สารัตถธรรมมหายาน
๑. อรรถวา “มหายาน”
มหายาน มาจากราธาตุ ศั พ ท มหา+ยาน แปลว า “พาหนะที่ ใ หญ ” เป น คํ า เรี ย กที่ อ าศั ย การ
เปรียบเทียบ จากคําวา หินยาน ซึ่งมาจากศัพทวา หิน+ยาน ซึ่งมหายานแปลวา “พาหนะที่เลว ๆ เล็ก ๆ” ๑
มหายานยังมีความวา ยานที่สูงสุด๒ และตามความรูสึกของมหายาน คําวา มหายาน ไมเพียงแตเปน
ยานใหญ ยานที่สูงสุดเทานั้น ยังเปนยานที่รับคนไดทุกประเภท ทุกอาชีพ ทุกวัย และรวมทั้งสัตวโลกทุกรูปทุก
นามดวยและยานนี้ยังหมายถึงยานที่จะไปถึงพุทธภูมิ และความสําเร็จเปนพระพุทธเจาได
อรรถของมหายาน หมายถึง การขนสัตวใหขามวัฏฏสงสารไดมากกวาสาวกยาน ในมหาปรัชญาปาริ
ตาอรรถกถา คุรุนาคารชุน ไดอธิบายวา “พระพุทธธรรมมีเอกรสเดียว คือ รสแหงวิมุติ ความรอดพนจากปวง
ทุกข แตชนิดของรสมี ๒ คือ ชนิดแรกเพื่อตัวเอง ชนิดที่สองเพื่อตัวเองและสรรพสัตวดวย” ฝา ยสาวกยาน
มุงควมหลดพนเฉพาะตน ไมมีปณิธานในการโปรดสัตว แตฝายมหายานตรงกันขามยอมมุงพุทธภูมิกันเพื่อขน
สัตว ใหหลุดพนทุกขจนหมดสิ้น อธิบายวา พุทธศาสนิกชนฝา ยสาวกยานโดยทั่วไปแลวมุ งแตอรหัตภูมิเปน
สําคัญ ฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “สาวกยาน” สวนพุทธศาสนิกชนฝายมหายานลวนมุงพุทธภูมิทั้งนั้นจึงมีชื่อ
เรียกวา “โพธิสัตวยาน” บาง “พุทธยาน” บาง
ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร กลาวา “ถา สรรพสัตวไดสดับธรรมจากพระภควาบังเกิดศรัทธาความเชื่อ
ปสาทะความเลื่อมใส ไดวิริยะ บําเพ็ญบารมีเพื่อสรรเพชรดาญาณอันเปน ธรรมชาติ ญาณอันปราศจากครู
อาจารย ญาณแหงพระตถาคต กําลังความกลาหาญ มีความกรุณาปรารถนาตอความสุขของสรรพสัตว บําเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชนตอทวยเทพและมนุษย โปรดสารรพนิกรใหพนทุกข นั้นชื่อวา “มหายาน”
อาจารยนาคารชุนกลาวไวใน “ทวาทศกายศาสตร” อีกวา “มหายานคือยานอันประเสริฐกวายานทั้ง
๒”๓ เหตุนั้นชื่อวา “มหายาน” พระพุทธเจาทั้งหลายอันใหญยิ่ง ทรงอาศัยซึ่งยานนี้ๆ จะสามารถนําเราเขาถึง
พระองคได เหตุนั้นจึงชื่อวา “มหา” อนึ่งปวงพุทธเจาผูมหาบุรุษไดอาศัยยานนี้เหตุนั้น จึงชื่อวา “มหา” แลอีก
ทั้งสามารถดับทุกขอันไพศาลของสรรพสัตวและประกอบประโยชนอันยิ่งใหญใหถึงพรอม เหตุนั้น จึงชื่อวา
“มหา”
๑

จาก ปรัชญามหายาน โดย อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ
๒
อนุตรยาน จากประวัติแนวคิดมหายาน ของ ล. เสถียรสุต
๓
ทวิยาน ได้ แก่ สาวกยาน ,ปัจเจกยาน

อนึ่ ง พระโพธิ สัต ว ทั้ง ปวง มีพ ระอวโลกิเ ตศวรโพธิสั ตว พระสถามปราปตโ พธิ สั ตว พระเมตเตยย
โพธิสัตว พระมัญชุศรีโพธิสัตว พระสมันตภัทรโพธิสัตว และพระกษิติครรภโพธิสัตว เปนตน ปวงมหาบุรุษได
ทรงอาศัย เหตุนั้นจึงชื่อวา “มหา” อนึ่ง เมื่ออาศัยยานนี้แลว ก็ยอมเขาถึงที่สุดแหงธรรมทั้งปวง เหตุนั้นจึงชื่อ
วา “มหา”
๒. ตรีกาย
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีขอความที่ยกยอง “มหายาน” อีกเปนจํานวนมากในคัมภีรของมหายาน
เชน เรียกวา อนุตรยาน ยานอันสูงสุด, โพธิสัตวยาน ยานของพระโพธิสัตว, พุทธยาน ยานของพระพุทธเจา,
เอกยาน ยานอันเอก เปนตน
สรุปแลว ยานในพระพุทธศาสนาไดแบงออกเปน ๓ คือ
๑. สาวกยาน (เซียบุงเส็ง) คือยานของพระสาวก ที่มุงเพียง อรหัตภูมิ ซึ่งรูแจงในอริยสัจ ๔ ดวยการสดับ
จากพระพุทธเจา
๒. ปจเจกยาน (ตกกักเส็ง) คือ ยานของปจเจกพุทธเจา ไดแกผูรูแจงในปฏิจจสมุปบาทดวยตนเอง แตไม
สามารถแสดงธรรมสั่งสอนสัตวใหบรรลุมรรคผลได
๓. โพธิสัตวยาน (พูสักเส็ง) คือยานของพระโพธิสัตว ซึ่งไดแกผูมีใจคอกว างขวาง ประกอบดวยมหา
กรุณาในสรรพสัตว ไมตอ งการ อรหัตภูมิ ปจเจกภูมิ แตปรารถนาพุทธภูมิ เพื่อโปรดสัตวไดกวางขวาง
กวา ๒ ยานแรก
ในโพธิจิตสูตร (พูที้ซิมเก็ง) พราหมณกัสสปโคตร ไดทูลถามพระพุทธเจา วา “การหลุดพน มีความ
แตกต า งกั น ด ว ยหรื อ ” พระพุ ท ธองค ท รงตรั ส ตอบว า “วิ มุ ต ติ ม รรค หาได มี ค วามแตกต า งกั น ไม ก็ แ ต
ยานพาหนะที่จะไปนั้นมีความแตกตางกันอยู อุปมาเหมือนถนนหลวง ยอมมีผูไปดวยพาหนะ คือ ชางบาง มา
บาง ฬาบาง เขาทั้งหลายยอมบรรลุถึงนครอันตนปรารถนา เพราะเหตุนั้น สาวกยาน ปจเจกยาน อนุตรสัมโพธิ
ยาน ทั้ ง ๓ นี้มี ต า งกัน ก็แ ตม รรควิมุ ตติห ามีค วามแตกตา งกัน ไม ” แลว พระผู มี พ ระภาคได ต รั ส ต อ ไปว า
“หนทางความหลุดพนไมมีต่ําสูง แตยานพาหนะทั้งหลายมีความแตกตาง ผูมีปญญาพึงเปรียบเทียบเชนนี้แลว
พึงเลือกเอายานที่ประเสริฐสุด”
ในอุป าสกศีล สูต ร (อิว ผอ สักา ยเก็ง) มีคํา อุป มาที่นา ฟง อีก คือพระพุ ทธดํ า รัส วา “ดูกอนกุล บุตร
เปรียบเหมือนแมน้ํา คงคา สัตว ๓ ตัวไดวายขามไปดวยกัน คือ กระตาย มา และชาง กระตายไมอาจหยั่งถึง
พื้นดินไดลอยขามน้ําไป มาบางขณะก็หยั่งถึง บางขณะก็หยั่งไมถึง สวนชางนั้นยอมหยั่งถึงพื้นดิน แมน้ําคงคา

นั่น เปรียบดุจดั่งปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการสาวกขาม เปรียบเหมือนกระตาย ปจเจกพุทธขามเปรียบเหมือน
มา แตตถาคตขามเปรียบเหมือนชาง”
๓. เอกยาน
ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ก็กลาววา พระพุทธองคทรงตรัสเทศนา อุปมายานทั้ง ๓ ไวดั่งนี้คือ สกลโลก
เปรียบดวยบานที่ถูกไฟกิเลสเผาผลาญประชาสัตวเปรียบดวยผูอาศัยในบานนั้น ดวยอํานาจของอวิชชาก็ทําให
หลง ไมคิดจะหลบหลีกหนีเพลิง พระพุทธองคทรงมีกรุณายิ่งนัก จึงทรงประทานอุบายชักนําวา ถาแมยอมออก
จากบานแลว ก็จักประทานรถบรรทุกสมบัติของอันมีคาอันนาเพลิดเพลินอันเทียมดวยแพะ กวางและวัว ให
ประชาสัตวเหลานั้น ดวยความตองการอยากไดของประทาน จึงยอมออกมา ครั้นแลวพระองคผูเปรียบดวย
บิดาของปวงสัตวแทนที่จะประทานรถเล็ก ๆ อันเทียมดวยสัตวทั้ง ๓ นั้นให พระองคกลับประทานรถมหึมา
บรรจุมหาสมบัติอันใชมิรูสิ้น เทียมดวยโคขาวที่ทรงพลังมหาศาลให สาวกยานเปรียบดวยยานที่เทียมดวยแพะ
ปจเจกยานเปรียบดวยยานที่เทียมดวยกวาง โพธิสัตวยานเปรียบดวยบานที่เทียมโค ทั้ง ๓ ยานนี้ เปนเพียง
อุบายโกศลธรรมยังหาใชยานที่แทจริงไม ยานที่แทจริงมียานเดียว คือ เอกยานหรือพุทธยานเทานั้น หลักกาย
เอกยาน จึงเปนความคิด สมานเชื่อ มตรีย านใหหลอมเขา มาสูจุดเดียวกัน ไดอยา งแนบเนียน และก็คงเปน
มหายานคือสูพุทธภูมิ โพธิสัตวยานเหมือนการทําเหตุ พุทธยานเหมือนผลอันเกิดจากเหตุท่บี ําเพ็ญบารมีแลว
แตก็เปนการยกจิตใหสูง มุงตอพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเกิดดวยน้ําใจที่กรุณาตอโลกเปนมูลฐาน
๔. ตรีกาย
หลักการใหญ ๆ ของมหายานอยูที่หลักเรื่อง “ตรีกาย” กายทั้ง ๓ ของพระพุทธเจา
หลังจากที่พระพุทธเจา ไดเ สร็จดับ ขันธปรินิพพานไปแลว เหลา สาวกเริ่มคิดถึงความอัจฉริยะของ
พระองคมากยิ่งขึ้น ตามทรรศนะของสาวกยานิกชนพระพุทธเจา เปนอภิบุคคล ผูไดบรรลุความสมบูรณแหง
ปญญาในชีวิตนี้ เพราะอํานาจความเจริญทางจิตใจ และบุญกรรมที่ไดสั่งสมมาแตอดีตชาติ ความเคารพอัน
ลึกซึ้งที่เหลาศานุศิษยของพระองคมีอยู ทําใหไมพอใจดวยความเปนมนุษยธรรมสามัญพระบรมครูของตน จึง
พยายามสรางสรรคใหพระองคเปนสิ่งที่เหนือกวาวิญญาณอมตะถึงคัมภีรบาลีก็ไดกลาวถึงชีวิตอันสูงล้ําสําหรับ
พระพุทธเจา นอกเหนือไปจากชีวิตโลกียอีกดวย
เพราะความคิ ด ว า พระพุ ท ธเจ า มี ส ภาพสู ง ล้ํ า เหนื อ ชี วิ ต โลกี ย จึ ง ทํ า ให ลั ท ธิ ม หายานอธิ บ าย
พระพุทธเจาใน ๓ วิธี

๑ นิรมานกาย หมายถึง กายที่เปลี่ยนแปลงได ตามสภาพของสังขารในฐานะที่เปนมนุษย พระศากย
มุนีผู ทอ งเที่ ยวอยูบนโลก สั่งสอธรรมแกสานุศิษ ยข องพระองค ดับ ขันธปรินิ พ พานเมื่อพระชนมายุ ได ๙๐
พรรษา
๒ สัมโภคกาย หมายถึง กายอันมีมีสวนแหง ความรื่นเริงในฐานะเปนพุทธอุดมคติผูสั่งสอนแกพระ
โพธิสัตวทั้งหลาย
๓ ธรรมกาย หมายถึง กายอันเกิดจากธรรม ในฐานะเปนสภาพสูงสุด หลักแหงความรู ความกรุณา
และความสมบูรณ
มหายานชั้นแรกดูเหมือนจะมีทัศนะตรงกับเถรวาทที่วา พระพุทธเจาทรงมีกายเพียง ๒ เทานั้น คือ
ธรรมกาย และ นิรมานกาย
ธรรมกายนั้น มีพระพุทธวจนะที่ตรัสโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตรแหงทีฆนิกาย สวนนิรมานกายนั้น
ไดแกพระกายของพระศาสดาที่ประกอบดวยขันธ ๕
ในคัมภีรฝายมาธยมิกชั้นแรก ก็ยังไมพบกายี่ ๓
ธรรมกาย ตามนัยแหงเถรวาทหมายถึงพระคุณทั้ง ๓ ของพระพุทธเจา อันไดแก พระมหาปญญาคุณ
พระมหาวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
มหายานไดสรางลัทธิตรีกายขึ้นดวยวิธีเพิ่มกายอีกกายหนึ่งเขาไป คือ สัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของพระ
พุท ธองคอันสํา แดงใหเห็ นเฉพาะหมูพ ระโพธิสัตวมหาสัต ว เปนทิพ ยะภาวะอันมี รัศมี รุงเรื่องแผซา นทั่วไป
เพราะฉะนั้นแมจนกระทั่งบัดนี้ พระโพธิสัตวก็ยังอาจเห็นพระศากยมุรีพุทธเจาไดในรูปสัมโภคกาย พระพุทธ
องคทรงอาจสดับคํา สวดมนตของเรา แมพระองคจะดับขันธปรินิพพานไปแลวก็ดี ทั้งนี้ก็ดวยการดับขันธปริ
นิพพานนั้นเปนเพียงการสําแดงใหเห็นปรากฏในรูปนิรมานกายเทานั้น สวนธรรมกายนั้นก็เปนภาวะอมตะ ไมมี
เบื้องตน ทามกลาง ที่สุดแผคลุมอยูทั่วไป ความคิดเรื่องสัมโภคกายนี้ มหายานไดรับจากนิกายมหาสังฆิกะและ
ใหหมูคณาจารยของมหายานก็ไมมีความเห็นพองกันในเรื่องนี้
อันที่จริง พระพุทธองคมิใชมีถึง ๓ กาย คงมีแตเพียงกายเดียวตรีกายตามนั้นเปนเพียงลักษณะของ
พระพุทธเจาเทานั้น ถากลาวตามทรรศนะในแงความสมบูรณ ความเปนสากล พระองคก็คือธรรมกายอันสูงล้ํา
หรือถามองจากทรรศนะความเปนอุดมคติ พระองคก็คือสัมโภคกายผูสั่งสอนพระโพธิสัตว เพื่อชวยเหลือพระ
โพธิสัตว ในการทํางานปลดเปลื้องสรรพสัตวจากกองทุกข อนึ่ง เมื่อพิจารณาตามทรรศนะนิรมานกาย พระองค

คือศากยมุนีผูประสูติ ณ สวนลุมพินี ไดตรัสรูสัจธรรมภายใตตนโพธิ์ และดับขันธปรินิพพาน เมื่อไดเผยแผพระ
พุทธธรรมตามพระปณิธานที่ไดตั้งไว
ในกายตรยะสูตร อันเปนสูตรหนึ่งของมหายาน ไดกลาวไววา “พระอานนทไดทูลถามพระพุทธเจาวา
สมเด็จ พระผูมีพระภาคทรงมีพระกายเพีย งหนึ่งเทา นั้นหรือ พระพุทธองคตรัส ตอบวา ตถาคตมีสามกาย”
ดังนั้นจึงเห็นไดวาตรีกายนี้ หมายถึงลักษณะ ๓ ประการของพระพุทธเจา ดังนี้
๕. วิสุทธิภูมิ
มหายานมีมติวา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีจํานวนมากมายดุจเมล็ดทรายในคงคานที และใน
จักรวาลอันเวิ้งวางนี้ ก็มีโลกธาตุที่พระพุทธเจามาอุบัติแสดงพระสัทธรรมเทศนาอยูทั่วไปนับประมาณมิได ทั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เชนปจจุบันโลกธาตุของเราวางจากพระพุทธเจามา ๒ พันกวาป แตในขณะนี้ ณ
โลกธาตุ อื่ น ก็ มี พ ระพุ ท ธเจ า องค อื่ น ๆ ทรงดํ า รงพระชนม อ ยู แ ละกํ า ลั ง สั่ ง สอนสรรพสั ต ว โลกธาตุ ที่ มี
พระพุทธเจามาอุบัตินั้นบางทีเรียกวา “พุทธเกษตร” บางพุทธเกษตรบริสุทธิ์สมบูรณดวยทิพยภาวะนารื่นรมย
สําเร็จดวยอํานาจปณิธานของพระพุทธเจาพระองคนั้นก็มี สํา เร็จแลวดวยกรรมนิยมของสัตวก็มี เปนสถานที่
สรรพสัตวในโลกธาตุอื่นๆ ควรมุงไปเกิด ที่สําคัญและมีชื่อเสียงโดงดังคือ สุขาวดีพุทธเกษตร ของพระอมิตาภะ
อยูทางทิศตะวันตกแหงหนึ่ง พุทธเกษตรของพระพุทธไภสัชชคุรุไวฑูรยประภาราชา อยูทางทิศตะวันออก เปน
พุทธเกษตรซึ่งมีรัศมีไพโรจนแลวดวยมณีไพฑูรย พุทธเกษตรของพระอักโษภยะ แหงหนึ่ง และมณฑลเกษตร
ของพระเมตไตรยโพธิสัตวในดุสิตสวรรคอีกแหงหนึ่ง เกษตรทั้ง ๔ นี้ปรากฏวา สุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิต
ตาภะ เปนที่นิยมของพุทธศาสนิกชนฝายมหายานมากที่สุด ถึงกับสามารถตั้งเปนนิกายเอกเทศตางหาก
ปรากฏตามประวัติศาสตรมหายานวาสาวกแหงนิกายสุขาวดีนั้นมีประมาณเหนือสาวกนิการอื่นอยาง
เปรียบเทียบกันไมไดเลย การที่มหายานสรางพุทธเกษตรอันมีลักษณะอุดมดวยความสมบูรณพูลสุขเปนทิพย
ภาวะเชนนี้ ก็เพื่อการตอบสนองความตองการของมหาชนที่ยังอยากมีชีวิอยูเสวยสุขารมณยังไมอยากบรรลุพระ
นิพพานนั้นนอกนักหนา ดวยสวนมากเห็นกันไปวาเปนการยากลําบากมากที่จะใหบรรลุพระนิพพาน มหายาน
เลยปลอบใจวา อยากลัวเลยมีพุทธเกษตรอันสุขบายอยูมาก เมื่อไมอยากจะไปนิพพาน ก็จ งไปเกิดในพุทธ
เกษตรเหลานั้นเถิดแลวก็จะไดบรรลุนิพพานไดโดยสะดวกซึ่งเปนที่ถูกอกถูกใจของมหาชนเปนอยางยิ่ง
๖. พุทธปรัชญามหายาน
ปรัชญามหายาน สรุปลงไดเปน ๒ สาย คือ สายศูนยตวาทิน (คงจง) สายหนึ่ง และสายอัสติวาทิน (อู
จง) อีกสายหนึ่ง

สายศูนยตวาทิน ไดแกปรัชญาซึ่งคุรุนาคารชุนเปนผูประกาศความคดตามแนวปรัชญานี้อยางพิสดาร
ศูนยตวาทินถือวา สังขตธรรมก็ดี โดยสภาพปรมัตถแลว ยอมมีภาวะอันเดียวคือ “ศูนยตะ” แตสวนโลกียสมมติ
แลวก็ยอรับรองตามบัญญติวามีอนั่นมีนี่ บุญบาปสัตวบุคคลแมกระทั้งพระนิรวาณวาโดยโลกียะแตกตางกันจริง
แตเมื่อวาโดยปรมัตถแลวมีสภาพเทากับหมดคือสูญ
ศนยตวาทิน ไมไดกลาวถึงมูลการณะของโลก ในฐานะอันเปนภาวะอันมีอยูเปนอยูโดยตัวของมันเอง
ซึ่งเปนพระพุทธมติดั้งเดิมในขอวา สพฺเพ ธมฺมา อนฺตตา นั้นเอง
สวนอัสติว าทินนั้น ยังแบงออกเปน ๒ ก็คือ กึ่ง ปรัชญาจิตตภูตตถตาวาทิน และกิ่ง จิตตอนิจ จตา
วาทิน
กึ่ งปรั ช ญาจิ ต ตภูตตถตาวาทิน กลา วถือ มู ลการณะของโลกว า เปนภาวะที่ มีอ ยู โ ดยตั ว มัน เอง ซึ่ง
เรียกวาจิตสากลอันเปนสภาพที่ทรางอยูทั่วไปในสรรพสัตว ภาวะอันนี้มีชื่อเรียกตาง ๆ เชน พุทะภาวะ ตถาคต
ครรภ สัตยาตมัน สัตยจิต และธรรมการเปนตน ปรากฏการณตาง ๆ เปนเพียงพฤติภาพของสภาพสากลอันนี้
เทานั้น พระสูตรมหายานสวนใหญเปนของฝายนี้มากและปรัชญาแบบนี้เจริญมากในประเทศจีนและญี่ปุน
กิ่งทั้งสองนั้น ถือวาอาลยวิญญาณหรือจิตเกิดดับเปนสันตติธรรมปรากฏการณทั้งหลายเปนเงาสะทอน
ของจิต แตสภาพการเกิดดับ ซึ่งเรียกวา พลังงานบาน พีชะบาง อันเก็บอยูในจิตธาตุนั้นมีอยูโดยปรมัตถ จะ
ปฏิเสธวาไมมีอยางศูนยตวาทินไมได ปรัชญากิ่งนี้ไมรับเรื่องมูลการณะของโลกเปนอมตะภาวะสากลแผซาน
ทั่วไปอยางกิ่งตน เพราะฉะนั้น จึงควรเรียกวา จิตตอนิจจตาวาทิต หรือมีอีกชื่อเรียกวา “วิชญาณวาท” หรือ
โยคาจาร ตามนามของปกรณพิเศษเลมสําคัญของฝายนี้
สวนกิ่งจิตตภูตตถตาวาวิน มีอีกชื่อหนึ่งวา สังฆวาท และยังแตกิ่งยอยออกไปอีก ๒ กิ่ง คือ กิ่งพาห
ยารถานุเมยวาท และกิ่งพาหยารถปรัตยักษวาท
กอนที่จะบรรยายถึงพุทธปรัชญา ขอแนะนํา ความหมายเบื้องตน สักเล็กนอยว า การบรรยายพุทธ
ปรัชญานี้ มิไดหมายถึง การบรรยายเรื่องพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่กระแสทางดําเนินแหงศาสนา
กับปรัชญาไดแตกสาขาแทรกแยกออกเปนคนละสาย ถาจะกลาวตามอุบัติการณศาสนาและปรัชญามีบอเกิด
แหงเดียวก็ จริง แตเพราะเหตุที่ลว งเวลา ตอ มาพฤติการณทั้ง ๒ อย า งมิไ ดเ ปน ไปในกระแสเดีย วกั น การ
บรรยายศาสนาและปรัชญาจึงไดแยกทางกันคนละวิธีคนละทางตลอดมา

เหตุการณเทาที่ปรากฏอยูในศาสนาโดยทั่ว ๆ ไป ความสําคัญของศาสนาเพงเล็งไปถึงการปฎิบัติ และ
ความเชื่อถือในคําประศาสน เทา ที่มีอยูในคัมภีรนั้น ๆ อยางแจมแจงชัดเจนเจน ถาหากเขาประพฤติตามคํา
ประศาสนและขนบธรรมเนียมนั้น ๆ แลว ก็ถือวาเขาเปนศาสนิกชนโดยชอบธรรมคนหนึ่งไดถึงเขาจะไมหยั่งรู
ความหมายของคัมภีรนั้น ๆ ก็ตาม แตเนื่องจากเขามีความเชื่อมั่นในคัมภีรและประพฤติตัวตามคัมภีรอยูดวย
จึงจัดวาเขาเปนศาสนิกชนโดยแท
แตสวนวิธีฝายปรัชญา ไมมีคติการดังกลาวนี้ คือในการดําเนินไปสูจุดประสงค ปรัชญาถือเอาปญญา
ญาณเปนเครื่องนํา เรื่องที่หา งไกลจากบริเวณปญ ญาญาณ ปรัชญายอมไมรู อาศัยเหตุผลนี้ วิ ธีดํา เนินของ
ปรัชญาจึงบงถึงเหตุผลเปนหลักสําคัญ ถา จะกลาวถึงจิตใจของปรัชญาเมธี ความเชื่อในความจริงแหงเหตุผล
จัดวาเปนคุณวุฒิอันจําเปนยิ่ง ดังนั้นหนาที่ของปรัชญาเมธีก็คือ การอธิบายถึงวัตถุประสงค ตามแนวเหตุผลให
คนอื่นเขาใจตาม คนอื่นจะประพฤติหรือไม ไมเกี่ยวกับปรัชญาเมธี แตถากลาวถึงการชี้แจง ทําใหคนอื่นเขาใจ
ตามแนวความเห็นของผูบรรยายแลว นับเปนหนาที่โดยตรงของปรัชญาเมธีโดยแทหรือจะกลาวไดวา ปรัชญา
เมธียอมพยายาที่จะอธิบายใหเขาเขาใจตามแนวเหตุผล แตฝายศาสนาจารยแนะนําใหประพฤติตามแนวคัมภีร
ที่มีอยู หลักอันนี้แหละเปนหลักสําคัญ ซึ่งจําเปนตองอาศัยเปนปทัสถานในการกาวหนาไปสูจุดประสงคแหง
ปรัชญาตอไป
ดังทีไดกลาวมาแลว ปรัชญายอมถือหลักเหตุและผลเปนเกณฑ เหตุนั้นพุทธปรัชญาจึงดําเนินไปตาม
กระแสเหตุผล หนาที่ของนักปรัชญา จึงตองไปดวย ในที่นี้ถาจะมีคําถามวา คําประศาสนของพระองคยังขาย
เหตุผลถือกับวาเปนหนาที่ที่นักปรัชญาจะตองชวยชี้แจงเพิ่มเติมดวยหรือขอตอบวา คําประศาสนขอพระองค
ไมขาดเหตุผลใด ๆ เลย แตทวาเหตุผลนั้น ๆ ยังไมแจงแจงเพียงพอกับสามัญที่จะไดเห็นอยางชัดเจน เชน
อริยสัจจองกที่ ๑ ซึ่งมีความวา “สิ่งทั้งปวงเปนทุกข” อริยสัจจองกนี้ ทํา ใหเกิดคํา ถามขึ้น หลายสาย เช น
ลักษณะของสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไร เปนสิ่งเที่ยงแทหรือเปนของสูญ ดังนี้เปนตน เนื่องจากอริยสัจจองกนี้ ยังไมมี
เหตุผ ลประกอบอยา งชัด เจนเพียงพอถึงกับคนสามัญจะเขา ใจไดทัน ทีนั่น เอง ตอมาชั้ นอรรถกถาจารย จึ ง
อธิบายไวโดยนับยืดยาวพิสดาร นี่แหละถือเปนอุบัติการณแหงพุทธปรัชญา
ความจริงการที่มติความเห็นฝายปรัชญาตาง ๆ ไดแตกแยกออกไปดั่งนี้ก็เพราะเหตุคือ การอาศัยหลัก
ทั่วไปเปนพื้นฐานนั่นเอง ในเรื่องหลักเฉพาะ ปรัชญาไมสูจะแตกตางกันเทาไรนัก อยางไรก็ตาม ในสวนพุทธ
ปรัชญา เนื่องจากสาวกยานคอยขางหนักไปทางปฏิบัติมากกวาทางใชวิจารณ เหตุนั้นเถรวาทจึงยึดถือเรื่อง
เบญจขั นธเปนอยา งไร การดับเบญจขันธจะเปนอยางไร เปนมูลปญ หาตน เคาแหงเถรวาท โลกโดยทั่วไปมี
ลักษณะอยางไรเปนปญหาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท เปนปญหาซึ่งฝายเถรวาทไมคอยเอาใจใสเทา ไรนัก อันที่

จริงผูอาศัยหลักการปฏิบัติไมคอยเอาธุระในเรื่องโลก โลกนี้เปนสูญหรือขณิกะ โลกนี้มีอยูในสวนรูปหรือในสวน
นาม อยางไรก็ชาง ผูปฏิบัติตองการดับเบญจขันธ โดยเฉพาะเทานั้น โลกจะมีอยูจริงหรือไมสุดแลวแตโลก ไม
เปนธุระจะพึงใสใจผูที่ตกอยูในน้ํา เขายอมตองการจะขึ้นจากนั้น น้ําลึกตื้นอยางไร จืดหรือเค็มมีปลาหรือไม
เขาไมสูจะใสใจนัก เหตุนนการอธิบายถือความหมายของขณิกทางนิกายเถรวาทจึงมิไดแยกออกจากหลายสาขา
หรืออยางอาจาริยวาท
แตสิ่งที่นับวาเปนธรรมชาติของบางคน ซึ่งไมพอใจในการแสวงหาผลอยางเดียว โดยอยากผูอยากเห็น
เหตุการณตาง ๆ ซึ่งจะนําไปยังผลที่ตนประสงค บางคนอยาหนีใหพนทุกข บางคนอยากลิ้มรสความทุกข ลองดู
วาเปนอยางไร บางคนประสงคใหพนไปจากโลก แตบางคนแสวงหาสภาพและพฤติการณของโลกใหละเอียด
ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ เชนนิสัยของนักศาสนาฝายมหายานก็เชนเดียวกัน ตองการจะพิจารณาดูลักษณะของขณิก วา
เปนอยางไรโดยอาศัยนิสัยเชนนี้เปนมูลเหตุ ในสมัยตอมา จึงทําใหมหายานแยกออกเปน ๔ สาขา
ในที่นี้ควรสังเกตดูถึงมูลเหตุแหงการแยกพุทธศาสนิกชน ออกเปนนิกายตางๆ ที่มิไดหมายถึงการแยก
ปรัชญา เชน ในเมืองไทย เถรวาทแยกออกเปน ๒ นิกายใหญ ๆ และในเมืองญี่ปุน มหายานแยกออกประมาณ
กวา ๑๓ นิกาย การแยกเชนนี้เปนไปในทางเพงเล็งถึงวินัย ไมใชทางปรัชญาเชนประเพณีการหมผาเปนตน เหตุ
นั้น การแยกโดยเพงเล็งทางวินัยจึงไมมีความหมายเหมือนเรื่องปรัชญา๔
อยางไรก็ตาม มติ ๔ อยางนี้ ถึงแมจะมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องอื่น ๆ อยูบางก็ตาม แตเนื่องจาก
หลักเกณฑที่มุงถึง ขณิกวาท อันแนนอนรวมกัน จึงจําเปนที่เราตองรูในมติเหลานี้เปนพื้นฐานไวกอน แลวจึง
กาวไปสูเนื้อแทของปรัชญาโดยตรง
ศูนยวาท หรือ ศูนยตวาทิน
ถากลาวถึงลัทธิศูนยวาท ทานคุรุนาคารชุนเปนเจาของลัทธินี้โดยตรง ดังไดกลาวมาแตตอนตนนั้นแลว
คําวา “ศูนยวาท” ถาจะแปลตามตัวหนังสือก็คือ วาทะที่วาดวยความสูญ ถาแปลตามพุทธปรัชญา ก็คือวาทะ
ที่วา ขณิกเปนสูญ และเหตุนั้นนิพพานจึงพลอยเปนสูญไปดวย หรืออีกนัยหนึ่ง วาทะที่ถือวานามรูปที่มีสภาพ
เปนสูญ และพรอมทั้งนิพพานดวยนั้นคือสูญนั่นเอง
ตามนัยความเห็นที่แลวมา พอจะเห็นไดวา สิ่งใดที่ปรากฏอยูสิ่งนั้นมีความประจักษอยูชั่วขณะเทานั้น
คือมีลักษณะเปนขณิก ถาพิจารณาดูถึงลักษณะแหงความเปนขณิกนั้นแลว จะเห็นไดวาบรรดาสิ่งทั้งหลาย ซึ่ง
๔

การแตกแยกนิกายของเถรวาท เกิดจากการไม่ลงรอยกันในเรื อง “วินยั ” ส่วนการแตกแยกนิกายของมหายานนัน เกิดจาก
การไม่ลงรอยกันในด้ าน “ธรรม”

ปรากฏอยูชั่วขณะนั้นมีลักษณะตายตัว คือ ทุก ๆ สิ่งมีลักษณะจํากัดอยูในตัวมันเอง ที่เขาใจและเรียกกันวา
ลักษณะสามัญนั้น หามีอยูในสิ่งนั้นไม เชน ตามธรรมดาเมื่อเราเห็นโคหลาย ๆ ตัว ยืนอยูตอหนาเรา เราก็เขาใจ
ไดทันที ว า สั ตวทั้ งหมดนั่นเปนสัต วชนิ ดเดียวกั นคือ เป นโค การที่เ ขา ในเชน นี้ก็ เพราะเราถื อ กัน กวา สั ตว
เหลานั้นมีลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งเราใชภาษาธรรมดาเรียกวา ลักษณะสามัญนี้เปนความเขาใจตามธรรมดา
หรือเขาใจอยางโลก ๆ แตถาจะดูกันในแงความจริงแลว สัตวเหลานั้นมิไดมีลักษณะสามัญแมแตนอย ทั้งนี้ก็
เพราะการเพงเลือกเอาลักษณะสามัญเปนมาตรฐานแหงความเปรียบเทียบ จําตองมีขอสําคัญอยูอันหนึ่งวา สิ่ง
ที่เราเปรียบเทียบดูกันจะตองอยูตอหนาเราจนสามารถเพงเลือกเอาลักษณะสามัญเปนมาตรฐานได และทั้งตัว
เราผูเปรียบเทียบก็จําตองคงอยูดวย แตตามกระแสเหตุผลที่แลวมา เรารูกันอยูแลววา ไมมีสิ่งใดซึ่งคงอยู เมื่อ
เปนดั่งนี้แลวก็หมายวาผูเปรียบเทียบและสิ่งถูกเปรียบเทียบ เปนสิ่งที่ไมคงอยูทั้งสองอยาง คือเปนไปชั่วขณะ
ฉะนั้น ฝายผูจะเปรียบเทียบก็ดี หรือสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบก็ดี ไมมีเวลาพอที่จะคงอยูใหเปรียบเทียบกันได เหตุ
นั้น เราจึงไมสามารถที่จะเพงเล็งเลือกหาลักษณะสามัญจากสิ่งทั้งหลายนั้นได
โดยยึ ด หลั กดัง กล าวนี้ เราจึงเห็นว าสิ่ งที่ไมคงอยู เราไมอาจกลา วได ว า สิ่งนั้นมี ลัก ษณะสามั ญ จึ ง
เปนอันวา สิ่งเหลานั้นมีลักษณะจํากัดอยูเฉพาะในตัวของมันเอง
บัดนี้จะไดพิจารณาดูวา สิ่งที่มีลักษณะจํากัดอยูเฉพาะในตัวมีสภาพของตนเองหรื อไม ถ าสิ่งนั้น มี
สภาพของตนเองจริงแลว ก็หมายวา ถาแมสิ่งนั้นคงอยูชั่วคราวก็ตาม ก็ยังนับ วาสิ่งที่มีสาระจริง สิ่งนั้นไม มี
สภาพของตน ตองพลอยสูญตามไปดวย เชนขณะที่เรากําลังนั่งอยูในหอง แมวาเราจะไมอยูตลอดนิรันดรก็ตาม
เราก็ยังถือวาทุกคนเปนสิ่งที่มีอยูจริงเพราะความมีสภาพแหงความเปนมนุ ษย แตเราเห็ นคนคนหนึ่งในโรง
ภาพยนตรนั้นไมใชคน คือตามแงแหงความจริง คนที่ปรากฏในจอภาพยนตรนั้นไมมีสาระเลย นับวาเปนสูญ นี่
แหละเปนหลักซึ่งเรียกกันวา เปนมาตรฐานในการพิจารณาวา สิ่งไหนมีสาระและสิ่งไหนไมมีสาระ
สภาพก็คือภาวะของตนเอง น้ําปรากฏแกเราในภาวะของตนวา เปนของเหลว ดวงอาทิตยปรากฏใน
ภาวะของตนวา เปนสิ่งที่มีแสงสวาง แตปญหามีอยูวา สิ่งเหลานี้มีภาวะของตนเองจริงหรือไม ขอใหพิจารณาดู
วาตัวอยางตอไปนี้ นาย ก. เปนคนคนหนึ่ง เพราะเหตุที่นาย ก. ปรากฏแกเราในภาวะตน หรือสภาพของตน วา
เปนคน เราจึงเขาใจวา นาย ก.เปนคน สมมติวานาย ก. เขาปาพบเสือเขา เสือคงปลูกความเขาใจวา นาย ก.ขึ้น
วานาย ก. คืออาหารชนิดหนึ่ง อีกประการหนึ่งมารดานาย ก. คือ นาย ก. เปนบุตร ภรรยานาย ก. ถือนาย ก.
เปนสามี บุตรนาย ก. ถือนาย ก. เปนพอ ดังนี้เปนตน

อาศัยตัวอยางเหลานี้ จะเห็นไดวา สภาพของนาย ก. ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามแงของความเห็นหรือ
ความเขาใจตาง ๆ กัน มนุษยมีความเขาใจในนาย ก. แงไหน สภาพของนาย ก. ก็ปรากฏขึ้นในแงนั้น เสือมี
ความเขาใจนาย ก. อีกแงหนึ่ง สภาพของนาย ก. ก็ปรากฏขึ้นอีกแงหนึ่ง หรืออาจกลาวไดวา สภาพของนาย ก.
ไมประจําอยูที่ตัวของนาย ก. แตอยูในแงความเขาใจหรือความเห็นของผูที่เขาใจผูเห็น เหตุนี้นาย ก. จึงไมมี
สภาพที่ควรจะเปนมาตรฐานได นั่นคือนาย ก. ไมมีสภาพอันแทจริง แมแตนอยหนึ่ง นาย ก. จะตองถือเอา
สภาพตามแงของผูเห็น ฉะนั้น สิ่งใดที่ไมมีสภาพ สิ่งนั้นจึงนับวาไมมีสาระ สิ่งใดที่ไมมีสาระ ก็คือสูญนั่นเอง เรา
จึงยุติไดวา นามรูปหรือสัตวซึ่งเรียกวาโลก คือสูญนั่นเอง
เมื่อของเปนสูญแลว นิพพานจึงตองพลอยเปนสูญตามไปดวยเพราะวานิพพาน หมายถึงการนับวาเปน
อันไมมีสาระดวย เชนในการเลนละครทหารคนหนึ่งฆาทหารอีกคนหนึ่ง แตการฆาชนิดนี้ไมมีสาระ โดยเหตุวา
ทหารสองคนในบทละครนั้น ไมใชทหารจริง ๆ เปนเพียงทหารสมมติขึ้นในการเลนละคร จึงนับไดวาทหารทั้ง
สองคนนั้นแมนเปน แตเปนทหารในบทละคร จึงไมมีสาระ ฉะนั้นการกระทําทุก ๆ อยาง ซึ่งเกิดขึ้นในฐานะ
เปนทหาร จึงพลอยเปนการกระทําไมมีสาระไปดวย ในทํานองเดียวกัน เมื่อรูป นาม หรือโลก เปนสิ่งไมมีสาระ
หรือสูญ การดับรูปนามหรือโลก จึงพลอยเปนสิ่งไมมีสาระหรือสูญตามไปดวย
ดังนั้น จึงรวมความไดวา โลก๕ และนิพพานทั้งสองอยาง คือ “สูญ” นั่นเอง
วิชญานวาท
ตามความเห็นฝา ยศูนยวาท โลกีย ธรรมและโลกุตรธรรมทั้งสองอยา งนั บว า เปน “สูญ ” แต ในที่ นี้
วิชญานวาทคัดคาอยูวา ถึงแมนามรูปเปนสิ่งไมมีสาระหรือสูญก็จริง แตถาจะกลาวถึงวิญญาณ ซึ่งเปนปจจัย
แหงนามรูปแลวเห็นวาไมสูญกลาวคือถาจะถือวาวิญญาณเปนสิ่งที่ไมมีสาระหรือสูญแลว ก็หมายวา ความรูสึก
ในเรื่องนามรูปจะเกิดขึ้นไมได คือวาการที่เราถือนามรูปเปนสิ่งไมมีสาระ ก็โดยเนื่องจากนามรูปไมมีสภาพของ
ตนเองศูนยวาทและวิชญานวาททั้งสองฝายตางรับรองความเห็นดังกลาวนี้วาเปนมติอันถูกตอง แตวามติฝาย
วิชญานวาทถือวา การที่รูปหรือนามรูปมีอยูได ก็เพราะขอสําคัญ คือ ความเขาใจในสวนตัวที่วาโลกนี้มีอยูหนึ่ง
และความเขาในใจสภาพรรมของโลกหนึ่ง เราเขาใจวา โลกนี้มีสภาพเปนดังโลกจึงมีอยู แตในที่นี้ถาจะตั้งกระทู
ถามวาโลกนี้มีอยู เพราะสภาพสวนตัวของโลกใหมีอยู หรือวาเพราะอาศัยความนึกคิดของเราให มีอยู ขอนี้จะได
พิจารณาดังตอไปนี้

๕

รู ป นาม หรือ สัตว์

เทาที่แสดงมาแลวจะเห็นไดวา โลกนี้มีสภาพของตนเอง ถึงกระนั้นโลกนี้ก็ยังปรากฏแกเราในฐานะเปน
สงที่มีสภาพอยูในตัว หรือจะกลาวตามนัยตรรกก็คือ แมโกจะไมมีสภาพของตนเองก็ตาม แตเราก็ยังนึกเอาวา
โลกนี้เปนสิ่งที่มีสภาพอยูนั่นเอง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตามความจริงไมมีสภาพหรือเปนสูญ แตความนึกเห็นของ
เราวา โลกนี้มีสภาพคือปรากฏอยู ฉะนั้น ความปรากฏอยูของโลกมิใชเพราะสภาพของโลก แตเพราะความนึก
เห็นหรือความเขา ใจของเราเองตางหาก นั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏอยูไมมีตัวจริงแตความนึกเห็นของเราเสกสรรให
ปรากฏขึ้น หรืออาจกลาวไดวา สิ่งที่ปรากฏอยูก็คือความนึกเห็นหรือความเขาใจของเราเอง นั่นเอง ไมมีสวน
แตกตางไปจากความนึกเห็นของเรา อาศัยแนวความเห็นดังกลาวนี้ พอจะยุติไดวานามรูปหรือโลกไมมีสวนตาง
ไปจากวิญญาณเลย คือวิญญาณนั่นเองปรากฏเปนนามรูปขึ้น เหตุนั้น ถึงแมนามรูปเปนสิ่งที่เปนสูญไปก็ตาม
แตสวนวิญญาณไมเปนสิ่งที่สูญไปตาม มิฉะนั่นแลว ก็จะไมมีอะไรที่จะสะกิดเตือนใหเรานึกเห็นไปวาโลกนี้มีอยู
ตกลงวา วิญญาณเปนสิ่งที่มีอยู สวนนามรูเปนสูญ
สังฆตวาท
บัดนี้มีปญหาอีกทางหนึ่งวา ไมเฉพาะแตวิญญาณอยางเดียวเปนสิ่งที่มีอยู แตสวนนามรูปก็เปนสิ่งที่มี
อยูเหมือนกัน ถานามรูปเปนสิ่งสูญไปจริงแลว วิญญาณก็เอาอะไรมารู จะขาดอารมณหรือวิสัยที่จะนึกคิดไป
เชนนั้นได
ปญหานี้ ยอมเปนเหตุใหเกิดปญญาขึ้นสองสาย คือ สมมติวาวิสัยไมเปนของสูญ ปญหาจึงแทรกขึ้นมา
วา วิสัยที่วิญญาณจะนึกเอานั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูกอนแลวหรือวายังไมเกิด
ปญหาสองสายนี้ เราพิจารณาเปนขอๆ ดังตอไปนี้ สมมติวาวิสัยซึ่งวิญญาณจะยึดนั่นเปนสิ่งที่เกิดอยู
กอนแลว ถาเช นนั้นตามหลักแหงขณิกวาท วา ทุก ๆ สิ่งที่เกิดมีขึ้นไมมีความคงอยู กลา วคือขณะแรกสิ่งนั้น
กําลังเกิดขน ขณะที่ สองที่สิ่งนั้นตั้ง อยู และขณะที่สาม สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น นี้แหละเปนคติการของ
บรรดาสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นโดยทางความคิด จะขอกลา วถึงความเขาใจในสิ่งนั้นไวพอเปนตน เคากอน กลาวคือ
ขณะแรกที่สิ่งใดเกิดขึ้น ความรูในสิ่งนั้นเกิดขึ้นไมได เพราะขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกําลังเกิด ขณะนั้นสิ่งนั้นยังไมมี
สภาพอันมั่นคงเราจงไมสามารถที่จะหาความรูในสิ่งนั้นได ถาหากวาสิ่งนั้นตั้งอยูโดยมั่นคงจริง ๆ แตความจริง
สิ่งนั้นหาไดตั้งอยูคงที่ไม คือ ทุกๆ ขณะสิ่งนั้นยอมเปลี่ยนแปลงสภาพไปเสมอ เหตุนั้นเราจึงไมมีโอกาสที่จะหา
ความรูในสิ่งนั้นได นั่นก็คือ วิญญาณยอมเปนไปในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไมได
หรือถาจะอางวา วิสัยไมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ก็ยอมเปนไปไมไดอีกเพราะเรารูจักกันอยูอยางแนนอนแลว
วา สิ่งใดมิไดเกิดขึ้น สิ่งนั้นยังไมมีอยู ฉะนั้นถาเราจําเปนจะตองถือเอาวิสัยหรือนามรูป เปนสิ่งที่มีอยูแลว ก็

หมายความวาเราจําเปนตองถือวานามรูปเปนสิ่งที่เกิดขึ้น เทาที่แสงดมาแลวนั้นนับวาเปนสิ่งที่วิญญาณรับเอา
ไมไดเลย
อีกประการหนึ่งถาจะกลาว นามรูปซึ่งผานไปแลวในสมัยอดีตสะกิดใหเกิดวิญญาณในนามรูป อันมีอยู
ในสมัยปจจุบัน ก็เปนไปไมไดอีกเหมือนกัน เพราะสิ่งที่ผานไปแลวในสมัยอดีตไมปรากฏอยูในสมัยปจจุบันเหตุ
นั้นวิญญาณในสิ่งที่เราปรากฏอยูในสมัยปจ จุบันนี้ จึงนับวาเปนวิญญาณที่ไมมีตัวจริง นั้นก็คือ นามรู ปดังที่
ปรากฏอยูในปจจุบันนั้นไมมีอยู
ถึงกระนั้น ถาจะยังถือเอานามรูปในฐานนะเปนวิสัยแหงอินทรียแลว จึงแสดงวา เปนสิ่งที่มีอยูอยางไม
เปนไปตามแนวเหตุผล กลาวคือในขอแยงนี้ควรจะกลาวเสียกอน อารมณนั้นตั่งอยูเปนปรมาณูหรือแพรหลาย
อยูทั่วไป ถาจะตั้งอยูเปนปรมาณูแลว อินทรียไมสามารถจะรับเอาได เพราะเหตุที่ปรมาณูเปนสิ่งที่อยูนอกไป
เหนือจากบริเวณของอินทรีย หรือถาจะกลาววาอารมณเปนที่แพรหลายอยูทั่วไป อินทรียก็ไมสามารถที่จะรับ
เอาสิ่งที่ แพรหลายอยูทั่ว ไปได ทั้งนี้อินทรียรับเอาเฉพาะแตสวนบางสวนนั่นก็ คืออินทรียไมสามารถรั บเอา
อารมณได เหตุนั้น การที่อินทรียรับเอาอารมณดังที่เราเขาใจกันอยูนั้น จึงนับวาเปนเพียงแตความเขา ใจใน
สวนตัวเราตางหาก ตามความจริงแลวอินทรียไมสามารถที่จะรับเอาอารมณไมมีสวนแตกตางไปจากความเขาใจ
เรา หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความเขาใจของเรา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความเขาใจของเรานั้นปรากฏเปน
อารมณตา ง ๆ ขึ้นตางหากก็ได
ตกลงว า อารมณห รื อโลกหรื อ นามรูป เป น สิ่ง ที่ ไ ม มีอ ยู วิ ญ ญาณสะกิด ให เ กิ ดนามรู ป ขึ้ น ฉะนั้ น
ความสัมพันธระหวางวิญญาณกับนามรูปก็คือความสัมพันธระหวางความรูกับสิ่งที่จะถูกรู แตอันที่จริง ดังที่เรา
เห็นกันอยูเสมอ ความรูและสิ่งที่จะถูกรับรู แตอันที่จริง ดังที่เราเห็นกันอยูเสมอ ความรูและสิงที่ถูกรูตั้งอยูคน
ละฐานะ ความรูในขอที่วา “หนังสือ” หาไดเปนวัตถุอยางเดียวกันไม
เมื่อเกิดขึ้นมีขอแยงดังนี้ขึ้น ก็มีคําตอบวา ตามแนวที่ไดบรรยายมาแลวเรารับเอานามรูปได ก็เพราะ
วิญ ญาณนั้นเอง วิ ญญาณจึง นับ วา เปนเครื่องรับ นามรูปได ก็เพราะวิญ ญาณนั้นเอง วิ ญญาณจึงนับ ว า เปน
เครื่ อ งรั บ นามรู ป ส ว นนามรู ป ก็คื อ สิ่ ง ที่ ถู ก รั บ เอา ฉะนั้ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ญ ญาณกั บ นามรู ป ก็ คื อ
ความสัมพันธระหวางเครื่องรับรูกับสิ่งที่ถูกรับรู ตัวอยางเชน ดินกับหมอ หมอทําดวยดิน นากจากดินแลวยังมี
เครื่องชวยเหลือตาง ๆ อีก เชน นายชาง เครื่องจักร เปนตน ซึ่งเปนเหตุใหหมอเกิดขึ้น แตในการที่เราจะเขาใจ
วานี่คือหมอ ก็ตองดับตามไปดวย เหตุการณเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวา ดินเปนสิ่งจําเปนยิ่งในการที่เราจะมี
ความเขาใจในหมอได นั้น ดินจึงนับวาเปนเรื่องรองรับหมอไว อีกนัยหนึ่งหมอก็ไมมีอะไรนอกจากดิน คือทุก ๆ

สวนของหมอไดแกดินนั่นเอง นั่นก็คือดินกับหมอนับวาเปนสิ่งเดียวกัน อนึ่ง หมอก็คือสิ่งที่เราเขาใจหรือรับเอา
ฉะนั้ นเมื่อดินกับหมอกลายเปนวัตถุเดียวกันไป ก็หมายวา เครื่องรองรับ กับ สิ่งที่ ถูก รองรับ ไดกลายเป นสิ่ ง
เดียวกัน
อาศัยมติดั่งวานี้ เรามีทางที่จะสันนิษฐานไดวา เพราะความสัมพันธระหวางวิญญาณกับนามรูปหรือ
โลก เปนความสัมพันธระหวางเครื่องรองรับกับสิ่งที่ถูกรองรับ วิญญาณกับนามรูปจึงพลอยเปนอยางเดียวกันไป
คือ หมอซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรองรับไมมีอะไรในสวนตัว นอกจากดินซึ่งเปนเครื่องรองรับฉันใด นามรูปก็ฉันนั้น ไมมี
อะไรนอกจากวิญญาณ ซึ่งเปนเครื่องรองรับนามรูปเราเห็นเปนเพียงแตวิญญาณเทา นั้น นามรูปไมมีตัว จริ ง
นอกจากวิญญาณ
เมื่อเปนดังนี้ อาจถามวาเหตุไฉนเราจึงเห็นนามรูปเปนสิ่งแตกตา งกันไปเชนนั้น ตอบวาเปนเพราะ
อวิชชา เชนดวงจันทรดวงเดียว เมื่อฉายเงาลงไปในบอน้ํา จะเห็นเปนหลายดวง ถาเรานึกเอาวา ดวงจันทรมี
หลายดวง ก็เปนการแสดงวาเราไมรูเทานั้น ทํานองเดียวกันนี้ การที่เราเห็นนามรูปแพรหลายอยูมากมาย ก็
เพราะอวิช ชาของเราเองตางหากใหเห็นเปนเชนนั้นตราบใดที่เราเองยังตั้งอยูในอวิชชา ตราบนั้นวิญญาณก็
ปรากฏเปนนามรูปซึ่งแพรหลายอยูหลาย ๆ ประการ แตถาเราตั้งอยูในองคภาวนาเทานั้น ก็จะเกิดวิญญาณอัน
บริสุทธิ์แทจริง ซึ่งทําใหเราบรรลุถึงนิพพานไดฉะนี้
ตามแนวมติความเห็นของฝา ยวิชญาณวาท นามรูปนับวาเปนสูญ แตสวนวิญญาณซึ่งเปนปจจัยแหง
นามรูปนั้น เปนสิ่งที่มีอยูเปนสัต เหตุนั้นนามซึ่งปรากฏเหมือนสิ่งที่มีอยู จึ่งไมแตกตางไปจากวิญญาณ กลาวคือ
รูปนามและวิญญาณนับเปนสิ่งเดียวกัน
ในที่นี้ สังธิสังฆาวาท๖ เห็นวา นามรูปและวิญญาณหาใชสิ่ง ๆ เดียวกันไม ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่นามรูป
และวิญญาณตั้งอยูคนละฐาน คนละเวลาสิ่งใดที่เราถือกันวาเปนสิ่งเดียวกัน จะเปนตองตั้งอยูในที่ที่เดียวกัน
และในเวลาเดียวกัน เชน นาย ก. เปนบิดานาย ข. และทั้งเปนสามีของนาง ค. ดวย ในที่นี้บิดาของนาย ข. และ
สามีของนาง ค. เปนคนคนเดียวกัน อีกนัยหนึ่ง ขณะที่นาย ข.และนาง ค. เห็นนาย ก. พรอม ๆ กัน นาย ข.ก็
เขาใจวานาย ก. เปนบิดาเขา นาง ค. ก็เขาใจวานาย ก. เปนสามีของเขา ความเขาใจเชนนี้ ยอมเกิดขึ้ นใน
ขณะเดียวกัน พรอมกันการเห็นคนทั้งสองนั้น ไมจําเปนตองมีเวลาแตกตางกัน จึ่งเห็นไดวา ความเขาใจทั้งสอง
ประการนี้๗ ยอมเกิดขึ้นในบุคคลเดียวกับ นาย ก. บิดาของนาย ข. และสามีของนาง ค. เปนคนคนเดียวกัน
๖
๗

บางทีก็เรี ยวกว่า “จิตตภูตตถตาวาทิน” ซึงเป็ นกิงของ “อัสติวาทิน”
เข้ าใจว่าเป็ นบิดาและสามี

อาศัยเหตุดังกลาวนี้ พอรวมใจความวางกฎไดวา “ลักษณะของความเปนอยา งเดียวกันนั้น คือความตั้งอยูใน
วัตถุเดียวกันและในเวลาเดียวกัน มิฉะนั้นสิ่งนั้น ๆ หาใชสิ่งเดียวกันไม” เชน สุนัขกับลิง ตางตั้งกันอยูคนละ
ฐาน อนึ่ง ขณะที่เราเขาใจสุนัข ขณะนั้นเราไมเขาใจในลิง และขณะที่เขาใจลิง ขณะนั้นก็ไมเขาใจสุนัข นั้นคือ
สุนัขกับลิงตั้งอยูคนละเวลา เราจึงเขาใจวาสุนัขกับลิง ไมใชสัตวอยางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งใดตั้งอยูคละกา
ละ คนละเทศะ สิ่งนั้นเปนสิ่งที่แตกตางกัน
บัดนี้จะพิจารณาวา นามรูปและวิญญาณตั้งอยูคนละเวลา คนละฐานหรือไม ยอมเปนที่ประจักษอยู
แลววา นามรูปเปนของภายนอก แตวิญญาณเปนของภายใน เราเห็นหนังสือวางอยูบนโตะ จึงมีความเขาใจ
เกิดขึ้น สิ่งที่สะกิดใหเกิดความเขา ใจ เปนสิ่งที่อยูภายนอก คือหนังสือซึ่งปรากฏเปน รูปและนาม สวนความ
เขาใจรูปและนาม มิไดอยูภายนอก หากแตอยูภายในใจของเรา เมื่อเปนดังนี้ จะเห็นไดวา นามรูปและวิญญาณ
ไมไดตั้งอยูในฐานเดียวกัน
อนึ่ง การที่เราจะเขาใจวา สิ่งนั้นคือหนังสือ จําเปนตองมีสิ่งนั้นอยูกอน ดังนี้จึงเห็นไดวา ความเขาใจ
จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมีรูปมีรูปนามปรากฏอยูตอหนาเรา นั้นก็คือ ขณะที่เรากําลังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู เรายังมี
ความเขา ใจ ครั้นเห็นแลว ความเขา ใจจึงเกิดขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง ความเขา ใจในนาม ไม รวมอยู ในในเวลา
เดียวกัน แตวาตั้งอยูตางเวลาหรือตางขณะกัน
โดยยึดหลักฐานดังแสดงมาแลวในสองขอนั้น พอเห็นไดวาเนื่องจากวิญญาณและนามรูปตั้งอยูคนละ
เทศะและกาละ วิญญาณและนามรูป จึงตางกันอยูในตัว
เมื่อวิญญาณและนามรูปแยกกันอยูคนละฐาน เราไมสามารถจะลางนามรูปไดทีเดียว เพราะวิญญาณ
กําลังรับเอานามรูป ซึ่งตางไปจากวิญญาณอยูเสมอถารูปลายเปนสิ่งที่สูญไปสิ้น วิญญาณก็ไมมีทางที่จะรับเอา
ได เหตุนี้แหละเราจําตองถือวา วิญญาณเปนสิ่งที่มีอยู และทั้งนามรูปก็เปนสิ่งที่ไดอยู ไมมีอะไรสูญหายไป
บัดนี้ ยังมีปญหาอีกขอหนึ่ง ซึ่งควรวินิจฉัยตอไป คือดังไดกลาวมา แลววา นามรูปหรือโลกหาใชเปน
สูญไม แตเปนสัต อนึ่งรูปเรารูกันอยู แลววา บรรดานามรูปหรือโลก ปรากฏในฐานะเปนการณะ ๘ หรือมิฉะนั้น
ก็ในฐานะเปนการิยะ๙ แตอันที่จริง ถาจะสืบสวนกันแลวจะเห็นไดวา ความจริงที่เราเรียกกันวาผล ไมมีอะไร
ตางไปจากการณะหรือเหตุ นอกนากในสวนอาหารหรือรูปรางนั้นเลย ผาผืนหนึ่ง เกาอีกตัวหนึ่ง ตึกหลังหนึ่ง
ฯลฯ สิ่งนี้เปนผลเกิดจากเหตุ คือ เสนดาย ไม อิฐ เปนตน
๘
๙

เหตุ
ผล

อันที่จริงสิ่งเหลานี้ ไมมีสวนใดนอกเหนือจากตัวเหตุ ผาผืนก็เพียงแตการรวมแหงเสนดาย เรายังไม
สามารถจะแยกผาออกจากเสนดาย เกาอี้ก็คือไมซึ่งมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม ตึกหลังหนึ่งก็เปน
เพียงการรวมของอิฐถาแยกตัวจากเหตุเหลานี้ออกจากผลแลว ตัวผลก็จะดับไปทันที เชนถาเราเอาเสนดายออก
จากผืนผา ผืนผาก็ตอ งหายตามไปดวย เมื่อเราแยกอิฐออกจากตึก ตึกก็อยูไมไดดุจกัน ตัวอยางเหลานี้ทําใหเรา
เห็ น ว า สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กกั น ว า ผลก็ คื อ การรวมตั ว ของเหตุ ห รื อ การณะขึ้ น ใหม อี ก วาระหนึ่ ง ไม มี อ ะไร
นอกเหนือไปจากนี้ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็วา ไมมีตัวผลอยางจริงจังเลย เปนแตนามรูปซึ่งตั้งอยูเฉพาะใน
ฐานะเปนการณะเทานั้น ผลนั้นก็คือการรวมตัวใหมแหงการณะ เนื่องจากลัทธินี้ถือเอาผลในฐานะเปนการรวม
ขึ้นใหมของการณะ ลัทธินี้จึงเรียกวา “สังฆาวาท”
อาศัยสังฆาวาทเปนปทัสสถาน จึงมีวาทะอีก ๒ ประการแทรกเขามา คือ สัทธิพาหฺยารฺถานฺเมยวาท
และสัทธิพาหฺยารฺถปฺรตยกฺษวาท ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
สัทธิพาหฺยารฺถานุเมยวาท แปลวา ลัทธิที่ถือสิ่งที่อยูภายนอก ไมมีอยูอยางประจักษแจง แตเรานึก
คาดคะเนเอาเทานั้น คือวาตามแหงสังฆาวาทนามรูปนับวาเปนสิ่งที่มีอยู แตปญหามีวา สิ่งที่มีอยูนั้นมีอยูอยาง
ประจักษแจงหรือไม สิ่งใดที่เราถือกันวาเปนสิ่งประจักษแจง ก็เพราะเหตุที่เราเขาใจดั่งนี้ แตความเขา ในนั้น
เกิ ด ขึ้ น อย า งไร ขณะที่ เ ราเห็ น ครั้ น เห็ น แล ว ขณะที่ ส อง ความเข า ย อ มเกิ ด ขึ้ น ถ า หากว า สิ่ ง นั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเปนนิตย จนถึงเราไมสามารถจะหาความเขาในสิ่งนั้นได เราก็ไมสามารถนึกไดวาสิ่งนั้นคืออะไร
ฉะนั้นการที่เราจะมีความเขา ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาสิ่งนั้นประจักษอยู จําเปนที่สิ่งนั้นจะตองอยูอยางนอยสอง
ขณะ มิฉะนั้นแลวเราไมมีเวลาพอที่จะหาความเขาใจสิ่งนั้นได แตดังไดกลาวมาแลวตามหลักแหงขณิกวาท
กลา ว บรรดารูปนามทั้งหลาย ยอมตั้งอยูชั่วขณะ เมื่อเปนดั่งนั้นจริง เราก็ไมสามารถที่จะเขาใจไดวาสิ่งนั้ น
ประจักษอยู ถึงกระนั้นเราจะไดยอมปฏิเสธวา สิ่งนั้นไมประจักษอยูก็หาไม คือวาตามความจริงนามรูปเปนสิ่งที่
ประจักษอยูไมได เพราะตั้งอยูชั่วขณะเทานั้น เราจึงไมสามารถที่จะเห็นได ตามธรรมดาเราเคยนึกอยูเสมอวา
สิ่งนั้นเปนสิ่งที่ประจักษอยู เชนหนังสือเลมหนึ่ง ตามความจริงหนังสือเลมนั้น กําลังเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ขณะ
จึงนับวาไมมีเวลาหยุดอยูกับที่พอที่จะทําใหเราเขาใจวาหนังสือนั้นเปนสิ่งที่ประจักษอยู ทั้งนี้เพราะเหตุที่เขาใจ
วาหนังสือเลม นั้นประจักษอยู เปนความเขา ใจที่เกิดขึ้น ในขณะที่เราเห็นหนังสือนั้น แลว คือในขณะที่สอง
(ขณะที่หนึ่งเห็น) แตความจริงในขณะที่สองสภาพของหนังสือเลมนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปเสียแลว แตเปลี่ยน
สภาพไปอีกหนึ่งจากสภาพเดิม เราจึงไมทันที่จะเขาใจไดวา หนังสือเลมนั้นประจักษอยู การที่เราเขาใจเปน
เช น นั้ น ก็โ ดยการคาดคะเนของเรา คื อขณะที่ห นึ่ ง เราเห็ น หนั ง สื อ ถึง ในขณะที่ ส องหนั ง สื อ ที่ เ ราเห็ น ได
เปลี่ ยนแปลงแลว ก็ตาม แตสันดานแหงความจํา ในหนังสือ ทํา ใหเ ราเข าใจวา หนังสือเลมนั้ น เปน สิ่ งที่ เรา

ประจักษ นั่นคือ อาศัยสันดานแหงความจําในนามรูปหรือโลกเปนปทัสถาน เราจึงคาดคะเนวา สิ่งที่ปรากฏอยู
นั้ นเปน สิ่ง ที่ป ระจั ก ษ อยูทั้งสิ้น ฉะนั้นการที่โ ลกหรือ นามรูป ปรากฏอยูนั้ น มิ ไ ดป รากฏอยู ในฐานะเปน สิ่ ง
ประจั กษอยูทั้ง สิ้น ฉะนั้นการที่ โลกหรือนามรูป ปรากฏอยูนั้น มิไดปรากฏอยูในฐานะเป นสิ่ งประจั กษ แต
ปรากฏอยูในฐานะสิ่งที่ถูกคาดคะเน หรือในทางอนุมานฉะนี้
สัทธิพาหฺยารฺถปฺรตยกฺษวาท คานวาโลกหาไดเปนสิ่งที่เราคาดคะเน หรือสิ่งที่ปรากฏในทางอนุมาน
ไม ทั้งนี้เพราะเหตุที่ การที่เราอาศัยอนุมานเพื่อคาดคะเนถึงสิ่งอื่นได ก็โดยเนื่องจากตองมีบางสิ่งปรากฏอยูตอ
หนาเรา ซึ่งเราจะยึดถือเอาเปนเหตุได เชน อาศัยควันเปนเหตุซึ่งเปนสิ่งที่ประจักษอยู แลวเราคาดคะเนไปถึง
ไฟซึ่งเปนสิง่ ที่ไมประจักษอยู ในทํานองเดียวกัน ถาเราจักคาดคะเนโลกเราจําเปนตองอิงอาศัยรูปอีกบางอยาง
ซึ่งเปนสิ่งประจักษอยู มิฉะนั้นแลวอนุมานจะเปนไปไมไดโดยแนนอนเพราะขาดตัวเหตุ ซึ่งเปนสิ่งประจักษ แต
ลัทธิฝา ยพาหฺยารฺถานุเมยวาท ถือวาไมมีสิ่งใดซึ่งจะนับวาเปนของประจักษ จึงไมมีเหตุอันใดที่จะนําเรา ให
คาดคะเนถึงโลกโดยอนุมานได นั้นก็คือ โลกหรือนามรูป หาใชเปนสิ่งที่เราคาดคะเนเอาไม แตสิ่งที่ปรากฏอยู
ประจั ก ษ ที เ ดี ย ว เนื่ อ งจากลั ท ธิ นี้ ถื อ เอาวั ต ถุ ภ ายนอกเป น สิ่ ง ประจั ก ษ อ ยู ลั ท ธิ นี้ จึ ง มี ชื่ อ ว า สั ท ธิ พ าหฺ
ยารฺถปฺรตยกฺษวาท ฉะนี้
ดังนั้นเมื่อรวมใจความบรรดาวาทะสําคัญ ๆ ฝายพุทธปรัชญาแลวพอจะวางมติสังเขปไดดังนี้

ขณิกวาท คือ
บรรดา นาม รูป ปรากฏอยูเฉพาะชั่วคราว

ศูนยวาท คือ

วิขญานวาท คือ

สังฆาตวาท คือ

นาม รูป วิญญาณ

วิญญาณ – ไมสูญ

วิญญาณ – ไมสูญ

และนิพพาน – สูญ

นามรูป – สูญ

นามรูป – ไมสูญแตปรากฏ

หรืออยางเดียวกับวิญญาณ

ในฐานะเปนการณะ

พาหฺยารฺถานุเมยวาท

พาหฺยารฺถปฺรตยกฺษวาท

นามรูป เปนสิ่งที่ไมประจักษ

นามรูปเปนสิ่งทีป่ ระจักษอยู

แตเราคาดคะเนเอาโดยอนุมาน

๗. โพธิสัตว – พุทธภูมิ – อุมดคติและจุดหมายสูงสุดของมหายาน
หลักสําคัญของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน คือหลักแหงพระโพธิสัตวภูมิซึ่งเปนหลักที่
พระพุทธศาสนาฝายมหายานแตละนิกายยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนาที่แผเขาไปในประเทศจีนในสมัยอดีต
นั้น ถึงแมจะมีนิกายมากมายก็ตาม แตเราพอสรุปรวมยอดได ๔ นิกาย ๑.นิกายสุขาวดี (เจงโทวจง) ๒.นิกาย
สัทธรรมปุณฑริก (ฮวบฮั่วจง) ๓.นิกายธฺยานหรือเซ็น (เสี่ยมจง) และ ๔.นิกายอวตํสกะ (ฮั่วเงี่ยมจง)
ทุก ๆ นิกายยอมมุงหมายโพธิสัตวภูมิซึ่งเปนเหตุที่บังเกิดพุทธภูมิบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะบรรลุพุทธภู
มิได ก็ตองผานการบําเพ็ญจริยธรรมแหงพระโพธิสัตวมากวา เพราะฉะนั้น จึงถือวาโพธิสตั วภูมิเปนเหตุพุทธภูมิ
เปนผล
หลักพระโพธิสัตวยานนั้น ถือวาจะตองโปรดสัตวใหหลุดพนทุกขเสียกอนแลวเราคอยหลุดพนทุกขที
หลัง คือจะตองชักพาใหสัตวโลกอื่นๆ ใหพนเสียกอนสวนตัวเราเปนบุคคลสุดทายที่จะหลุดพนไป นี่เปนหลัก
แหงโพธิสัตวยาน

อันที่จริง หลักนี้อาจสงเคราะหลงในหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนมูลเหตุอนุศาสนีของพระพุทธศาสนา ตาม
แนวแหงพระพุทธศาสนาฝยทักษิณนิกายเราถือวาทุกข ตองกําหนดรู สมุทัยตองละ นิโรธตองทําใหแจง มรรค
ตองเจริญ ฝายโพธิสัตวยานก็เหมือนกัน แตมีขออธิบายเพิ่ม คือ ทุกข นอกจากจะตองกําหนดรูดวยตนเองแลว
เราจําตองใหสรรพสัตวกําหนดรูทุกขดวยไมชั่วเรากําหนดรูทุกขเพียงคนเดียว แลวสมุทัย นิโรธ มรรค ก็มี
อรรถธิบายเชนเดียวกัน นี้เปนอริยสัจ ๔ ของพระโพธิสัตวยาน อันแตกตางจากฝาย ทักษิณนิกาย
โพธิสัตวจริยา ขอที่ตองบําเพ็ญ คือ บารมี ๖ อัปมัญญา ๔ และมหาปณิธาน ๔
จะกลาวเรื่องของบารมี ๖ กอน บารมีนั้น ความจริงมีอยู ๑๐ แตยอลงเปน ๖ มี ทาน ศีล วิริยะ ขันติ
สมาธิ และปญญา ความหมายของบารมี ๖ ในทรรศนะของพระโพธิสัตวนั้นมีดังนี้
ศีลกับทานซึ่งมีคุณ กลาวคือกําจัดโลภะดวยในตัวเราเองแลว พระโพธิสัตวยังจะตองสอนใหสัตว
ทั้งหลายกําจัดโลภะดวย ศีลเปนเรื่องวิรัติไมใหเราทําชั่ว และเราตองสอนใหสัตวทั้งหลายวิรัติ ไมใหทําความชั่ว
ดวย พระโพธิสัตวจะตองเปนผูนําใหสัตวทั้งหลายเดินตาม ศีลกับทานเปนคุณธรรมสําคัญมาก เมื่อเราปลูกฝง
คุณธรรมนี้ไดแลวจึงสมควรที่จะรองับอนุศาสนีเบื้องสูงตอๆ ไปเปนลําดับได
ทานบารมี นั้น ทานแบงเปน ๓ ชนิด คือ วัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน ทานทั้ง ๓ ชนิดนี้ ใน
สมัตภัทรปณิธานจริยาวรรค (โผวเฮี้ยงเหงงวงปง) กลาววาธรรมทานเปนเลิศ เหตุไฉนจึงวาธรรมทานนั้นเปน
เลิศกวาทานทุกชนิด ทั้งนี้เพราะวา การใหธรรมนี้ เปนการใหปญญาแกตนเองและทําใหผูอื่นไดปญญาดวย
ศีลบารมี นั้นมี ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ แตวาทางฝายมหายานพิเศษออกไปอีก ศีอสิกขา
บท ๒๕๐ และมีศีลพระโพธิสตั วอีก ๕๘ ขอ แบงเปนครุ ๑๐ และลหุ ๔๘ ผูใดลวงศีลพระโพธิสัตวครุ ๑๐ ขอ
ถือวาปาราชิก สวนลหุ ๔๘ ขอนั้นมีอยูขอหนึ่งถือวา พระโพธิสัตวผูถือศีลนั้น เมื่อออกจากสถานที่อยู หรือวา
เดินไปตามถนนหนทาง ถาพบปะสิ่งมีชีวิตจะเปนมนุษยหรือสัตวเดรัจฉานก็ตาม พระโพธิสัตวตองแผเมตตาตั้ง
ปรารถนาใหสัตว นั้น ๆ ถึงซึ่งความสุข และบรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถาพระโพธิสัตวองคใดไมตั้ง
ความปรารถนาอยางนี้ถือวาผิดศีล
วิริยะบารมี และขันติบารมี โดยเฉพาะขอขันติบารมีหรือความอดทนพระโพธิสัตวตองบําเพ็ญใหเกิดมี
เปนธรรมดาที่ผูปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามันจะตองผจญกับอุปสรรค ที่อาจาเกิดจากสิ่งแวดลอมหรือเกิด
จากิเลสในตัวเราเอง เพราะฉะนั้น ถาผูปฏิบัติขาดขันติธรรมแลวก็ไมอาจกาวหนาบรรลุถึงธรรมเบื้องสูงได ขันติ
มีอธิบายหลายนัย เชนความอดทนตอความหนาวรอน ความอดทนตอโรคภัย และความอดทนตอกิเลส พระ
โพธิสัตวจะตองมีความอดทนบริบูรณทั้ง ๓ ชนิด จึงสามารถผจญตอสูกับอุปสรรคเครื่องกีดขวางตอการบรรลุ

ธรรมได อนึ่ง ถาพระโพธิสัตวใดขาดวิริยะ กลาวคือ ความเพียร พระโพธิสัตวนั้น ก็ไมสามารถจะกาวสูคุณธรรม
เบื้องสูงได อันคุณธรรมความดีนั้น เราไมควรจะหยุดยั้งพอใจในชั้นใดชั้นหนึ่ง เราควรประกอบกิจการใหกาวขึ้น
ไปสูภูมิธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้น จนในที่สุดใหเขาถึงความไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย อันเปนขั้นสูงสุด
ที่นี้มาถึงเรื่อง สมาธิบารมีและปญญาบารมี สมาธิบารมีเปนขอสําคัญ อีกขอหนึ่ง ที่พระโพธิสัตว
จะตองมี สําหรับสงบระงับความหวั่นไหวของจิตตอโลกธรรม ผูปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาถาขาดสมาธิแลว
ก็งายตอการถูกโลกธรรมชักจูงใหผันแปรไป เชน พระธรรมกถึกที่สามารถในเทศนาจนเปนที่ไพเราะจับใจของ
ผูฟง ทานยอมไดรับความยกยองนับถือและสรรเสริญตลอดจนลาภสักการะจากประชุมชน ถาพระธรรมกถึกรูป
นั้นไรความเข็มแข็งแหงจิตแลว ก็เกิดความยินดีในลาภสักการะนั้น ลาภสักการะก็กลายเปนอาวุธประทุษราย
ทานทันที ตรงกันขามกับผูที่ผานอบรมจิตมาพอ ยอมไมหวั่นไหวไปกับลาภสักการะเลย สามารถเอาชนะความ
ใคร ความอยากที่จะมีชื่อเสียงเกรียติยศได และผูนั้นก็มชี ื่อวาเปนผูชนะโลกธรรมดวย สวนปญญาบารมีก็คือ
การสรางความเห็นถูกใหเกิดมีขึ้น ความเห็นที่ถูกคือสัมมาทิฏฐิอันตรงขามกับมิจฉาทิฏฐิ อันนี้สําคัญมาก ความ
ตรัสรูรอดพนจากปวงทักข ตองอาศัยสัมมาทิฏฐิเกิดมีขึ้นได และสัมมาทิฏฐินี้เปนแมบทแหงคุณธรรมทั้งหลาย
ดวย พระโพธิสัตวองคใดบําเพ็ญบารมีทั้ง ๖ อยางนี้สมบูรณเต็มที่แลวเมื่อใดเมื่อนั้นก็ยอมบรรลุแกพระปรมาภิ
สัมมาสัมโพธิญาณได
นอกจากบารมี ๖ ประการนี้ พระโพธิสัตวยังตองมีอัปปมัญญาภาวนาอีก ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา เรียกอีกนัยหนึ่งวา “อัปปมาณหฤทัย” ซึ่งในพุทธศาสนาฝายเถรวาทก็มีเหมือนกัน มีคําอธิบายวา
เมตตา พระโพธิสัตวตองใหความสุขแกสรรพสัตว กรุณา พระโพธิสัตวตองปลดเปลื้องความทุกขของสรรพ
สัตว มุทิตา พระโพธิสัตวตองยินดีอนุโมทนาเมื่อสัตวทั้งหลายพนทุกขและไดสุข อุเบกขา ตามรูปศัพทภาษาจีน
แปลวา “ละ” คือพระโพธิสัตวตองไมยึดถือในความดี วาตนบําเพ็ญไปใหผูใดผูหนึ่งและไมยึดถือในการ
ปรารถนาตอบแทนดวย พระโพธิสัตวตองรําลึกเสมอวาคุณความดีที่ทานไดบําเพ็ญนั้น ตองมีความรูสึกวา ทาน
มิไดบําเพ็ญตองไมรูสึกยึดถือวาทานบําเพ็ญความดี ตราบใดที่มีความรูสึกวาตัวเราเขาไปแทรกในการทําอยางนี้
อยู ตราบนั้นก็ยังไมนับวาทําถูกตามจุดประสงค ยกตัวอยาง ดวยการใหทาน พระโพธิสัตวตองรูสึกวาไมมีผูให
และไมมีวัตถุที่จะใหตลอดจนไมมีผูที่จะรับทานดวย พระโพธิสัตวองคใดถายังมีความรูสึกเชนนั้นไมได ก็ยังจัด
เขาเปนการทําทานอยางโลกิยะไป ตองทําลายความยึดถือวาเรากําลังทําความดี ทําลายคามยึดถือวา ผูนั้นผูนี้
กําลังรับทานจากเราเสียกอนจึงเปนลักษณะของการใหทานอยางพระโพธิสัตวอยางแทจริง
นอกจากดังกลาวมาแลว พระโพธิสัตวยังตองมี มหาปณิธานอัก ๔ ประการ จะเห็นไดวามีสว น
คลายคลึงกัน ปณิธาน ๔ ประการคือ

๑ เราจักโปรดสรรพสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้น เราตองปลอดเปลื้องใหพันทุกขขอนี้เทียบดวยอริยสัจ
๔ ในขอทุกขสัจจ ซึ่งมีหนาที่ตองกําหนดรู คือ เมื่อเรารูวาทุกข เราก็ยอมแจงใหคนอื่น ๆ วา เราก็มีทุกข
เชนเดียวกัน แตพระโพธิสัตวตองปรารถนาความพนทุกขแหงสรรพสัตวอีกดวย
๒ เราจะทําลายกิเลสทัง้ หลายใหหมดสิ้น เราตองละทิ้งทําลายใหหมด และปรารถนาที่จะใหสรรพ
สัตวทําลากิเลสเหลานั้นดวย ขอนี้เทียบดวยขอสมุทัยคือตัณหาเราจะตองละ จะเจริญไมได ขางฝายมหายาน
ถือวานอกตัวเราจะทําลายกิเลสของเราเองแลว จักตองชวยแนะนําใหสรรพสัตวทําลายกิเลสของเขาดวย
๓ เราตองศึกษาธรรมทัง้ หลายใหเจนจบ เราจักตองเรียนรูและทําความศึกษาปฏิบัติ เทียบดวยมรรค
สัจจซึ่งตองเจริญใหมีขึ้น เราจะตองกําหนดรูทุกขและสมุทัยได และจะตองยังสรรพสัตวใหศึกษาในพระธรรม
ดวย
๔ เราจะตองบรรลุพทุ ธภูมิใหจงได เทียบดวยขอนิโรธสัจจใหแจงและจะตองยังสรรพสัตวใหบรรลุถึง
ดวย เพราะฉะนั้นตามปณิธานทั้ง ๔ นี้เมื่อเทียบกับหลักอริยสัจจแลวจะเห็นวา ฝายมหายานตองการปลด
เปลื้องสรรพสัตวใหพนทุกข
๘. ความเขาในในพุทธภาวะ
ในขอนี้ จะอธิบายถึงความหมายและความเปนพุทธภาวะตอไปโดยยึดหลักตามแนวของทานเวยหลาง
(ฮุยเลง) ซึ่งทานไดอรรถาธิบายไวในเรื่อง “มหาปรัชญาปารมิตราสูตร” ทั้งนี้เพราะเห็นชัดเจนแจมแจงและให
ความเขาใจไดดีที่สุด
ก็ปญญาที่ทําสัตวใหลุถึงการตรัสรู มีอยูในตัวเราทุก ๆ คน แตเปนเพราะมีอวิชชาความมืดบอดที่
ครอบงําใจของเราไว เราจึงมองไมเห็นมันดวยตนเอง จนเราตองเสาะแสวงคําแนะนําตักเตือนจากผูอื่น ที่เขา
เห็นแจงแลวกอนหนาที่เราจะรูจักจิตเดิมแทของเราเอง เราควรจะทราบไววา ถาธรรมชาติแหงการเปนพุทธ ยัง
ถูกหอหุมเกี่ยวพันอยูเดียงใดแลว ก็ไมมีความแตกตางระหวางผูเห็นแจงกับผูที่มืดบอด ขอแตกตางกันนั้นอยูที่
คนหนึ่งตรัสรูแจมแจง เพราะพุทธภาวะอันเกี่ยวกับผูนั้นถูกเพิกถอนจากเครื่องหอหุมไดหมดจดแลว สวนอีกคน
หนึ่งยังมืดมิดอยู แมแตบรรดาพวกที่รอ งคําวา “ปรัชญา” อยูตลอดทั้งวัน ก็ดเู หมือนวาเขาเหลานั้นไมทราบ
เลยวาปรัชญานั้นมีอยูในธรรมชาติเดิมของเขาเองแลว ก็การที่เพียงแตพูดถึงอาหาร อยางไมอาจบําบัดความหิว
ไดฉันใด ในกรณีของบุคคลผูเอยถึงปรัชญาแตปาก ก็ไมอาจขจัดความมือบอดไดฉันนั้น เราอาจพูดถึงเรื่องศูนย
ตา เปนเวลาแสนกัลปก็ได แตวาลําพังการพูดอยางเดียวไมสามารถทําใหเราเห็นแจงในจิตเดิมแทได และใน
ที่สุดก็ไมไดอะไรตามที่ตนประสงค

ความหมายของมหาปรัชญาปารมิตา
คําวา “มหาปรัชญาการมิตา” มีความหมายวา “ปญญาอันใหญหลวง เพื่อใหบรรลุถึงฝงโนน๑๐”
สิ่งที่เราตองทํานั้น คือตองปฏิบัติดวยใจของเรา จะทองบนหรือนั้นไมใชขอสําคัญ การทองบนเฉย ๆ โดย
ปราศจากการปฏิบัติดวยใจนั้นจะไดผลเหมือนกับเราไปเลนกับอสุรกาย หรือเหมือนกับการพรางตาของพวก
เลนกลดวยเวทมนตเหมือนกับสายฟาแลบ เหมือนกับหยาดน้ําคางตามใบหญา แตอีกทางหนึ่ง ถาเราทําทั้งสอง
อยาง คือทองบนและปฏิบัติดวยใจ แลวใจของเราก็จะประเสริฐสมคลอยกับสิ่งที่ปากของเรากําลังทอง
ธรรมชาติแทของเรานั้น คือธรรมชาติแหงความเปนพุทธะและนอกไปจากธรรมชาติอันนี้แลว หามีพุทธะไหน
อีกไมเลย
คําวา “มหา” หมายวามวา “ใหญหลวง” ขนาดของใจนั้นใหญหลวงเหมือนกันกับของอวกาศ เปนสิ่ง
ที่บัญญัติไมได คือไมใชของกลมเปนเหลี่ยมไมใชของกลมหรือเล็ก ไมใชเขียวหรือเหลือง แดงหรือขาว ไมใชของ
มีบนมีลาง ไมใชของสั้นหรือยาม ไมใชความชังหรือรัก ไมใชความถูกหรือความผิด ไมใชของดีของชั่ว ไมใชอัน
แรกหรืออันสุดทาย พุทธเกษตร๑๑ ทุกๆ เกษตรนั้นวางเหมือนกันกับอวกาศ อยางที่จะเปนอยางอื่นไปไมไดเลย
แมธรรมชาติ๑๒ อันประเสริฐของเรา ก็วางเชนเดียวกัน และไมใชเปนภูมิธรรมอันเดียวเรื่องเดียวนี้เทานั้นที่เรา
ลุถึงดวยการตรัสรู เพราะวาธรรมชาติอันนั้น เปนของสิ่งเดียวกับจิตเดิมแท ซึ่งเปนภาวะแหง “ความวาง
เด็ดขาด ๑๓”
เมื่อกลาวถึงความวาง อยาเขาใจดิ่งไปจับลัทธิที่วาขาดสูญไมมีอะไรขึ้นมาวาเปนอันเดียวกัน ๑๔ เปนสิ่ง
สําคัญอยางที่สุด ที่ตองไมตกดิ่งลงไปในมิจฉาทิฏฐิอันนี้ เพราะวามีคนเรานั้นอยูอยางเงียบ ๆ ทําใหของเราให
วาง ๆ เราก็จะยั้งอยูในภาวะแหง “ความวางเพราะวางเฉย” ไมเหมือนกัน
ความวางอันไรของเขตจํากัดของสกลจักรวาล เปนสิ่งที่มีความจุมากพอที่จะรวมเอาสิ่งตาง ๆ ตั้งแสน
ๆ สิ่งซึ่งมีรูปและสัณฐานแปลก ๆ กันเขาไวในตัวเองได สิ่งเหลานั้น เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร ภูเขา แมน้ํา
แผนดิน น้ําพุ ลําธาร พุมไม ปาไม คนดี คนชั่ว ธรรมะฝายดี ธรรมะฝายชั่ว เมืองสวรรค เมืองนรก มหาสมุทร

๑๐

แห่งทะเลสังสารวัฏฏ์
คือขอบเขตของพุทธหนึง ๆ
๑๒
แห่งความเป็ นพุทธ
๑๓
กล่าวคือความว่างของสิงซึงมีอยู่แท้ ๆ
๑๔
เพราะว่าความเห็นว่าขาดสูญเช่นนันรวมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิพวกอุจเฉททิฏฐิ
๑๑

ภูเขาทั้งหลายในเทือกเขามหาสุเมรุ๑๕ อวกาศนั้น ซึมเขาไปอยูทั่วไปในสิ่งตาง ๆ ที่กลาวนามมาแลวทั้งหมดนี้
และ “ความวาง” แหงธรรมชาติแทของเรา ก็เขาไปมีอยูในสิ่งตาง ๆ อยางเดียวกัน เรากลาววา จิตเดิมแท วา
เปนของใหญหลวง ก็เพราะวามันรวมสิ่ง ๆ เขาไวหมด จิตเดิมแท วาเปนของใหญหลวง ก็เพราะวามันรวมสิ่ง
ตาง ๆเขาไวหมด โดยที่สิ่งทุกสิ่งนั้นมีอยูในตัวธรรมชาติของเรา เมื่อเราพบเห็นความดี หรือความชั่วก็ตาม ของ
บุคคลอื่น เราก็ไมถูกมันดึงดูดใหชอบใจ หรือไมถูกมันผลักดันใหชัง หรือเราไมเกาะเกี่ยวกับมัน เมื่อนั้นลักษณะ
แหงจิตใจของเราเปนของวางเทากันกับอากาศ ดวยเหตุนี้ จึงกลาววา ใจของเราใหญหลวง๑๖ เพราะฉะนั้นเรา
จึงเรียกวา “มหา”
ใจนั้นมีขนาดแหงความจุดอันใหญหลวง โดยเหตุที่ใจนั้นสิงซึม๑๗ ตลอดสกลธรรมธาตุ เมือ่ เรานํามันมา
ใช เราก็สามารถทราบอะไรก็ไดหลายสิ่งจากบรรดาสิ่งที่มีอยูทั้งหมด แตเมื่อใดเราใชมันโดยเต็มขนาดของมัน
เมื่อนั้นเราก็ทราบไดสารพัดสิง่ ไมมีอะไรเหลือ รูทุกๆ สิ่งภายในหนึ่งสิ่ง และหนึ่งสิ่งภายในทุก ๆ สิ่ง เมื่อใดใจ
ของเราทําหนาที่ของมันโดยไมติดขัดและเปนอิสระที่จะ “ไป” หรือ “มา” เมื่อนั้นชื่อวามันอยูในภาวะแหง
“ปรัชญา”
ปรัชญาทั้งสิ้น ยอมมาจากจิตเดิมแท และมิไดมาจากวิธีภายนอกเลยขอนี้เรียกวา “การใชประโยชนใน
ตัวมันเองของสิ่งที่เปนตัวธรรมชาติเดิมแท” ตถตา๑๘ ปรากฏขึ้นครั้งเดียวเทานั้น แกผูนั้น แลวเขาก็เปนอิสระ
จากโมหะ ไปชั่วนิรันดร
อนึ่ง เพราะเหตุที่ใจนั้นมีรัศมีกวางขวางใหญหลวง เราจึ่งไมควรใชมันทํางานกะจิริดไรเดียงสา เชน
การนั่งเงียบ ๆ ทําใจวาง ๆ เฉย ๆ อยาพูดกันถึง “ความวาง” เปนวัน ๆ โดยไมทําใหจิตพบกันกับความวางนั้น
คนที่เปนเชนนี้๑๙ ควรถูกเปรียบกับที่ประกาศตั้งตัวเปนกษัตริยดวยปากของเขา แตจริงเขาก็เปนราษฎร
ธรรมดา โดยวิธีทางปฏิบัติเชนนี้จะไมไดลุถึงปรัชญาเลย
ความวา “ปรัชญา” หมายความวา “ปญญาความรอบรูแจงชัด” คือเมื่อใดเราสามารถรักษาจิตของ
เราไมใหถูกพัวพันดวยความทะเยอทะยานอันโงเขลาไดทุกกาละ เทศะทําอะไรดวยความฉลาดไปทุกโอกาส
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หิมาลัย
ไม่มีขอบเขตเหมือนอวกาศ
ติดเนืองเป็ นอันเดียวกันอยูท่ วไป
ั
ความเป็ นแต่อย่างนันอย่างเดียวเท่านัน เป็ นอย่างอืนไม่ได้ กล่าวคือจิตเดิมแท้
พรํ าแต่ปากว่าว่าง ๆ แต่จิตไม่ได้ สมั ผัสความว่างจริ ง

เมื่อนั้นเชื่อวาเรากําลังประพฤติอบรมปรัชญาอยูทีเดียว ความรูสึกที่เขลาขอเดียวเทานั้น ก็สามารถผลักปรัชญา
ใหหลายวับไป แตความคิดที่ปรีชาฉลาดเปนสิ่งที่อาจดึงเอาปรัชญากลับมาไดอีก บุคคลพวกที่ตกอยูใตอํานาจ
อวิชชาหรือโมหะ ยอมมองไมเห็นปรัชญา เขาพูดถึงปรัชญาดวยลิ้น๒๐ สวนในใจของเขานั้นยังคงงมงายอยูกับ
สิ่งเดิม เขาพูดเสมอไปวา เขาประพฤติปรัชญา เขาพูดถึง “ความขาดสูญ”๒๑ ไมหยุดปาก แตเขาไมทราบถึง
“ความวางเด็ดขาด”๒๒ เลย “หฤทัยแหงความรอบรูชัดแจง” นั้นแหละคือตัวปรัชญา อันเปนสิ่งที่ไมมีรูปราง ไม
มีทาทางเครื่องใชสังเกตเสียเลย ถาเราตีความหมายถึงคําวาปรัชญากันในทํานองนี้ เมื่อนั้นชื่อวาพูดกันถึงความ
รอบรูชัดของปรัชญาตัวจริงอยางถูกแท
คําวา “ปารมิตา” หมายความวา “สูฝง ขางโนน” โดยกิริยาจริงหมายถึง “พนจากการเกิดและการ
ดับ” โดยอุปาทานการยึดถือในขันธทั้งหลายอันเปนวัตถุที่ตั้งของความรูสึกทางวิญญาณ เมื่อนั้น ยอมมีความ
เกิดความดับผลุบโผลเหมือนทะเลที่มีคลื่น ภาวะเชนนี้เรียกโดยอุปมาวา “ฝงขางนี”้ แตเมื่อใด ดัดอุปาทาน
เสียไดเด็ดขาด เละลุถึงภาวะที่พนจากการเกิดและการตายสงบเหมือนน้ําไหลนิ่ง นั้นแหละเรียกวา “ฝงโนน”
การพนจากการเกิดและการดับ นี้แหละ ทําใหปรัชญานี้ไดนามวา “ปารมิตา”
คนเปนอันมาก ซึ่งอยูภายใตโมหะ พากันทองบน “มหาปรัชญาปารมิตา” ดวยลิ้นเทานั้น และเมื่อเขา
กําลังทองบนอยูนั้น ความคิดที่งมงายและเปนอกุศลกลับเกิดขึ้นแกเขา แตถาเขาจะไดปฏิบัติดวยใจโดยไมหยุด
หยอนดังกลาวจริง ๆ เขายอมประจักษเห็นชัดซึ่ง “ตัวจริง” ของมหาปรัชญาปารมิตาการรูธรรมอันนี้ ก็คือการ
รูธรรมชาติของปรัชญา การปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็คือการปฏิบัติปรัชญา ผูที่ไมประพฤติธรรมะอันนี้คอื ปุถุชน
บุคคลที่ตั้งจิตจอเพื่อปฏิบัติธรรมอันนี้ แมเพียงชั่วขณะหนึ่ง เขาเปนผูเทียบเทากับพุทธะ
คนสามัญนี้เอง คือ พระพุทธเจาและกิเลสคือโพธิ๒๓ ความคิดที่โงเขลาที่ผานเขาออกางจิตนั้น ทําคน
ใหเปนคนธรรมดาสามัญ แตความคิดที่หายโงประกอบดวยความแจมแจงที่ตามมาทีหลังทําใหเปนพระพุทธเจา
ความคิดที่ผานเขาออก ทําใหติดในอารมณนั้นคือกิเลส แตความคิดที่มาเปลื้องจิตเสียจากความติดแนน อันเปน
ความคิดซึ่งเกิดทีหลัง นั้นคือโพธิ

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ไม่ใช่พดู ด้ วยใจ
อุจเฉทะ
ศูนยตา
ปั ญญาสําหรับการตรัสรู้

มหาปรัชญาปารมิตา๒๔ นั้นเปนของสูงสุด ใหญยิ่งและเดนดวงมันไมหยุดไมไปและไมมา โดยอํานาจ
ของปญญาอันชือวา มหาปรัชญาปารมิตานี้เอง ที่พระพุทธเจาทั้งในปจจุบัน ในอดีต และในอนาคตไดบรรลุถึง
ความเปนพระพุทธเจา เราควรใชปญญาอันสูงสุดดวงนี้ เพื่อทําลาย๒๕ ขันธทั้ง ๕ เสียเพราะเหตุวาการทําเชนนี้
ยอมชวยใหการไดบรรลุถึงพุทธภูมิเปนสิ่งแนนอน แลวอกุศลมูลทั้ง ๓๒๖ กลายเปนศีล สมาธิปญญาไปเอง
ปญญาดวงเดียวนั้น จะสรางความรอบรูขึ้นถึงแปดหมื่นสีพันวิถี คือเทากับจํานวนของกิเลสที่เราตอง
ผจญ แตวาเมื่อผูใดพนจากอํานาจของกิเลส ปญญายอมแสดงปรากฏตัวใหเห็นเอง ที่ตัวจิตเดิมแท ไมแยกจาก
กันได ผูใดเขาใจหลักธรรมปฏิบัติอันนี้ ผูนั้นจะมีจิตปราศจากความคิดอันทอแท เฉื่อยชา การเปนอิสระจาก
การหลงรักเพราะความคิดหมกมุน สยบจากการยึดติดในอารมณอันเราจิตใหทะเยอทะยาน และจากสิ่งอันเปน
ของหลอกลวงมายา การใหตัว ตถตา๒๗ ทําหนาที่ของมัน การใชปญญาพิจารณาหาความจริงในสิ่งทั้งปวง และ
การมีทาทีอันสงบ ซึ่งไมเปนการผลัดดันหรือดึงดูดตอสรรพสิ่งทั้งมวล เหลานี้ คือการรูแจงแทงตลอดซึ่งตัวจิต
เดิมแทเพื่อการบรรลุถึงพุทธภูมิ๒๘
ปรัชญาซึ่งมีประจําอยูในจิตเดิมแทของทุก ๆ คนแลวนั้น อาจจะเปรียบเทียบกันไดกับฝน ซึ่งความชุม
ชื้นของมัน ยอมทําความสดชื่นใหแกสิ่งที่มีชีวิตทุก ๆ สิ่งรวมทั้งตนไมและพืชพันธุธัญญาหาร ตลอดถึงสัตวทุก
ชนิด เมื่อแมน้ําและลําธารไหลไปถึงทะเล น้ําฝนที่มันพาไป ยอมผสมเปนอันเดียวกันในมหาสมุทร ทีนี้หากวา
ฝน๒๙ ไดตกกระหน่ําลงมาขนานใหญ ตนไมซึ่งรากไมลึกพอ ก็ถูกน้ําพัดชะถอนรากขึ้นลอยตามน้ําและสูญ
หายไป ในที่สุดไมมีเหลือ ขอนี้เปรียบกันไดกับคนมีปญญาทึบเขาใจอะไรไดยาก ที่ไดฟงคําสอนของชั้น “นิกาย
ฉับพลัน”๓๐ แทท่จี ริงปรัชญาซึ่งมีอยูในบุคคลจําพวกนี้ก็เปนอยางเดียวกับที่มีอยูในบุคคลจําพวกปญญาไว
หากแตวาเขาไมสามารถทําตนเองใหตรัสรูได ในขณะที่มีผูสอนเขาดวยธรรมะนั้นเพราะเหตุใด เพราะวาเขาถูก
ปกคลุมเสียหนาแนน ดวยความเห็นผิดและกิเลสซึ่งไดลงรากลึกแลว ทํานองเดียวกับดวงอาทิตยถูกบดบังดวย
เมฆ ไมสามารถสงแสงของตนลงมา๓๑ จนกวาจะมีลมมากวาดเมฆนั้นไป ฉันใดก็ฉันนั้น
๒๔

กล่าวคือปั ญญาอันใหญ่หลวง ทีทําสัตว์ให้ ข้ามถึงฝั ง
ความยึดถือในขันธ์ ๕
๒๖
โลภะ โทสะ โมหะ
๒๗
ความคงทีแต่อย่างนันเท่านัน เปลียนเป็ นอย่างอืนไม่ได้
๒๘
ความเป็ นพุทธะ
๒๙
ทีทําความสดชืนให้ แก่สงมี
ิ ชีวิตนันเอง
๓๐
นิกายเซ็น ซึงเป็ นนิกายทีมีบทบาทมากนิกายหนึงในปั จจุบนั นิการนีเรี ยกอีกอย่างหนึง “นิกายฉับพลัน”
๓๑
ทังทีแสงนันมีอยู่
๒๕

ปรัชญานั้น ไมมีแตกตางกัน แมวาตัวบุคคลจะแตกตางกัน ขอที่แตกตางกันนั้นอยูตรงที่วาใจของเขา
สวางไสวหรือมืดมนธเทานั้นเอง คนที่ไมรูจักจิตเดิมแทของตนเองและยังแถมยังมีความเขลาไปวา การบรรลุ
พุทธธรรมนั้นมีไดดวยศาสนพิธีตาง ๆ ที่ทํากันทางกายภายนอก ไมเกี่ยวกับจิตนี้แหละ คือคนจําพวกที่เขาใจ
อะไรไดยาก คนจําพวกที่เขาใจคําสอนของ “นิกายฉับพลัน” ไมรูสึกวาพิธีรีตองตาง ๆ เปนของสําคัญ และใจ
ของเขาก็ทําหนาที่พิจารณาอยูดวยสัมมาทิฏฐิอยางเดียว จนกระทั่งเขาหลุดพนจากกิเลสหรือมลทินตาง ๆ คน
ชนิดนี้แหละทานกลาววา เปนผูไดรูจักจิตเดิมแทของตนเองแลว
ถาเอาการตรัสรูออกเสียแลว ก็ไมมีอะไรแตกตางระหวางพระพุทธเจากับคนสามัญอื่น ๆ ความสวาง
ไสววาบเดียวเทานั้นก็เพียงพอแลว ที่จะทําใหใครก็ไดกลายเปนคนเสมอกันกับพระพุทธเจา เพราะเหตุที่ธรรมะ
ทั้งหลาย เปนของมีอยูเปนประจําในใจของเราแลว จึงไมมีเหตุผลในขอที่วาเราจะไมสามารถเห็นซึมซาบแจงชัด
ในภาวะแทของตถตา มีขอความกลาวไวในสูตรชื่อ “โพธิสตั วศีลสูตร” วา “จิตเดิมแทของเราเปนของบริสุทธิ์
โดยเด็ดขาด และถาเราไดรูจักใจของเราเองและรูแจงชัดวา ตัวธรรมชาติแทของเราคืออะไรแลว เราจะลุถึง
พุทธภาวะไดทุก ๆ คน๓๒” ขอความในสูตรชื่อ “วิมลกีรตินิเทศสูตร” ก็ไดกลาววา “ทันใดนั้น เขาตรัสรูแจม
แจงสวางไสวและไดรับใจของเขาเองกลับคืนมา”
บรรดาปญญาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ทั้งในปจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งความรูที่เปนหลักคํา
สอน ในคัมภีรทั้งสิบสองหมวดนั้นลวนแตเปนสิ่งที่มีอยูในใจของเรามาแตเดิมแลว แตในกรณีที่เราเองไม
สามารถปลุกใหสวางไสวขึ้นมาไดดวยตนเองนั้น เราจําตองแสวงหาคําแนะนําจากบุคคลผูคงแกเรียน และมีใจ
อารีเหลานั้น แตในทางที่ตรงกันขามพวกที่ทําความสวางไสวใหแตตนเองไดโดยลําพังนั้น ยอมไมตองการความ
ชวยเหลือจากภายนอกมันเปนของผิด ในการที่จะไปถือคติวา ถาไมมีคําแนะนําของผูที่คงแกเรียนและมีใจอารี
แลว เราไมสามารถจะลุถึงวิมตุ ติ เพราะเหตุวามันเปนเพราะปญญาภายในของเราเองตางหากที่ใหเราเกิดความ
สวางไสวได ถึงแมวาความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก และคําพร่ําสอนของเพื่อนผูคงแกเรียนและใจอารีก็ยัง
เปนหมันไรประโยชนไดเหมือนกัน ถาหากวาเราถูกทําใหหลงงมโดยคําสอนที่ผิด และความเห็นผิดเสียแลว เรา
ควรเพงจิตของเราดวยปญญาตัวจริง ความเห็นผิดทั้งมวลก็จะถูเพิกถอนไปในขณะนั้น และในทันทีทันใดที่เรา
รูจักตัวจิตเดิมแท เรายอมลุถึงสถานะความเปนพุทธะในทันใดนั้น

๓๒

ทีมีความรู้เช่นนัน

๙. ขอเปรียบเทียบบางประการระหวางเถรวาท – มหายาน๓๓
ก.การแตกแยกโดยหลักธรรม
๑ การแตกแยกเคยมีถึง ๒๐ ถึง ๒๔ นิกาย ซึ่งตอมาเหลือเพียงนิกายเถรวาทและมหายานเทานั้น
๒ ทั้ง ๒ นิกายนี้ แตตางจะถือวาอริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญที่สุดก็ตามแตเถรวาทถือคูที่ ๑ คือ
ทุกขและสมุทัยเปนหลัก มหายานถือคูที่ ๒ คือนิโรธและมรรคเปนหลัก หรืออีกนัยหนึ่ง เถรวาทถือการเวียน
วายตากเกิดเปนหลัก มหายานถือการหลุดพนเปนหลัก ซึ่งตามความเปนจริง ผูใดเห็นแจงในทุกขกับสมุทัย
หรือเห็นแจงในขอเท็จจริงของโลกกับการเวียนวายตายเกิดแลว ยอมเห็นนิโรธและมรรค หรือโลกในอุดมการณ
กับความหลุดพนไดงายขึ้น ตรงกันขาม ผูที่แจงในนิโรธและมรรค หรือโลกในอุดมการณ กับความหลุดพนก็จะ
เห็นแจงในทุกขและสมุทัยหรือขอเท็จจริงของโลก กับการเวียนวายตายเกิดไดงา ยขึ้นเชนกัน
ข. ความแตกตางในทัศนะตอพระพุทธองค
๑ ทั้ง ๒ นิกายรับรองวา พระพุทธเจาใหกําเนิดและทรงเปนประมุขของพุทธศาสนาก็ตาม แตก็ผิดกับ
การใหกําเนิดและการเปนประมุขของศาสนาอื่น พระองคทรงบรรลุเปนพระพุทธเจาจากสามัญชน โดยการ
สะสมบารมีมาแตปางกอน โดยการเสวยชาติเปนสัตวตา ง ๆ นานามาเปนเวลาชานาน
๒ ทั้ง ๒ นิกายรับรองวา ในขณะที่พระองคทรงดํารงพระชนมชีพอยู แมพระองคมีความเปนอยูอยาง
สามัญชนก็ตาม แตในความรูส กึ ของชาวพุทธ พระองคมีฐานะเหนือกวาบรรดาเทพเจาของอินเดีย ทรงเปน
ศาสดาทั้ง ๓ โลกธาตุ
๓ ทั้ง ๒ นิกายรับรองวา พระพุทธเจากับพระอรหันต แมตางจะเปนผูหลุดพนแลวก็ตาม แตมีฐานะ
แตกตางกันมาก พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบุญบารมีมากและเปนเวลาชานาน ซึ่งพระอรหันตไมอาจเทียบได
และพระพุทธเจามีเพียงองคเดียวในหลาย ๆ กัลปสําหรับโลกเรานี้ อนึ่งพระพุทธเจาประสูติมาเพื่อโปรดสัตว
แตพระอรหันตรูสึกวาจะไมมีหนาที่โดยตรงสําหรับโปรดสัตว
๔ ทั้ง ๒ นิกายรับรองวา การปฏิบัติธรรมมีอยู ๒ ประการ คือ ทัศนมรรคกับภาวนามรรค คือการเห็น
แจงในธรรมกับการปฏิบัติในในธรรม การเห็นแจง อาจจะเห็นแจงโดยฉลับพลัน ดวยความขยันหมั่นเพียรหรือ
ดวยกุศลกรรมในปางกอน แตการปฏิบัตินั้น จตองคอยไปเปนเวลานาน
๓๓

เป็ นความแตกต่างของมหายานนิกายเซ็น แต่ตามหลักพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทแล้ ว หาได้ มีความเห็นเช่นนี ไม่

๕ ทั้ง ๒ นิกายรับรองวา การเห็นแจงในโดยไมมีการปฏิบัติ จะไมไดรับประโยชนอะไร และกาปฏิบัติที่
ไมเห็นแจง๓๔ ก็อาจจะปฏิบัติผิดไปจากเปาหมาย แตทั้งที่ตางก็รับรองในแนวคิดดังกลาว ตางก็ยังมีขอปลีกยอย
ที่ไมตรงกันนัก
๖ มหายานตั้งขอสงสัยวา พระศากยมุนีพุทธเจา ที่ปรากฏอยูในประวัติศาสตรนั้นเปนพระพุทธเจา
แทจริงหรือ หรือเปนพระพุทธเจา “พระพุทธเจาองคแทจริง” บันดาลใหมีขึ้น เพื่อใหสัตวโลกไดรเู ห็นเรื่อง
พระพุทธเจาในชวงระยะเวลาหนึ่ง อันเปนการโปรดสัตวตามเหตุปจจัยของยุคนั้น มีบุญวาสนาพอที่จะรูเห็น
พระธรรม แลวตอมามหายานก็เชื่อมั่นในความคิดนี้เปนอยางยิ่ง แตเถรวาทถื่อวา พระศากยมุ นีพทธเจาเปน
บุคคลในประวัติศาสตร
๗ มหายานถือวา ธรรมการคือพระวรกายอันแทจริงของพระองคซึ่งขณะนี้ยังคงมีอยูซึ่งผูบรรลุถึงใน
ธรรมจะเห็นได แตเถรวาทถือวาธรรมกายคือพระธรรมของพระองค
๘ นิรมานการของพระองค ตางถือวาเปนพระวรกายที่เปนมังสะ๓๕
๙ มหายานไดเพิ่มสัมโภคกายขึ้นอีกกายหนึ่ง ถือวาเปนกายที่สนองความตองการของสัตวโลกในหลาย
ๆ ดานดวยกันแลวแตบุญวาสนาปญญาหรือกุศลปจจัยของผูน้นั แตเถรวาทไมยอมรับเรื่องสัมโภคกาย
๑๐ ทั้ง ๓ กายนี๓๖
้ มหายานตางอธิบายแตกตางกันไปอีก และไดขยายออกเปน ๔ กาย ๕ กาย และ
๑๐ กาย
๑๑ มหายานตั้งขอสงสัยวา พระอรหันตมีทางจะเสื่อมจากลาภผลกรบรรลุหรือไม และพระอรหันตจะ
มีความหลุดพนในดานจิตใจในประการใดก็ตาม แตในรางกาย มีความขัดของเหมือนกับคนธรรมดาทุกประการ
เถรวาทถือวาพระอรหันตไมมีทางเสื่อมจากมรรคผล
๑๒ เถรวาทถือวา พระศากยมุนีพุทธเจาจะเหนือกวาสามัญชนเพียงใดก็ตาม แตพระวรกายและ
พระชนมายุยังคงถูกจํากัดอยูในขอบเขตและพระองคทรงมีพระเมตตากรุณาเทาใด ก็ไมสามารถทําใหสิ่งที่เปน
อนิจจังกลับเปนนิจจังได ซึ่งพอสรุปไดวาความใหญยิ่งของพระองค ยังคงไดแกความหลุดพนทางจิตใจเทานั้น
๓๔
๓๕
๓๖

อย่างน้ อยการเรียนรู้
การเนือ
เรี ยกว่าตรี กาย ได้ กล่าวมาแล้ ว

๑๓ เถรวาทถือวา พระอรหันต เปนชั้นสูงสุดที่เราจะบรรลุไดและพระอรหันตทุกรูปยอมทราบตนเอง
ไดบรรลุอรหัตรผล แตก็ยอมรับวาพุทธภูมิสูงสุดกวาอรหัตตภูมิ และชาวพุทธทุกคนใดจะปรารถนาพุทธภูมิก็ได
อรหัสตตภูมิก็ได แลวแตใครชอบใจภูมิใด สวนมหายานถือวา ความสําเร็จของพระอรหันตเปนเรื่องธรรมดา
ของการปฏิบัติ พระพุทธภูมิจึ่งเปนชั้นสูงสุด พระอรหันตยังมีอะไรอีกหลายอยางที่เหมือนคนธรรมดา แมทาง
จิตใจก็เหมือนกับคนธรรมดา เชนบางทานไมทราบวาตนไดบรรลุพระอรหัตตผลบางทานตองปลงวา “ทุกข
หนอ ๆ” จึงระงับอารมณที่ขมขื่นได
๑๔ อนุปาทิเสสซึ่งเถรวาทตีความวาเปนการนิพพานที่ไมมีรา งเหลืออยู๓๗ แตมหายานตีความวาอนุ
ปาทิเสสเปนการบรรลุ “ความเปนสูญที่สมบูรณที่สุด๓๘”

๑๐. ความแตกตางระหวางเถรวาท๓๙ กับมหายาน
ตามวาทะของฝายมหายาน มีความเห็นเกี่ยวกับความแตกตางของนิกายทั้งสองนี้วา
๑ สาวกยานเปนยานคับแคบมุงเอาตัวรอดเฉพาะตัว มหายานเปนยานใหญแหงอุดมคติและการปฏิบัติ
เพื่อชวยมหาชน
๒ สาวกยานเขาถึงการตรัสรูไดเพียงเห็นแจงในบุคคลศูนยตา คือสามารถทําลายความยึดถือในเรื่อง
อัตตาได แตไมเห็นแจงในธรรมศูนยตาคือยังยึดติดในเรื่อง ขันธ ธาตุ อายตนะ และสภาวธรรมอยู พูดงาย ๆ ก็
คือวา สาวกยานมีธรรมุปาทาน แตอัตตวาทุปาทานไมมี สวนมหายานนั้นเห็นแจงทั้งบุคคลศูนยตาแลธรรมศูนย
ตา
๓ การหลุดพนของสาวกยานเปนการหลุดพนแบบลบ สวนการหลุดพนของมหายานเปนการหลุดพน
แบบบวก เพราะรีบดวนไปสูความดับเสียกอน จนกวาจะไดชวยสรรพสัตวใหหลุดพนไดหมดสิ้นกอน
๔ สาวกยานปฏิเสธตอภาวะความมีความเปนไป และการรับรูเรื่องราวตาง ๆ ของพระพุทธเจาหลัง
ปรินิพพาน ดวยถือวาชีวิตจิตใจของพระองคไดดับสนิทสิ้นเชิงเปนการเขาใจผิด แตมหายานถือวาการที่พระ
๓๗

ตามความเข้ าใจของมหายาน
และต่อมาได้ หมายถึงความเป็น นิจจัง สุขขัง อันตา
๓๙
สาวกยาน และความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายานนี เป็ นวาทะของมหายานเพียงฝ่ ายเดียว แต่เถรวาทไม่ยอมรับ
เว้ นข้ อ ๔ เท่านัน
๓๘

พุทธองคดับขันธปรินิพพานนัน้ เปนเพียงมายาซึ่งพระองคแสดงโปรดเวไนยสัตว แทจริงพระองคหาไดดับไม
พระพุทธองคยังทรงรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดอาจมาสูโ ลกนี้อีกเพี่อโปรดสัตว
๕ สาวกยาปฏิเสธจิตสากล หรือพุทธภาวะที่มีอยูแลวในสรรพสัตวซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แต
มหายาน๔๐ ถือวาสัตวทั้งหลาย มีพุทธภาวะอันแจมแจงปราศจากกิเลสเปนอันเดียวกันสิ้น
๖ พระธรรมเทศนาของพระพุทธองคที่แสดงแกพวกสาวกเปนเพียงกุสโลบายเทานั้น ยังหาใชสูงสุด
ตามพุทธประสงคไม พระธรรมของมหายานจึงประเสริฐกวาสาวกยานมาก

๔๐

จํากัดฝ่ ายภูตตถตาวาทิน

