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พุทธปรัชญาโยคาจาร 

:  ประวัต ิพัฒนาการ สารัตถธรรม และอิทธิพล 

 

         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
         อธิการบดี มจร 
ความน า 
  

 

  ปราชญแ์ห่งมหายานยคุปัจจบุนัคิดอยู่เสมอวา่ สงัสารวฏัมีรูปแบบและลกัษณะหลากหลาย 
พระพทุธเจา้จงึทรงแสดงธรรมไวห้ลายระดบัและหลากหลายรูปแบบ หลายประการไปตามโอกาสและเทศะ 
แสดงโดยพิสดารบา้ง โดยย่อบา้ง และบางกรณีก็ทรงน่ิงเฉยตอ่ปัญหาท่ีไม่มีประโยชน ์ จดุนีเ้องท าใหเ้กิด
ส านกัพทุธปรชัญาตา่ง ๆ หลงัจากพทุธปรนิิพพานแลว้หลายรอ้ยปี  ประเดน็ท่ีควรรูไ้วเ้สมอก็คือ ปราชญ์
ฝ่ายมหายานทกุสมยัไม่คอ่ยจะถือเครง่ในคมัภีรด์ัง้เดิมเท่าไรนกั ในการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์
พระพทุธศาสนา จงึไม่ไดย้ดึถือคมัภีรข์องฝ่ายเถรวาทเป็นเกณฑ ์บางท่านถงึกบักลา่ววา่ ท่านนาคารชนุก็ดี 
ท่านอสงัคะก็ดีซึง่ถือวา่เป็นนกัปรชัญาแนวหนา้ของนกัพทุธปรชัญาทัง้หลาย เป็นบคุคลท่ีพระพทุธเจา้เอง
ทรงท านายไวแ้ลว้วา่จะเกิดขึน้  

   มีขอ้ความพระสตูรหลายท่ีท่ีแสดงนยัไว ้ และหลงัพทุธปรนิิพพานประมาณ ๓๐๐ ปี ส านกัพทุธ
ปรชัญาตา่ง ๆ ก็เกิดขึน้ตามท่ีคาดไว ้มีขอ้กลา่วหามากมายวา่ ส านกัเหลา่นีเ้ป็นพวกนอกรตี แตน่กัปรชัญา
ประจ าส านกัตา่ง ๆ ก็กลา่ววา่ พวกเขาไม่ไดน้อกรตี แตพ่วกเขาคือผูส้ืบทอดพทุธเจตนารมณโ์ดยการ
ประกาศพทุธธรรมออกสูโ่ลกกวา้ง เนน้การประยกุตห์ลกัการและวิธีการเผยแผ่ใหเ้หมาะกบัแตล่ะสงัคม ใน
ขณะเดียวกนัก็คงสารตัถะดัง้เดิมแห่งพทุธธรรมไวอ้ย่างเครง่ครดั 

 จะเห็นไดว้า่  ส านกัพทุธปรชัญาทัง้ ๔ คือ (๑)  ไวภาษิกะ (๒) เสาตรานติกะ (๓) จิตตมาตระ 
หรอืวิชญาณวาท หรอืโยคาจาร (๔) มาธยมิกะ ตา่งก็มีความเห็นเหมือนกนัเกี่ยวกบัหลกัส  าคญั ๔ 

ประการ คือ 
 (๑) สงัขารทัง้ปวงไม่เท่ียง  

 (๒) สาสวสงัขาร(สงัขารท่ีมีกิเลส)ทัง้ปวงเป็นทกุข ์
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 (๓) ธรรมทัง้ปวงเป็นศนุยะและเป็นอนตัตา 
 (๔) นิพพานเป็นความสขุสงบอย่างย่ิง 
 หลกั ๔ ประการนีป้รากฏอยู่แลว้ในพระพทุธศาสนาดัง้เดิม แตป่ระเดน็ท่ีมีการแสดงทรรศนะ
เพ่ิมเติม(ซึง่ความจรงิก็ปรากฏอยู่แลว้ในคมัภีรเ์ถวาทเช่นกนั) คือความคิดท่ีวา่ จิตคือผูส้รา้งสรรค ์ เป็น
ความคิดท่ียอมรบักนัโดยทั่วไปในส านกัทัง้ ๔ ดงักลา่วแลว้นัน้   

 ในสว่นของโยคาจาร  ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแห่งปรชัญาโยคาจารเกิดจากหลกัธรรมในนิกายเถร
วาท มหาสงัฆิกะ สรวาสติวาทิน และเสาตรานติกะ  ในเบือ้งตน้ ส านกันีมี้ช่ือเรยีกวา่ “จิตตมาตระหรอืวิช
ญาณวาท” (Thought-Only, or Mind-Only) บางต านานบอกวา่ โยคาจารเริ่มพฒันาขึน้
อย่างชา้ ๆ ตัง้แต ่พ.ศ. ๗๐๐ เป็นตน้มา และพฒันาถงึขีดสงูสดุประมาณ พ.ศ. ๙๐๐  มีพืน้ฐานทฤษฎี
อยู่บนระบบการตีความเนือ้หาคมัภีรท่ี์ส  าคญั เช่น สนัธินิรโมจนสตูรและลงักาวตารสตูร เป็นตน้ โดยแบง่
ปรากฏการณท์ัง้หมดเป็น ๓ ประเภท คือ 
  (๑) ปรากฏการณท่ี์สืบเน่ืองมาจากสิ่งอื่น (เป็นผลมาจากสิ่งอื่น, เกิดจากสิ่งอื่น) 

 (๒) ปรากฏการณท่ี์ขึน้อยู่กบัสิ่งอื่น (อิงอาศยัสิ่งอื่น) 

 (๓) ปรากฏการณท่ี์ถกูสรา้งขึน้โดยสิน้เชิง (ภาพมายา, เป็นภาพลวงตา) 
 ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ ทรรศนะเก่ียวกบัปรากฏการณท่ี์ถือวา่เป็นการสรา้งสรรคข์องจิต และทรรศนะ
วา่ดว้ยความเป็นหนึ่งเดียวระหวา่งจิตกบัวตัถ ุ ซึง่เรยีกทรรศนะนีว้า่ “อทวิภาวะแห่งจิตและวตัถ”ุ(ผูร้บัรูก้บั
สิ่งท่ีถกูรู)้  โยคาจารนิสนบัสนนุทรรศนะท่ีวา่ ไม่มีวตัถภุายนอกใดคงอยู่ในฐานะเป็นภาวะท่ีแยกเป็นสว่น
หนึ่งตา่งหาก หรอืแตกตา่งไปจากจิต  ทรรศนะนีเ้องถือเป็นระบบปรชัญาท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งโยคาจารกบั
มาธยมิกะ เหตผุลประการแรกส าหรบัการปฏิเสธทฤษฎีภาวะภายนอก(จากจิต)ซึง่พบไดใ้นวรรณคดีโยคา
จารท่ีมีอยู่จ  านวนมาก คือ 
 (๑) การปฏิเสธความมีอยู่แห่งอนภุาคท่ีปราศจากการแบง่แยกโดยตรง(ไม่มีอนภุาคใดท่ีด ารงอยู่
โดยล าพงั) เมื่อไม่มีอนภุาคท่ีด ารงอยู่โดยล าพงั อนภุาคท่ีตรงกนัขา้มก็มีไม่ได ้  เน่ืองจากไม่มีสว่นประกอบ
ของอนภุาคท่ีด ารงอยู่ตามล าพงั จงึไม่มีสณัฐาน(รูปแบบ) 
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 (๒) การใหเ้หตผุลเก่ียวกบัความฝันและเงา(ภาพสะทอ้น) ซึง่ท่านอสงัคะไดแ้สดงไวว้า่ ไม่มีชา้ง 
มา้เป็นตน้อยู่ในความฝัน ยกเวน้ตวัความฝันเอง (มนัเป็นเพียงความฝัน)  ในท านองเดียวกนัก็ไม่มีสณัฐาน
(รูปแบบ)อื่นนอกจากสณัฐานท่ีจิตรบัรู ้ 
 ตอ่มา ส านกั“จิตตมาตระหรอืวิชญาณวาท” นิยมเรยีกวา่ “โยคาจาร” เพราะพวกวิชญาณวาทิน
ก าหนดจดุหมายสงูสดุแห่งการปฏิบตัิ และถือการปฏิบตัิโยคะเพื่อบรรลจุดุหมายสงูสดุนัน้ 

 

ไมเตรยนาถกับโยคาจาร 
 ท่านไมเตรยนาถเป็นผูก้่อตัง้ส  านกัโยคาจาร (หรอืจิตตมาตระ,วิชญาณวาทิน) ประมาณเม่ือ พ.ศ. 
๙๔๓ (ค.ศ.๔๐๐) แตโ่ยคาจารเริ่มปรากฏเคา้ความคิดตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ. ๕๔๔ (ค.ศ.๑) โดยมี
ปรชัญาวิชญาณวาทกบัปรชัญาตถตาของท่านอศัวโฆษะเป็นพืน้ฐานส าคญั 

 ท่านไมเตรยนาถเป็นใคร ? ประวตัิของนกัปรชัญาผูนี้น้่าสนใจ  ศาสนิกมหายานและตนัตระยคุหลงั
กลา่ววา่ ทกุค าพดูของไมเตรยนาถเท่ากบัเป็นพระพทุธด ารสัโดยตรง ต านานจีนและทิเบตกลา่ววา่ ไมเตรย
นาถแตง่หนงัสือไวห้ลายเลม่ เช่น โยคาจารภมิู, โยควิภาค, มหายานสตูราลงัการะ, มาธยนัตวิภาค, วชัรจั
เฉทิกวยาขยะ, อภิสมยาลงัการะ, ธรรมาธรรมตาวิภาค, และอตุตรตนัตระ เป็นตน้ 

 เรื่องของท่านไมเตรยนาถย่ิงใหญ่ไม่แพเ้รื่องของท่านนาคารชนุ บางท่านถงึกบักลา่ววา่ ไมเตรยนาถ
ไม่มีตวัตo แตเ่ป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตคือพระศรอีรยิเมตไตร ตามท่ีปรากฏในคมัภเ์ถรวาท  คมัภีรต์า่ง ๆ 
ท่ีถือกนัวา่ท่านไดแ้ตง่ไวน้ัน้ เป็นงานท่ีท่านอสงัคะและวสพุนัธไุดแ้ตง่ขัน้โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากท่านไม
เตรยนาถ   
    หชัจิเม นากามรูะกลา่ววา่  

ปรชัญาศนูยตา ปฏิจจสมปุบาท ปรชัญาปต ิและมชัฌิมาปฏิปทา ลว้นบรรจอุยู่ใน
ปรชัญาวิชญาณวาท กลา่วถงึพืน้ฐานแห่งความมีอยู่ของมนษุย ์ โดยใชค้  าตา่ง  ๆ  
เหลา่นี ้ คือ  ธรรม  วิชญาณ อาลยวิชญาณ ปรนิามะ พีชะ วาสนา เป็นตน้ 

 ในการศกึษาพทุธปรชัญา เรานิยมท่ีจะศกึษาปรชัญามาธยมิกะแยกเป็นส านกัหนึ่งจากปรชัญาโย
คาจาร  แมจ้ะมีการเปรยีบเทียบโยงถงึกนับา้ง แตไ่ม่แน่ใจวา่วิธีการดงักลา่ว จะถกูตอ้งหรอืไม่ เพราะความ
จรงิก็คือวา่ ทัง้โยคาจารและมาธยมิกะรวมกนัอยู่แลว้ตัง้แตต่น้  ประเดน็ก็คือท่านอารยเทพเป็นพวก
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มาธยมิกะ แตท่่านเป็นเอตทคัคะทางดา้นวิชญาณวาท ไม่ใช่ทางศนูยวาท ในหนงัสือ “จิตตวิสทุธิประ
กรณะ” คาถาท่ี ๑๐ กลา่ววา่ “จิตเป็นแหลง่ท่ีแทจ้รงิแห่งสรรพกิรยิา มีมาก่อนสรรพธรรม ส าคญัท่ีสดุและ
รวดเรว็ท่ีสดุ ทกุค าพดูและการกระท าจะดีหรอืไม่ดีลว้นเกิดขึน้จากจิต” ขอ้ความนีส้อดคลอ้งกบัท่ีปรากฏใน
คมัภีรอ์รรถกถาธรรมบทของเถรวาทท่ีวา่ 

ธรรมทัง้หลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหวัหนา้ ส าเรจ็ดว้ยใจ ถา้ใจผ่องใส   จะพดู
หรอืท า ผลท่ีตามก็คือความสขุ เหมือนเงาติดตามตน 

 ทรรศนะของท่านไมเตรยนาถยงัมีอิทธิพลไปถงึแนวความคิดของตนัตระในยคุตอ่มา  งานเขียนของ
โยคาจาร  มาธยมิกะ และตนัตระจงึมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงถงึกนัเสมอ “หลกัการและวิธีปฏิบตัิพทุธศาสนา
แบบตนัตระ มีโยคาจารและมาธยมิกะเป็นพืน้ฐาน”  
 

อสังคะกับโยคาจาร 
 อสงัคะน่าจะมีชีวิตอยู่ในยคุประมาณ พ.ศ. ๙๙๓-๑๐๙๓ (ค.ศ.๔๕๐-๕๕๐) รายละเอียดไดส้ญู
หายไรร้อ่งรอย แตไ่ปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของจีน อีจิ้ง(Hui-ying)ซึง่เป็นศิษยข์องท่านฟาเหียน
(Fa-tsang)เป็นคนกลา่วถงึเรื่องนี ้ ประมาณ พ.ศ. ๑๒๔๓ - ๑๓๔๓ (ค.ศ.๗๐๐-๘๐๐) เรารู ้
รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิของท่านอสงัคะไดจ้ากงานของนกัประวตัิศาสตรศ์าสนาท่ีมีช่ือเสียง ๓ ท่าน คือ 
(๑) ตารนาถ (๒) บ-ุสตนั(Bu-ston) และ (๓) ปรมารถ   
 มารดาของท่านอสงัคะช่ือ “ประสนันศีลา” หรอื “ประกาศศีลา” ซึง่ในชาติก่อนเคยเป็นชายและบวช
เป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนา มีศรทัธามั่นคงตอ่พระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์ แตเ่พราะไดท้ ารา้ยจิตใจของ
พระภิกษุคูโ่ตว้าทีรูปหนึ่ง ชาติตอ่มาจงึเกิดเป็นหญิง และไดเ้ป็นมารดาของท่านอสงัคะ มีขอ้สนันิษฐานท่ี
น่าสนใจวา่ “ในเบือ้งตน้ ประสนันศีลาสมรสกบักษัตรยิ ์ ใหก้  าเนิดบตุรชายหนึ่งคนคือ อสงัคะ ตอ่มา ได้
สมรสกบัพราหมณต์ระกลูเกาศิกะ ใหก้  าเนิดบตุรชาย ๒ คน คือ วสพุนัธแุละวิรญัจิวตัสะ” แตน่ี่เป็นเพียง
ประวตัิสว่นหนึ่ง ยงัมีรายละเอียดท่ีท าใหส้นันิษฐานไดอ้ีกหลายนยั 
 ท่านอสงัคะเป็นบคุคลท่ีรบัมรดกทางความคิดมาจากท่านไมเตรยนาถมากท่ีสดุ เป็นผูเ้ขียนอรรถ
กถาอธิบายงานของไมเตรยนาถ สรา้งสรรคง์านเขียนโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากท่านไมเตรยนาถ  ต านาน
ทิเบตบอกวา่  “งานเขยีนใดก็ตามทีบ่อกว่าเป็นของท่านไมเตรย นถา ความจริงแลว้เป็นงานทีท่่านอสงัคะได้
แตง่ขึน้ทัง้นัน้”  อสงัคะคือผูท่ี้อธิบายปรชัญาโยคาจารอย่างเป็นระบบ  งานเขียนท่ีส  าคญัของท่านอสงัคะ 
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เช่น  สปัตภมิูสตูร, มหายานสตูร, อปุเทศ, มหายานสมัปรคิรหศาสตร,์ โยคาจารภมิูศาสตร,์  และ
มหายานสตูราลงัการ   รวมทัง้งานอรรถกถาทิเบตท่ีเรยีกวา่ “ตนัจ”ู* บางสว่นก็เป็นงานของท่านอสงัคะ 
 ช่ือของไมเตรยนาถและอสงัคะปรากฏขึน้พรอ้มกบัค าวา่ (๑) กามรหสัยลทัธิ (๒) สหชักาย (๓) 

รหสัยภาษา ซึง่ทัง้หมดเป็นจารตีประเพณีแบบตนัตระ และมีขอ้ความยืนยนัวา่ อสงัคะเป็นบคุคลลกึลบั มี
พฤติกรรมลกึลบัยากท่ีจะหยั่งถงึ เป็นผูเ้ช่ียวชาญในหลกัแห่งการสรา้งพลงัอนัเกิดจากสมาธิ ในงานเขียน
ของท่านตารนาถกลา่วถงึท่านอสงัคะตอนหนึ่งวา่ “ทรรศนะของนาคารชนุาจารยเ์หมือนกบัทรรศนะของท่าน
อสงัคะ” 
 ท่านอสงัคะไม่เพียงสรา้งสรรคส์  านกัโยคาจารใหเ้ป็นปึกแผ่นเท่านัน้ แตย่งัชกัชวนนอ้งชายคือวสุ
พนัธใุหล้ะจากส านกัเดิมคือไวภาษิกะหนัมาสนบัสนนุโยคาจาร สรา้งศิษยค์นส าคญัคือ “จนัทรโกมิน” ท่ี
คอยปกปอ้งส านกัโยคาจารสูก้บัส  านกัมาธยมิกะ จนัทรโกมินกลา่วอยู่เสมอวา่ “ศาสตรข์องนาคารชนุาจารย์
เป็นยาแกโ้รคส าหรบัคนหนึ่ง แตเ่ป็นยาพิษส าหรบัอีกคนหนึ่ง ศาสตรข์องอชิตะและอารยอสงัคะเป็นน า้ทิพย์
ส  าหรบัทกุคน” 
 

 

 

วสุพันธุกับโยคาจาร 
 ปรชัญาโยคาจารไดเ้จรญิรุง่เรอืงอย่างมากก็เพราะท่านวสพุนัธเุป็นก าลงัส  าคญั วสพุนัธเุป็น
นอ้งชายของท่านอสงัคะ ซึง่เดิมเป็นปราชญแ์ห่งสรวาสติวาทินและเสาตรานติกะ ตอ่มาไดร้บัค าชีแ้นะจา
กอสงัคะผูเ้ป็นพ่ีชาย เกิดความเลื่อมใสในหลกัการแห่งมหายานโดยเฉพาะส านกัโยคาจาร และไดแ้ตง่คมัภีร ์
จ  านวนมากเพ่ือประกาศปรชัญาโยคาจาร คมัภีรท่ี์ส  าคญั คือ วิชญาณประติมาตราตรทีศศาสตร ์
นอกจากนีย้งัไดเ้ผยแพรป่รชัญาโยคาจารในรูปแบบตา่ง ๆ โดยมีมหาวิทยาลยันาลนัทาเป็นศนูยก์ลางการ
เผยแพร ่ 

                                                                 
 * ตันจู(Tanjur-Translation of treatises) เป็นงานเขียนสว่นท่ี ๒ ของฝ่ายทิเบตท่ีพิสดารมาก มี
จ านวน ๒๒๕ เลม่ แบ่งเป็น ๒ สว่น คือ (๑) เป็นอรรถกถาอธิบายพระสตูร  (๒) เป็นอรรถกถาอธิบายหลกัการของ
ตนัตระ  งานเขียน สว่นท่ี ๑ เรียกวา่ กันจู(Kanjur-Translation of word) มีจ านวน ๑๐๘ เลม่ วา่ดว้ยเรื่อง
พระวินยั ปรชัญาปารมิตา อดุมการณโ์พธิสตัว ์ตรีกาย และอาลยวิชญาณ 



 ๖  

 วสพุนัธเุป็นปราชญใ์นยคุประมาณ พ.ศ. ๘๕๙-๙๔๓ เกิดท่ีปรุุสปรุะ (ปัจจบุนัคือเปษวาร-์
Peshawar) เมืองหลวงแห่งแควน้คนัธาระ อาณาจกัรของพระเจา้กนิษกะ* บิดาเป็นพราหมณต์ระกลู
เกาศิกะ(เกาศิกโคตร)  ประจ าอยู่ในราชส านกั  เช่ียวชาญพระเวท   มารดาช่ือ วิรญิจี (Virinci)*  

 วสพุนัธเุคยไปศกึษาท่ีแคชเมียร ์ณ ส านกัสงัฆภทัระเป็นเวลา ๔ ปี และเดินทางกลบัปรุุษปรุะ ท่าน
เป็นคนท่ีชอบแสวงหาความรู ้ เดินทางจารกิไปทั่วเพ่ือเสาะหาวิชาการ เคยไปพ านกัอยู่ในสาคละ และอโยธ
ยา ในเบือ้งตน้ วสพุนัธไุม่คอ่ยศรทัธาในปรชัญาโยคาจารนกั อาจจะเห็นวา่เป็นส านกัท่ีเนน้คมัภีรม์าก
เกินไป  ครัง้หนึ่ง  ท่านยงักลา่วถงึอสงัคะผูพ่ี้ชายแบบทีเลน่ทีจรงิวา่  “ท่านอสงัคะเอ๋ย ขีม่า้เทีย่วตระเวนใน
ป่า ปฏบิตักิรรมฐาน ๑๒ ปี  แตไ่ม่ไดอ้ะไรมาเลย ท่านกลบัมาสรา้งระบบทียุ่่งยากซบัซอ้น ถงึกบัตอ้งใชช้า้ง
ขนกลบับา้น”  เมื่ออสงัคะไดข้า่ววา่วสพุนัธผุูน้อ้งกลา่วเยาะหยนัอย่างนี ้ จงึคิดวางแผนโนม้นา้วใหว้สพุนัธุ
หนัมานบัถือมหายาน(โยคาจาร) สง่สานศุิษยแ์ละคมัภีรไ์ปใหว้สพุนัธุ และใหส้าธยาย “อกัษยมตินิทรเทศ
สตูรและทศภมิูกสตูร” ใหว้สพุนัธฟัุง   ท าใหว้สพุนัธหุนัมาศรทัธาปรชัญาโยคาจาร  และเดินทางไปเย่ียม 

อสงัคะผูพ่ี้ชาย ณ ปรุุษปรุะ 
 วสพุนัธไุดเ้ริ่มศกึษาคมัภีรม์หายานส านกัโยคาจาร และแตง่อรรถกถาอธิบายอกัษยมตนิริเทศสูตร
และทศภูมิกสูตร น าหลกัการส าคญัของโยคาจารท่ีอสงัคะไดบ้รรจไุวใ้นคมัภีรต์า่ง ๆ ออกมาเผยแพรแ่ก่
นกัปราชญใ์นยคุนัน้ ท าหนา้ท่ีสืบสานเจตนารมณข์องอสงัคะผูเ้ป็นพ่ีชาย โตแ้ยง้ทฤษฎีสดุโตง่ของส านกัสร
วาสติวาทินและศนูยวาทท่ีวา่ดว้ยสจัภาวะสดุโตง่แห่งจิตและวตัถุ และความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตกบัวตัถ ุ

สรรพสิ่งไม่มีอยู่จรงิ ยกเวน้จิต  วตัถภุายนอกไม่มีอยู่จรงิ เป็นเพียงภาพปรากฏ
เท่านัน้ เปรยีบเหมือนบรุุษผูมี้สายตาพรา่มวัมองเห็นเสน้ผมท่ีลอยพนักนัอยู่  ใน
อากาศ  

                                                                 
 * มติเก่ียวบคุคลท่ีช่ือ “วสพุนัธุ” นีย้งัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่ มติหนึ่งบอกวา่ ปราชญแ์ห่งพระพทุธศาสนาช่ือวสพุนัธุ
มี  ๒ ท่าน คือ (๑)วสพุนัธุแห่งส  านกัสรวาสติวาทิน มีชีวิตอยู่ในยคุ ประมาณ พ.ศ. ๙๔๓ -the Elder 

Vasubandhu (๒)วสพุนัธุผูเ้ป็นนอ้งชายของท่านอสงัคะแห่งโยคาจาร   มีชีวิตอยู่ในยคุประมาณ พ.ศ. ๑๐๔๓ -

The Younger  Vasubandhu (ผูแ้ตง่คมัภีรอ์ภิธรรมโกศะ ?) 

  * ต านานทิเบตบอกวา่ อสงัคะและวสพุนัธุเป็นพ่ีนอ้งตา่งบิดากนั บิดาของอสงัคะเป็นกษัตริย ์สว่นบิดา
ของวสพุนัธุเป็นพราหมณ ์มารดาของท่านทัง้ ๒ ช่ือวา่ ประสนันศีลา(ดเูปรียบเทียบตอนที่วา่ดว้ย อสงัคะกบัโยคาจาร) 



 ๗  

 ท่านวสพุนัธไุดถ้งึมรณกรรม ประมาณปี พ.ศ. ๙๓๙ เมื่ออายไุด ้๘๐ ปี ณ เมือง อโยธยา อินเดีย 
วสพุนัธคุือบิดาแห่งส านกัโยคาจาร เพราะไดน้ าหลกัการทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวิชญาณ
(วิญญาณ)มาจดัระบบสอนในเชิงปรชัญา และอธิบายเช่ือมโยงกบัทฤษฎีจิตนิยมแบบตา่ง ๆ  
  

สารัตถธรรมแหง่โยคาจาร 
 

 (๑)  คัมภรีส์ าคัญ 
 

 โยคาจารมีคมัภีรส์  าคญั   เรยีกวา่สตูรทัง้ ๖ ประกอบดว้ย  (๑) อวตงัสกสตูร (๒) สนัธินิรโมจนว
ยหูสตูร (๓) ตถาคตวิสภวคณุสตูร  (๔) อภิธรรมสตูร (๕)  ลงักาวตารสตูร (๖) ฆนวยหูสตูร  
 นอกจากนีย้งัมีศาสตร ์ ๑๑ คือ (๑) โยคาจารภมิูศาสตร ์ (๒) มธัยานตวิภงัคศาสตร ์ (๓)อารย
วาจาปกรณศาสตร ์ (๔) มหายานสมัปรคิรหศาสตร ์ (๕) อาลมัพนปรกิษศาสตร ์ (๖)  อภิธรรมสงัยกุต
สงัคีติศาสตร ์   (๗)  วีศติกวิชญาณมาตราศาสตร ์   (๘)  ทศภมิูศาสตร ์(๙) มหายานอลงัการศาสตร ์
(๑๐) ประมาณสมจุจยั (๑๑) โยควิภงัคศาสตร ์  

 (๒)  ลังกาวตารสูตร 
 ลงักาวตารสตูรมีช่ือเตม็วา่ “อารยะสทัธรรมลงักาวตาโรนามหายานสตูร” เป็น ๑ ใน ๙ คมัภีร ์
ส  าคญัของมหายาน เรยีกวา่ “นวธรรม” หรอืบางทีก็เรยีกวา่ “เพชรทัง้ ๙“ เขียนขึน้ในประเทศอินเดีย เป็น
ภาษาสนัสกฤต ประมาณ พ.ศ.๘๙๓ (ค.ศ.๓๕๐)  มีใจความท่ีวา่ดว้ยเรื่องค าสอนมหายานเกือบจะ
ทัง้หมด เป็นแนวปรชัญาจิตนิยมเชิงอตัวิสยั (Subjective Idealism)* ซึง่มีในโพธิญาณของ
พระพทุธเจา้ หลกัแห่งศนูยตาและอาลยวิชญาณเป็นพืน้ฐาน ลงักาวตารสตูรนีไ้ม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน  

 บางต านานบอกวา่ “เนือ้หาในคมัภีรนี์ ้ วา่ดว้ยหลกัค าสอนดัง้เดิมท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงในโอกาส
พิเศษท่ีพระพทุธองคเ์สดจ็ไปเกาะลงักา เนือ้หาเป็นบทสนทนาระหวา่งพระพทุธเจา้กบัอบุาสกราวนะ 
(Ravana-ทศกณัฐ์) และพระโพธิสตัวม์หามติ (Mahamati, or Manjusri)” ในปี พ.ศ.
๒๔๔๓ (ค.ศ. ๑๙๐๐) สรตั จนัทระ ทสั, สติส จนัทระ วิทยาภสูนะ ไดร้วบรวมตน้ฉบบัจดัพิมพ ์  

                                                                 
 * แนวความคิดเชิงปรชัญาท่ีถือวา่ “สิ่งท่ีเป็นวตัถ ุเป็นเพียงมโนภาพซึง่มีอยู่ในจิตของพระผูเ้ป็นเจา้” 



 ๘  

    ดี.ที. ซซูกิูท าการศกึษาวิจยัมีลกัษณะคลา้ยกบัอรรถกถาอธิบายลงักาวตารสตูร ช่ือหนงัสือ 
“Studies in Lankavatara Sutra” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ (ค.ศ.๑๙๓๐)และแปลเป็นภาษาองักฤษ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ (ค.ศ.๑๙๓๒) นอกจากนี ้ ยงัมีนกัปราชญอ์ีกหลายท่านไดมี้สว่นเก่ียวกบัคมัภีรเ์ลม่นี ้

ทัง้โดยการแปลเป็นภาษาองักฤษ การศกึษาวิจยั แตง่หนงัสือในลกัษณะอรรถกถา ฎีกา อนฎีุกาอธิบายลงั
กาวตารสตูร  

 (๓)  ทฤษฎวีชิญาณ 

 ทฤษฎีวิชญาณเป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีเป็นใจความส าคญัในลงักาวตารสตูร  ตอ้งเขา้ใจในเบือ้งตน้ก่อนวา่ 
โยคาจารเป็นส านกัมหายานท่ีเจรญิรุง่เรอืงควบคูม่ากบัมาธยมิกะ  กระแสหลกัของมาธยมิกะคือปฏิเสธอ
ความมีอยู่จรงิแห่งโลกและปรากฏการณท์กุอย่าง  โยคาจารก็เห็นดว้ยบางสว่น แตไ่ม่เห็นดว้ยท่ีจะบอกวา่ 
“จิตหรอืวิชญาณไม่เป็นจรงิ ไม่มีอยู่จรงิ”  เพราะวิชญาณเป็นความจรงิสงูสดุ เป็นความรูแ้จง้บรสิทุธ์ิ 
(Pure Conscious-Vijnaptimatra) วตัถภุายนอกทัง้หมดเป็นการแสดงตวัออกมาของวิชญาณ 

 เวลาท่ีเรายืนตรงหนา้กระจกเงา  เงาหนา้จะปรากฏขึน้ในกระจกไดก้็ตอ่เมื่อจิตรบัรู ้  วตัถ(ุท่ีถกูรู)้
และจิตตวัรบัรูเ้กิดขึน้ในขณะเดียวกนั  เพราะฉะนัน้ สรรพสิ่งท่ีปรากฏจงึเป็นเพียงภาพเลียนแบบ
(Duplication) หรอืผลแห่งการกระตุน้รอยประทบัจิตซึง่เกิดขึน้บนพืน้ฐานแห่งวิชญาณท่ีเก็บไวใ้นกน้
บึง้จากหว้งเวลาท่ีไม่มีเบือ้งตน้และท่ีสดุ  ส านกัโยคาจารแสดงทฤษฎีวิชญาณ ๘ กลุม่ คือ (๑)จกัษุวิช
ญาณ (๒)โสตวิชญาณ (๓)ฆานวิชญาณ (๔)ชิวหาวิชญาณ (๕)กายวิชญาณ (๖)มโนวิชญาณ (๗)

อาลยวิชญาณ และ(๘)กลิษฏมโนวิชญาณ  สว่นมาธยมิกะยอมรบัทฤษฎีวิชญาณ ๖ เท่านัน้ 

 (๔)  ทฤษฎอีาลยวชิญาณและกลิษฏมโนวชิญาณ  
 

 ทฤษฎีอภิปรชัญาท่ีส  าคญัของโยคาจารคือทฤษฎีเรื่อง “อาลยวิชญาณ”(บาลี-อาลยวิญญาณ) โย
คาจารแบง่วิชญาณออกเป็น ๘ ประเภท คือ (๑)จกัขวุิชญาณ (๒)โสตวิชญาณ (๓)ฆานวิชญาณ (๔)

ชิวหาวิชญาณ (๕)กายวิชญาณ (๖)มโนวิชญาณ (๗)กลิษฏมโนวิชญาณ (๘)อาลยวิชญาณหรอือาลย
วิญญาณ (ตอ่ไปจะใชค้  าวา่ อาลยวิชญาณ) วิชญาณ ๖ ประเภทตน้มีนยัเหมือนกบัเถรวาท แตป่ระเดน็ท่ี
เป็นปัญหาคือ กลิษฏมโนวิชญาณ และอาลยวิชญาณ  

 กลิษฏมโนวชิญาณ คือวิชญาณท่ีถกูมโนวิชญาณเขา้ยดึครองแลว้เกิดอปุาทานวา่ เป็นตวัของ
ตวัเอง จงึมีความอาลยั มีภาวะเป็นอพัยากฤต เกิดดบัสืบเน่ืองกนัเป็นสนัตติมาตัง้แตก่าลอนัไม่ปรากฏ มี



 ๙  

หนา้ท่ีเก็บก่อ คือเก็บพีชะของสิ่งทัง้ปวงไว ้ มโนวิชญาณเขา้ยดึครองกลิษฏมโนวิชญาณแลว้เกิด “อาลยวิช
ญาณ” จงึสรุปไดว้า่อาลยวิชญาณนีเ้ป็นผลิตผลของวิชญาณทัง้ ๒ ดงักลา่ว แตค่  าถามก็คือวา่ เพราะเหตไุร 
ทัง้ท่ีเป็นผลิตผลของวิชญาณทัง้ ๒ อาลยวิชญาณจงึมีอิทธิพลมากกวา่ ? อาลยวิชญาณเป็นผลจากการตก
ผลกึของมวลประสบการณท่ี์ผ่านเขา้มากระแสการรบัรูใ้นแตล่ะวนั เมื่อเวลาผ่านไปนานเขา้จงึก่อผลเป็น
พลงัมหาศาล มีสถานะและบทบาทเหมือนกบัวิญญาณสากลของเทวนิยม 

 (๕)  ทฤษฎพีชีะ  
 

 พวกเสาตรานติกะไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบักระแสจิตมาพฒันาทฤษฎี “พีชะ”(Seed, Germ)

ขึน้มา แตจ่ดุเริ่มตน้แห่งทฤษฎีพีชะจรงิ ๆ อยู่ท่ีทฤษฎีของพระพทุธศาสนาท่ีวา่ “สรรพสิ่งไม่เท่ียง” ซึง่จะลบ
ลา้งความเป็นไปไดข้องความสืบเน่ืองแห่งเหตผุลและมลูฐานท่ีแทจ้รงิของเหตกุารณ ์ และจากจดุนีเ้องจะท า
ใหห้ลกัการพฒันาจิตใจดไูรค้า่ ไม่มีประโยชน ์มีความน่าขนั และกลวง เพราะในเมื่อสรรพสิ่งไม่เท่ียง ก็ไม่รู ้
วา่จะพยายามพฒันาตวัเองไปท าไม เพราะพฒันาไปก็เปลี่ยนแปลงไปอื่นอยู่นั่นเอง  เพ่ือแกปั้ญหานี ้พทุธ
ปรชัญาส านกัตา่ง ๆ จงึเสนอแนวทางแตกตา่งกนัไป พอสรุปไดด้งันี ้

 แนวทางที ่๑ ทฤษฎปีราปต ิ(Prapti Theory) 
 

 เพ่ือแกปั้ญหาความยุ่งยากท่ีเกิดจากการแปลความหมาย “อนิจจตา”เชิงปรชัญา สรวาสติวาทินจงึ
ก าหนดอภิปรชัญาขึน้มาอีกลกัษณะหนึ่ง วา่ดว้ยเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ป็นเจา้ของกบัสิ่งท่ีถกูเป็น
เจา้ของ-ปราปต ิและการปฏิเสธความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของกบัสิ่งท่ีถกูเป็นเจา้ของ-อปราปต ิ

 สรวาสติวาทินเป็นพวกสจันิยมเชิงรูปแบบ(Typical Realists) ชอบท่ีจะท าสรรพสิ่งใหมี้แก่น
สารขึน้มา แตส่รวาสติวาทินก็เหมือนกบัพวกสจันิยมทั่วไป ท่ีมกัจะถกูชีน้  าโดยหลกัภาษาศาสตร ์ ใน
ขณะเดียวกนัก็เหมือนชาวพทุธทั่วไปท่ีคน้หาความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแห่งกระแสจิต นั่นคือการบรรลุ
ธรรม ซึง่จะตอ้งไดร้บัธรรมอย่างหนึ่งและละธรรมอีกอย่างหนึ่ง  สรวาสติวาทินก าหนดทฤษฎีใหม่ขึน้มา นั่น
คือ ทฤษฎีปราปติและอปราปติ เพ่ืออธิบายหลกัการพฒันาจิตใหมี้ความหมายมากขึน้ 

 แนวทางที ่๒ ทฤษฎพีชีะ (Bija Theory) 

 พวกเสาตรานติกะคดัคา้นทฤษฎี “ปราปต”ิ เพราะจะเป็นสาเหตทุ าใหต้อ้งไดส้ิ่งนัน้ ละสิ่งนีต้อ่ไป
อย่างไม่สิน้สดุ  เสาตรานติกะจงึสรา้งแนวคิดใหม่ขึน้มา ซึง่สืบเน่ืองมาจากเรื่องกระแสจิต เพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เกิดจากทฤษฎี “อนิจจตา” ดงักลา่ว โดยสรา้งทฤษฎี “พีชะ”ขึน้มาแทนท่ีทฤษฎี “ปราปติ” คือแทนท่ีจะ



 ๑๐  

ก าหนดหลกัการใหม่ขึน้มาเพ่ือแกปั้ญหาเรื่องท่ีดเูหมือนกนัจะขดัแยง้กนัเอง(Paradoxical Theory) 

เสาตรานติกะก็สอนเรื่องมลูฐานหรอืสภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงเรื่อยในกระแสจิต แตล่ะขณะจิตจะแสดง
ใหเ้ห็นสภาพใหม่เรื่อยไปของมลูฐาน และมลูฐานนีจ้ะคงสภาพอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง น่ีคือความ
สืบเน่ืองเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัแห่งกระแสจิต  ทฤษฎีพีชะเพียงแตจ่ะท าใหต้ระหนกัเห็นศกัยภาพในธรรม
แตล่ะอย่างซึง่แสดงตวัเองออกมาในรูปแบบตา่ง ๆ 
 ค าวา่ “พีชะ” หมายถงึแก่นสารแห่งอวยัวะนาม-รูป  เสาตรานตกิะสรา้งทฤษฎีนีข้ึน้มา มุ่งท่ีจะ
แกปั้ญหาความสืบเน่ืองแห่งผูก้ระท า(ผูก้่อการ-Agent)ในกระบวนกรรมและผลของกรรม  การรบัรู ้
ความหมายรู ้และความหลดุพน้ หมายถงึวา่ แมรู้ปธรรมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ยงัมีธาตอุย่างหนึ่งท่ี
เป็นนามธรรมยงัคงอยู่อย่างนัน้ไม่เปลี่ยนแปลง มีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกนัตลอดเวลา  
 

ทฤษฎี “พชีะ” ในเถรวาทและโยคาจาร 
 เถรวาทกลา่วถงึพีชะไวว้า่ “พระขณีาสพสิน้ภพเก่าแลว้ การเกิดใหม่ไม่มี ทัง้มีจิตเบือ่หนา่ยในภพที่
จะเกิดตอ่ไป ท่านเหล่านัน้ชือ่ว่า มีพชีะสิน้แลว้” ค าวา่ “พีชะ” ในท่ีนีห้มายถงึปฏสินธิจิต 
 ค าวา่ “พีชะ” หมายถงึอตัตภาพในภพตา่ง ๆ นั่นเอง ดงัท่ีคมัภีรเ์ถรวาทกลา่วถงึโสดาบนัประเภท
หนึ่งวา่ “เอกพิชี” ซึง่หมายเอาผูมี้พืชคืออตัตภาพอนัเดียว คือเกิดอีกครัง้เดียวก็จกับรรลอุรหตั ดงับาลี 
“ยสฺส โสตาปนฺนสฺส  เอก เยว  ขนฺธพีช   อตฺถิ,  เอก   อตฺตภาวคฺคหณ , โส เอกพีชี นาม”  
    โสดาบนัอีก  ๒  ประเภท   คือ โกลงัโกละ-ผูเ้กิดอีกประมาณ ๒-๓ ครัง้    และสตัตกัขตัตปุรมะ-
ผูเ้กิดอีกประมาณอย่างมากไม่เกิน ๗ ครัง้ อีกนยัหนึ่ง ค าวา่ “พีชะ” หมายถงึเชือ้แห่งภพ ดงับาลีวา่ “เอกพี
ชีต ิเอกสฺเสว ภวสฺส พีช  เอตสฺส อตฺถีต ิเอกพีชี” หมายถงึผูมี้เชือ้แห่งภพ(การเกิด)อีกครัง้เดียว 
 โยคาจารมีทรรศนะเก่ียวกบั “พีชะ” อย่างไร ? 

 พีชะ คือธรรมชาติท่ีเป็นเหต ุ เป็นสิ่งท่ีมีพลานภุาพมาก ซึง่แฝงอยู่ในอาลยวิชญาณ พรอ้มท่ีจะ
ส าแดงอานภุาพออกมาเม่ือสภาพแวดลอ้มอ านวย พีชะเป็นพลงัท่ีท าใหมี้การสรา้งสรรพสิ่ง เป็นปฐมเหตุ
แห่งสรรพสิ่ง มีความหลากหลายไปตามสรรพสิ่ง แบง่เป็น ๓ กลุม่ คือ(๑)กลุม่กศุล(๒)กลุม่อกศุล(๓)

กลุม่อพัยากฤต 
 พีชะเป็นขณิกะ ขณะตน้เป็นอนนัตรปัจจยัแก่ขณะหลงั มีสนัตติตอ่กนัเรื่อยไป 



 ๑๑  

 โยคาจารถือวา่ สรรพสิ่งปรากฏการณเ์กิดขึน้เพราะการตื่นขึน้แห่งรอยประทบัจิต(พีชะ) ทกุ
ปรากฏการณเ์กิดขึน้เพราะการกระตุน้รอยประทบัใหแ้สดงตวัออกมา  พีชะอยู่ใน ๒ สถานะ คือ (๑)เป็น
แบบหรอืเป็นแม่พิมพข์องสรรพสิ่ง (๒)เป็นพลงักระตุน้ใหอ้าลยวิชญาณสรา้งสรรคส์รรพสิ่ง  วิเคราะหใ์ห้
ลกึลงไปแลว้ จะเห็นวา่ พีชะในโยคาจารไม่แตกตา่งจากพีชะในเถรวาทเลย แตเ่ถรวาทนิยมใชพี้ชะใน ๒ 

ความหมาย คือ (๑)อตัตภาพท่ีเกิดปรากฏในภพแลว้ภพเลา่ (๒)เชือ้ท่ีท าใหเ้วียนวา่ยตายเกิด สว่นโยคา
จารใชพี้ชะในความหมายเดียวคือ เชือ้หรอืพลงัท่ีท าใหเ้วียนวา่ยตายเกิด ประเดน็ท่ีดเูหมือนวา่จะตา่งกนัอยู่
บา้ง คือ โยคาจารไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบั “พีชะ” ควบคูไ่ปกบัเรื่อง “อาลยวิชญาณ” โดยกลา่ววา่ พีชะ
คือพลงัท่ีแฝงอยู่ในอาลยวิชญาณ 

 
โยคาจารกับเสาตรานตกิะ 
 

 (๑)  โยคาจารกับทฤษฎมีายา 
 จิตนิยมสดุโตง่ถือวา่ สิ่งท่ีจรงิคือสิ่งท่ีจิตรบัรู ้ เป็นดา้น(Aspect)แห่งความรูเ้ชิงจิตวิสยั สิ่งท่ีไม่
จรงิคือสิ่งท่ีจิตไม่ไดร้บัรู ้ เป็นดา้นแห่งความรูเ้ชิงวตัถวุิสยั ภาพมายาย่อมสรา้งตวัเองขึน้มาภายใตโ้ฉมหนา้
แห่งวตัถภุายนอก สจัภาวะเป็นเพียงความคิดเท่านัน้ ภาพมายาเกิดจากการท่ีจิตสรา้งตวัเองขึน้มาซึง่อยู่
แยกจากตวัจิต เช่น กรณีท่ีส  าคญัผิดคิดวา่เชือกเป็นง ู  ดา้นท่ีจิตรบัรู(้โดยส าคญัผิด)คิดวา่เป็นงนูัน้ เป็นสิ่ง
จรงิแท ้สว่นเชือก(ซึง่เป็นของจรงิ) เป็นภาพมายา เพราะเมื่อเราตดัสินวา่ “นีเ้ป็นง”ู ค าวา่ “นี”้ ดเูหมือนจะ
บง่ถงึวตัถภุายนอก สว่นค าวา่ “ง”ู เป็นสิ่งท่ีจิตสรา้งสรรคข์ึน้มา สรุปก็คือวา่ 
 (ก) ความคิดวา่ “เป็นง”ู เป็นสิ่งจรงิแท ้เพราะจิตรบัรูป้รุงแตง่วา่เป็นง ู
 (ข) เชือกเป็นภาพมายา เพราะจิตไม่ไดค้ิดวา่เป็นเชือก 

 (๒) เสาตรานตกิะกับทฤษฎมีายา 
 สจันิยมเชิงพทุธถือวา่ สิ่งท่ีจรงิแทย้่อมเป็นอิสระจากผูร้บัรู ้ ความรูไ้ม่ไดส้รา้งหรอืท าลายเนือ้หาของ
ผูร้บัรู ้  การปฏิบตั ิกระบวนการแห่งความรูท่ี้แทจ้รงิ เป็นเพียงการเปิดเผยวตัถซุึง่ด  ารงอยู่ตามสภาพของมนั  

เนือ้หาจะเป็นตวัยืนยนัความมีอยู่แห่งวตัถ ุไม่วา่มนัจะถกูรบัรูห้รอืไม่ก็ตาม  



 ๑๒  

 เพราะฉะนัน้ ลกัษณะเฉพาะของวตัถ(ุสวลกัษณะ)จงึเป็นอิสระจากการปรุงแตง่ของจิตมนษุย ์ภาพ
มายาเป็นการคิดปรุงแตง่ของจิต ตรงกนัขา้มกบัสิ่งท่ีจรงิแท ้ เช่น บคุคลเดินไปในท่ีมืด เหยียบเชือกคิดวา่
เป็นง ู
 (ก) ความคิดวา่ “เป็นง”ู เป็นภาพมายา 
 (ข) เชือกเป็นสิ่งจรงิแท ้(แมจิ้ตไม่คิดวา่เป็นเชือกก็ตาม) 

  อีกประการหนึ่ง (ภาพ)งซูึง่เป็นจิตวิสยันัน้ เป็นสิ่งไม่จรงิแทอ้ย่างสิน้เชิง เพราะในท่ีสดุแลว้ 
ภาพนัน้จะหายไป สาระส าคญัของ(ภาพ)งกู็คือวา่ แมม้นัจะเป็นจิตวิสยั แตป่รากฏเหมือนเป็นวตัถวุิสยั 
เพราะอาศยัเชือกซึง่เป็นวตัถ(ุจรงิ)เป็นมลูฐานท าใหป้รากฏ 

 (๓)  ความต่างกันระหว่างโยคาจารกับเสาตรานตกิะ 
 โยคาจารเป็นจิตนิยม ในขณะท่ีเสาตรานติกะเป็นสจันิยม แตท่ัง้ ๒ ส านกัจะเป็นพวกสดุโตง่อย่างท่ี
เขา้ใจกนัหรอืไม่นัน้ เป็นอีกประเดน็หนึ่ง โยคาจารกบัเสาตรานติกะเห็นแยง้กนัเกี่ยวกบัภาพมายา  สิ่งท่ีจิต
นิยมบอกวา่ “จรงิ” สจันิยมกลบับอกวา่ “ไม่จรงิ” และสิ่งท่ีจิตนิยมบอกวา่ “ไม่จรงิ” สจันิยมกลบับอกวา่ 
“จรงิ” 
 ส าหรบัจิตนิยม ขอ้ตดัสินท่ีวา่ “นี,้ นัน้, โนน้” ไม่จรงิทัง้นัน้ สว่นสิ่งท่ีถกูตดัสินวา่ “เป็น A, B, 

C, ...” เป็นสิ่งจรงิแท ้เช่นค าวา่ “(เชือก)นีเ้ป็นง”ู  ค าวา่ “นี”้ ไม่จรงิ แตค่  าวา่ “ง”ู เป็นสิ่งจรงิแท ้เพราะ
เป็นสิ่งท่ีจิตคิดปรุงแตง่สรา้งสรรคข์ึน้ ในขณะท่ีเชือกเป็นวตัถนุัน้ไม่จรงิ สว่นพวกสจันิยมเห็นตรงกนัขา้มจาก
นี ้ 

 

“อาลยวิชญาณ” กับ “ภวังคจติ” 
 ค าวา่ “ภวงัคจิต” ปรากฏในคมัภีรเ์ถรวาท เป็นช่ือเรยีกจิตขณะหนึ่งในจ านวน ๑๗ ขณะ  ภวงัคจิต
คือปกติจิต หรอื ปกติมโน มีธรรมชาติเป็นอพัยกฤต คือไม่เป็นบญุไม่เป็นบาป หรอืไม่เป็นผลของอะไร แตมี่
บทบาทส าคญัในฐานะเป็นองคข์องภพชาติ หรอืเป็นท่ีเก็บสั่งสมนิสยัสนัดาน  เรยีกช่ือในภาษาองักฤษวา่ 
“Subconscious Mind”  
 คมัภีรป์ปัญจสทูนีของเถรวาท กลา่วถงึภวงัคจิตวา่ “มโนทฺวาเร  ปน  อชฺฌตฺติโก  มโน นาม ภวงฺค
จิตฺต  - ภวงัคจิตก็คอืมนะ(ใจ)ภายในมโนทวาร”  



 ๑๓  

 คมัภีรธ์รรมบทกของเถรวาทกลา่วถงึภวงัคจิตวา่ “ปกติมโน  หิ  ภวงฺคจิตฺต  - ใจปกตนิั่นเอง คอื 
ภวงัคจิต”   และกลา่ววา่ “ภวงัคจิตมีลกัษณะปภสัสรคอืขาว(ปัณฑร)บริสทุธิ(์ปริสทุธะ) แตถู่กอปุกิเลสที่
จรมาท าใหเ้ศรา้หมอง”  
 คมัภีรม์งัคลตัถทีปนีของเถรวาทกลา่ววา่    “ยทิปิ    อญฺญตฺถ  อสงฺเขยฺย  ภวงฺคจิตฺต     นิรนฺตร     
อปุปฺชฺชติ    ปสาทฆฏนาวชฺชนปุปฺาทานมฺปิ    อนฺตเร     เทฺวเอว  ภวงฺคจิตฺตานิ อปุปฺชฺชนฺติ -ภวงัคจิต
แมจ้ะเกิดตติตอ่กนันบัไม่ถว้น แตใ่นขณะจิตรบัอารมณก์็มีภวงัคจิตเกิดขึน้เพยีง ๒ ขณะ(ดวง)เท่านัน้” 
หมายความวา่ ภวงัคจิตมีเพียง ๒ ขณะ(ดวง)เท่านัน้ คือ (๑)ขณะก่อนรบัอารมณ ์ (๒)ขณะท่ีรบัอารมณ์
เสรจ็แลว้  
 กลา่วโดยทั่วไป ภวงัคจิตเก็บขงัความจดัเจนของเราท่ีลว่งมาแลว้และปลอ่ยลงสูว่ิถีจิตปรากฏ
ออกมาเป็นความฝันในเวลาหลบั หรอืแมพ้ฤติกรรมประจ าวนัก็มีภวงัคจิตเป็นตวัหนนุส าคญั  สภาวะแห่ง
ภวงัคจิตจะปรากฏเมื่อ (๑)ช่วงรอยตอ่ก่อนหลบั (๒)ช่วงรอยตอ่ก่อนตื่น (๓)ระหวา่งเขา้ถงึอปัปนาสมาธิ 
(๔)และในเวลาหลบัสนิทไม่ฝัน 

 ถามวา่ อะไรคือความเหมือนและความตา่งระหวา่ง “อาลยวชิญาณกบัภวงัคจิต” ? พิจารณาจาก
คณุสมบตัิแลว้ ทัง้ ๒ ประการจะไม่แตกตา่งกนั ท่ีแตกตา่งกนัคือบทบาทและหนา้ท่ี  โยคาจารยกฐานะของ
อาลยวิชญาณใหอ้ยู่เหนือสรรพสิ่ง อยู่ในฐานะเป็นผูส้รา้ง เหมือนกบัจะบอกวา่ เดิมทีเดียวในโลกนีไ้ม่มี
อะไรนอกจากอาลยวิชญาณ ภายหลงัเกิดมีปรากฏการณข์ึน้เพราะถกูอาลยวิชญาณสรา้งขึน้มา ในขณะท่ี
เถรวาทบอกวา่นามและรูปเป็นของคูก่นัอยู่แลว้ เพราะมีนามจงึมีรูป เพราะมีรูปจงึมีนาม  ภวงัคจิตแมจ้ะ
เป็นจิตเดิมท่ีคงสภาพอยู่อย่างนัน้ แตก่็ไม่อยู่ในฐานะเป็นผูส้รา้ง แตอ่ยู่ในฐานะเป็น “หลกั” ท่ีเมื่อมีอารมณ์
มากระทบเขา้ก็จะออกไปท าหนา้ท่ี ในขณะท่ีท าหนา้ท่ีรบัอารมณก์็ไม่ไดเ้รยีกวา่ “ภวงัคจิต” แตเ่รยีกช่ือ
แตกตา่งกนัออกไปตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีกระท าในขณะนัน้ ๆ 

 
อทวิภาวะ 
 จดุหมายสงูสดุของโยคาจารคือ ความรูแ้จง้อทวิภาวะแห่งวตัถกุบัจิต การท่ีจะด าเนินไปสูเ่ปา้หมาย
นีก้็โดยปฏิบตัิกรรมฐานอย่างสม ่าเสมอ ในขณะเดียวกนัก็ปลกุโพธิจิตและพยายามใหก้รุณาแสดงตวั



 ๑๔  

ออกมา ซึง่จะช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิหลดุพน้จากอปุสรรคทัง้ปวง ด าเนินไปตามแนวทางท่ีเหมาะสมและรูแ้จง้ใน
ท่ีสดุ 
 สจัภาวะเป็นสภาวะท่ีทัง้สงบน่ิงและเคลื่อนไหว เป็นพลงัท่ีเกิดจากการรวมกนัระหวา่งปรชัญาและ
อบุาย(ปรชัญา+กรุณา) ปรากฏการณท์ัง้หลายเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นสิ่งสงูสดุ ๒ ประการ คือ (๑)อนัติม
จิต (๒)ปรชัญาและอบุายท่ีรวมกนัอยู่อย่างแบง่แยกไม่ได ้  

 จกัรวาลทัง้สิน้แบง่เป็นองคป์ระกอบ ๒ สว่นท่ีเสรมิกนัและกนั คือ*  

 (๑)  คัพภธาตุ  มีลกัษณะเป็นนามธรรม สถิตน่ิงอยู่ภายใน 

 (๒)  วัชรธาตุ   มีลกัษณะเป็นรูปธรรม เคลื่อนไหว 
 หลกัปฏิบตัิของโยคาจารเนน้ความกลมกลืนกนัระหวา่งสรรพสิ่งท่ีตรงกนัขา้ม ซึง่แนวคิดลกัษณะนี้
สง่อิทธิพลตอ่ไปถงึพทุธตนัตระ ถือเป็นปรชัญา Unificationism เปา้หมายสงูสดุแห่งการปฏิบตัิคือ
การก าจดั “ทวยะ หรอืทวิภาวะ(Duality)”  เขา้ถงึ   “อทัวยะ หรอื อทวิภาวะ(Non-Duality)”  
  ในเบือ้งตน้ ความหมายแห่ง“อทัวยะ” คือการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหวา่งจิตกบัวตัถ ุส านกัโย
คาจารกลา่วไวอ้ย่างชดัเจน จดุหมายสงูสดุแห่งการปฏิบตัิโยคะคือการรวมกนัเป็นหนึ่งเดียวแห่ง
ผูรู้(้Subject)กบัสิ่งท่ีถกูรู(้Object) การก าจดัความแตกตา่งระหวา่งผูรู้ก้บัสิ่งท่ีถกูรู ้ ตอ่มาจงึพฒันา
เป็นแนวคิดเรื่องปรชัญากบักรุณา พฒันากรุณา(พลงัชาย-Male)ใหอ้ยู่ในฐานะเป็นผูรู้ห้รอืผูก้ระท า 
พฒันาปรชัญา(พลงัหญิง-Female)ใหอ้ยู่ในฐานะเป็นผูถ้กูกระท า  การรวมกนัอย่างกลมกลืนระหวา่ง
กรุณากบัปรชัญา เรยีกวา่ “อทัวยะ” 
  

 

 

โยคาจารเป็นจตินิยมสุดโต่งจริงหรือ  ? 
 ปรชัญาจิตนิยม(Idealism) มีอยู่ ๔ กลุม่ใหญ่ คือ 

                                                                 
 *  Reality was both static and dynamic ;-Prajna+Upaya. Phenomena 

appear as reflecting(1)Absolute  Mind  (2) Prajana and Upaya  in  indissolution  

union.  The whole universe is  divided into  two complementary  constituents:- 

(1) Passive and mental ‘womb-elements-garbha-dhatu’  (2) Active and material 

‘diamond-elements-vajra-dhatu’.)  

 



 ๑๕  

 ๑. จิตนิยมแบบเบิรก์เลย่ ์ จิตนิยมจิตวิสยัหรอือตัวิสยั ถือวา่วตัถเุป็นเพียงมโนภาพในจิตของพระ
เจา้ 
 ๒. จิตนิยมแบบคา้นท ์ จิตนิยมอตุรวิสยั การรบัรูว้ตัถมีุไดโ้ดยผ่านกระบวนการท างานของจิตท่ี
เหนือประสบการณ ์

 ๓. จิตนิยมแบบเฮเกล จิตนิยมวตัถวุิสยั วตัถเุป็นการส าแดงตวัของจิต 

 ๔. จิตนิยมแบบเพลโต  มโนภาพหรอืแบบเป็นความจรงิท่ีส  าคญั  

 หลกัการท่ีเดน่ชดัของโยคาจารคือ จิตนิยม(Idealism) ถือวา่ จิต(ผูรู้)้เป็นอนัติมสจัจะ เป็นกตั
ตาสงูสดุ(Transcendental Subject) โลกภายนอกไม่ไดมี้อยู่อย่างอิสระ แตเ่ป็นการสรา้งสรรค์
ของจิต  วตัถทุัง้หลายเป็นเพียงเงาท่ีไดร้บัแตง่เติมสีสนัรูปรา่งโดยจิต 

 เอด็เวิรด์ คอนเซกลา่วไวว้า่  “ความจริงสูงสดุมีลกัษณะหนึ่งเดยีวไม่แบ่งแยกระหว่างจิต(ผูท้  า-
Subject)กบัวตัถ(ุผูถู้กท า-Object) เรียกสิ่งนีว่้า ความคดิบริสทุธิห์รือวชิญาณบริสทุธิ ์ ถา้จิตกบัวตัถุ
เป็นหนึ่งเดยีวอย่างแทจ้ริง แนน่อนทเีดยีว ย่อมไม่มีวตัถทุีเ่ป็นอสิระจากจิต และสิ่งทีเ่รารบัรูโ้ดยผ่านวตัถ ุ
เป็นสิ่งทีไ่ม่จริงแทโ้ดยสิน้เชงิ” 
 โยคาจารจะถกูกลา่วหาวา่เป็นพวกจิตนิยมสดุโตง่เสมอ เพราะเป็นท่ีเขา้ใจทั่วไปวา่ พระพทุธศาสนา
เกิดขึน้มาในฐานะเป็นปฏิกิรยิาตอ่ศาสนาพระเวท ซึง่สอนเนน้ความด ารงอยู่แห่งวิชญาณสากล เนน้
ศกัยภาพของพระเจา้ ในขณะท่ีพระพทุธศาสนาปฏิเสธความด ารงอยู่แห่งวิชญาณสากล ปฏิเสธศกัยภาพ
ของพระเจา้ แตห่ลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ กลบัปรากฏวา่ ส านกัโยคาจารน าเรื่องจิตมาสอนใน
ลกัษณะเป็นวิชญาณสากล จงึท าใหเ้กิดค าถามขึน้มา โยคาจารไม่ไดเ้ป็นจิตนิยมสดุโตง่ ไม่ปฏิเสธโลกแห่ง
วตัถ ุแตส่อนเนน้จิตมากเกินไปจงึดเูหมือนวา่เป็นพวกจิตนิยมสดุโตง่ แตโ่ยคาจารกลา่ววา่  

โลกแห่งวตัถเุกิดมาจากพีชะ หรอืพลงังานท่ีอยู่ในจิตเท่านัน้  วตัถกุ็คือการรวมตวั
เขา้แห่งพลงังาน๔ ประเภท คือ (๑)ปฐวีพีชะ พลงังานท่ีรวมตวัเขา้แลว้ท าใหเ้กิด
ความแขง็กระดา้ง (๒)อาโปพีชะพลงังานท่ีรวมตวัเขา้แลว้มีลกัษณะเอิบอาบ (๓)

เตโชพีชะ พลงังานท่ีรวมตวัเขา้แลว้มีลกัษณะอบอุน่(๔)วาโยพีชะพลงังานท่ีรวมตวั
เขา้แลว้มีลกัษณะเคล่ือนไหวไปมา  

 
 



 ๑๖  

อิทธิพลของโยคาจาร 
 ในอินเดีย อิทธิพลของปรชัญาโยคาจารท่ีปรากฏชดัก็คือ ก าเนิดและพฒันาการแห่งพทุธตนัตระ  
แนวคิดของโยคาจารเป็นผลโดยตรงท่ีท าใหเ้กิดปรชัญาตนัตระ 
 เมื่อโยคาจารแผ่เขา้ไปสูป่ระเทศจีน ประมาณ พ.ศ. ๙๕๐ โดยท่านโพธิรุจิและปรมตัถะ  ชาวจีน
รูจ้กัโยคาจารในภาษาจีนวา่ “ฮวบเซี่ยงจง”  อาจารยเ์สถียร โพธินนัทะแปลเป็นไทยวา่ “ธรรมลกัษณะ” 
 สมยัท่ีมหาวิทยาลยันาลนัทารุง่เรอืง ปรชัญาโยคาจารเป็นอีกวิชาการหนึ่งไดร้บัความนิยมมาก 
สมณะเฮีย้นจั๋งขณะท่ีจารกิไปสืบพระศาสนาในอินเดีย ไดศ้กึษาปรชัญาโยคาจารกบัท่านศีลภทัระ แห่ง
มหาวิทยาลยันาลนัทา และไดค้ดัลอกอรรถกถาวิชญาณประติมาตราตรศีาสตร ์   รวบรวมเป็นคมัภีรข์ึน้มา
เลม่หนึ่ง  ช่ือวา่ วิชญาณประติมาตราสิทธิตรทีศศาสตร ์  โยคาจารในประเทศจีนรุง่เรอืงในสมยัราชวงศถ์งั 
ตอ่จากนัน้ก็เริ่มเสื่อมถอยหายไปจากประวตัิศาสตรจี์น  และไดก้ารฟ้ืนฟอูีกเม่ือเริ่มพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ โดย
คณาจารยจี์นไดไ้ปคดัลอกคมัภีรข์องโยคาจารจากประเทศญ่ีปุ่ น(ฮอสโซ)แลว้พิมพเ์ผยแพร ่
 ดงัท่ีกลา่วแลว้ มาธยมิกะและโยคาจาระตา่งเกือ้หนนุกนัและกนั มีแนวคิดหลายอย่างท่ีมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัอยู่ท่ีวิธีปฏิบตัิเพ่ือความหลดุพน้  มาธยมิกะเนน้ “ปัญญา” 
ในขณะท่ีโยคาจารเนน้ “ฌาน(สมาธิ)” 
 ตอ่มา ทฤษฎีอาลยวิชญาณไดพ้ฒันาไปเป็นนิกาย “ฌาน” เนน้แนวคิดเก่ียวกบัจิต เมื่อโยคาจารแผ่
เขา้ไปสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น  ชาวญ่ีปุ่ นรูจ้กัโยคาจารในภาษาญ่ีปุ่ นวา่ “ฮอสโซ-Hosso”  ปรชัญาโยคาจาร
เกิดขึน้ในประมาณปี พ.ศ. ๙๔๓ (ค.ศ.๔๐๐) และหายไปจากวงการปรชัญาอินเดียประมาณพ.ศ.๑๖๔๓
(ค.ศ.๑๑๐๐)ไปปรากฏในจีนโดยช่ือวา่“ฟาเซียง(Fa-hsian)”  อาจารยเ์สถียร โพธินนัทะแปลวา่ “ธรรม
ลกัษณะ”  ท่านปรมารถเดินทางเขา้จีนและเผยแผ่ปรชัญานีเ้มื่อประมาณปี พ.ศ.๑๐๙๘ (ค.ศ.๕๔๖) 

สมณะเเฮีย้นจั๋งศกึษาปรชัญาโยคาจารท่ีนาลนัทา ประมาณปี พ.ศ.๑๑๗๖(ค.ศ.๖๓๒)แลว้น ากลบัไป

เผยแผ่ท่ีจีน ท่านโดโซะ-Dosho(ศิษยข์องท่านเฮีย้นจั๋ง)น าไปเผยแผ่ในญ่ีปุ่ น ประมาณปี พ.ศ.๑๑๙๗
(ค.ศ.๖๕๔)ในยคุนารา 
 แนวคิดเชิงอภิปรชัญาขณะท่ีโยคาจารไดร้บัความนิยมในญ่ีปุ่ น โลกแห่งปรากฏการณไ์ม่มีอะไรท่ีอยู่
นอกเหนือจิตด ารงอยู่ โลกแห่งปรากฏการณด์ ารงอยู่โดยอาศยัมโนภาพท่ีเราสรา้งขึน้มาเท่านัน้และสอน
ทฤษฎีจิตกรณ(์The theory of Ideation) ไม่มีธาตใุดท่ีเป็นอิสระจากการสรา้งสรรคข์องจิต ธรรม



 ๑๗  

ทัง้ปวงเป็นเพียงจิตกรณ ์ สิ่งทัง้หลายด ารงอยู่เพราะอาศยัการท่ีเราสรา้งภาพขึน้ในใจ อาลยวิชญาณสรา้ง
โลกแห่งปรากฏการณโ์ดยการจินตนาการ  จิตกรณบ์รสิทุธ์ิหมายถงึวา่ ไม่มีความแตกตา่งระหวา่งจิตกบั
วตัถ ุ  เอกภาพสงูสดุคือนิพพาน ปรากฏการณภ์ายนอกเป็นภาพท่ีจิตกรณด์า้นในสรา้งขึน้มา โดยเป็นการ
ผสมผสานกนัระหวา่งจิตกรณบ์รสิทุธ์ิและไม่บรสิทุธ์ิ *  
 จิตวิชญาณมีหนา้ท่ี ๔ ประการ คือ (๑)ท าหนา้ท่ีเป็นวตัถ ุ(๒)ท าหนา้ท่ีเป็นจิต (๓)ท าหนา้ท่ีเป็น
ผูรู้แ้จง้ตน (๔)ท าหนา้ท่ีตรวจสอบทบทวน  เมื่อเราเห็นบา้น นั่นหมายถงึวา่ (๑)มีบา้นปรากฏ (๒)เราเห็น
บา้นดว้ยจกัขปุระสาท (๓)มีการรบัรูมิ้ติของบา้นตามท่ีจกัขปุระสาทก าหนด (๔)มีการรบัรูค้วามเท่ียงตรง
แห่งเกณฑท่ี์ก าหนด  
    วตัถใุนโลกภายนอกมีอยู่ ๓ กลุม่ คือ (๑) วตัถท่ีุเป็นอารมณแ์ห่งประสาททัง้ ๕ ปรากฏรบัรูไ้ด้
ทนัที (๒) วตัถท่ีุเป็นภาพมายา เป็นจินตภาพท่ีบคุคลสรา้งขึน้มาเอง (๓) วตัถดุัง้เดิมเป็นสารตัถะ ไม่
สามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 ตอ่มา ทฤษฎีนีไ้ดพ้ฒันาไปเป็นนิกาย “เซน” วิธีการปฏิบตัิเพ่ือไปสูจ่ดุหมายสงูสดุไม่วา่จะเป็นแบบ 

“โกอาน” ของรนิไซ หรอืแบบ “ซาเซน” ของโซโตะ สาระแห่งการปฏิบตัิคือการเขา้ถงึสภาวะเดิมแทข้องจิต 

ผูป้ฏิบตัิตา่งก็เช่ือมั่นวา่โลกและกระแสจิตท่ีปรากฏอยู่นีเ้ป็นเพียงภาพมายา แตย่งัมีสภาวะเดิมแทข้องจิตอยู่ 
ตอ้งพยายามเขา้ถงึใหไ้ด ้ นั่นคือ “อทัวยะ” สภาพจิตของผูป้ฏิบตัิก็เขา้ถงึสภาวะแห่ง “อทัวยะ” ย่อม
สามารถก าจดัทวิภาพระหวา่งจิตกบัวตัถ ุ  

    เซนท่ีไดร้บัความนิยมมากในญ่ีปุ่ นคือสาขารนิไซ แตก่ลา่วโดยรวมแลว้ เซนไม่วา่จะเป็นสาขาใด
ลว้นมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมญ่ีปุ่ นในปัจจบุนัมาก ภาพชีวิตชาวญ่ีปุ่ นท่ีปรากฏมีเซนรวมอยู่ดว้ยทัง้สิน้ ท่าน

                                                                 
 * No elements is independent of the ideation. All Dharmas are mere 

ideation. Things exist for us  through the projection -reflection- of  their image  

on  our  mind.   Ideation-store   creates the  phenomenal world by imagination. 

It is not pure ideation, since pure can proceed  only   from  Buddha 

Enlightenment.  Pure ideation means  that no distinction exists between  subject 

and object; Absolute Unity;-- Nirvana. External phenomenal world exists for  

us in the  appearance  which internal ideation projects of it. The phenomenal 

world exists through the mixture of pure  and tained ideation. 



 ๑๘  

เอไซ(Eisai)ชาวญ่ีปุ่ นไดเ้ดินทางไปศกึษาเซนในจีน และกลบัมาเผยแผ่เซนสาขารนิไซ หรอืลินชิ(Leap 

Zen; emphasis on Ko-an, Mondo) เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๗๓๔(ค.ศ.๑๑๙๑) และไดเ้ริ่ม
สรา้งวดัเซนขึน้ในเกียวโต ท่านไดน้ าเอาประเพณีการดื่ม “ชา” มาพรอ้มกบัเซน ถือวา่การดื่มชาท าใหอ้ายุ
ยืน 

 พฒันาการของโยคาจารไม่ไดห้ยดุอยู่เพียงนิกายเซน แตย่งัสง่ผลไปถงึลทัธิบชิูโดอีกดว้ย  ค าวา่ “บู
ชิโด” แปลวา่ วิธีการใชด้าบของทหาร หรอืภาวะแห่งนกัดาบ เป็นลทัธิท่ีรวมเอาแก่นของการฝึกฝนของพวก
ซามไูร ซึง่เป็นชนชัน้นกัรบ และชนชัน้เหลา่นีจ้ะตอ้งฝึกปฏิบตัิในการตอ่สูใ้นชีวิตประจ าวนัและในการ
ประกอบอาชีพ โยคาจารแสดงใหเ้ห็นความพยายามของมนษุยท่ี์จะกา้วไปใหถ้งึจดุหมายโดยอาศยัสมาธิจิต 

ท่ีอยู่เหนือค าบรรยาย เป็นการดงึจิตเขา้มามองดภูายในตวัเอง พฒันาศกัยภาพภายในตวัใหส้ามารถแสดง
พฤติภาพออกมา  ลทัธิบชิูโดก็น าแนวคิดนีม้าและประยกุตใ์หเ้ขา้กบัหลกัการของตน ยทุธวิธีแบบบชิูโดจงึ
เนน้ท่ีความมั่นคงและสมาธิจิต (Self-possessed) ใหห้นกัแน่นในตวัเองเสียก่อนแลว้คอ่ยโจมตีขา้ศกึ 
การเพ่งมองภายในตน และรวบรวมพลงัภายในตนคือหวัใจ น่ีคืออิทธิพลของปรชัญาโยคาจารท่ีถือก าเนิด
ในอินเดีย แผ่ไปจีน และญ่ีปุ่ นตามล าดบั  
 

 

 

สรุปวิจารณแ์ละเปรียบเทยีบ 
 (๑)  โยคาจารกับมาธยมกิะ 
 โยคาจารกลา่ววา่ จิตหรอืวิชญาณเป็นสจัจะเพียงหนึ่งเดียว วตัถภุายนอกเป็นสิ่งไม่จริงแท ้ (อสจั
จะ) เหมือนความฝันหรอืภาพลวงตา การท่ีจะเขา้ใจลกัษณะ พฒันาการ และการท างานของจิต ตอ้งถือ
ปฏิบตัิโยคะ จิตคือปรากฏการณท่ี์เป็นเหตใุหค้วามมีอยู่แห่งจกัรวาลปรากฏออกมา แมจ้ะไม่สามารถท างาน
ไดเ้หมือนคอมพิวเตอร ์ แตก่็ท าไดห้ลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่มีใครคาดคิดได ้ รูปธรรมในโลกแมจ้ะซบัซอ้นแต่
สามารถหยั่งถงึได ้สว่นจิตนัน้ซบัซอ้นทัง้โครงสรา้งและกระบวนการท างาน ยากท่ีจะหยั่งถงึ 
 ในขณะท่ีนาคารชนุกลา่ววา่ “สจัภาวะไม่ใช่ทัง้นยัเชิงบวกและเชิงลบ ไม่ใช่ทัง้ภาวะและอภาวะ” 
ท่านไมเตรยนาถกลบักลา่ววา่ “สจัภาวะมีนยัเชิงบวกแน่นอน” สจัภาวะคืออนัติมจิต ปรากฏอยู่ในสมาธิขัน้
สงูสดุ ซึง่ในภาวะนี ้ความแตกตา่งระหวา่งผูรู้(้จิต)กบัสิ่งท่ีถกูรู(้วตัถ)ุ ถกูก าจดัใหห้มดไป 



 ๑๙  

 พิจารณาจากขอ้เสนอของทัง้ ๒ ส านกัดเูหมือนจะแยง้กนัแบบสดุโตง่ โยคาจารถือวา่มีจิตอยู่จรงิ 
และเป็นความจรงิเพียงหนึ่งเดียว สว่นมาธยมิกะถือวา่โดยท่ีสดุแลว้ไม่มีอะไรอยู่เลย “ผูใ้ดเห็นวา่โลกและ
นิพพานเป็นสภาวะ ผูน้ัน้เป็นสสัสตทิฏฐิกะ ผูใ้ดเห็นวา่ โลกและนพิพานเป็นอภาวะ ผูน้ัน้เป็นอจุเฉททฏิฐิกะ  
ผูใ้ดเห็นวา่ โดยสมมต ิสจัธรรมทัง้ปวงเป็นปฏจิจ สมปุบาท และโดยปรมตัถ ์ธรรมทัง้ปวงเป็นศูนยตา ผูน้ัน้
มีสมัมาทฏิฐิ แตค่วามจรงิแลว้ ทัง้ ๒ ส านกัไม่ไดข้ดัแยง้กนัแบบสดุโตง่ สิ่งท่ีดเูหมือนจะแตกตา่งกนัเป็น
เพียงแนวทางการน าเสนอเท่านัน้  โยคาจารยอมรบัเรื่องศนูยตาเหมือนกนั สภาวธรรมท่ีไม่ตอ้งอาศยัจิตก็มี
อยู่ แตไ่ม่จรงิแท ้ไม่เท่ียง บทสรุปก็คือ ทัง้ ๒ ส านกัไม่ประสงคจ์ะใหย้ดึติดกระแสความไม่แน่นอนของโลกท่ี
ปรากฏมากนกั โยคาจารเสนอวา่ ตอ้งพยายามท าใหต้วัเองหลดุพน้จากความยุ่งยากซบัซอ้นในโลกโดยหนั
มาดท่ีูกระแสจิตของตนและบงัคบัควบคมุ สว่นมาธยมิกะเสนอวา่ ตอ้งพยายามท าตวัเองใหห้ลดุพน้โดยไม่
ยดึถืออะไรเลย และจดุเนน้ของมาธยมิกะไม่ไดเ้พียงวา่ไม่ยดึถืออะไรเลยเท่านัน้ แตก่า้วไปไกลถงึขนาด
กลา่ววา่ “โดยท่ีสดุแลว้ ความวา่งก็ไม่มี(Emptiness of Emptiness)” ความจรงิ จดุประสงคข์อง
ทัง้ ๒ ส านกัเหมือนกนัคือ เพ่ือความหลดุพน้ 

 ปรชัญาโยคาจารท าใหส้ิ่งท่ีมาธยมิกะลบลา้งไปแลว้ฟ้ืนคืนกลบัมาอีก โยคาจารบอกวา่ สรรพสิ่งถกู
ปฏิเสธ ยกเวน้อตัตวิสยัภาพ(Subjectivity-ภาวะความเป็นผูท้  า, เป็นผูป้ฏิบตัิ, เป็นผูร้บัรู,้ เป็นกตั
ตา) เพราะเหตนีุเ้อง สรรพสิ่งท่ีถกูปฏิเสธ ย่อมไม่สามารถปฏิเสธได ้สภาวะ(ธาต)ุแห่งอตัตวิสยัภาพนีก้็คือ 
วิชญาณบรสิทุธ์ิ(วิชญปัประติมาตรตา) เป็นสจัภาวะสงูสดุ  ในระดบัประสบการณ ์  จะปรากฏในฐานะผูรู้ ้ 
มีธรรมชาติท่ีคอ่ยแตจ่ะสรา้งตวัเองไวใ้นรูปแบบตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก  
 เพ่ือธ ารงไวซ้ึง่ความสืบเน่ืองระหวา่งอดีตขณะ ปัจจบุนัขณะ และอนาคตขณะ พวกโยคาจารจงึ
สรา้งอาลยวิชญาณขึน้มา ใหอ้ยู่ในฐานะเป็นมลูฐานของความเปลี่ยนแปลงรูปรา่งทัง้มวล อนวุตัตามทฤษฎี
ของเสาตรานติกะ ตอ่มา พวกโยคาจารดัง้เดิม ไดส้รา้งทฤษฎีอายตนะ ๖ ขึน้มาแทนท่ีอาลยวิชญาณ แลว้
ยกฐานะอาลยวิชญาณขึน้เป็น “ตถาคตครรภ”์  

 (๒)  โยคาจารกับเถรวาท 

 ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยจิตของโยคาจารดเูหมือนจะใกลเ้คียงกบัขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกของเถรวาท
ท่ีวา่ 



 ๒๐  

ธรรมทัง้หลายมีใจเป็นหวัหนา้ มีใจเป็นใหญ่ ส าเรจ็ดว้ยใจ  ถา้บคุคลมีใจรา้ยแลว้
พดูอยู่หรอืท าอยู่ทกุขย์่อมไปตามเขา เหมือนลอ้รถหมนุไปตามรอยเทา้โค  

 หรอืขอ้ความอีกตอนหนึ่งวา่ “โลกอนัจิตน าไป อนัจิตย่อมเสอืกไสไป โลกทัง้หมดเป็นไปตามอ านาจ
ของธรรมอย่างเดยีว คอืจิต” 
 ถา้จะถามวา่ คิดอย่างไรกบัขอ้ความในพระไตรปิฎกเถรวาทกบัทฤษฎีวา่ดว้ยเรื่องจิตของส านกัโยคา
จาร ? ตอบไดใ้นท่ีนีเ้ลยวา่ เป็นเรื่องเดียวกนั แตก่ารน าเสนอตา่งยคุกนัเท่านัน้  แนวคิดเรื่องจิตนีรุ้ง่เรอืงอยู่
แลว้ในสมยัพทุธกาล แตจ่ดุเนน้ของพระพทุธองคอ์ยู่ท่ีการพยายามท าจิตใหห้ลดุพน้จากกิเลส แนวคิดของ
โยคาจารท่ีดเูหมือนจะซบัซอ้นในยคุปัจจบุนันัน้เป็นเพราะวา่ มีการน าเสนอโดยเอาไปพนักนักบัทฤษฎีจิต
นิยมของตะวนัตก ซึง่เป็นคนละเรื่องกนั ผูเ้ขียนกลา่วอยู่เสมอวา่ ถา้จะเรยีกพทุธปรชัญาวา่เป็นจิตนิยมก็
เป็นจิตนิยมแบบพทุธ ถา้จะเรยีกวา่เป็นสจันิยมก็ตอ้งเป็นสจันิยมแบบพทุธ ถา้จะเรยีกวา่เป็นกรรมนิยมก็
ตอ้งเป็นกรรมนิยมแบบพทุธะ 
 การท่ีโยคาจารกลา่ววา่ “โลกคือการสรา้งสรรคข์องจิต” ไม่ไดห้มายความวา่ บรรดาสตัวส์องเทา้ 
สตัวส์ี่เทา้ เทพเทพี ตน้ไมใ้บหญา้ ภเูขาแม่น า้ล  าธารเกิดขึน้มาเพราะจิตไปสรา้ง แตค่วามจรงิก็คือวา่ สิ่ง
เหลา่นีเ้กิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไปตามธรรมชาติ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติซึง่ตอ้งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ไม่คงท่ี เราทัง้หลายเห็นวา่มนัมีอยู่อย่างนี ้ เพราะจิตไปคิดวา่มนัมีอยู่อย่างนี ้  จิตไปสรา้งสิ่งท่ีเป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติวา่มีอยู่จรงิอย่างนัน้ บางครัง้ ปรากฏการณท์างธรรมชาติยงัไม่ปรากฏเลย จิตก็
ยงัไปคิดสรา้งสรรคว์า่มนัมีมนัเป็นอย่างนี ้น่ีคือประเดน็ส  าคญัท่ีส  านกัโยคาจารหยิบขึน้มา 
 เจาะใหล้กึลงไปจะพบวา่ โยคาจารเป็นส านกัปฏิบตัิโดยแท ้ค าวา่ “โยคะ”, “ฌาน”, “สมาธิ”, โดย
สาระคือค าเดียวกนั เมื่อโยคาจารจบัประเดน็ไดว้า่ ความวุน่วายสบัสนในโลกเกิดจากจิต จิตหนัมาสอนให้
คนจบัประเดน็เรื่องใหไ้ด ้ และมุ่งรวมจิตใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกบัวตัถ ุ เพ่ือบรรล ุ “อทัวยะ” ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ 
เมื่อใดก็ตามท่ีสามารถรวมจิตไดเ้ป็นหนึ่งเดียวกบัวตัถบุรรลถุงึอทัวยะ ความพยายามท่ีจะปลดปลอ่ยตวัเอง
ใหห้ลดุพน้จากกิเลสก็จะงา่ยขึน้ เพราะมีภาระอยู่อย่างเดียวคือควบคมุจิต ไม่ตอ้งไปควบคมุวตัถภุายนอก  
ทฤษฎีรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔  ท่ีปรากฏในคมัภีรเ์ถรวาทนัน้ โดยสาระก็คือการน าเสนอภาพของ
กระบวนการ/ขัน้ตอนในการควบคมุจิต  จะเห็นวา่ในเบือ้งตน้ ปฐมฌานมีองค ์๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สขุ 
เอกคัคตา พอมาถงึจตตุถฌานจะเหลือเพียงองค ์๒ คือ อเุบกขา และเอกคัคตา พอไตร่ะดบัมาถงึอรูปฌาน



 ๒๑  

จะมีความละเอียดมากย่ิงขึน้ อรูปฌานขัน้ท่ี ๔ คือ เนวสญัญานาสญัญายตนะ สภาพจิตท่ีเขา้ถงึภาวะมี
สญัญาก็ไม่ใช ่ ไม่มีสญัญาก็ไม่ใช่  น่ีคือจดุท่ีจะใหก้ระแสจิตหกัมมุกลบั คือเม่ือไตร่ะดบัท่ีสดุแลว้ มนัดู
เหมือนวา่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ จิตจะเกิดความลงัเล ความหลดุพน้จากกิเลสจงึไม่ไดอ้ยู่ตรงจดุนี ้  กระแสจิตท่ี
หลดุพน้จากกิเลสจงึเป็นกระแสจิตท่ีถอยจดุลงัเลไปอยู่ท่ีเอกคัคตา  แตก่ระบวนการ/ขัน้ตอนในการควบคมุ
จิตตอ้งไตใ่หร้ะดบัอรูปฌานท่ี ๔ ถา้จะเทียบแนวทางปฏิบตัิเพ่ือความหลดุพน้ โยคาจารก็ไม่ไดด้อ้ยไปกวา่
ใคร เพราะแทนท่ีจะเนน้ไปเรื่องอื่นก็มาเนน้ท่ีจิตโดยตรง แนวคิดของส านกัโยคาจารมีนยัท่ีตอ้งสืบคน้และ
วิเคราะหอ์ีกหลายประเดน็. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


