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สืบค้นตรรกวทิยาในคัมภรีแ์ละวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 

(A Critical Survey of Logic in Buddhist Scriptures and literary works) 

 
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี  มจร  
 

บทน า 
 

 พระพทุธเจา้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ ณ ภายใตค้วงโพธิพฤกษ ์ เขตต าบลอรุุเวลา
เสนานิคม หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จจารกิไปทั่วทกุทิศ ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสตัวโ์ลก
เป็นเวลา ๔๕ พรรษา ประมวลธรรมวินยัท่ีทรงสั่งสอนไวไ้ด ้๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ หลกัธรรม
ประการแรกท่ีทรงพจิารณาก็คือ หลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีว่าดว้ยกฎแห่งเหตผุลทัง้โดยอนโุลมและ
ปฏิโลม แต่ก็ไม่ไดท้รงแสดงปฏิจจสมปุบาทแก่ใครในชัน้ตัน้นี ้

 พระธรรมเทศนากณัฑท่ี์ ๑ คือ พราหมณกรณธรรมกถา ว่าดว้ยธรรมท่ีท าบคุคลใหเ้ป็น
พราหมณ ์พระพทุธองคท์รงแสดงแก่พราหมณห์หุกุชาติ ผูช้อบตวาดผูอ่ื้นว่า “ห ึห”ึ แต่พระธรรม
เทศนากณัฑนี์ ้เป็นการแสดงท่ีไม่เป็นทางการ จงึไม่นิยมนบัว่าเป็นปฐมเทศนา  
 พระธรรมเทศนากณัฑท่ี์ ๒ คือ พระเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตร มีใจความส าคญัอยู่ 
๒ ส่วน คือ (๑)กามสขุลัลิกานโุยคและอตัตกิลมถานโุยค อนัเป็นวิธีปฏิบตัิท่ีสดุโต่ง ๒ ขา้ง (๒)

ทกุข ์สมทุยั นิโรธ และมรรค อนัเป็นอรยิสจัจธรรมว่าดว้ยความจรงิ ๔ ประการ พระพทุธเจา้แสดง
แก่พระปัญจวคัคียอ์นัมีพระโกณฑญัญะเป็นหวัหนา้ ถือเป็นปฐมเทศนาท่ีเป็นทางการ เพราะทรง
แสดงหลงัจากท่ีตดัสินพระทยัท่ีจะแสดงธรรมโปรดสตัวโ์ลกแลว้ 
 พระธรรมเทศนากณัฑท่ี์ ๓ คือ อนัตตลักขณสูตร ว่าดว้ยขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา 
สงัขาร และวิญญาณไม่เท่ียง เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่พระปัญจวคัคียเ์ป็น
ครัง้แรกเช่นเดียวกนั 

 พระธรรมเทศนากณัฑท่ี์ ๔ คือ สามุกกังสิกธรรมเทศนาอริยสัจ มีใจความส าคญัอยู่ใน 

๒ ขัน้ คือ (๑)ขัน้ปลกูศรทัธา เนือ้หาว่าดว้ยเรื่องทาน ศีล สวรรค ์โทษของกาม และอานิสงสแ์ห่ง
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การออกจากกาม (๒)ขัน้น าเขา้สู่ความจรงิ เนือ้หาว่าดว้ยอรยิสจั ๔ ประการดงักล่าวมาแลว้ 
พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่ยสกลุบตุรเป็นครัง้แรก ต่อจากนัน้ก็ทรงแสดงแก่มารดาบิดาพรอ้มดว้ย
ภรรยาของเขา 
 พระธรรเทศนากณัฑท่ี์ ๕ คือ อัตตคเวสนกถา ว่าดว้ยการแสวงหาสิ่งท่ีอยู่ภายในตนเอง 
พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่ภทัทวคัคีย ์ ๓๐ คนเป็นครัง้แรก ในระหว่างท่ีเสด็จจากป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัไปสู่ต  าบลอรุุเวลาเสนานิคม 

 พระธรรมเทศนากณัฑท่ี์ ๖ คือ อาทติตปริยายสูตร ว่าดว้ยอายตนะภายในมีตาเป็นตน้
และอายตนะภายนอกมีรูปเป็นตน้เป็นของรอ้น รอ้นเพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ 
พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่ชฎิล ๓ พ่ีนอ้งเป็นครัง้แรก 
 ต่อจากนัน้ พระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงธรรมอีกหลายกณัฑโ์ปรดสตัวโ์ลกตลอดเวลาท่ีทรง
บ าเพญ็พทุธกิจ ๔๕ พรรษา พระพทุธองคต์รสัถึงตรรกวิทยาบา้ง แต่ไม่เคยแสดงทฤษฎี
ตรรกวิทยาโดยตรง ทฤษฎีท่ีไดช่ื้อว่า “ตรรกวิทยาเชิงพทุธ(Buddhist Logic)”เริม่ปรากฏ
เป็นระบบขึน้ในราว ค.ศ.๒๕๐-๓๒๐(พ.ศ.๗๙๓-๘๖๓) โดยท่านนาคารชนุผูป้ระพนัธ์
วรรณกรรมช่ือว่า “ปรชัญามาธยมิกะ”  หลกัการส าคญัท่ีบรรจอุยู่ในวรรณกรรมนีก็้คือ หลกัว่าดว้ย
ทางสายกลาง ท่ีเรยีกว่าทางสายกลาง เพราะมีนยั ๔ ประการ คือ 
 ๑. เพราะตรงกนัขา้มกบัท่ีสดุโต่งดา้นเดียว 
 ๒. เพราะเวน้เสียซึง่ท่ีสดุโต่งดา้นเดียว 
 ๓. เพราะเป็นเอกภาพในพหภุาพ 

 ๔. เพราะเป็นปรมตัถสจัจะ 
 เน่ืองจากเราไม่สามารถรบัรูภ้าวะโดยอิสระจากอภาวะ  ถา้เราพดูว่า โลกมีอยู่ หรอืพดูว่า 
โลกไม่มีอยู่  ช่ือว่าเราก าลงัยคึถือทรรศนะดา้นเดียว  ทางสายกลางแตกต่างตรงกนัขา้มกบัท่ี
สดุโต่งนีโ้ดยเวน้ท่ีสดุโต่งทัง้ ๒ ดา้น คือ ภาวะและอภาวะ นีคื้อนยัท่ี ๑ แห่ง“ทางสายกลาง
(มชัฌิมมรรค)” 
 เม่ือปฏิเสธท่ีสดุโต่งทัง้ ๒ แลว้ ทางสายกลางก็เปิดเผยตวัเองออกมาโดยความกลมกลืน
อย่างสนิทระหว่างภาวะและอภาวะ นั่นคือ มนัอยู่เหนือท่ีสดุโต่งทัง้ ๒ คือภาวะและอภาวะท่ีถกู
รวมเขา้ดว้ยกนั  นีคื้อนยัท่ี ๒ แห่งทางสายกลาง (แต่ตรรกวิทยาเชิงพทุธปรากฏขึน้อย่างเป็น
ระบบอย่างสมบรูณใ์นราวค.ศ. ๖๐๐-๗๐๐ โดยท่านทิคนาคะและธรรมกีรติ โดยก่อนหนา้นี้
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ในช่วง ค.ศ. ๓๐๐-๕๐๐ ท่านอารยเทพ ท่านไมเตรยะ ท่านอสงัคะและวสพุนัธุ ไดสื้บทอดทฤษฎี
ตรรกวิทยาเชิงพทุธเรื่อยมา    แต่เป็นท่ีแน่นอนว่า ตรรกวิทยาเชิงพทุธตามแนวของนกัปราชญ์
เหล่านี ้ ตอ้งเป็นการประยกุตท์ฤษฎีตรรกวิทยาบรสิทุธ์ิ และประยกุตพ์ทุธปรชัญาแลว้จดัระบบ
ก าหนดเป็นทฤษฎีตรรกวิทยาเชิงพทุธขึน้มา ท่านทิคนาคะและธรรมกีรติไดส้รา้งตรรกบทขึน้เป็น
แบบอปุนยั(Induction) โดยก าหนดขอ้ความเป็นเทอมสรุป เทอมกลาง และเทอมหลกั เช่น 

   Sound  is  eternal (conclusion) 

          Because  it  is  incorporeal (minor premise) 

      That which is incorporeal is eternal  

   as intelligence.(major premise) 

          เสียงเป็นอมตะ 
          เพราะเสียงเป็นนามธรรม 

          สิ่งท่ีเป็นนามธรรม ย่อมเป็นอมตะ เช่น พทุธิปัญญา 
 ในตวัอย่างนี ้เสียง(sound)เป็นเทอมสรุป(minor term) สิ่งอมตะ(eternal)เป็น
เทอมหลกั(major term) และนามธรรม(incoporeal)เป็นเทอมกลาง(middle 

term)  

 ตรรกบทท่ีสรา้งขึน้มานัน้ มีทัง้ตวัอย่างท่ีสมเหตสุมผลและไม่สมเหตไุม่สมผล ทัง้นีเ้พ่ือใช้
เครื่องมือตรวจสอบความถกูผิดในกรณีท่ีมีการน าเสนอเหตผุลเก่ียวปรากฏการณ ์ เช่นกรณีตรรก
บทท่ีว่าดว้ยเสียงดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ไม่สมเหตไุม่สมผล เพราะเสียงเป็นสงัขตธรรม มีเกิดขึน้ 

ตัง้อยู่ และดบัไปเป็นธรรมดา  แมแ้ต่พทุธิปัญญาเอง ถา้เป็นตวัพทุธิปัญญาเอง เป็นนามธรรม ก็
เป็นอมตะในฐานะท่ีเป็นพทุธิปัญญา แต่ถา้เป็นของนาย ก นาย ข หรอืนาย ค ย่อมมีความ
เปล่ียนแปลงได ้ เราสามารถตดัสินว่าตรรกบทดงักล่าวไม่สมเหตไุม่สมผลโดยอาศยัหลกัพทุธ
ปรชัญาท่ีว่าดว้ยสงัขตธรรม อสงัขตธรรม และสามญัลกัษณะ  
 

ท่าทขีองพระพุทธศาสนาต่อตรรกวทิยา 
 

 คมัภีรพ์ระไตรปิฎกบาลี แมจ้ะไม่มีขอ้ความตอนใดเลยท่ีว่าดว้ยทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง 
แต่ก็มีขอ้ความปรากฏในหลายเล่มท่ีกล่าวถึงตรรกวิทยาในส่วนท่ีเป็นบทบาทของนกัตรรกวิทยา
บา้ง แนวคิดของนกัตรรกวิทยาบา้ง  หลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีถือกนัว่าเป็นค าสอนท่ีเป็นแกนกลาง
ของพระพทุธเจา้ ถือว่าเป็นพืน้ฐานแห่งการพฒันารูปแบบของตรรกวิทยาเชิงพทุธในยคุต่อมา 
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เพราะไดก้ล่าวถึงความเป็นเหตเุป็นผลของกนัและกนัระหว่างสิ่งนีก้บัสิ่งนัน้ซึง่มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการ
เกิดและดบัไปแห่งทกุขโ์ศก นอกจากนีถ้า้จะพจิารณาเนือ้หาแห่งคมัภีรพ์ระไตรปิฎกแลว้จดักรอบ
ตามนยัแห่งเนือ้หาสาระออกมาในรูปตรรก จะพบทฤษฎีเชิงตรรกอยู่มากในคมัภีรพ์ระไตรปิฎก  
 ค าว่า “ตรรก, บาลี-ตกักะ” แปลว่า ตรกึ ใครค่รวญครุน่คิด เป็นท่ีใชก้นัแพรห่ลายอยู่ใน
สมยัก่อนพทุธกาล พระพทุธเจา้เองแมจ้ะไม่ไดท้รงสนบัสนนุแนวคิดเชิงตรรก แต่ก็ทรงใชค้  านีใ้น
การอธิบายลกัษณะธรรม และหลายครัง้ท่ีตรสัถึงค  านี ้

 สมยัเม่ือแรกตรสัรู ้ ทรงลงัเลพระทยัท่ีจะสั่งสอนหมู่ประชา เพราะทรงพจิารณาเห็นความ
ลกึซึง้แห่งธรรมท่ีตรสัรู ้ พระพทุธองคท์รงใชค้  าว่า “ตรรก” ในค าอธิบายลกัษณะแห่งธรรมท่ีตรสัรู ้
ดว้ย ดงัท่ีปรากฏในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ และ พระสตุตนัตปิฎกมชัฌิมนิกาย มลู
ปัณณาสกต์อนหนึ่งว่า 
  อธิคโต  โข  มยาย  ธมฺโม  คมฺภีโร  ททฺุทโส  ทรุนฺนโุพโธ  
  สนฺโต  ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นิปโุณ  ปณฺฑิตเวทนีโย... 
  ธรรมท่ีเราไดบ้รรลแุลว้นีเ้ป็นของลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก  
  สงบระงบั ประณีต ไม่เป็นวิสยัแห่งตรรก ละเอียด บณัฑิตจงึจะรูไ้ด ้

 นอกจากพระพทุธด ารพิาดพงึถึงตรรกท่ีเกิดขึน้ในสมยัแรกตรสัรูนี้แ้ลว้ ในคมัภีรพ์ระสตุตนั
ปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก ์ ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระพทุธเจา้กบัวจัฉโคตต
ปรพิาชกเก่ียวกบัคติของภิกษุผูมี้จิตหลดุพน้แลว้ เนือ้หาแห่งบทสนทนาก็เป็นไปในเชิงตรรก และ
พระพทุธเจา้ก็ตรสัถึงลกัษณะแห่งธรรมท่ีตรสัรูอี้กครัง้หนึ่ง ดงันี ้

 วจัฉโคตต ์ :  ท่านพระโคดมผูเ้จรญิ ภิกษุผูมี้จิตหลดุพน้แลว้อย่างนี ้ 

      จะเกิด ณ ท่ีไหน 

 พระพทุธเจา้  :  วจัฉะ ค าว่า “เกิด” ก็ใชไ้ม่ได ้

 วจัฉโคตต ์ :  ถา้อย่างนัน้ ก็ไม่เกิด  

 พระพทุธเจา้ :  ค าว่า “ไม่เกิด” ก็ใชไ้ม่ได ้

 วจัฉโคตต ์ :  ถา้อย่างนัน้ ก็ทัง้เกิดและไม่เกิด 

 พระพทุธเจา้ :  ค าว่า “ทัง้เกิดและไม่เกิด” ก็ใชไ้ม่ได ้

 วจัฉโคตต ์ :  ถา้อย่างนัน้ จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ 
 พระพทุธเจา้ :  ค าว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใชไ้ม่ได ้
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 เม่ือสนทนากนัมาถึงตอนนี ้ วจัฉโคตตปรพิาชกกราบทลูว่า ตวัเขาเองรูส้กึงนุงง หลงไป
หมดทกุอย่าง ความเล่ือมใสท่ีเริม่จะมีบา้งแลว้ในตอนเริม่สนทนากนัก็ไดห้ายไปหมด พระพทุธเจา้
จงึตรสัถึงสาเหตท่ีุท าใหว้จัฉโคตตปรพิาชกงนุงนหลงไปว่า 
  วจัฉะ ควรแลว้ท่ีท่านจะงนุงง ควรแลว้ท่ีท่านจะหลงไป เพราะว่า 
  ธรรมนีล้กึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสยั 
  แห่งตรรก ละเอียด บณัฑิตจงึจะรูไ้ด.้.. 

 พระพทุธด ารนีิแ้สดงใหเ้ห็นว่า ตรรกวิทยาเป็นวิชาการใหเ้หตผุลแมจ้ะเป็นท่ีนิยมกนัในครัง้
พทุธกาล แต่ก็เป็นวิชาการท่ีใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายเพียงระดบัโลกิยะเท่านัน้ และไม่สามารถน า
วิชาการนีไ้ปแสวงหาความจรงิระดบัโลกตุตระได ้ และเป็นท่ียอมรบักนัตัง้แต่ตน้แลว้ว่า การให้
เหตผุลเชิงตรรกวิทยานัน้เส่ียงต่อการผิดพลาดมาก บางครัง้มีการใหเ้หตผุลเพ่ือลวงคนอ่ืน นกั
ตรรกวิทยายคุหลงัจงึน าเสนอรูปแบบแห่งตรรกบททัง้ในดา้นท่ีสมเหตสุมผลและไม่สมเหตไุม่สมผล 

เพ่ือใหค้นรุน่หลงัไดใ้ชเ้ป็นหลกัตดัสินความถกูผิดของเหตผุลท่ีเสนอออกมา และสิ่งหนึ่งท่ีตอ้งใช้
ประกอบในการตดัสินก็คือสามญัญส านกึและขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏในปัจจบุนั 

 ในคมัภีรส์ตุตนิบาต มีขอ้ความตอนหนึ่งกล่าวถึงค  าว่า “ตกักะ-ตรรก” ดงันี ้

   สงฺขาย   วตฺถนู ิ ปมาย  พีช  
   สิเนหมสฺส  นานปุปฺเวจฺเฉ 
   ส  เว  มนุ ิ ชาติขยนฺตทสฺสี 
   ตกฺก   ปหาย  น  อเุปติ  สงฺข . 
 ในคมัภีรอ์รรถกถาขทุทกนิกาย สตุตนิบาต พระอรรถกถาจารยไ์ดก้ล่าวอธิบายความค าว่า 
“ตกักะ”ในท่ีนีว้่า “ท่ีเรยีก ตกักะ เพราะวิปลาสจากเบือ้งตน้และท่ีสดุ เพราะอรรถว่าฟ่ันเป็นเกลียว” 
 คมัภีรข์ทุทกนิกาย มหาวารวรรค กล่าวถึงค  าว่า “ตกักะ” ๒ ลกัษณะ คือ  
 ๑. เป็นทิฏฐิท่ีคนกลุ่มหนึ่งสรา้งขึน้มาเพ่ือยกตนข่มท่าน 

  ...ตกฺก   วิตกฺก   สงฺกปปฺ   ตกฺกยิตฺวา  วิตกฺกยิตฺวา  สงฺกปปฺยิตฺวา 
  ทิฏฺฐิคตานิ  ชเนนฺติ  สญฺชเนนฺติ  นิพฺพตฺเตนฺติ  อภินิพฺพตฺเตนฺติ 
  ทิฏฺฐิคตานิ  ชเนตฺวา...อภินิพฺพตฺเตตฺวา  “มยฺห   สจฺจ   ตยฺุห   มสุา”ติ 
  เอวมาห ส.ุ.. 
  พวกคนท่ีตรกึถึงตรรก ปักครุน่คิดถึงวิตก ปักจิตถึงสงักปัแลว้ก็สรา้ง 
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  ทิฏฐิ(ทฤษฎี)ขึน้มา แลว้ก็กล่าวอย่างนีว้่า “ของผมจรงิ ของท่าน 

  เท็จ”… 

 ๒. เป็นประเภทแห่งความครุน่คิดทัง้ท่ีเป็นกศุลและอกศุล ๙ ประการ คือ 
  ๒.๑ กามวิตก  ความครุน่คิดถึงกาม 

  ๒.๒ พยาบาทวิตก ความครุน่คิดพยาบาท 

  ๒.๓ วิหสึาวิตก ความครุน่คิดเบียดเบียน 

  ๒.๔ ญาติวิตก  ความครุน่คิดถึงญาติ 
  ๒.๕ ชนปทวิตก ความครุน่เรื่องชนบท 

  ๒.๖ อมรวิตก  ความครุน่คิดถึงความไม่ตาย 
  ๒.๗ ปรานทุยตาปฏิสญัญตุตวิตก  
        ความครุน่คิดเก่ียวกบัเรื่องท่ีจะอนเุคราะหผ์ูอ่ื้น 

  ๒.๘ ลาภสกฺการสิโลกปฏิสญัญตุตวิตก 
        ความครุน่คิดเก่ียวกบัเรื่องลาภ สกัการะ และช่ือเสียง 
  ๒.๙ อนวญัญตตัติปฏิสญัญตุตวิตก 
        ความครุน่คิดเก่ียวกบัเรื่องท่ีจะไม่เห็นตาม ? 

  ตกฺกาติ  นว  วิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก  วิหสึาวิตกฺโก 
  ...อนวญฺญตฺติปฏิสญฺญตฺุโต  วิตกฺโก  อิเม  วจฺุจนฺติ  น  วิตกฺกา 
 ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนา มีเรื่องท่ีแสดงถึงความผิดพลาดอนัเกิดจากการใชห้ลกั
ตรรกวิทยาคาดคะเนสถานการณ ์เรื่องมีอยู่ว่า สมยัหนึ่ง พอ่คา้เกวียน ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีบณัฑิต
เป็นหวัหนา้ อีกกลุ่มหนึ่งมีนกัตรรกวิทยาเป็นหวัหนา้ ออกเดินทางไปคา้ขายยงัต่างเมือง แบกหาม
สมัภาระมีขา้วและน า้เป็นตน้เดินทางไกลกนัดาร ขณะท่ีก าลงัเหน็ดเหน่ือยเพราะแบกหาบน า้และ
สมัภาระอยู่นัน้ มียกัษต์นหนึ่งแปลงกายเป็นมนษุยเ์ดินสวนทางมา บนัดาลใหต้วัเปียกชุ่มดว้ยน า้ 
พลางกล่าวว่า “พวกท่านจะแบกน า้ไปท าไม ขา้งหนา้โนน้เพิ่งมีฝนตกหนกั มีน า้เจ่ิงนองเต็มไปหมด 

ตวัขา้เองเปียกปอนดว้ยน า้ พวกท่านไม่เห็นหรอื” ยกัษต์นนัน้กล่าวค านีแ้ก่พอ่คา้เกวียนทัง้ ๒ กลุ่ม
ในระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ีเม่ือพอ่คา้เกวียนทัง้ ๒ กลุ่มไดฟั้งค าของยกัษ์
นัน้แลว้ ปฏิบตัิต่างกนั 
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 ในคมัภีรอ์รรถกถาชาดก กล่าวถึงพวกพอ่คา้กลุ่มท่ีมีนกัตรรกวิทยาเป็นหวัหนา้ เช่ือค าของ
ยกัษท่ี์แปลงรา่งเป็นมนษุยน์ัน้ เพราะเห็นหลกัฐานท่ีชดัเจนคือ รา่งกายของยกัษน์ัน้เปียกปอนดว้ย
น า้ จงึใชห้ลกัตรรกวิทยาคาดคะเนเอา คนกลุ่มนีค้งจะวิเคราะหแ์ลว้คาดคะเนเอาตามหลกัการท่ีว่า 
“คณุสมบตัิอย่างหนึ่งของน า้คือท าใหเ้ปียกชุ่ม เพราะฉะนัน้ เม่ือมีความเปียกชุ่ม ย่อมมีน า้” ดงั
เช่นตรรกบทท่ีว่า  
   ภเูขาลกูนัน้มีไฟ 

   เพราะมนัมีควนั 

   ทกุสิ่งท่ีมีควนั ย่อมมีไฟ เช่น หอ้งครวั 
   และทกุสิ่งท่ีไม่มีไฟ ย่อมไมมี่ควนั เช่น ทะเลสาบ 

   This hill is fiery 

   Because it has smoke 

   All that has smoke is fiery like a kitchen, 

   and whatever is not fiery has no smoke,  

   like a lake. 
    (ดู A History of Indian Logic;  

   Satish Chandra Vidyabhusana, p.290) 

 เม่ือเช่ือค าของยกัษ ์พอ่คา้เกวียนกลุ่มนีจ้งึทิง้กระบอกน า้ทัง้หมด เพราะหวงัจะไปเอาน า้บ่อ
หนา้ คิดว่าเป็นความเหน่ือยเปล่าท่ีจะหอบหิว้เอาน า้ติดตวัไป เม่ือเดินทางต่อไปก็พบความจรงิว่า 
ไม่มีฝนตก ไม่มีน า้อย่างท่ียกัษบ์อกกล่าว เม่ือไม่มีน า้ด่ืม ทัง้หมดจงึเหน็ดเหน่ือยและลม้ตายใน
ท่ีสดุ กลายเป็นเหย่ือของยกัษต์นนัน้ 

 ส่วนพอ่คา้เกวียนกลุ่มท่ีมีบณัฑิตเป็นหวัหนา้ ไม่เช่ือค าของยกัษน์ัน้ เพราะพจิารณาเห็น
ความผิดสงัเกตอยู่ ๒ ประการ คือ (๑)ถา้หนทางขา้งหนา้มีฝนตกจรงิ ทอ้งฟา้จะตอ้งมีกอ้นเมฆ
อยู่บา้ง (๒)รา่งกายของยกัษน์ัน้เปียกชุ่มดว้ยน า้ก็จรงิ แต่ผมของยกัษไ์ม่เปียกเลย ถา้มีฝนตกจรงิ 
ทั่วทกุส่วนของรา่งกายตอ้งเปียกชุ่มดว้ยน า้  บณัฑิตนัน้จงึสั่งใหผู้ต้ิดตามแบกหามน า้นัน้ต่อไป 

โดยกล่าวว่า “พวกเราจะทิง้น า้ในท่ีท่ีพวกเราเห็นน า้แลว้เท่านัน้”   ในคมัภีรข์ทุทกนิกาย ชาดกนี ้

พระพทุธเจา้ตรสัสรุปทรรศนะและปฏิปทาของคน ๒ กลุ่มไวด้งันี ้

  อปณฺณก   ฐานเมเก  ทตุิย    อาห ุ ตกฺกิกา 
  เอตทญฺญาย  เมธาวี  ต   คเณฺห  ยทปณฺณก  
  บณัฑิตบางพวกกล่าวฐานะท่ีไม่ผิด ส่วนนกัตรรกทัง้หลาย 
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  กล่าวฐานะท่ี ๒ (ฐานะท่ีผิด)  เมธีชนทราบขอ้นัน้แลว้ พงึ 
  ถือเอาฐานะท่ีไม่ผิดไว ้
 

ฐานะและบทบาทของนักตรรกวทิยา 
 

 พอจะกล่าวไดใ้นระดบัหนึ่งว่า นกัตรรกวิทยาในสมยัก่อนและสมยัพทุธกาลนัน้ มีสถานะ
เป็นนกับวชท่ีเรยีกกนัว่า “ปรพิาชก”บา้ง เช่น วจัฉโคตตปรพิาชก “เดียรถีย”์บา้ง เช่นท่ีปรากฏใน
อรรถกถาขทุทกนิกาย อทุาน ตอนหนึ่งความว่า 
  ยถา  เตน  ขชฺชปูนเกน  สรุยิคฺุคมนโต  ปเุรเยว  โอภาสิต    โหติ, 
  เอว   ตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ปรกิปปฺนมตฺเตน  ทิฏฺฐีน   คหณโต 

  “ตกฺกิกา”ติ ลทฺธนาเมห ิ ติตฺถิเยหิ  โอภาสิต   อตฺตโน สมยเตเชน 

  ทีเปตฺวา  อธิฏฺฐิต    ตาว, ยาว สมฺมาสมฺพทฺุธา โลเก นปุปฺชฺชนฺติ,... 
  ก่อนแต่พระอาทิตยจ์ะขึน้มา หิ่งหอ้ยนัน้ย่อมส่องแสงสว่าง ฉนัใด 

  (ลทัธิ/ค าสอน)เป็นสิ่งท่ีพวกเดียรถียผ์ูไ้ดน้ามว่า “ตกักิกะ”  
  เพราะยดึเอาทิฏฐิ(ความเห็น)ดว้ยเพียงแต่ตรกึครุน่คิดแลว้สรุป  

  ใหรุ้ง่เรอืงแลว้ คือเป็นสิ่งท่ีพวกเดียรถียแ์สดงดว้ยเดช 
  แห่งลทัธิของตนแลว้ใหด้  ารงมั่นไวไ้ด ้ 
  ฉนันัน้  ตราบเท่าท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายยงัไม่ไดเ้สด็จอบุตัิ... 
  นอกจากนี ้ นกัตรรกวิทยาบางคนเป็นพอ่คา้ เป็นหวัหนา้กลุ่มพอ่คา้เกวียนท่ีเป็นคนพาล 
มกัจะพากลุ่มคนท่ีติดตามตนประสบกบัปัญหาอปุสรรคเสมอ เพราะใชห้ลกัตรรกวิทยา ดงัเช่นท่ี
ปรากฏในขอ้ความตอนตน้ 

 มีค  าอยู่ ๓ ค าท่ีมกัจะปรากฏดว้ยกนัเสมอ และเป็นค าท่ีเก่ียวกบัตรรกวิทยา คือ (๑)ตกักี 
(๒)ลาภี และ(๓)วิมงัสี 
 ค าว่า “ตกักี” เป็นคณุนาม แสดงลกัษณะของบคุคลผูม้กัตรกึครุน่คิด ชอบวิพากษว์ิจารณ์
โลกและปรากฏการณอ์ยู่เสมอ ในคมัภีรอ์รรถกถาทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค พระอรรถกถาจารย์
อธิบายลกัษณะแห่งนกัตรรกว่า  
  ตกฺกยตีติ ตกฺกี, ตกฺโก วา อสฺส อตฺถีติ ตกฺกี,  
  ตกฺเกตฺวา วิตกฺเกตฺวา ทิฏฺฐิคาหิโน เอต  อธิวจน   
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  ผูช้อบตรกึ ช่ือว่า ตกักี  
  อีกอย่างหนึ่ง ผูน้ัน้มีความตรกึ เพราะเหตนุัน้ จงึช่ือว่า ตกักี  
 ในคมัภีรที์ฆนิกาย สีลขนัธวรรค ใหน้ิยามไวห้ลายนยั ค าว่า “ตกักี” นีเ้ป็นช่ือเรยีกบคุคลผู้
ชอบตรกึ วิพากษว์ิจารณ ์หยั่งปรากฏการณแ์ลว้ยดึเอาทิฏฐิ(ความเห็น)ตามท่ีตนสรุป เป็นพวกสสั
สตวาทะ บญัญตัิอตัตาและโลกว่าเท่ียงก็มี เป็นพวกเอกจัจสสัสตวาทะ เอกจัจอสสัสตวาทะ 
บญัญตัิอตัตาและโลกว่าบางอย่างเท่ียง บางอย่างไม่เท่ียงก็มี  เป็นพวกอนัตานนัติกะ บญัญตัิว่า
โลกมีท่ีสดุไม่มีท่ีสดุก็มี เป็นพวกอธิจจสมปุปันนิกะ บญัญตัิอตัตาและโลกว่าเกิดขึน้ลอยๆโดยไม่มี
สาเหตก็ุมี 

 ขอ้สงัเกตอีกประการหนึ่งก็คือ บคุคลกลุ่มนีจ้ะครุน่คิดเรื่องอรูปฌานอยู่ตลอดเวลา และถือ
ว่า อรูปฌานเป็นเหตท่ีุจะท าใหต้นไปเกิดอรูปภพ  แมใ้นเวลาปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบก็ตัง้ความหวงัท่ี
จะไปเกิดอรูปภพนัน้ ในท่ีนีจ้ะแบ่งลาภีบคุคลเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑)กลุ่มท่ีไดรู้ปฌาน ไม่มีความ
สงสยัในรูปภพ แต่ยงัมีความสงสยัในอรูปภพอยู่ (๒)กลุ่มท่ีไดส้มาบตัิ ๘(คือไดท้ัง้รูปฌานและ
อรูปฌาน) ไม่มีความสงสยัในอรูปภพ แต่มีความสงสยัในพระนิพพาน  ดงัขอ้อรรถกถามชัฌิม
นิกาย อปุรปัิณณาสก ์ความว่า 
  ลาภ ี นาม  รูปาวจรชฺฌานลาภ.ี  ตสฺส  รูปาวจเร  กงฺขา  นตฺถ,ิ  
  อรูปาวจรโลเก   อตฺถ.ิ  โส  “อห ํ อารุปฺปา  อตฺถตี ิ วทนฺตานปิํ  

  นตฺถตี ิ  วทนฺตานปิํ   สณุาม.ิ  อตฺถ ิ  นตฺถตี ิ ปน  น  ชานาม.ิ  

  จตตฺุถชฺฌาน ํปทฏฺฐาน ํกตฺวา อรูปาวจรชฺฌาน ํนพิพฺตฺเตสฺสาม.ิ  

  สเจ   อรุปฺปา   อตฺถ,ิ   ตตฺถ   นพิพฺตฺเตสฺสาม,ิ   สเจ   นตฺถ,ิ  
  รูปาวจรพรฺหฺมโลเก  นพิพฺตฺตสิฺสาม.ิ  เอว ํ เม อปณฺณโก ธมฺโม  

  อปณฺณโกว   อวรุิทฺโธว   ภวสิฺสตตี ิ  ตถา  ปฏิปชฺชต.ิ 
  ท่ีช่ือว่า ลาภี ไดแ้ก่บคุคลผูไ้ดรู้ปาวจรฌาน  

  เขาไม่มีความสงสยัในรูปาวจรโลก แต่มีความสงสยัในอรูปาวจรโลก  
  เขาปฏิบตัิอยู่อย่างนัน้ดว้ยคิดว่า เราไดย้ินคนทัง้หลายกล่าวว่า  
  อรูปโลกมีอยู่ ดงันีก็้มี  กล่าวว่า  อรูปโลกไม่มีอยู่ ดงันีก็้มี  

  แต่เราเองไม่รูว้่า  อรูปโลกมีอยู่หรอืไม่มีอยู่  
  เรากระท าฌานท่ี ๔ ใหเ้ป็นปทฏัฐานแลว้ จกัท าอรูปาวจรฌานใหเ้กิด  
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  ถา้อรูปโลกมีอยู่ เราก็จกับงัเกิดในอรูปโลกนัน้  

  ถา้ไม่มี เราก็จกับงัเกิดในรูปาวจรพรหมโลก  
  ดว้ยอาการอย่างนี ้ธรรมของเราก็จกัไม่มีผิด ไม่เสียหาย 
  ลาภ ี นาม  อฏฺฐสมาปตฺตลิาภ.ี  ตสฺส  อารุปฺเป  กงฺขา   นตฺถ,ิ 
  นพิพฺาเน  อตฺถ.ิ  โส   “อห ํ นโิรโธ อตฺถตีปิิ  นตฺถตีปิิ  สณุาม,ิ 

  สย ํ น  ชานาม,ิ  สมาปตฺตปิาทก ํกตฺวา  วปิสฺสน ํวฑฺเฒสฺสาม,ิ 

  สเจ   นโิรโธ   ภวสิฺสต,ิ   อรหตฺต ํ  ปตฺวา   ปรนิพิพฺายสิฺสามิ, 
  โน  เจ  ภวสิฺสต,ิ  อารุปฺเป  นพิพฺตฺตสิฺสามี”ต ิ เอว ํ ปฏิปชฺชต ิ
  ท่ีช่ือว่า ลาภี ไดแ้ก่ ผูไ้ดส้มาบตัิ ๘ ไม่มีความสงสยัในอรูปภพ 

  แต่มีความสงสยัในพระนิพพาน  เขาปฏิบตัิ(ธรรม)ดว้ยคิดอย่างนีว้่า 
  “เราไดฟั้งว่า นิโรธ(ความดบั)มีอยู่ ดงันีก็้มี นิโรธไม่มีอยู่ ดงันีก็้มี 

  แต่เราไม่รูด้ว้ยตวัเอง เรากระท าสมาบตัิใหป็้นพืน้ฐาน ใหว้ิปัสสนา 
  เกิดขึน้ ถา้นิโรธมี ก็จกับรรลอุรหตัตผล ปรนิิพพาน ถา้นิโรธไม่มี 

  ก็จกัไปบงัเกิดในอรูปภพ” 
 ตกักีบคุคลก็แบ่งเป็น ๒ กลุ่มเช่นเดียวกนั คือ (๑)กลุ่มท่ีไม่ไดฌ้าน ไม่มีความสงสยัในรูป
ภพ แต่มีความสงสยัในอรูปภพ (๒)กลุ่มท่ีไม่ไดส้มาบตัิแมแ้ต่อย่างเดียว ไม่มีความสงสยัในอรูป
ภพ แต่มีความสงสยัในภวนิโรธ(ความดบัแห่งภพ) ดงัขอ้คมัภีรอ์รรถกถามชัฌิมนิกาย อปุริ
ปัณณาสก ์ความว่า 
  ตกฺก ี ปน  อปฺปฏิลทฺธชฺฌาโน,  ตสฺสาปิ  รูปชฺฌาเน  กงฺขา  นตฺถ,ิ  
  อรูปโลเก   ปน  อตฺถ.ิ   โส  “อห ํ อารุปฺปา  อตฺถตี ิ  วทนฺตานปิํ  

  นตฺถตี ิ  วทนฺตานปิํ   สณุาม,ิ   อตฺถ ิ  นตฺถตี ิ ปน  น   ชานาม,ิ  

  กสณิปรกิมฺม ํกตฺวา จตตฺุถชฺฌาน ํนพิพฺตฺเตตฺวา ต ํปทฏฺฐาน ํกตฺวา  
  อรูปาวจรชฺฌานาน ินพิพฺตฺเตสฺสาม,ิ สเจ อรุปฺปา อตฺถ,ิ ตตฺถ.... 
  ตกักีบคุคลท่ีไม่ไดฌ้าน ไม่มีความสงสยัในรูปฌาน แต่มีความสงสยั 
  ในอรูปโลก  เขาปฏิบตัิธรรมดว้ยคิดอย่างนีว้่า “เราฟังคนทัง้หลาย 
  พดูว่า อรูปโลกมีอยู่ ดงันีบ้า้ง อรูปโลกไม่มีอยู่ ดงันีบ้า้ง แต่เราไม่รูว้่า 
  อรูปโลกมีอยู่ หรอืไม่มีอยู่ เรากระท าการบรกิรรมกสิณ ใหฌ้านท่ี ๔ 
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  เกิดขึน้ กระท าฌานท่ี ๔ นัน้ใหเ้ป็นพืน้ฐาน ใหอ้รูปาวจารฌานเกิด 

  ถา้อรูปโลกมีอยู่ เราก็จะไปเกิดในอรูปโลกนัน้... 

  ตกฺก ี ปน  เอกสมาปตฺตยิาปิ  น  ลาภ,ี   

  อารุปฺเป  ปนสฺส  กงฺขา นตฺถ,ิ 
  ภวนโิรเธ  อตฺถ,ิ  โส  “อห ํนโิรโธ อตฺถตีปิิ นตฺถตีปิิ  สณุาม,ิ  สย ํ น 

  ชานาม,ิ  กสณิปรกิมฺม ํ กตฺวา  อฏฺฐสมาปตฺตโิย  นพิพฺตฺเตตฺวา 
  สมาปตฺตปิทฏฺฐาน ํ วปิสฺสน ํ วฑฺเฒสฺสาม,ิ  สเจ  นโิรโธ  ภวสิฺสต,ิ 

  อรหตฺต ํ ปตฺวา  ปรนิพิพฺายสิฺสามิ,  โน เจ  ภวสิฺสต,ิ  อารุปฺเป 

  นพิพฺตฺตสิฺสามี”ต ิ เอว ํ ปฏิปชฺชต ิ
  ตกักีบคุคลแมไ้ม่ไดส้มาบตัิอย่างหนึ่งก็ไม่มีความสงสยัในอรูปภพ 

  แต่มีความสงสยัในภวนิโรธ(ความดบัแห่งภพ) เขาปฏิบตัิธรรมดว้ยคิด 

  อย่างนีว้่า “เราไดฟั้งว่า นิโรธมีอยู่ ดงันีบ้า้ง นิโรธไม่มีอยู่ ดงันีบ้า้ง 
  แต่เราไม่รูด้ว้ยตวัเอง เรากระท ากสิณบรกิรรม ใหส้มาบตัิ ๘ เกิด 

  เจรญิวิปัสสนามีสมาบตัิเป็นพืน้ฐาน ถา้นิโรธมี จกับรรลอุรหตัตผล 
  ปรนิิพพาน ถา้นิโรธไม่มี เราก็จกัไปเกิดในอรูปภพ” 
 นอกจากค าว่า “ตกักี” ท่ีปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากแลว้ ในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถ
กถา ยงัมีค าว่า “ตกักิกะ” มีความหมายเหมือนกบัตกักี ดงัท่ีปรากฏในคมัภีรข์ทุทกนิกาย ชาดก 
และคมัภีรอ์รรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรคว่า 
  ตกฺเกน วทนฺตีติ   ตกฺกิกา.  เต  หิ  ทิฏฺฐิคติกา  สภาวปฏิเวธปญฺญาย  
  อภาวา เกวล   ตกฺเกน วตฺตนฺติ. เยปิ จ ฌานลาภิโน  

  อภิญฺญาลาภิโน วา ทิฏฺฐึ คณฺหนฺติ,  
  เตปิ ตกฺเกตฺวา คหณโต ตกฺกิกา เอว. 
  คนเหล่าใดย่อมพดูดว้ยตรรก เพราะเหตนุัน้ คนเหล่านัน้ช่ือว่า ตกักิกะ 
  ก็คนเหล่านัน้ ยดึมั่นอยู่ดว้ยทิฏฐิ ด าเนินชีวิตดว้ยตรรกอย่างเดียว 
  เพราะไม่มีปัญญาท่ีจะรูแ้จง้สภาวะได ้ 

  อนึ่ง คนเหล่าใดผูไ้ดฌ้านหรอืไดอ้ภิญญา ยดึมั่นทิฏฐิ แมค้นเหล่านัน้ 

  ก็ช่ือว่า ตกักิกะเหมือนกนั เพราะตรกึวิจารณแ์ลว้ยดึถือ 
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 พวกตกักิกะคือกลุ่มบคุคลท่ีชอบตรกึวิพากษว์ิจารณป์รากฏการณ ์ แต่ทิฏฐิหรอืความเห็น
ของพวกตกักิกะมกัจะเป็นสิ่งท่ีชั่ว วิปรติ และเอียงไปขา้งมิจฉาทิฏฐิ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีรอ์รรถ
กถาขทุทกนิกาย อทุาน 

  ตกฺกิกา  หิ  อยาถาวลทฺธิกตาย  ททฺุทิฏฺฐี   
  มิจฺฉาภินิวิฏฺฐทิฏฺฐิกา วิปรตีทสฺสนา  
  ต   ทิฏฺฐึ  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ส สารทกฺุขโต  น  กทาจิปิ  มจฺุจนฺติ 
  ก็พวกตกักิกะ ช่ือว่ามีทิฏฐิชั่ว มีทิฏฐิท่ีเอียงไปขา้งมิจฉาทิฏฐิ 
  มีทรรศนะวิปรติ เพราะมีลทัธิไม่ตรงตามความจรงิ ไม่สละทิฏฐินัน้ 

  จงึไม่พน้จากทกุขใ์นสงสารแมใ้นกาลไหน ๆ   

 พวก “ตกักี” และ “ตกักิกะ” เป็นกลุ่มคนท่ีมีความเช่ียวชาญในการใหเ้หตผุล พอ
สนันิษฐานไดใ้นระดบัหนึ่งว่า คนกลุ่มนีเ้ป็นศาสนิกของพระพทุธศาสนาบา้ง เป็นศาสนิกของเชน
บา้ง เป็นศาสนิกของพราหมณบ์า้ง บางพวกก็เป็นคนกลุ่มคนท่ีแยกตวัจากศาสนิกเหล่านัน้ แลว้
ตัง้กลุ่มขึน้มาใหม่ บางพวกก็ไม่ใช่นกัตรรกวิทยาตามท่ีเขา้ใจกนัโดยทั่วไป แต่จะมีลกัษณะเหมือน
พวกโซฟิสต(์Sophist)ซึง่เป็นพวกท่ีชอบพดูแบบเล่นส านวนโวหาร พดูตลบแตลง 
 ต่อไปมาพจิารณาค าว่า “วิมงัสี” ค านีเ้ป็นคณุนามแสดงลกัษณะของบคุคลผูม้กัจะหยั่งดู
ปรากฏการณต์่าง ๆ คนกลุ่มนีช้อบท่ีจะวิเคราะหว์ิจารณค์วามเป็นไปของโลกอละชีวิตท่ีไม่สามารถ
ประจกัษไ์ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ ๕ ท าตวัเป็นผูร้อบรูท้กุอย่าง เม่ือวิเคราะหแ์ลว้ก็สรุปเอา
เป็นทิฏฐิ(ทฤษฎี) ยดึมั่นอยู่ในทิฏฐินัน้ จดัเป็นพวกทิฏฐุปาทานอีกพวกหนึ่ง ดงัขอ้ความในคมัภีร ์
อรรถกถา ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรคว่า  
  วีม สาย  สมนฺนาคโตติ  วีม สี.  
  วีม สา  นาม  ตลุนา  รุจฺจนา  ขมนา.  
  ยถา  หิ  ปรุโิส  ยฏฺฐิยา  อทุก   วีม สิตฺวา  วีม สิตฺวา  โอตรติ,  
  เอวเมว  โย  ตลุยิตฺวา  รุจฺจิตฺวา  ขมาเปตฺวา  ทิฏฺฐึ  คณฺหาติ,  
  โส   “วีม สี”ติ  เวทิตพฺโพ.  

  บคุคลผูป้ระกอบดว้ยการหยั่งดหูรอืการไตรต่รองด ูช่ือว่า วีมงัสี  
  ท่ีช่ือว่า วีมงัสา ไดแ้ก่ การหยั่งด ูความพอใจ ความเห็นชอบ  

  เปรยีบเหมือนบรุุษเอาไมเ้ทา้หยั่งด(ูความลกึของ)น า้แลว้จงึกา้วลงไป  
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  ฉนัใด วีมงัสีบคุคลก็ฉนันัน้ หยั่งด ูพอใจ เห็นชอบแลว้ 
  จงึยดึเอาความเห็นนัน้  
 

ประเภทของนักตรรกวทิยา  
 

 ในคมัภีรอ์รรถกถาทีฆนิกาย สีลขนัธวรรคกล่าวถึงนกัตรรกมี ๔ ประเภท คือ 

 ๑. อนุสสตกิะ ไดแ้ก่ บคุคลท่ีพอไดฟั้งค ากล่าวว่า “สตัวต์ายแลว้เกิด โลกหนา้มีจรงิ นรก
สวรรคมี์จรงิ” หรอืพอไดฟั้งค ากล่าวเป็นตน้ว่า “พระเวสสนัดรในชาติก่อนนัน้ ก็คือพระผูมี้พระภาค
ในกาลบดันี”้ ก็ตรกึวิจารณย์ดึเอาความเห็นว่า “อตัตาเท่ียง” 

 ๒. ชาตสิสระ ไดแ้ก่ บคุคลท่ีพอระลกึชาติได ้๒-๓ ชาติ ก็ตรกึวิจารณไ์ปว่า “เรานั่นเองได้
มีแลว้ในภพช่ือโนน้ในกาลก่อน เพราะฉะนัน้ อตัตาจงึเท่ียง” 

 ๓. ลาภ ี ไดแ้ก่ บคุคลท่ีไดรู้ปาวจรฌาน เสวยสขุอยู่เป็นนิตย ์ จงึตรกึวิจารณว์่า “ในบดันี ้

อตัตาของเราเป็นสขุ ฉนัใด แมใ้นอดีต อตัตาก็ไดมี้แลว้ ฉนันัน้ แมใ้นอนาคต อตัตาก็จกัเป็นอย่าง
นี”้ 

 ๔. สุทธตักกกิะ ไดแ้ก่ บคุคลท่ียดึถือดว้ยเพียงแต่ตรกึวิจารณว์่า “เม่ือสิ่งนีมี้ สิ่งนีจ้งึมี” 
  ในคมัภีรอ์รรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ใหข้อ้สงัเกตเพิ่มเติมก็คือ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า 
ค าว่า“ลาภี” และ “ตกักี” มกัจะปรากฏอยู่รว่มกนั ค าทัง้ ๒ นีเ้ป็นค าเรยีกบคุคลกลุ่มเดียวกนั แต่
อยู่ในระดบัต่างกนั พระอรรถกถาจารยก์ล่าวว่า “ลาภีบคุคลมี ๔ ประเภท อนัเตวาสิก(ศิษย)์ของ
ลาภีบคุคลก็มี ๔ ประเภท ตกักิกบคุคล(หรอืตกักี)มี ๔ ประเภท อนัเตวาสกของตกักิกบคุคลก็มี 

๔ ประเภท รวมเป็น ๑๖ ประเภท” 
 ถามว่า “เพราะเหตไุร พระอรรถกถาจารยจ์งึนิยมจดับคุคลเหล่านีเ้ป็นกลุ่ม ?” 
 วิเคราะหด์จูากขอ้ความทัง้ในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถาแลว้ น่าจะเป็นเพราะว่า คน
พวกนีค้่อนขา้งจะยดึถือทิฏฐิของตนอย่างสดุโต่ง เรื่องใดก็ตามท่ีตวัเองตรกึวิจารณแ์ลว้สรุปลง
เป็นทิฏฐิแลว้ จะไม่ยอมละเลิกง่าย ๆ แมจ้ะมีใครมากล่าวหกัลา้งก็ไม่ยอมเช่ือ เม่ือต่างคนต่างยดึ
มั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างนี ้เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีตอ้งมีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า แมแ้ต่ศิษยก์บัอาจารยก็์
ยงัแบ่งกลุ่มกนัอยู่ 
 ลาภีบคุคลเป็น ๑ ใน ๔ ประเภทของตกักีบคุคล นอกจากนี ้ทิฏฐิของตกักีกบัลาภีก็ต่างกนั
เล็กนอ้ย คือ พวกลาภียดึกสิณรูปว่า “เป็นอตัตา” นอกจากนีย้งับญัญตัิอรูปธรรมทัง้หมดยกเวน้
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สญัญาขนัธว์่า “เป็นอตัตา” ส่วนตกักีบคุคลเป็นพวกท่ีมกัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัตา เช่น 

ยดึทัง้กรชรูปและกสิณรูปว่า “เป็นอตัตา” แลว้สรุปเอาเป็นทิฏฐิว่า “อตัตาเท่ียง” จากทรรศนะใน
ลกัษณะนี ้ พอสรุปไดว้่า คนทัง้ ๒ กลุ่มนีเ้ป็นพวกความคิดสดุโต่ง ไม่เป็นพวกสสัสตทิฏฐิก็เป็น
พวกอจุเฉททิฏฐิ 
 นกัตรรกวิทยา ๔ ประเภท พจิารณาอย่างผิวเผินแลว้ ดเูหมือนว่า พวกสทุธตกักิกะจะเป็น
กลุ่มท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ เพราะตรกึวิจารณป์รากฏการณโ์ดยอิงอาศยัหลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีว่า 
“เม่ือสิ่งนี ้สิ่งนีจ้งึมี” แต่ความจรงิไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้ทัง้หมด พวกสทุธตกักิกะใชห้ลกัปฏิจจสมปุบาท
จรงิ แต่ก็เป็นเพียงมุ่งท่ีจะใชห้ลกัการนีโ้ดยไม่ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบอ่ืนดว้ยในกาลบางครัง้  
 

มหาปเทส ๔ ทางพระวนัิย 

: ข้อมูลเชงิตรรกวทิยาทีไ่ม่ได้จัดระบบ 
 

 ภิกษุผูมี้ศีลดีงามเกิดความสงสยัว่า “สิ่งใดหนอพระผูมี้พระภาคทรงอนญุาต สิ่งใดหนอ
ไม่ไดท้รงอนญุาตไว”้ พระผูมี้พระภาคทรงทราบเรื่องนี ้ จงึทรงวางหลกัตดัสินสิ่งท่ีควรและไม่ควร 
เรยีกว่า “มหาปเทส” มี ๔ ประการ คือ(วิ.ม.๕/๙๒/๑๓๑) 

 ๑. สิ่งใดไม่ไดท้รงหา้มไวว้่า “ไม่ควร” แต่อนโุลมเขา้กบัสิ่งท่ีไม่ควร ขดักบัสิ่งท่ีควร ให้
ตดัสินสิ่งนัน้ว่า “ไม่ควร” 
 ๒. สิ่งใดไม่ไดท้รงหา้มไว่า “ไม่ควร” แต่อนโุลมเขา้กบัสิ่งท่ีควร ขดักบัสิ่งท่ีไม่ควร ใหต้ดัสิน
สิ่งนัน้ว่า “ควร” 
 ๓. สิ่งใดไม่ไดท้รงอนญุาตไวว้่า “ควร” แต่อนโุลมเขา้กบัสิ่งท่ีไม่ควร ขดักบัสิ่งท่ีควร ให้
ตดัสินสิ่งนัน้ว่า “ไม่ควร” 
 ๔. สิ่งใดไม่ไดท้รงอนญุาตไวว้่า “ควร” แต่อนโุลมเขา้กบัสิ่งท่ีควร ขดักบัสิ่งท่ีไม่ควร ให้
ตดัสินสิ่งนัน้ว่า “ควร” 
 พระผูมี้พระภาคทรงวางหลกัตดัสินนีไ้ว ้ พทุธประสงคก็์เพ่ือใหภ้ิกษุสงฆใ์ชพ้จิารณาตดัสิน
เรื่องของเคีย้วของฉนัเป็นหลกั เช่น ธญัญชาติ ๗ ชนิด คือ 
 ๑. ขา้วสาลี ๒. ขา้วจา้ว   ๓. หญา้กบัแก ้ ๔. ขา้วละมาน 

 ๕. ลกูเดือย ๖. ขา้วเหนียว   ๗. ขา้วฟ่าง 
 ทัง้หมดนีเ้ป็น “ยาวกาลิก” ทรงหา้มฉนัในเวลาวิกาล 
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 ส่วนมหาผล ๙ ชนิด คือ 
 ๑. ตาล  ๒. มะพรา้ว  ๓. ขนนุธรรมดา 
 ๔. ขนนุส าปะลอ ๕. บวบ  ๖. ฟักเขียว 
 ๗. แตงกวา  ๘. แตงโม  ๙. ฟักทอง 
รวมทัง้อปรณัณชาติทัง้หมด เช่น ถั่วเขียว ถั่วราชมาส งา พืชผกัท่ีกินหลงัภตัตาหาร แมจ้ะไม่ได้
ทรงหา้มไม่ใหฉ้นัในเวลาวิกาล แต่อนโุลมเขา้กบัธญัญชาติ ๗ ชนิดนัน้ จงึจดัเป็นยาวกาลิก ไม่ควร
ฉนัในเวลาวิกาลดว้ย สรุปลงเป็นตรรกบทแบบนิรนยัไดด้งันี ้

  ธญัญชาติ ๗  =  A, มหาผล ๙  =  B,   ยาวกาลิก =  C 

    A  =  C 

    B  =  A 

  Therefore B  =  C    

   ธญัญชาติ ๗  เป็น  ยาวกาลิก 
   มหาผล ๙     อนโุลมเขา้กบั ธญัญชาติ ๗  

 เพราะฉะนัน้ มหาผล ๙ เป็น  ยาวกาลิก   

  น า้อฏัฐบาน =  A,   น า้ผลหวา้เป็นตน้  =  B,  ยามกาลิก  = C 

    A  =  C 

    B  =  A 

  Therefore B  =  A 

   น า้อฏัฐบาน  เป็น  ยามกาลิก 
   น า้ผลหวา้เป็นตน้  อนโุลมเขา้กบั น า้อฏัฐบาน 

 เพราะฉะนัน้ น า้ผลหวา้เป็นตน้ เป็น  ยามกาลิก 
 
พรหมชาลสูตร  

: พระสูตรทีใ่ห้ภาพเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของนักตรรกวทิยา 
 ในพรหมชาลสตูร ซึง่เป็นคมัภีรห์นึ่งในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มีขอ้ความท่ีกล่าวถึง
พวกสมณะและพราหมณก์ลุ่มหนึ่งผูมี้ช่ือเรยีกว่า “ตกักี”(Argumentationists) และ “วี
มงัสี”(Casuists) เป็นพวกท่ีชอบการโตเ้ถียง การพดูเล่นส านวนโวหารเพ่ือแสดงเหตผุลแนวคิด
ของตนในเรื่องต่าง ๆ  พวกสมณะและพราหมณเ์หล่านี ้จากมมุมองเชิงปรชัญา แบ่งออกเป็นกลุ่ม
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ต่าง ๆ เช่น สสัสตวาที, เอกจัจสสัสตวาที, อนัตานนัติกวาที, อมราวิกเขปิกวาที, อธิจจสมปุปัน
วาที, สญัญิวาที, อสญัญิวาที, เนวสญัญินาสญัญิวาที อจุเฉทวาที และทิฏฐธมัมนิพพานวาที 

  พวกสสัสตวาทีเป็นตน้นี ้ มกักล่าวอา้งทฤษฎีต่าง ๆ ตามความเช่ือถือของตน พวกเขา
หมกมุ่นอยู่กบัตรรกะและการวิพากษว์ิจารณ ์ และกล่าวสรุปความเห็นของพวกเขาดว้ยตวัเอง ถือ
เป็นผูพ้า่ยแพเ้พราะตอ้งเหน็ดเหน่ือยอยู่กบัการวิพากษว์ิจารณท์ฤษฎี ไม่สามารถท าท่ีสดุทกุขไ์ด ้

รายละเอียดเก่ียวกบัตกักีบคุคล ลาภีบคุคล และวีมงัสีบคุคล ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ 
 

 

อนุมานสูตร  

: แสดงความหมายของค าว่า “อนุมาน” ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา 
 ค าว่า “อนมุาน”ท่ีปรากฏในอนมุานสตูรนัน้ มีความหมายเท่ากบัค าว่า “ปัจจเวกขณะ” 
แปลว่า ตรวจสอบพจิารณา ท่านพระมหาโมคคลัลานะกล่าวสอนภิกษุทัง้หลายใหอ้นมุานตนดว้ย
ตนเองเพ่ือตรวจสอบว่าจะเป็นท่ีรกัหรอืไม่เป็นท่ีรกัของผูอ่ื้นไดอ้ย่างไร ดงัท่ีปรากฏในคมัภีรม์ชัฌิม
นิกาย มลูปัณณาสกต์อนหนึ่งว่า  
   ตตฺราวโุส  ภิกฺขนุา  อตฺตนาว  อตฺตาน   เอว   อนมุานิตพฺพ  
   “โย  ขฺวาย   ปคฺุคโล  ปาปิจฺโฉ  ปาปิกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต 
   อย   เม  ปคฺุคโล  อปปิฺโย  อมนาโป  อหญฺเจว  โข  ปนสฺส  
   ปาปิจฺโฉ  ปาปิกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต  อห   ปสฺส  ปเรส  
   อปปิฺจฺโฉ  อมนาโป” 
   ผูมี้อายทุัง้หลาย  ภิกษุพงึอนมุานตนดว้ยตนเองอย่างนีว้่า 
   “บคุคลผูมี้ความปรารถนาชั่ว ตกอยู่ในอ านาจแห่งความ 

   ปรารถนาชั่ว ย่อมไม่เป็นท่ีรกั ไม่เป็นท่ีชอบใจของเรา  
   เราเองก็เหมือนกนั ถา้มีความปรารถนาชั่ว ตกอยู่ในอ านาจ 
   แห่งความปรารถนาชั่ว ก็ย่อมไม่เป็นท่ีรกั ไม่เป็นท่ีชอบใจ 
   ของคนเหล่าอ่ืน”  
 ค าว่า “อนมุาน” ท่ีปรากฏในอนมุานสตูรนีมี้นยัต่างจากความหมายตามท่ีเขา้ใจกนั
โดยทั่วไปในวิชาตรรกวิทยา ค าว่า “อนมุาน”ในวิชาตรรกวิทยานัน้ หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้
ไดร้บัความรูอ้ย่างหนึ่งโดยอาศยัความรูอี้กอย่างหนึ่ง ตามทรรศนะของปรชัญาตะวนัตก หมายถึง 
วิธีรูส้ิ่งหนึ่งโดยอาศยัความรูอ่ื้นเป็นตวักลาง คือ เป็นความรูท่ี้เกิดขึน้โดยสรุปจากความรูอ่ื้นหรอื
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จากขอ้มลูอ่ืน  การนิรนยั(Deduction)เป็นการอนมุานประเภทหนึ่ง การอปุนยั
(Induction)ก็เป็นการอนมุานประเภทหนึ่ง 
 
 

ชัจจันธวรรคแห่งอุทาน 

: แสดงทฏิฐิของพวกตรรกวทิยาก่อนสมัยพุทธกาล 

 
  ในคมัภีรข์ทุทกนิกาย  อทุาน กล่าวไวต้อนหนึ่งว่า  
   เอว   โอภาสิตเมว  ติตฺถิยาน  
   ยาว  สมฺมาสมฺพทฺุธา  โลเก  นปุปฺชฺชนฺติ 
   น  ตกฺกิกา  สชฺุฌนฺติ  น  จาปิ  สาวกา 
   ททฺุทิฏฺฐี  น  ทกฺุขา  ปมญฺุจเร 
  พวกเดียรถียก์ล่าวสอนโฆษณาอยู่อย่างนี ้ 

  ตราบเท่าเวลาท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่เสด็จอบุตัิ 
  พวกตกักิกะย่อมไม่บรสิทุธ์ิ และแมพ้วกสาวก(ของพวกเขา) 
  ก็ไม่บรสิทุธ์ิ คนมีทิฏฐิชั่วก็ไม่พน้จากทกุขไ์ปได ้  
 ในคมัภีรอ์รรถกถาขทุทกนิกาย อทุาน พระอรรถกถาจารยก์ล่าวถึงบทบาทของคนกลุ่มนีว้่า 
เป็นพวกท่ีมีความโดดเด่นในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะการโตเ้ถียง การใหเ้หตผุลเชิงตรรก แต่เป็น
ความโดดเด่นเพียงชั่วระยะเวลาท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่ไดเ้สด็จอบุตัิขึน้เท่านัน้ หลงัจากนัน้ 

ก็ซบเซาเหมือนห่ิงหอ้ยท่ีอบัแสง เหมือนลกูศรท่ีถกูยิงไปในเวลากลางคืน ย่อมไม่ปรากฏใหเ้ห็น คน
พวกนีแ้มจ้ะมีธรรมวินยัก็เป็นสิ่งท่ีกล่าวไวไ้ม่ดี เป็นพวกท่ีเวน้จากสมัมาปฏิบตัิ จงึไม่สามารถกา้ว
พน้จากสงัสารวฏัได ้
 

 

คัมภรีก์ถาวัตถุ  

: ภาพแห่งตรรกวทิยาเชงิพุทธในสมัยพระเจ้าอโศก 
 คมัภีรก์ถาวตัถไุม่มีค  าว่า “ตกักี, ลาภี, วีมงัสี” หรอื “ตกักิกะ” แต่เป็นท่ียอมรบักนั
โดยทั่วไปว่า คมัภีรก์ถาวตัถวุ่าดว้ยวิธีการแสดงเหตผุลเชิงตรรกโตต้อบกนั ซึง่ถือว่าเป็นแบบอย่าง
แห่งวิธีการใหเ้หตผุลท่ีใชก้นัอยู่ในรชัสมยัของพระเจา้อโศก เป็นค าโตต้อบระหว่างฝ่ายเถรวาทินซึง่
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เป็นผูถ้ามท่ีไม่ยอมรบัความมีอยู่แห่งอตัตา(Soul)หรอืบคุคล กบัลทัธิต่าง ๆ นอก
พระพทุธศาสนา และแมก้บักลุ่มต่างๆในพระพทุธศาสนาเองท่ีแยกตวัออกไป ซึง่เป็นผูต้อบท่ีกล่าว
อา้งว่าสจัภาวะอนัแทจ้รงิก็คืออตัตาหรอืบคุคล   ทัง้ ๒ ฝ่ายใชห้ลกัตรรกะในการโตต้อบกนั หวัขอ้
ส าคญัท่ีเป็นหลกัในการอภิปรายโตต้อบกนัมีอยู่ ๒๑๙ เรื่อง เช่น 

 เถรวาทิน      : บคุคลย่อมเป็นท่ีรูก้นัไดโ้ดยความหมายแห่งสิ่งแทจ้รงิหรอื  ?   

 ปคุคลวาทิน   : ใช่แลว้ 
 เถรวาทิน     : บคุคลย่อมเป็นท่ีรูก้นัไดโ้ดยท านองเดียวกนักบัสิ่งแทจ้รงิหรอื ?  

 ปคุคลวาทิน : ไม่ควรกล่าวอย่างนัน้ 

 เถรวาทิน : จงยอมรบัความพา่ยแพข้องท่านเถิด 

 อีกตวัอย่างหนึ่ง 
 ถาม  :  ขนัธท์ัง้หลายเป็นอดีต ไดไ้หม ? 

 ตอบ  :  ได ้
 ถาม  :  อายตนะ ธาต ุเป็นอดีต ไดไ้หม ? 

 ตอบ  :  ได ้
 ถาม  :  อดีตมีอยู่  ใช่ไหม ? 

 ตอบ  :  ไม่พงึกล่าวอย่างนัน้ 

 
ตรรกวิทยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
 การสงัคายนาของฝ่ายสนัสกฤต ท่ีชาลนัธร ภายใตก้ารด าเนินการของท่านปารศัวะและ
ท่านวสมุิตร โดยพระเจา้กนิษกะทรงใหค้วามอปุถมัภน์ัน้ มีพระสงฆ ์๕๐๐ รูปมารว่มประชมุ และ
ไดแ้ต่งคมัภีรอ์ธิบายพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาสนัสกฤต ๓ เล่ม คือ  
 ๑. สตูรอปุเทศ อธิบายพระสตุตนัตปิฎก  
 ๒. วินยัวิภาษา อธิบายพระวินยัปิฎก  
 ๓. อภิธรรมวิภาษา อธิบายพระอภิธรรมปิฎก   
 คมัภีรท์ัง้ ๓ นีถื้อเป็นหลกัฐานชัน้ตน้แห่งมหายาน ก่อนรชัสมยัของพระเจา้กนิษกะ ไม่มี
คมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเล่มใดท่ีแต่งเป็นภาษาสนัสกฤต  แต่หลงัจากยคุของพระเจา้กนิษกะแลว้ มี
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วรรณคดีพระพทุธศาสนาภาษาสนัสกฤตเกิดขึน้มาก และมีเนือ้หาครอบคลมุเรื่องต่าง ๆ  รวมทัง้
ตรรกวิทยาดว้ย  
 ลลิตวิสตระ วรรณคดีเล่มนีส้นันิษฐานว่าแต่งขึน้ก่อน ค.ศ. ๒๕๐ เป็นหนึ่งในบรรดา “นว
ธรรม” วรรณคดีเล่มนีก้ล่าวถึงตรรกศาสตรภ์ายใตห้วัขอ้ว่า “เหตวุิทยา” พรอ้มกบักล่าวถึงทฤษฎี
ของสงัขยา โยคะ ไวเสสิกะเป็นตน้ 

 ลังกาวตารสูตร   ถือว่าเป็นวรรณกรรมศกัดิส์ิทธ์ิมากในฐานะเป็นหนึ่งในบรรดา “นว
ธรรม” อายท่ีุแน่นอนของวรรณกรรมชิน้นีย้งัไม่มีใครรูแ้น่ชดั  สนันิษฐานว่าน่าจะแต่งขึน้ประมาณ
ปี ค.ศ.๓๐๐ เพราะมีขอ้ความกล่าวถึงส  านกันอกรตีทัง้ ๔ คือ (๑)สงัขยา ซึง่เป็นส านกัท่ีเช่ือใน
ความเป็นหนึ่งเดียว (๒)ไวเศษิกะ ซึง่เช่ือในความแตกต่าง (๓)นิครนัถปตุระ ซึง่เช่ือทัง้ในความ
เป็นหนึ่งเดียวและความแตกต่าง และ(๔)ชญาติปตุระ ซึง่ไม่เช่ืออะไรเลย แต่ท่านอารยเทวะ
ปฏิเสธขอ้มลูนี ้ประมาณปี ค.ศ.๔๔๓ ไดมี้การแปลลงักาวตารสตูรเป็นภาษาจีน 

 ลงักาวตารสตูรกล่าวถึงพวก“นยายิกะ”(Logicians)และพวกตกักิกะ(สนัสกฤต: ตารกิ
กะ=Dialecticians)  ในบทท่ี ๑๐ แห่งลงักาวตารสตูรนี ้กล่าวถึงพวก “ตกักิกะ”ว่า 
   

บทสรุป 
 วิเคราะหจ์ากขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถาแลว้ พอสรุปไดใ้นชัน้นีว้่า วิชา
ตรรกวิทยารุง่เรอืงพอสมควรแลว้ในอินเดียก่อนพทุธกาล สมยัพทุธกาล และหลงัพทุธกาล และ
โดยเฉพาะหลงัพทุธกาล ไดมี้นกัปราชญห์ลายท่านไดจ้ดัวิชาตรรกวิทยาใหเ้ป็นระบบ เจา้แห่ง
ความคิดก็แบ่งเป็นส านกัต่าง ๆ พอจะแบ่งยคุแห่งตรรกวิทยาไดเ้ป็น ๓ ยคุ คือ 
 ๑. ยคุโบราณ ประมาณ ๖๕๐ ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ.๑๐๐  ในยคุนีมี้ต  าราตรรกวิทยาท่ีมี
ช่ือเสียงมากคือ“นยายสตูร” แต่งโดย อกัษปาทะ เคาตมะ(Aksapada Gautama)และมีผู้
แต่งอรรถกถาอธิบายหนงัสือเล่มนีจ้  านวน ๑๓ เล่ม 

 ๒. ยคุกลาง ประมาณ ค.ศ. ๑๐๐-๑๒๐๐ ในยคุนีมี้ต  าราตรรกวิทยาท่ีมีช่ือเสียงมากคือ 
“ประมาณสมจุจยะ” แต่งโดย ทิคนาคะ(Dignaga)และมีผูแ้ต่งอรรถกถาอธิบายหนงัสือเล่มนี้
จ  านวน ๑๒ เล่ม 

 ๓. ยคุใหม ่ประมาณตัง้แต่ ค.ศ. ๙๐๐ เป็นตน้มา ในยคุนีมี้ต  าราตรรกวิทยาท่ีมีช่ือเสียง
มากคือ “ตตัวจินตามณี” แต่งโดย คงัเคศะ(Gangesa) มีผูแ้ต่งอรรถกถาอธิบายหนงัสือเล่มนี้
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จ านวน ๑๖ เล่ม มีผูแ้ต่งฎีกาอธิบายความเพิ่มเติมอีก ๑๙ เล่ม และมีหนงัสือประเภทอภิธานศพัท์
ประกอบอีก ๓ เล่ม 

 เนือ้หาในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถา แมจ้ะไม่ไดก้ล่าวถึงวิชาตรรกวิทยาโดยตรง แต่
มีเนือ้หาหลายตอนท่ีมีนยัเชิงตรรก ถา้มีการวิเคราะหแ์ลว้จดัระบบออกมา จะเห็นภาพไดช้ดัเจน
มากขึน้ แต่นกัปราชญฝ่์ายพระพทุธศาสนาเถรวาทหลายท่านก็ไม่นิยมท่ีจะใหท้ าอย่างท่ีว่านี ้

เพราะอาจท าใหเ้กิดความไขวเ้ขวในหลกัพทุธธรรมได ้
 สมยัพทุธกาล พระผูมี้พระภาคพทุธเจา้ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นยอดแห่งนกัตรรกวิทยา
โดยไม่ตอ้งสงสยั แต่หลงัจากพระพทุธองคเ์สด็จดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ พระเถระท่ีมีช่ือเสียง
ทางดา้นตรรกวิทยาคือท่านพระโมคคลัลีบตุรติสสเถระ ผูเ้ป็นปชูนียบคุคลในสมยัของพระเจา้อโศก
มหาราช  หลงัจากนัน้มา ท่านพระนาคเสนผูส้นทนาธรรมโตต้อบกบัพระยามิลินท ์ นบัไดว้่าเป็น
ยอดแห่งนกัตรรกวิทยาท่ีหาใครเทียบไดย้าก ต่อจากนัน้ ท่านทิคนาคะนบัไดว้่าเป็นยอดแห่งนกั
ตรรกวิทยาอีกท่านหนึ่งเช่นกนั   

 วิชาตรรกวิทยานี ้ โดยหลกัของวิชาแลว้เป็นสิ่งท่ีดี เพราะใหภ้าพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรา
อธิบายความ ในการอธิบายใหค้นเขา้ใจบางอย่าง ถา้ไม่มีการยกเหตผุลเปรยีบเทียบประกอบ บาง
กรณีก็ไม่สามารถน าเสนอภาพท่ีชดัเจนได ้ แต่วิชานีถ้า้คนท่ีน ามาใชมี้อธัยาศยัจิตใจท่ีเป็นอกศุล 

ย่อมก่อใหค้วามเสียหายผิดพลาดไดม้าก  เพราะฉะนัน้ ทกุครัง้ท่ีไดฟั้งใครบางคนอธิบายความ
ชีแ้จงเหตผุลบางเรื่อง จงึไม่ควรเช่ือเพราะเห็นว่าเป็นเหตผุลท่ีดี แต่ควรใชส้ามญัญส านกึ
เทียบเคียงดกูบัขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏอยู่ พจิารณาโดยถว้นถ่ีแลว้จงึค่อยเช่ือหรอืไม่เช่ือ ไม่ควรด่วน
สรุป สิ่งท่ีท าลายความรูส้กึของสงัคมมากท่ีสดุในทกุยุคทกุสมยัก็คือ ค าพดูของคนท่ีด่วนสรุป
ปรากฏการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง. 
 

 

 

 


