผูอยากลาสิกขาที่ลดทอนการปฏิบัติธรรมลงไปสูการ
รักษาจิตเพียงอยางเดียว (จิตฺตเมว)  เพื่อใหการรักษาจิตครอบคลุมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทุกอยาง 
 ทานวสุพันธุกลาวไววา “การคิดปรุงแตงอันไมเปนจรงิคือจิตและเจตสิกอันเปนไปใน  
ไตรภูม”ิ (อภูตปริกลฺปศฺจ จิตตฺไจตฺตสฺตฺริภมูิกาะ)๔๖ ขอความนี้ก็คือการลดทอนการคิดปรุงแตงสราง
โลกมายาภาพลงไปสูการทํางานรวมกนัระหวางจติและเจตสิกของปุถุชนผูยังอยูในไตรภูมิ โดยท่ีจิต
จะแสดงบทบาทเปนตัวนํา  สวนเจตสกิเปนตวัตามหรือตัวสนับสนุน  ซ่ึงก็ถือวาสอดคลองกับ
แนวคดิของพระพุทธศาสนายุคตนที่วา “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ สําเร็จดวย
ใจ  ถาคนมีใจชั่ว  ก็จะพูดช่ัวหรือทําชั่วตามไปดวย  เพราะความชัว่นั้น  ทุกขยอมติดตามเขาไป  
เหมือนลอหมนุตามรอยเทาโคที่ลากเกวยีนไป  ฉะนั้น” ๔๗ ขอความนี้ก็คือการทํางานรวมกนั
ระหวางจิตกับเจตสิกของปุถุชนนั่นเอง  ขอแยกอธิบายเปน ๕ ตอนดงันี้ (๑) คําวา “ธรรมทั้งหลาย” 
หมายถึงเจตสกิในฐานะเปนตัวตามหรือถูกนําโดยจิต  (๒) คําวา “มีใจเปนหวัหนา  มีใจเปนใหญ” 
หมายถึงจิตในฐานะเปนหวัหนาหรือตวันาํเจตสิก   (๓) คําวา “ถาคนมีใจชั่ว” (มนสา เจ ปทุฏเฐน) 
หมายถึงจิตหรือมนัสที่ทํางานภายใตการครอบงําของอกุศลเจตสิก (๔) คําวา “ก็จะพดูชั่วหรือทําชัว่
ตามไปดวย” หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายกรรมและวจกีรรมอันสืบเนื่องมาจากจิตที่ถูก
ครอบงําดวยอกุศลเจตสิกนัน้ และ  (๕) คําวา “เพราะความชั่วนัน้  ทุกขยอมติดตามเขาไป  เหมือน
ลอหมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป  ฉะนั้น” หมายถึงความทุกขอันเปนผลมาจากการทําชั่วทาง
กาย วาจา และใจ 
 ๕.๓.๔ แนวคดิจิตตมาตรปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกจริงหรือ: ประเดน็คําถามที่

สําคัญอยางหนึ่งก็คือการทีน่ิกายโยคาจารลดทอนไตรภมูิลงไปหาจิตถือวาปฏิเสธความมีอยูของโลก
ภายนอกหรือไม กลุมนกัวิชาการที่ตีความแบบจิตนยิมเชือ่วาแนวคิดจิตตมาตรปฏิเสธความมีอยูของ

                                                  
๔๖ ดู  มัธยานตวิภาคการิกา  ใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, 

(Delhi:  Motilal  Banarsidass,1982), p 64.  
๔๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
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โลกภายนอกแลวยืนยันวาจิตมีอยูเพยีงอยางเดียว  แตผูวจิัยขอเสนอการตีความบนฐานแนวคิดของ
พระพุทธศาสนายุคตนเรื่องนรกสวรรคทางอายตนะวาแนวคิดจติตมาตรไมไดปฏิเสธความมีอยูของ
โลกภายนอก  เพราะการลดทอนไตรภูมิลงไปหาจิตนั้นเปนเพียงการลดทอนทางจิตวิทยา  ไมใชการ
ลดทอนทางอภิปรัชญา  ขอความในคัมภีรวิมศตกิาวฤตติตอไปนี้นาจะสนับสนุนการตีความของ
ผูวิจัยไดด ี

 น  ขลุ  สรฺวถา  ธรฺโม  นาสฺตีตฺเยวมฺ  ธรฺมไนราตฺมยปฺรเวโศ  ภวติฯ อปตุ ‘กลฺปตาตฺมนา’ฯ            
 โย  พาไลรฺธรฺมาณํา  สฺวภาโว  คฺราหฺยคฺราหกาทิะ  ปริกลฺปตสฺเตน  กลฺปเตนาตฺมนา   
 เตษํา ไนราตฺมยมฺฯ  น  ตุ     อนภิลาปฺเยนาตฺมนา  โย  พุทธฺานํา  วิษย อิต.ิ.. 
 วิชฺญปฺติมาตฺรวฺยวสฺถาปนยา สรฺวธรฺมาณํา  ไนราตฺมยปฺรเวโศ  ภวติฯ   
 น  ตุ  ตทสฺติตฺวาปวาทาตฯฺ 

การเขาถึง “ธรรมไนราตมยะ” (ความไมมีตัวตนแหงธรรม)๔๘ ไมไดหมายความวาธรรม

ไมมีอยูโดยประการทั้งปวง   ตัวตนที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นเทานั้น(ไมมอียู) คนเขลาคดิปรุง
แตงธรรมทั้งหลายแบบมีตัวตนในฐานะเปนสิ่งที่ถูกยึดถือ กับ ผูยึดถือ เปนตน ธรรม
ทั้งหลายเหลานั้นไมมีตวัตนเพราะอางถึงตวัตนที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้น  ไมใชอางถึงธรรมชาติ
ที่อยูเหนือคําพดู  ซ่ึงเปนอารมณของผูตรัสรูแลวเทานั้น...ดังนั้น  เพราะการสถาปนา
(ทฤษฎี)วิชญัปติมาตร  การเขาถึงความไมมีตัวตนแหงธรรมทั้งปวงมีอยู  ไมใชการปฏิเสธ
ความมีอยูของธรรมนั้น๔๙   

 ทานวสุพันธุอธิบายวา ทฤษฎีไมมีตัวตนแหงธรรม (ธรรมไนราตมยะ) ไมไดหมายความ
วาเปนแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของธรรมทั้งปวงหรือส่ิงทั้งปวง  เปนเพียงแนวคิดที่ปฏิเสธตัวตน
แบบทวภิาวะระหวางสิ่งที่ถูกยึดถือกับผูยดึถือเทานั้น (คราหยะ-คราหกะ) ที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นอยาง
ผิดพลาดเทานัน้  สวนความจริงตามธรรมชาติที่อยูเหนือคําพูดนั้นมีอยูจริง  ผูที่ตรัสรูแลวเทานั้นถึง
จะรับรูความจริงนั้นได  ที่นาสนใจคือขอความที่วา “เพราะการสถาปนา(ทฤษฎี)วิชญัปติมาตร  การ
เขาถึงความไมมีตัวตนแหงธรรมทั้งปวงมีอยู  ไมใชการปฏิเสธความมีอยูของธรรมนั้น”  แสดงให
เห็นวาแนวคิดวิชญัปติมาตรหรือจิตตมาตรไมใชแนวคิดที่ปฏิเสธความมีอยูของสิ่งทั้งปวง  เปนเพียง

                                                  
๔๘ คําวา “ธรรมไนราตมยะ” แปลวาความไมมีตัวตนแหงธรรม หมายถึงความไมมีแกนสารที่เที่ยง

แทถาวร (non-substantiality) ของสิ่งทั้งปวง  บางครั้งเรียกวา “ศูนยตา” มี ๒ อยาง คือ (๑) ปุทคลศูนยตา ความวาง
จากบุคคลหรือตัวตน (non-self) และ (๒) ธรรมศูนยตา ความวางจากธรรมหรือวางจากแกนสารที่เที่ยงแทถาวร  

๔๙ วิมศติกาวฤตติ  อางใน Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, p. 24. 
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๑๘๖ 

แนวคดิปฏิเสธความมีอยูของตัวตนที่ถูกคดิปรุงแตงขึ้นอยางผิดพลาดเทานั้น  กลาวคือเปนแนวคดิที่
ปฏิเสธโลกมายาภาพที่ถูกคิดปรุงแตงทับซอนโลกแหงความจริงเทานัน้  
 นอกจากนั้น  ขอความในทศภูมิกสูตรที่บอกวา “ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความทุกขเหลานี้ 
วางเปลาจากผูกระทํา (กรฺตา) เกิดมาจากหวงโซ ๑๒ ประการ มีอวิชชา เปนตน แลวตนไมแหงความ
ทุกขจึงเกดิขึ้น ดูกอนชินบุตรทั้งหลาย  เพราะส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงม ี  คือ ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น”๕๐ 
จะเห็นวา จติตมาตรเกิดขึน้ในบริบทของการแสดงหลกัปฏิจจสมุปบาทหรือหลักความเปนไปตาม
เหตุปจจยัเพื่อปฏิเสธผูกระทําการ (agent) ที่เที่ยงแทถาวร  ไมใชปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอก   
และการที่นกิายโยคาจารยอมรับหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นก็บงบอกอยูในตัววาไดยอมรับความมีอยู
ของรูปหรือโลกทางกายภาพ  เพราะในหลักปฏิจจสมุปบาทมีองคธรรมที่วาดวยนามรูปรวมอยูดวย 
 ถาแนวคิดจิตตมาตรของนิกายโยคาจารมุงที่จะปฏิเสธโลกแหงทวภิาวะระหวางสิ่งที่ถูก
ยึดกับผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ) ที่ถูกคิดปรุงแตงขึ้นอยางผิดพลาดแลวนําไปสูปญหาความทกุข
ในสังสารวัฏ   ไมใชปฏิเสธความเปนจริงทางอภิปรัชญาของโลกภายนอก  ก็ถือวาเปนแนวคิดที่ไม
แตกตางจากแนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตนที่ปฏิเสธโลกแหงทวภิาวะระหวางตัวฉัน-ของฉัน 
(อหังการ-มมังการ) ที่ถูกคดิปรุงแตงขึ้นอยางผิดพลาดเหมือนกนั  การปฏิเสธโลกแหงความ
ผิดพลาดนั้นไมไดหมายความวาจะไมยอมรับโลกแหงความจริง  โดยนยันี ้  ผูวจิัยจึงมองวาโลกที่
นิกายโยคาจารใหความสนใจก็คือโลกอยางเดียวกับที่พระพุทธศาสนายคุตนใหความสนใจ นัน่คือ
โลกในความหมายทางจริยธรรมที่สัมพันธกับปญหาความทุกขและความดับทุกขของมนุษย 

 ๕.๓.๕ เปาหมายสุดทายของแนวคดิจิตตมาตร: เปาหมายสดุทายของนิกายโยคาจารนั้น  
กลุมนกัวชิาการที่ตีความแบบจิตนยิมทางอภปิรัชญามองวาหมายถึงการทีจ่ิตปจเจกหยุดการคดิปรุง
แตงแลวเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับจติสัมบูรณ (Absolute Mind) ที่เรียกวา “วิชญัปตมิาตรตา” เหมอืน
การที่ชีวาตมนัเขาไปรวมเปนหนึ่งเดยีวกับพรหมนัตามแนวคิดของสํานักอไทวตะ  เวทานตะ  ผูวจิยั
มองวาการตีความแบบนีไ้มนาจะสอดคลองกับแนวคดิของนิกายโยคาจาร  เพราะทานวสุพนัธุกลาวไว
ชัดเจนวาความจริงสูงสุดเปนสภาวะที่ปราศจากจิต (อจติตะ) ดงัขอความในคมัภีรตริมศติกาทีว่า 

อจิตฺโต’นุปลมฺโภ’เสา  ชฺญานํ  โลโกตฺตรํ  จ  ตตฺ/ 
  อาศฺรยสฺย  ปราวฺฤตฺติรฺ  ทฺวิธา  เทาษฺุลฺยหานิตะ// 
  เขา(ผูบรรลุธรรม) เปนผูปราศจากจิตและอารมณของจิต   

นั้นคือญานอันเปนโลกุตตระ  เพราะละความเขาใจผิดสองอยางไดแลว 
การรื้อถอนระดับรากฐาน (อาลยวิชญาน) จงึเกิดขึ้น 

                                                  
๕๐ ทศภูมิกสูตร  อางใน   Donald s. Lopez, Jr.,  “Interpretation of the Mahāyāna Sūtras” , p. 53. 
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๑๘๗ 

 แนวคดิเรื่อง “อจิตตะ” นั้น ไดรับการเนนย้ํามากในนิกายเซน หมายถึงความปราศจาก

จิตหรือปราศจากความคิด (no-mind/no-thought) ภาษาจีนเรยีกวา “อู-เหนียน” (wu-nien)๕๑ 

หมายถึง การรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยปราศจากความคิดปรุงแตงมากไปกวาความ
เปนจริงของมนั  ดังคํากลาวของทานเวยหลางที่วา 

ความปราศจากความคิดคืออะไร  ความปราศจากความคิดคือการเหน็และรูธรรมทั้งปวง
ดวยจิตที่ปราศจากความยึดมัน่ถือมั่น  เมื่อใชปรัชญา (ปญญา)  มันจะแผกระจายไปทุกหน
ทุกแหง  แตไมยึดติดในทีแ่หงใดเลย  ส่ิงที่เราตองทําคือการชําระจิตใหบริสุทธิ์  เพื่อที่วา
วิญญาณ ๖ ทีผ่านเขามาทางทวาร ๖ (อายตนะ) จะไดไมถูกทําใหเศราหมองหรือไมยึดมั่น
ถือมั่นในอารมณ ๖  เมื่อจิตของเราทํางานอยางอสิระโดยไมมีอุปสรรคขวางกั้นและมี
อิสระที่จะ “มา” และ “ไป” เราจึงบรรลุสมาธิฝายปรัชญาหรือความหลดุพน  ภาวะเชนนั้น
เรียกวาการทําหนาที่โดยปราศจากความคิด ๕๒

จะเห็นวา ทานเวยหลางตองการใหเราชําระจิตใหหมดจดจากกิเลสเพือ่ที่วาการรับรูโลก
ทางอายตนะจะไดเปนไปอยางอิสระ ไมมีอุปสรรคขวางกั้นจิต โดยทานเรียกวา “ความปราศจาก
ความคิด” (อจติตะ) หมายถึงการรับรูโลกโดยปราศจากการคิดปรุงแตงเปนทวภิาวะนัน่เอง  ซ่ึงถือวา
สอดคลองกับแนวคดิของทานวสุพันธุดังกลาวขางตนที่วา “เพราะละความเขาใจผดิสองอยางได
แลว” หมายถึงความเขาใจผดิที่เรียกวา “อาวรณะ” คือเครื่องปกปด (covering/obscuration) หรือ
อุปสรรคขวางกั้นไมใหเห็นความจริง มี ๒ อยาง คือ (๑) เกฺลศาวรณะ เครือ่งปกปดคือกิเลส  
หมายถึงอุปกิเลสที่จรเขามามีอิทธิพลตอการทํางานของจิต  และ (๒) เชฺญยาวรณะ เครื่องปกปดคือ
ส่ิงที่รับรู  หมายถึงอารมณที่รับรูทางอายตนะอยางผดิพลาด  ทําใหเปนอุปสรรคขวางกั้นตอการรู
ความจริง๕๓  เหมือนการชมการแสดงมายากล  ส่ิงที่ทาํใหผูชมไมรูความจริงเบื้องหลังการแสดง
มายากลก็คือความเขลาหรือความไมรูที่อยูในใจและภาพมายากลที่ทําใหหลงเชื่อวาเปนเรื่องจริง  
ความเขลาของผูชมเปรียบเหมือนเครื่องปกปดคือกิเลส  ภาพมายากลทีผู่ชมรับรูเปรียบเหมือนเครื่อง
ปกปดคือส่ิงที่รับรู  เครื่องปกปดสองอยางนี้คืออุปสรรคขัดขวางไมใหเขาถึงความจริง  เมื่อบุคคล

                                                  
๕๑ คําวา “อู-เหนียน” (wu-nien) มาจากคําวา “อู” (wu) แปลวา “ไม” (no) หรือ “ปราศจาก” (without) 

และคําวา “เหนียน” (nien)  แปลวาจิตหรือความคิด (mind/thought) รวมกันหมายถึงความปราศจากจิตหรือความ
ปราศจากความคิด (no-mind/no-thought) กลาวคือ จิตที่เขาถึงความหลุดพนแลวจะทํางานรับรูโลกอยางอิสระและ
ปราศจากการคิดปรุงแตงสรางมายาภาพทับซอนโลกแหงความจริง   

๕๒ C. Humphreys and Wong Mou-Lam, The Sūtra of Hui Neng,  อางใน 
http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/huineng/content.html  

๕๓ Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience, pp. 14-16. 
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๑๘๘ 

ละเครื่องปกปดสองอยางนี้ไดแลว “การรื้อถอนระดับรากฐานจึงเกิดขึ้น” (อาศรยปราวฤตต)ิ๕๔  
หมายถึงการรือ้ถอนอาสวะหรืออนุสัย รวมทั้งมโนภาพผิดพลาดตางๆ ที่ส่ังสมไวในอาลยวิชญาน 
เมื่ออาสวะถูกร้ือถอนออกไป  การทํางานของจิตก็จะเปนไปดวยความบริสุทธิ์  เพราะไมมีอุปกิเลส
จรเขามาครอบงําจิตใหทํางานผิดพลาด  วิธีการจะรื้อถอนระดับรากฐานก็คือการปฏิบัติโยคะหรอื
สมาธิเพื่อพัฒนาญาณปญญาที่เรียกวา “นิรวิกัลปชญาน” ขึ้นมา  หมายถึงญาณที่รูเหน็โลกตามความ
เปนจริง  ปราศจากการคิดปรุงแตงเปนทวภิาวะ  ดังคํากลาวของทานตชิ นัท ฮันห ทีว่า  

การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน หมายถงึการเปลี่ยนแปลงในสวนลึกระดับอาลยวชิญาน  
เพราะนี่คือพืน้ฐานของวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมด  และของจักรวาลทั้งหมดดวย ถาเราเรยีนรู  
ใหเหตุผล  พดูคุย  และยอมรับทฤษฎีอนัตตา  เราสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพยีงเล็กนอยใน
ระดับมโนวิญญาณเทานั้น  แตถาจะเปลีย่นแปลงในระดับรากเหงาหรือระดับรากฐานแลว  
เราตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนปมภายใน  เปลี่ยนแปลงพลังแหงความเคยชิน (วาสนา) และ
อนุสัยกิเลสตางๆ เราตองจัดการเครื่องขวางกั้นคืออวิชชาในจิตใตสํานกึของเรา  ถาไม
สามารถสัมผัสส่ิงเหลานี้ได  การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงจะเกดิขึ้นไมได  การปฏิบัติธรรม
ไมใชเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงความรูเชิงเหตุผลอยางเดยีว  เมื่อเราสามารถสัมผัสพลัง
แหงความเคยชินและเปลี่ยนแปลงรากเหงาแหงความรนุแรง  ความสิ้นหวัง  ความกลัว 
และความโกรธภายในอาลยวิชญานของเรา  การเปลี่ยนแปลงระดบัรากฐานกจ็ะเกิดขึ้น  
เราเริ่มจากการรูเงื่อนปมภายในและอนุสัยกิเลส  เพื่อเปลีย่นแปลงมัน  เราตองฝกฝนตัวเอง
ในวิถีทางแหงการรูแจงความไมมีตัวตนและการอิงอาศัยกันเกิดขึ้น  เราตองรดน้ําเมล็ด
พันธุแหงปญญาในอาลยวิชญานใหเจริญงอกงามแลวชวยใหเราเห็นธรรมชาติแหงการอิง
อาศัยกันของสรรพสิ่งที่เราเห็นและสัมผัส ๕๕            

 คําวา “อาศรยปราวฤตติ” (การรื้อถอนระดับรากฐาน) ซ่ึงเปนคําที่นิกายโยคาจารใช
บรรยายถึงการบรรลุธรรมขั้นสุดทายหรือการเขาถึงเปาหมายสูงสุดนี้  เมื่อนําไปเทียบเคียงกับคําที่
พระพุทธศาสนายุคตนใชเรียกการบรรลุธรรมขั้นสุดทายดังไดอภิปรายมาแลว (ดูขอ ๔.๕.๒) จะเห็น
ความคลายคลึงกันมาก   เชน “อาลยสมุคฆาตะ” (การรื้อถอนอาลัย) หรือ “สมุจเฉทปหาน” (การละ
ดวยการตัดขาด) หรือคําเรียกพระอรหันตผละกิเลสไดหมดแลว เชน “ขีณาสพ” (ผูส้ินอาสวะแลว) 

                                                  
๕๔ คําวา “อาศรยปราวฤตติ” หมายถึงการรื้อถอนหรือการหมุนกลับระดับรากฐาน ไดแกการขุดราก

ถอนโคนกิเลสละเอียดออนคืออาสวะหรืออนุสัยที่สะสมอยูในอาลยวิชญาน  รวมทั้งมโนภาพอันผิดพลาดตางๆ ที่
เก็บสะสมไวในอาลยวิชญาน  คํานี้นิยมแปลเปนภาษาอังกฤษวา “the revulsion of basis” บาง “transformation at 
the base” บาง  “turn about of one’ basis” บาง “overturning at the base” บาง “revolution at the base” บาง    

๕๕ Thich Naht Hanh, Transformation at the Base (California: Parallax Press, 2001), pp. 224-225. 
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๑๘๙ 

หรือ “ขีณพีชะ”     (ผูส้ินพีชะหรือเชื้อกิเลสแลว)  หลังจากรื้อถอนระดับรากฐานไดแลว จะไมเหลือ
มานหมอกบังตาหรือไมมีกิเลสขวางกั้นการรูความจริงอีกตอไป  ส่ิงที่เกิดขึ้นแทนที่คือปญญาญาณที่
ปราศจากการคิดปรุงแตงที่นิกายโยคาจารเรียกวา “นิรวกิัลปชญาน” (non-discriminative knowledge)  
ซ่ึงก็ถือวามีความหมายคลายกับคําของพระพุทธศาสนายุคตนที่วา “ยถาภูตญาณทัสสนะ”  หมายถึง
การรูเห็นตามความเปนจริง  เพราะการรูเห็นตามความเปนจริงก็คือการรูโดยปราศจากการคิดปรุงแตง
นั่นเอง  

๕.๔ สรุป 
 กลาวโดยสรุป  ผูวิจัยมองวาแนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจารที่ลดทอนไตรภูมิลงไปหา

จิตไมใชแนวคิดที่สรางขึ้นมาใหมจากการโตแยงหกัลางแนวคิดของนิกายที่มีอยูกอน  หากแตมีรากฐาน
เดิมอยูแลวในพระพุทธศาสนายุคตน เชน แนวคดิเรื่องสังสารวัฏหรือวงจรปฏิจจสมุปบาท
ชีวิตประจําวันที่นิยมเรียกในสังคมไทยวา “สวรรคในอก นรกในใจ”  หรือที่เรียกในพระไตรปฎกวา
นรกสวรรคอันเกิดจากการคิดปรุงแตงทางอายตนะ  แมแตแนวคดิเรื่องโลกมายาภาพอันเปนผลิตแหง
การคิดปรุงแตงของคนที่ยังมกีิเลสก็มีอยูแลวในพระพุทธศาสนายุคตน   ชาวโยคาจารเปนเพียงผูนาํ
แนวคดิเหลานีม้าเนนย้ําจนกลายเปนจุดเดนของนิกายไป   โดยนยันี้  ผูวจิยัจึงเสนอการตคีวามวาแนวคิด
จิตตมาตรไมใชแนวคดิที่เกดิจากการถกเถียงปญหาวาอะไรมีอยูจริงและไมมีอยูจริงทางอภิปรัชญา  หาก
เปนแนวคิดทางจริยธรรมที่มุงอธิบายปญหาความทุกขในสังสารวัฏของมนุษยปุถุชนโดยลดทอนลงไป
หาจิตเพื่อทีจ่ะบอกวาจิตนี้เองเปนตนตอแหงการกอปญหาความทุกขในสังสารวัฏ  และการที่จะออก
จากปญหาความทุกขไดก็ตองเร่ิมตนที่พัฒนาการพัฒนาจิตเพื่อร้ือถอนตนเหตุแหงความผดิพลาดตางๆ 
ออกไปจากจิตแลวจะไดรบรูโลกตามความหมายจริง 
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บทที่ ๖ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
๖.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การอภิปรายในหลายบทที่ผานมาผูวิจยัมุงที่จะตอบปญหาที่ไดตัง้เอาไวในบทที่ ๑ โดย
เนื้อหาของบทที่ ๒ ไดพยายามตอบคำถามที่วา “การตคีวามแนวคดิจติตมาตรของนกิายโยคาจารมี
พัฒนาการมาอยางไรและมีรูปแบบการตีความแตกตางกันอยางไรบาง” จากการศกึษาผูวจิยัไดพบวา
แนวคดิจติตมาตรมีจดุเริ่มตนมาจากพุทธพจนที่พระพทุธเจาตรัสไวในพระสตูรตางๆ ของมหายาน 
เชน สัมธินิรโมจนสูตร  ทศภูมิกสูตร  และลังกาวตารสูตร  ตอมาคณาจารยนกิายโยคาจารหลายทานมี
ทานอสังคะและทานวสุพันธเุปนตนไดแตงคัมภีรอธิบายเรื่องจิตตมาตรเอาไวจํานวนมาก  กลาวไดวา
คณาจารยของนิกายโยคาจารเปนบุคคลกลุมแรกๆ ทีเ่สนอการตีความแนวคดิจติตมาตร  ตอมาการ
ตีความของทานเหลานีไ้ดถูกโตแยงโดยคณาจารยของนกิายมาธยมกมีทานจนัทรกีรติเปนตน  ทาน
จันทรกีรตเิสนอการตีความวา แนวคดิจิตตมาตรไมใชจุดยนืขั้นสดุทายของพระพุทธเจา  เปนเพยีงคาํ
สอนแบบกุศโลบายดวยภาษาที่ควรไดรับการไขความ (เนยารถะ) ไมสามารถยดึความหมายตาม
ตัวอักษรได    พระพุทธเจามีพระประสงคจะใหผูฟงคลายความยดึมัน่ถือมั่นในรูปจึงทรงเริ่มตนดวย
การปฏิเสธความมีอยูของรูปเปนเบื้องตนกอน  เมื่อผูฟงคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปไดแลวจึงทรง
ปฏิเสธความมอียูของจิตในขัน้สุดทาย  ซ่ึงก็คือแนวคดิที่วาสรรพส่ิงศนูยนั่นเอง ทานจนัทรกีรติมอง
อีกวา พระพทุธเจาทรงแสดงแนวคดิจติตมาตรในบรรยากาศทางสังคมที่เจาลัทธิตางๆ กาํลังถกเถียงกนั
อยูวาอะไรบงการอยูเบื้องหลังการกระทําตางๆ ของมนษุย   สวนใหญจะตอบวามีอัตตาที่เทีย่งแทถาวร
บงการอยูเบือ้งหลังพฤติกรรมของมนษุย   พระพทุธเจาทรงไมเห็นดวยกับแนวคดินี ้  จงึตรัสวาสิ่งที่อยู
เบื้องหลังพฤตกิรรมตางๆ ของมนษุยก็คือจตินั่นเอง (จิตตมาตร) ซ่ึงเกิดดับในรูปของกระแสที่ตอเนื่อง  
ดวยเหตุดังนี ้ ทานจันทรกรีติจึงมองวา จิตตมาตรเปนแนวคดิที่เนนความสําคัญของจิตในฐานะเปน
ตัวนาํพฤตกิรรมทุกอยาง  
  ตอมาเมื่อมีการศึกษาพระพทุธศาสนาในเชิงวิชาการแบบตะวนัตก  แนวคดิจิตตมาตร
ไดถูกนักวิชาการสมัยใหมเสนอการตีความไวหลายรูปแบบดวยกัน  รูปแบบการตีความกระแสหลัก
ที่ไดรับการยอมรับมานานคือการตีความแบบจิตนิยมทางอภิปรัชญา (Metaphysical Idealism) ที่วา
จิตตมาตรเปนแนวคดิที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกแลวยืนยันวาจิตมีอยูจริงเพยีงอยางเดียว   
จิตนั้นมีฐานะเปนสิ่งสัมบูรณ (the Absolute) คลายกับแนวคดิเรือ่งพรหมันของสํานักอไทวตะ 
เวทานตะ  ตอมาไดมีนักวิชาการบางทานมองวานิกายโยคาจารไมนาจะยอมรับเรื่องจิตสัมบูรณอยาง
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๑๙๑ 

สํานักอไทวตะ  เวทานตะ  จึงเสนอการตคีวามแบบจิตนิยมอัตวิสัย (Subjective Idealism) โดยมอง
วานิกายโยคาจารยืนยันความมีอยูของจิตเพียงอยางเดียวก็จริงอยู  แตจตินั้นดํารงอยูอยางหลากหลาย
ในรูปของกระแสที่เกิดดับอยางตอเนื่อง  ไมไดมีฐานะเปนสิ่งสัมบูรณเหมือนแนวคิดเรื่องพรหมนั
ของสํานักอไทวตะ  เวทานตะ   ตอมาไดมีนักวิชาการกลุมใหมลาสุดไดเสนอการตคีวามในแนวทาง
ที่ตรงกันขามกับการตีความแบบจิตนยิมสองแบบดังกลาวขางตน  บางทานเสนอการตีความแบบ
พหุสัจนยิม (Realistic Pluralism) ที่วา นิกายโยคาจารมีแนวคดิไมแตกตางจากพระพุทธศาสนายุค
ตนที่ยอมรับความมีอยูของความจริงหลากหลาย  ส่ิงที่นกิายโยคาจารปฏิเสธวามีอยูจริงคือโลกแหง
ทวิภาวะทีเ่กิดจากการคิดปรงุแตงมากกวาที่เปนโลกทางกายภาพ  บางทานเสนอการตีความทางดาน
ญาณวิทยา (epistemological) ที่บอกวา นิกายโยคาจารสนใจปญหาทางดานญาณวิทยาที่เกีย่วกับการ
รับรูโลกผิดพลาดแลวนําไปสูความทุกขของมนุษยปุถุชนมากกวาที่จะเปนปญหาความจริงทาง
อภิปรัชญา  และบางทานเสนอการตีความในทางปฏิบัติ (practical) ที่วา จิตตมาตรเปนแนวคิดที่
อธิบายปญหาความทุกขในสังสารวัฏแลวเสนอทางออกจากปญหาดวยการใหปฏิบัติโยคะ 
 การอภิปรายในบทที่ ๓ ผูวิจยัไดพยายามทีจ่ะตอบคําถามวา “แนวคิดจติตมาตรที่ปรากฏ
ในคัมภีรช้ันตนและชั้นรองของนิกายโยคาจารมีเนื้อหาวาอยางไรบาง”  จากการศกึษาผูวจิัยไดพบ
คําตอบวาหลักฐานเกีย่วกับแนวคิดจติตมาตรในคัมภีรช้ันตนของนิกายโยคาจารสวนใหญจะเกิดขึน้
ในบริบทของการอธิบายปญหาความทุกขในไตรภูมหิรือโลกสังสารวัฏของมนุษยปุถุชน  ขอความ
ที่พบบอยมากที่สุดก็คือขอความที่วา “ไตรภูมิเปนเพยีงจิตเทานั้น”  บางพระสูตรขอความนี้เกดิขึน้
ในบริบทของการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งผูปฏิบัติธรรมมีความสงสัยวาภาพนิมิตที่รับรูในสมาธิมีอยูจริง
หรือไม  พระพุทธเจาตรัสตอบวาภาพนิมติที่เห็นนัน้เปนเพียงมโนภาพของจิตเทานัน้  บางพระสตูร
จิตตมาตรเกิดขึ้นในบริบทของการแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทแลวจบลงดวยการบอกวาไตรภูมิเปน
เพียงจิตเทานัน้  บางพระสตูรจิตตมาตรเกิดขึ้นในบริบทของการรับรูโลกในชีวิตประจําวนัโดยบอก
วาส่ิงที่เรารับรูในชีวิตประจําวันเชน รางกาย  ทรัพยสิน บานเรือน เปนตน  ลวนเปนเงาสะทอนของ
จิตทั้งนั้น  นอกจากนัน้  คัมภีรช้ันรองของนิกายโยคาจารสวนใหญจะกลาวถึงจิตตมาตรในบรบิท
ของการรับรูโลกเชนเดยีวกนั   แสดงใหเห็นวาจดุสนใจของนกิายโยคาจารในการนําเสนอแนวคิด
จิตตมาตรก็คอืปญหาการรับรูโลกอยางผิดพลาดของมนุษยปุถุชนทัว่ไป  ซ่ึงปญหาการรับรูผิดพลาด
นี้นิกายโยคาจารอธิบายบนฐานการทํางานของจิตสามระดับ คือ จิตระดับอาลยวิชญาน  จิตระดับ
มนัส   และจิตระดับวิญญาณ ๖   
 การอภิปรายในบทที่ ๔ ผูวจิัยไดพยายามตอบคําถามที่วา “แนวคิดของพระพุทธศาสนา
ยุคตนมีแนวคดิที่นาจะเปนรากฐานแนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจารคืออะไร”  จากการศึกษาทํา
ใหผูวจิัยไดพบคําตอบวา พระพุทธศาสนายุคตนมแีนวคดิหลายอยางที่นาจะเปนรากฐานแนวคิด
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จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร  เชนแนวคดิเรื่องโครงสราง-หนาที่ของจิตสามระดับที่ประกอบดวย
จิตระดับมูลฐานคือภวังคจิต  จิตระดับความคิดคือมโนหรือชวนจิต  และจิตระดบัรับรูอารมณคือ
วิญญาณ ๖  ซ่ึงผูวิจัยมองวานาจะเปนรากฐานแนวคิดเรือ่งการทํางานของจิตสามระดับในทัศนะของ
นิกายโยคาจาร  โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจติประภัสสรถือวาเปนแนวคิดที่คลายคลึงกันมาก  และ
แนวคดิเรื่องการทํางานของจิตระดับความคิดหรือมโน(มนัส)ภายใตอิทธิพลของกิเลสก็ถือวาแทบ
ไมมีอะไรแตกตางกัน นอกจากนั้นแนวคดิเรื่อง “โลก” ก็เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่นาจะเปนรากฐาน
แนวคดิจิตตมาตรได   กลาวคือโลกที่พระพุทธศาสนายคุตนใหความสนใจนั้นคือโลกในความหมาย
ทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับปญหาความทุกขในสังสารวัฏของมนุษย   โดยเพราะโลกแหงการคิดปรงุแตง
ที่สัมพันธกับการรับรูทางอายตนะ  หรือแมแตแนวคดิเรื่อง “โลกมายาภาพ” (illusion)  ซ่ึงมักจะถูก
ตีความวาเปนแนวคดิที่ปฏิเสธความมีอยูของโลกภายนอกก็พบวามีรากฐานอยูแลวในพระพทุธศาสนา
ยุคตน กลาวคอืพระพุทธศาสนายุคตนมองวาโลกที่เกิดจากการคิดปรุงแตงเชนโลกแหงตัวฉัน-ของฉัน 
ถือวาเปนมายาภาพที่ไมมีอยูจริง  ซ่ึงก็ถือวาตรงกับแนวคดิเรื่องโลกมายาภาพทีน่ิกายโยคาจาร
เรียกวาความเปนคูระหวางสิ่งที่ถูกยึดถือกับผูยึดถือ (คราหยะ-คราหกะ)  
 การอภิปรายในบทที่ ๕  ผูไดประเมนิการรูปแบบการตีความจิตตมาตรแบบตางๆ ที่ได
ศึกษามาในบทที่ ๒ เพื่อนําไปสูการตอบปญหาที่วา  “แนวคดิจิตตมาตรของนิกายโยคาจารสามารถ
ตีความบนฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนายุคตนไดอยางไรบาง”  ผูวิจัยไดเสนอคาํตอบปญหานีว้า
พระพุทธศาสนายุคตนมแีนวคิดหลายอยางที่สามารถนํามาเปนฐานในการตีความแนวคิดจิตตมาตร
ของนิกายโยคาจารได  เชน แนวคดิเรื่องนรกสวรรคที่เกิดจากการคิดปรุงแตงอารมณทางอายตนะ
หรือแนวคิดเรือ่งสังสารวัฏในชีวิตประจําวนั  แนวคิดเรื่องโลกมายาภาพที่เกิดจากการคิดปรุงแตง 
และแนวคิดเรื่องการอธิบายปญหาความทกุขและความดบัทุกขแบบลดทอนลงไปหาจิต  เปนตน 
โดยนยันี้  ผูวจิัยจึงไดเสนอการตีความวา จิตตมาตรไมใชแนวคดิที่สนใจปญหาวาอะไรมีอยูหรือไม
มีอยูจริงทางอภิปรัชญา  หากเปนแนวคดิที่สนใจปญหาทางจริยธรรมที่วาดวยปญหาความทุกขใน
สังสารวัฏของมนุษยปุถุชนทีสั่มพันธกับการทํางานผิดพลาดของจิต   คําสอนจิตตมาตรยังไมใชจดุ
ส้ินในตัวของมันเอง  เปนเพียงคําสอนในระดับของการใหเหน็ปญหาความทุกขวามีตนตอมาจาก
การทํางานของจิต  เปาหมายสุดทายของนิกายโยคาจารไมใชการที่จิตปจเจกเขาไปรวมเปนหนึ่ง
เดียวกับจติสัมบูรณเหมือนแนวคิดของปรชัญาฮินดูสํานกัอไทวตะ  เวทานตะ  หากแตคือการเขาไป
ร้ืนถอนระดับรากฐาน (อาศรยปราวฤตติ) เพื่อใหเกิดญาณปญญารูเห็นโลกตามความเปนจริงโดยไม
มีการคิดปรุงแตง (นิรวกิัลปชญาน)  นั่นกค็ือการปฏิบัติโยคะหรือสมาธิเพื่อยกระดับจิตใหอยูเหนือ
ระดับที่เปน “เพียงความคดิเทานั้น” (จิตตมาตร) หรือระดับที่ปราศจากจิตหรือความคดิ (อจิตตะ) 
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๖.๒ ขอเสนอแนะ 
 ในงานวิจยัเร่ืองนี้มีหลายประเด็นที่ผูวจิัยไดอภิปรายคางไวซ่ึงนาจะศึกษาวิจัยในเชิงลึก
ตอไป  เชน  แนวคดิเรื่องจติประภัสสรหรือจิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ   ผูวิจยัมองวาแนวคดิเรื่องจิต
ประภัสสรในพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทมีอะไรหลายอยางที่คลายคลึงกันกับแนวคดิเรื่องจติ
ประภัสสรในพระพุทธศาสนามหายาน  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องตถาคตครรภ  พุทธธาตุ  พุทธโคตร   
รวมทั้งแนวคดิเรื่องจิตหนึ่ง (One Mind)  หรือจิตเดิมแท (Essence of Mind) ของนิกายเซน  ก็นาจะ
มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องจิตประภัสสรที่มีอยูแลวในพระพุทธศาสนายุคตน  ดังนั้น การศกึษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจติบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของพระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทกับของ
พระพุทธศาสนามหายานก็เปนประเดน็ทีน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง 
 นอกจากนั้น  แนวคดิที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งคือเร่ืองไตรภูมิหรือนรกสวรรคทางจิตใจที่
สังคมไทยเรียกวา “สวรรคในอก  นรกในใจ”  ผูวิจยัมองวาเรื่องนรกสวรรคทางจติวิทยาหรือทาง
จิตใจนาจะเปนแนวคิดที่ไดรับการเนนย้ําทั้งในพระพุทธศาสนายุคตนและในนกิายโยคาจารอันเปน
ที่มาของแนวคิดที่วา “โลกสามเปนเพียงจติเทานั้น” ดงักลาวมาแลว  ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคดิเรื่องนรกสวรรคทางจิตวิทยาในพระพุทธศาสนายุคตนกับในนกิายโยคาจารกเ็ปนอีกเรื่อง
หนึ่งที่นาสนใจเหมือนกัน   โดยในการศกึษานั้นเราอาจจะใชกรอบแนวคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทใน
ชีวิตประจําวันหรือนรกสวรรคทางอายตนะตามการตีความของทานพุทธทาสภิกขุกไ็ด 
   ประเด็นสุดทายที่นาจะทําการศึกษาวจิัยในเชิงลึกตอไปคือแนวคิดเรื่องโลกมายาภาพ  
ซ่ึงเปนแนวคิดที่ไดรับการเนนย้ํามากในนกิายโยคาจาร  ผูวิจัยมองวาแนวคิดนีม้ีรากฐานอยูแลวใน
พระพุทธศาสนายุคตน  เพยีงแตไมไดถูกนํามาเนนย้ําเหมือนในนกิายโยคาจารเทานัน้เอง ตัวอยาง
แนวคดิเรื่องโลกแหงตวัฉัน-ของฉันที่เกิดจากการคิดปรุงแตงบนฐานของกิเลส หรือแนวคิดเรื่อง
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน(วิปลลาส) อันเกิดจากสัญญา  ความคิด  และความเห็นความเชื่อ เปนตน  
ก็ลวนแตเกีย่วของสัมพันธกับเรื่องโลกมายาภาพทั้งส้ิน  ดังนั้น  การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรือ่ง
โลกมายาภาพในทัศนะของพระพุทธศาสนายุคตนกับของนิกายโยคาจารก็เปนเรื่องที่นาสนใจอีก
เหมือนกนั    
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บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทยและภาษาบาล ี

 ก.ขอมูลปฐมภูมิ 
กรมการศาสนา  กระทรวงศกึษาธิการ. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐. 
กองตําราคณะธรรมทาน (แปลและรอยกรอง). ปฏิจจสมปุบาทจากพระโอษฐ. ไชยา:  
 ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๑.  
_________. อริยสัจจากพระโอษฐ  (ภาคตน และภาคปลาย). ไชยา: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๖. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจฬุาเตปตกํ, ๒๕๐๐.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๓๕. 
_________. พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_________.มิลินฺทปฺหปกรณํ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๐. 
_________. วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ. (ปฐโม ภาโค, ทุติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙. 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๒. 
สมเด็จพระพฒุาจารย (อาจ  อาสภมหาเถร). คัมภีรวิสุทธิมรรค. กรุงเทพมหานคร:  
 ประยูรวงศพร้ินติ้ง จํากดั, ๒๕๔๖. 
เสถียร  โพธินันทะ (แปล). ชุมนุมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณาคาร, ๒๕๑๖. 

 ข.ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ :  
พระนัท ฮันห.  สูชีวิตอันอดุม. แปลและเรียบเรียงโดย ส. ศิวรักษ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, 

๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๐. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). จาริกบุญ  จารึกธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๑. 
_________. นรก-สวรรค  สําหรับคนรุนใหม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๗. 
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๑๙๕ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพทุธศาสน  ฉบบัประมวลศัพท.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ส่ือตะวนั จํากัด, 

๒๕๔๕. 
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ- 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
_________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรงุและขยายความ. พิมพคร้ังที่ ๘.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
_________. พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
พระมหาสมจนิต สมฺมาปฺโญ (วันจนัทร).  พุทธปรัชญา  สาระและพัฒนาการ.  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พันตรี ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ, ๒๕๔๐. 
พินิจ  รักทองหลอ (รวบรวมเรียบเรียง). ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ ฉบบัประมวลธรรม. ๓ เลม. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
พุทธทาสภิกข.ุ ไกวัลยธรรม. กรุงเทพมหานคร: การพิมพพระนคร, ๒๕๒๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. กรุงเทพมหานคร:           

โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๒๔. 
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ท่ีอยูปจจุบัน : คณะ ๑๐ วัดศรีสุดาราม  แขวงบางขุนนนท  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
การศึกษา  : ธรรมชั้นเอก 
  : เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
  : พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หนาท่ีการทํางาน 
  : ครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักเรียนวดัศรีสุดาราม 
  : อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานทางวชิาการ       
  : “พุทธธรรมกับการใหเสรีภาพทางดานความเชื่อ (ศรัทธา) : ศึกษาเฉพาะ  
     กรณีพระไตรปฎกและอรรกถา”  วารสาร พ.ส.ล. ปที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒๐๙  
     (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๑)  
  : “วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม”  วารสารดุษฎีบัณฑติ      
     อันดับที ่๒ บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (๒๕๔๖)  
  : “แนวคิดเรื่อง “จิตเทานั้นมอียู” ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร”  
     วารสารพุทธศาสนศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖ 
     (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๗) 
  : “ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา,”  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน,  
     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑  
     (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘) 
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๒๐๔ 

  : “ทฤษฎีการตคีวามของทานจันทรกีรต:ิ กรณีศึกษาคัมภีรมัธยมกาวตาร,” วารสาร 
     บัณฑิตศึกษาปริทรรศน, บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  
     ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙) 
  : “ประเด็นโตแยงวาดวยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม,” วารสารบัณฑิตศกึษาปริทรรศน,  
     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, ปที่ ๒ ฉบบัที่ ๒  
     (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙) 
  : “ผลกระทบเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากการเปดชายแดนประเทศไทย 
      และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย,”  วารสารสมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภของ 
     สภาวิจัยแหงชาติ, ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๐) 
  : “จิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ: ทัศนะของเถรวาทกับมหายาน,” มหาจุฬาวิชาการ, 
    (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐). 
เขาศึกษา  : ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
สําเร็จการศึกษา : ๒ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
 
 

Page 221 of 221

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย


	หน้าปก
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	อักษรย่อชื่อคัมภีร์
	สารบัญ
	บทที่ ๑
	บทที่ ๒
	บทที่ ๓
	บทที่ ๔
	บทที่ ๕
	บทที่ ๖
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้วิจัย

