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บทคัดย่อ

ปรัชญาอินเดียส�ำนักนยายะ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาปัญญาและจิตใจ
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับสกุลความคิดปัญญานิยมของตะวันตกที่มี
จุดริเริ่มมาจากปรัชญากรีกโบราณ และพัฒนามาสู่แนวคิดทฤษฎีของจิตวิทยาการ
รู้คิด บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าท่าทีแบบปัญญานิยมก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรัชญาอินเดียโบราณ และเสนอการตีความระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของ
นยายะ ผ่านการสร้างแบบจ�ำลองของโครงสร้างการรู้คิด โดยพบว่า โครงสร้างการรู้
คิดของนยายะ มีด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ การรู้คิดเชิงประจักษ์ การรู้คิดเชิงอนุมาน
การรู้คิดเชิงอุปมาน และการรู้คิดเชิงศัพทประมาณ อีกทั้งโครงสร้างการรู้คิดทั้ง 4
รูปแบบ ยังสัมพันธ์สอดคล้องต่อการพัฒนามนุษยภาวะ และศีลธรรมอย่างมีนัย
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Nyaya of Classical Indian philosophy advocates the development of
intellect and mind. It is consistent with Western intellectualism originated
from ancient Greek philosophy and eloped toward cognitive psychology.
The aim of this article is to affirm that intellectual attitude exists in Indian
philosophy and presents the epistemological thought of Nyaya through
reconstruction the models of cognitive structures. As a result, the Nyaya’s
cognitive structures are composed of four models which includes
cognitive perception, cognitive inference, cognitive comparison, and
cognitive importance of testimony. Furthermore, the four models of cognitive
structures are interacted significantly with development of human being, and
morality.
Keywords: Nyaya, Epistemology, intellectualism, moral psychology
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บทนำ�

ปัญญานิยม (Intellectualism) คือหนึ่งในสกุลความคิดที่ริเริ่มมาจากท่าที
ในทางปรัชญา (philosophical attitude) จากข้อเสนอว่า สภาวะของความเป็นบุคคล
โดยพืน้ ฐานแล้วมีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาเพือ่ การรูค้ ดิ (cognition) ต่อประสบการณ์
ที่ปัจเจกได้รับรู้ และสามารถไตร่ตรองหรือครุ่นคิดต่อสิ่งนั้น ๆ ได้ด้วยสติปัญญา
ซึ่งปัจจุบันท่าทีในทางปรัชญาเช่นนี้ได้วิวัฒน์เป็นกระบวนทัศน์ในทางจิตวิทยา
จนแตกแขนงออกเป็นทฤษฎีการรูค้ ดิ ทางปัญญา (cognitive theory) ทีเ่ สนอขัน้ ตอน
ของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตในเชิงโครงสร้างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
พฤติกรรมทางกายและกระบวนการของจิตในทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่ อ หวนย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาถึ ง จุ ด ตั้ ง ต้ น ที่ ม าจากท่ า ที ข องปรั ช ญาจะพบว่ า
แนวความคิดเชิงปัญญานิยมนีม้ ปี รากฏให้เห็นนับตัง้ แต่สมัยของปรัชญากรีกโบราณ
อาทิ ในวิธีการทางปรัชญาของโสคราตีส (Socrates 470-399 ปีก่อนคริสตกาล)
ทีม่ งุ่ กระตุน้ ทักษะการรูค้ ดิ เป็นส�ำคัญ เนือ่ งจากมีพนื้ ฐานทางทัศนะว่ามนุษย์มมี โนคติ
ทางความรู้ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด (innate idea) และการกระตุ้นให้เกิดความคิดก็จะ
ท�ำให้สติปญ
ั ญาได้รบั การพัฒนาขึน้ อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน1 ซึง่ พบว่าต่อมา แนวคิดที่
เชื่อในมโนคติทางความรู้แบบติดตัวแต่ก�ำเนิด ยังได้ขยายขอบเขตมาสู่การศึกษา
มนุษยภาวะในเชิงจิตวิทยาของเพลโต2 (Plato 428-348 ปีกอ่ นคริสตกาล) ทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญต่อสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเป็นอย่างสูง
จิตวิทยาในแง่มมุ ของเพลโตนัน้ มุง่ ศึกษาถึงจิตวิญญาณ (soul หรือ psyche
ก็ว่า) เพื่อให้ค�ำอธิบายถึงแรงกระตุ้น (motivation) บางอย่างที่อยู่ในตัวของมนุษย์
อันเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการแสดงออกทางศีลธรรมทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
อีกทัง้ ความพยายามของเพลโตในการตีความคุณสมบัตภิ ายในของมนุษย์ กระทัง่ น�ำ
ไปสู่การสร้างค�ำอธิบายที่มีต่อมนุษยภาวะอันหลากหลายนี้เอง3 ที่ท�ำให้เรียกวิธีการ
1
2

3

ดังเช่นวิธีการที่โสคราตีสได้ใช้กับเมโนในการถกเถียงปัญหาว่าด้วยคุณธรรม
จิตวิทยา (psychology) ในความหมายของเพลโต หมายถึงกระบวนวิธีศึกษาโดยตั้งค�ำถามและให้
ค�ำอธิบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ (body and soul) มิใช่คำ� ว่าจิตวิทยา
ที่ถูกใช้ในความหมายของการศึกษากระบวนการทางจิต (mantel process) อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ตามที่เข้าใจในปัจจุบัน
เช่น การที่เพลโตแบ่งสภาวะภายในของมนุษย์ออกเป็นสามภาค คือ ปัญญา ตัณหา น�้ำใจ เป็นต้น
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ของเขาได้ว่า จิตวิทยาเชิงศีลธรรมของเพลโต (Plato’s moral psychology) ซึ่งเป็น
วิธีการที่เพลโตคาดหวังว่าจะน�ำไปสู่การค้นพบเหตุแห่งปัญญา (intellectual
reasons) ทีจ่ ะน�ำไปใช้เปลีย่ นแปลงจิตใจของผูค้ นให้ดขี นึ้ ได้ (Kamtekar, 2017: 1, 7)
ขณะที่จิตวิทยาสมัยใหม่เองก็ให้ความสนใจกับคุณสมบัติภายในอย่างสติ
ปัญญา เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน อาทิ
ทฤษฎีของเพียเจต์ (Jean Piaget ค.ศ. 1896-1980) ที่ชี้ให้เห็นอย่างเฉพาะเจาะจง
ว่า การเติบโตทางสติปญ
ั ญาหรือพัฒนาการด้านปัญญา (intellectual development)
นั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับทั้งพัฒนาการของการรู้คิด (cognitive development) และ
พัฒนาการของจิตใจ (mental development) อีกทั้งยังมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับ
พั ฒ นาการทางชี ว วิ ท ยา (biological development) นั บ แต่ แ รกเกิ ด อี ก ด้ ว ย
โดยทั้งหมดจะพัฒนาไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับตั้งแต่วัยเด็กที่อาศัยเพียงการคิด
เชิงจินตนาการในการเข้าใจสิ่งรูปธรรม ไปจนถึงวัยเติบใหญ่ที่จะสามารถเข้าใจ
มโนทัศน์นามธรรม (abstract concept) ได้ด้วยวิธีคิดเชิงตรรกะ (Simatwa, 2010:
366-369)
ดังจะเห็นได้ว่า แนวความคิดแบบปัญญานิยม นอกจากจะเป็นหนึ่งในวิธี
วิทยาของจิตวิทยาแล้ว ยังนับว่ามีความข้องเกีย่ วกับกระบวนทัศน์หรือวิธกี ารในทาง
ปรัชญามาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ดังนั้น การหวนกลับไปพิจารณาปรัชญาอินเดีย
โบราณ ก็มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะพบกับความสอดคล้องของแนวความคิดในเชิงปัญญา
นิยมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี บทความนี้เลือกที่จะหยิบยกเอาปรัชญาฮินดูส�ำนัก
นยายะขึน้ มาพินจิ พิเคราะห์ เนือ่ งจากเป็นส�ำนักทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญกับระบบความคิด
ของมนุษย์ในฐานะอาตมันมากทีส่ ดุ และเป็นส�ำนักทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับญาณวิทยา
ในฐานะเป็นทฤษฎีความรูท้ จี่ ำ� ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวช่วยยกระดับทัง้ ตรรกะ จิตใจ
และศีลธรรมของมนุษย์ให้สสู่ งู ตลอดจนเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ นยายะมีแนววิธที อี่ าศัย
ตรรกะมาเป็นหนึ่งในกลไกอธิบายมโนทัศน์นามธรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
แนววิ ธี คิ ด ใช้ เ หตุ ผ ลในการขจั ด ความมั ว หมองออกไปจากจิ ต บทความนึ้ จึ ง มี
เป้าหมายในการศึกษาท่าทีแบบปัญญานิยมในปรัชญาอินเดียส�ำนักนยายะ ไปพร้อม
กับวิเคราะห์รูปโครงสร้างการรู้คิดในรูปแบบ (modes) ที่สอดคล้องกับทัศนะ
ของปัญญานิยม
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ท่าทีแบบปัญญานิยมในปรัชญานยายะ

แนวความคิดแบบปัญญานิยม เสนอว่าโครงสร้างของการรู้คิด (cognitive
structure) เป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ของจิตส�ำนึก
(modes of consciousness) และการที่จิตแสดงออกถึงความส�ำนึกรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์โดยตรงกับบ่อเกิดปฐมภูมิของสติปัญญา (primacy of
intellect) ในแง่เดียวกันนี้จึงหมายความว่า ความส�ำนึกรู้ของอัตบุคคลเกิดจากการ
รู้คิดเป็นตัวตัดสินประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่จิต โดยจิตนั้นมีพฤติการณ์ (action)
ที่ขึ้นอยู่กับปัญญาของอัตบุคคล (subject) จึงถือได้ว่าแนวความคิดในลักษณะนี้
มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของปรัชญาอินเดียโบราณ ที่เชื่อว่าพฤติจิต (act of
consciousness) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในอาตมัน ซึ่งหมายความว่าการที่อาตมันจะส�ำนึกรู้
หรือเกิดการรู้คิดถึงสิ่งต่าง ๆ ได้นั้น อาตมันก็ต้องมีโครงสร้างของการรู้คิดที่จ�ำต้อง
อาศัยสติปัญญา
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปพิจารณาปรัชญาอินเดียโบราณหรือปรัชญาฮินดู
ผ่านหลักค�ำสอนของอุปนิษทั ภายใต้ทา่ ทีแบบปัญญานิยมจะพบว่า ในคัมภีรอ์ ปุ นิษทั
เองก็มกี ารเสนอโครงสร้างของการรูค้ ดิ เอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ พฤหทารัญยกะอุปนิษัท เสนอว่าการส�ำแดงออกของ พฤติจิต มีอยู่ด้วยกัน 10 รูปแบบ ได้แก่
การรูค้ ดิ (cognition), การกังขา (doubt), ความเชือ่ (belief), ความไม่เชือ่ (disbelief),
การก�ำหนดรู้ (decision), ความยึดติด (retention), ความไม่ยดึ ติด (non-retention),
ความละอาย (shame), ความกลัว (fear) และตัณหา (desire) ซึ่งใน 10 รูปแบบนี้
มีอยู่ 6 รูปแบบที่สอดคล้องกับบ่อเกิดของปัญญา ได้แก่ การรู้คิด การกังขา
ความเชื่อ ความไม่เชื่อ การก�ำหนดรู้ ความยึดติด และความไม่ยึดติด ส่วนอีก 4 รูป
แบบทีเ่ หลือเป็นการส�ำแดงออกทางอารมณ์ความรูส้ กึ (Jadunath Sinha, 1986: 45)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักค�ำสอนใน ไอตเรยะ-อุปนิษัท นั้นเป็นที่ชัดเจนว่า
มีความสอดคล้องกับแนวความคิดแบบปัญญานิยมเป็นอย่างมาก จากรูปแบบของ
พฤติจิตที่เสนอไว้ภายใต้ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ผัสสะ (sensation),
การรับรู้ (perception), การนึกคิด (ideation), การมีมโนทัศน์ (conception), ดุลพินจิ
(insight), ความเข้าใจ (understanding), ความคิดเห็น (opinion), จินตนาการ
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(imagination), ความรู้สึก (feeling), ความทรงจ� ำ (memory), การก� ำ หนด
(determination), ความทะยานอยาก (volition), เจตจ�ำนงแห่งชีวิต (will-to-live),
ตัณหา (desire), และการควบคุมตนเอง (self-control) ทัง้ หมดนีถ้ อื ได้วา่ เป็นบ่อเกิด
ของการมีสติปัญญา ที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่ออัตบุคคลได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ แล้ว
น�ำมาคิดแยกแยะผ่านรูปแบบของพฤติจิตอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน ด้วยเหตุนี้
จึงสามารถกล่าวได้ว่า หลักค�ำสอนของ ไอตเรยะ-อุปนิษัท ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี
ถึงการมีท่าทีแบบปัญญานิยมที่มีมาอย่างช้านานในปรัชญาอินเดีย (Jadunath
Sinha, 1986: 45)
เมื่อท่าทีดังกล่าวได้สืบต่อและส่งอิทธิพลทางความคิดมาสู่ข้อเสนอหรือ
หลักค�ำสอนของปรัชญาฮินดูส�ำนักนยายะ (ไม่ว่าจะในแง่ที่นยายะเห็นด้วยหรือ
คัดค้านกับพระเวทก็ตาม) ภายใต้หลักค�ำสอนที่เสนอให้เห็นว่าจิตมีโครงสร้าง
ของการรูค้ ดิ ทีท่ ำ� งานอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นล�ำดับขัน้ ตอนโดยพินจิ ว่า การรูค้ ดิ
คือสภาวะก่อนความรู้สึก ความรู้สึกคือสภาวะก่อนตัณหา ตัณหาคือสภาวะก่อน
ความทะยานอยาก และความทะยานอยากเป็นเหตุแห่งการกระท�ำ ซึง่ การพิจารณา
พฤติจิตอย่างล�ำดับขั้นตอนในลักษณะนี้คือการจ�ำแนกรูปแบบของจิตที่ตัดสิน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ตามล�ำดับของการใช้ปัญญา และชี้ชัดให้เห็นว่าอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ท�ำให้อาตมันติดข้องนั้นเป็นผลมาจากความสับสนทางปัญญา
(intellectual confusion) ในลักษณะที่ถูกโมหะ (ความเขลา) ครอบง�ำ ส่วนการ
กระท�ำต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากความทะยานอยากก็เป็นผลมาจากความเบาปัญญาจนท�ำให้
ปล่อยกายใจไปตามราคะและโทสะ และการที่นยายะเสนอให้ใช้ปัญญาในการ
พัฒนาจิตหรือขัดเกลาอาตมันอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ตอนให้หลุดพ้นจากสภาวะติดข้อง
ในความเขลาเช่นนี้ ก็ยงิ่ ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดทีส่ ดุ ว่าปรัชญาของส�ำนักนยายะ
มีแนวโน้มไปในทางของสกุลความคิดแบบปัญญานิยม (Jadunath Sinha, 1986:
47)
นอกจากนี้ ปรัชญานยายะยังเสนอให้พิจารณาโลกภายนอกในฐานะเป็น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ความเป็นจริงของอัตบุคคล โดยตระหนักถึงการคิดใช้
เหตุผลในเชิงตรรกะ ซึง่ ถือเป็นกระบวนวิธที สี่ ำ� คัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา
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การพินิจพิเคราะห์ระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของนยายะตามทัศนะปัญญานิยม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไตร่ตรองวัตถุ/อารมณ์ (objects) ที่เข้ามาสู่กระบวนการ
ของจิต เพื่อยืนยันว่าสิ่งใดจัดเป็นวัตถุ/อารมณ์ของความรู้แท้ (true knowledge)
อีกทั้งยังเป็นการพิจารณาถึงบ่อเกิดของความรู้แท้ในทางญาณวิทยา ควบคู่ไปกับ
การตัดสินความเป็นจริงในทางภววิทยา ซึ่งการที่นยายะวางพื้นฐานอยู่บนวิธีการ
เชิงตรรกะในการไต่สวนมนุษยภาวะ (human being) กับโลกภายนอกเช่นนี้ ก็เพื่อ
ให้สามารถถอดถอนความรู้ที่ผิดพลาด (false knowledge) ออกไปจากอาตมัน
และเมือ่ จ�ำแนกแยกเอาความรูท้ ผี่ ดิ พลาดออกไปได้ สติปญ
ั ญาก็จะได้รบั การขัดเกลา
ให้เข้าถึงความรู้แท้ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถตัดสินได้ว่าสิ่งใดจริง
หรือสิ่งใดเท็จ (Hamilton, 2001: 71, 77, 78)
ด้วยเหตุนจี้ งึ สอดคล้องกับในนยายสูตร ทีก่ ล่าวว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูใ่ นการ
รับรู้ของเรา สามารถเป็นได้ทั้งจริงทั้งเท็จ ไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวท
ก็เช่นกัน จ�ำเป็นที่จะต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าเนื้อหาในคัมภีร์เองก็สามารถเป็นได้
ทัง้ จริงทัง้ เท็จ นยายะจึงพยายามเสนอวิธกี ารทีจ่ ะแยกแยะสิง่ ทีเ่ ป็นจริงและสิง่ ทีเ่ ป็น
เท็จออกจากกัน ส่งผลให้เกิดเจตคติในการศึกษาคัมภีร์พระเวทในอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งต้องอาศัยวิจารณญาณไตร่ตรองว่าสิ่งใดที่มีโอกาสผิดได้อยู่ ต้องถือว่าเป็นเท็จ
รวมถึงคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ก็มีโอกาสผิดได้เช่นกัน จึงน�ำมาสู่สาระส�ำคัญของนยาย
สูตรทีพ่ ยายามค้นหาค�ำตอบว่า จะมีหนทางใดส�ำหรับใช้หาความรูแ้ ท้ได้อย่างมัน่ ใจ
(สมภาร พรหมทา, 2558: 28.00-31.25 [นาที])
ในแง่เดียวกันนี้จึงกล่าวได้ว่า ท่าทีหรือความเป็นปัญญานิยมในแบบ
ของปรัชญานยายะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากวิธีการของนยายะ ซึ่งเชื้อเชิญให้ตัวเรา
ต้องตรวจสอบปัญญาของตนเอง เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ได้มาจากความรู้ และ
นยายะก็ถือว่าบ่อเกิดของความรู้ที่มาจากผัสสะและการรับรู้นั้นมีสภาวะเป็นกลาง
ความรูท้ ไี่ ด้มาจากแหล่งนีจ้ งึ สามารถเป็นได้ทงั้ จริงและลวง เป็นได้ทงั้ วิชชาและมายา
หากอัตบุคคลหรืออาตมันรับเอาความรูท้ ผี่ ดิ พลาดไป แล้วยึดถือเอาว่าเป็นความจริง
ก็ย่อมกลายเป็นความเขลา หรือในทางตรงกันข้าม หากแม้ได้รับเอาความรู้อันเที่ยง
แท้ไป แต่ละเลยว่าสิ่งนั้นคือความจริงก็ย่อมกลายเป็นความเบาปัญญาอีกเช่นกัน
การพิสูจน์อาตมัน (proof of the self/atman) ว่ามีความรู้แท้หรือความรู้ที่ผิดพลาด
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ในลักษณะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาคือเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่สุด
และปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างของการรู้คิดเข้ามาเป็นสิ่งรองรับ
ส�ำนักนยายะจึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการทางตรรกะและระบบญาณวิทยามาก
เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญญาและการรู้คิดของอัตบุคคล
หรืออาตมัน และเห็นว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะน�ำมาใช้พัฒนาการรู้คิดไปพร้อม ๆ
กับควบคุมความทะยานอยากทางกายได้ และถือเป็นหนึ่งในแนววิธีส�ำคัญที่จะ
น�ำไปสู่สภาวะเหมาะสมต่อการเรียนรู้ศีลธรรมอันดี

โครงสร้างการรู้คิดและบ่อเกิดของปัญญาในปรัชญานยายะ

การน�ำปรัชญาของนยายะมาพิจารณาภายใต้ทศั นะปัญญานิยม สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
คือการพิจารณาแนวความคิดหรือหลักค�ำสอนของนยายะให้เห็นว่า ได้มีการเสนอ
กระบวนวิธีทางปัญญาที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของการรู้คิด เพื่อให้สามารถเปิดเผย
องค์ประกอบและแหล่งที่มาของบ่อเกิดแห่งปัญญา พร้อมกับสามารถยืนยันได้ว่า
ปัญญาที่แท้ จะต้องเกิดจากความรู้ที่แท้เท่านั้น เพราะหากไม่สามารถยันยันถึงองค์
ประกอบและแหล่งทีม่ าของปัญญาได้ ก็ยอ่ มเป็นการยากทีจ่ ะยืนยันได้ถงึ กระบวนการ
รู้คิดที่มีอยู่ในหลักค�ำสอนของนยายะ
อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้นว่า ความรู้ในทัศนะของ
นยายะสามารถจ� ำ แนกออกได้ เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ ความรู ้ แ ท้ (true
knowledge) และความรูท้ ผี่ ดิ พลาด (false knowledge) จึงหมายความว่า โครงสร้าง
ของการรู้คิดจะต้องมีองค์ประกอบและการท�ำงานที่เอื้อให้จิตสามารถจ�ำแนก
องค์ประกอบของความรู้ได้ เพื่อคัดแยกและถอดถอนความรู้ที่ผิดพลาดออกไป
จากจิต เนือ่ งจากแต่เดิมแล้วความรูม้ สี ภาวะเป็นกลาง หากจะสมบูรณ์หรือบกพร่อง
ก็มาจากศักยภาพทางปัญญาที่ตระหนักว่าความรู้ใดเป็นประมาณ (ประกอบด้วย
ประจักษ์ประมาณ อนุมาน อุปมาน ศัพทประมาณ) หรือความรู้ใดเป็นอประมาณ
(ประกอบด้วย ความจ�ำ ความสงสัย การส�ำคัญผิด การสมมติ) ซึ่งจิตจะท�ำหน้าที่
ตัดสินได้ก็จ�ำต้องอาศัยปัญญา (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2524: 172) โดยองค์ประกอบ

วะเปนกลาง หากจะสมบูรณหรือบกพรองก็มาจากศักยภาพทางปญญาที่ตระหนักวาความรูใดเปนประม
ะกอบดวย ประจักษประมาณ อนุมาน อุปมาน ศัพทประมาณ) หรือความรูใดเปนอประมาณ (ประกอบ
เคราะห์ระบบความคิ
งญาณวิ
ทยาของนยายะตามทั
ญานิยยมปญญา (อดิศักดิ์ ทอง
มจํา ความสงสัย 60การสําคัการพิ
ญผินดิจพิการสมมติ
) ซึ่งจิดตเชิจะทํ
าหน
าที่ตัดสินไดก็จศํานะปั
ตอญงอาศั
4: 172) โดยองคประกอบทั้ง หมด สามารถนํ ามาสรางเป นแบบแผน (schema) ที่แ สดงถึง องคร วม
งสรางการรูคิดไดทั้งดัหมด
งนี้ สามารถน�ำมาสร้างเป็นแบบแผน (schema) ที่แสดงถึงองค์รวมของ
โครงสร้างการรู้คิดได้ ดังนี้

แผนภาพที่ 1: องครวมของโครงสรางการรูคดิ
แผนภาพที่ 1: องค์รวมของโครงสร้างการรู้คิด

องค์รวมของโครงสร้างการรู้คิดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เมื่อจิตได้รับรู้วัตถุ/
อารมณ์ของความรู้ (object of knowledge) ในขั้นต่อมากระบวนการรู้คิดก็จะเกิด
ขึ้นที่สภาวะกลาง คือ สภาวะของการคิดใช้เหตุผลเพื่อแยกแยะว่าสิ่งใดคือความรู้
ที่แท้ (ประมาณ) และสิ่งใดคือความรู้ที่ผิดพลาด (อประมาณ) ซึ่งโดยโครงสร้างของ
การรู้คิดเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสภาวะกลางของความรู้ก่อนที่จะถูกตัดสินใด ๆ
ลงไปนั้นเองที่เป็นบ่อเกิดของปัญญา เพียงแต่จะตัดสินออกมาเป็นประมาณหรือ
ประมาณ ก็จ�ำต้องอาศัยพื้นฐานทางปัญญาในระดับที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ
หากในขั้นของอประมาณที่ถือว่าเป็นความรู้ที่ผิดพลาดนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัย
ปัญญาในระดับที่สูงเท่ากับประมาณ เนื่องจากโดยจุดตั้งต้นในขั้นอประมาณนั้น
แรกสุดก็เป็นเพียงขั้นตอนของความจ�ำ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องพึงพาอาศัยปัญญามากนัก
เพียงแค่จ�ำได้หมายรู้และระลึกได้ก็ถือว่าได้ความรู้นั้นมาแล้ว แต่อาจเป็นความรู้
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ที่ผิดพลาดได้ เพราะความจ�ำเป็นสิ่งง่อนแง่นเอาแน่เอานอนไม่ได้ ส่วนในขั้นต่อมา
คือความสงสัยซึ่งต้องใช้ปัญญาที่สูงขึ้น แต่ถ้าศักยภาพทางปัญญายังไม่มากพอ
ที่จะพิสูจน์หรือท�ำให้ความรู้นั้นหมดสิ้นความสงสัยลงได้ ความรู้นั้นก็ยังสามารถ
เป็นความรู้ที่ผิดพลาดได้อยู่ และความไม่สิ้นสงสัยนี้ย่อมส่งผลให้เกิดอาการส�ำคัญ
ผิดในความรู้ตามมาได้ ซึ่งความรู้ที่ผิดพลาดเช่นนี้ ในกรณีที่แย่ที่สุดจะน�ำไปสู่
การสมมติหรืออุปโลกน์ความรูบ้ างอย่างขึน้ มาโดยไม่คำ� นึงถึงข้อเท็จจริง จนทีส่ ดุ แล้ว
ก็น�ำไปสู่ความเขลา ส่วนในทางตรงกันข้าม เพื่อไม่ให้อาตมันจมลงสู่ความเขลา
ส�ำนักนยายะจึงให้ความส�ำคัญกับความรู้ในขั้นประมาณเป็นอย่างสูง เพราะถือว่า
เป็นหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีความรูอ้ นั สัมบูรณ์ ซึง่ จะได้มาโดยวิธปี ระจักษ์ประมาณ
อนุมาน อุปมาน และศัพทประมาณ โดยแต่ละรูปแบบก็มีโครงสร้างของการรู้คิด
ที่แยกย่อยแตกต่างกันออกไป
ทั้ ง นี้ หากกล่ า วถึ ง ขั้ น ประมาณโดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ระจั ก ษ์ ป ระมาณนั้ น
วัตถุ/อารมณ์ของความรู้ที่เกิดต่อจิตในขั้นนี้ก่อให้เกิดความรู้ทางตรงจากอายตนะ
ภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อย่างใดอย่างหนึ่งไปกระทบกับอายตนะ
ภายนอก ได้แก่ รูป รส กลิ่น โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิด
เป็นความรู้ขึ้นมา การประจักษ์ในขั้นทั่วไปนี้ เรียกว่า เลากิกะประจักษ์ ซึ่งให้ความรู้
ตรงตามความเป็ น จริ ง ที่ จิ ต ได้ ป ระจั ก ษ์ ผ ่ า นอายตนะ อี ก ทั้ ง นยายะยั ง ได้ แ บ่ ง
การประจักษ์ในขั้นเลากิกะประจักษ์เอาไว้โดยแยกย่อยลงมาอีกสองประการ คือ
การประจักษ์แบบนิรวิกัลปะ และ สวิกัลปะ กล่าวคือ นิรวิกัลปะคือการประจักษ์
ทางผัสสะแต่ยังไม่เจือความคิดและความจ�ำ ส่วนในขั้นตอนต่อไปคือการประจักษ์
แบบสวิกัลปะ คือการอาศัยความคิดและความจ�ำเข้าไปพิจารณาตัววัตถุร่วมกับ
การมีผัสสะ (ฟื้น ดอกบัว, 2545: 134; ประยงค์ แสนบุราณ, 2547: 128-129)
โดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถน�ำมาสร้างเป็นแบบแผนของโครงสร้างของการรู้คิดได้
ดังนี้
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แผนภาพที่ 2: โครงสรางการรูคิดขั้นเลากิกะประจักษ

แผนภาพที่ 2: โครงสร้างการรู้คิดขั้นเลากิกะประจักษ์

หากพิจารณาถึงแบบแผนของโครงสร
างการรูคิดในขั้นเลากิ
กะประจั
กษจ้นะพบว
กระบวนการของจิ
ตตาม
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ตในสองลักษณะที่ด้นําเนิ
ควบคูกันไป ในด
จะพบว่้นานีกระบวนการของจิ
ตามข้อเสนอของนยายะในขั
นี้ นประกอบไปด้
วย านหนึ่งคือจิต
ที่มีกิจกรรมแบบมุกิจงกรรมของจิ
ออกไปกระทํ
าการ (active)
ตถุนภควบคู
ายนอก
ตในสองลั
กษณะทีกั่ดบ�ำวัเนิ
่กัน(object
ไป ในด้าof
นหนึexternal
่งคือจิตที่มworld)
ีกิจกรรมสวนในอีกดาน
่งออกไปกระท�
ำการ
กับบวัตสิ่งถุทีภ่เายนอก
(object
external ofworld)
หนึ่งคือจิตที่ตั้งอยูแบบมุ
 (passive)
และคอยดํ
าเนิ(active)
นกิจกรรมกั
ปนอารมณ
ของจิตof (object
mind) อยูภายใน
นในอีสกัมด้พัานนหนึ
คือจิตที่ตั้งอยู่ (passive)
ำเนินกิาจการกั
กรรมกั
น ดเปนการรูคิด
กลาวคือ เมื่อจิตมีส่กวารปฏิ
ธตอ่งโลกภายนอกในลั
กษณะที่จิตและคอยด�
มุงออกไปกระทํ
บวับตสิถุ่งก็ทีจ่เป็ะเกิ
ต ด(object
อยู่ภายในของวั
กล่าตวคืถุนอั้นเมืและยั
่อจิตมีงสามารถจดจํ
การปฏิสัมพัานลงสู
ธ์ พื้นที่ของจิต
แบบสวิกัลปะ คืออารมณ์
จิตไดทขําองจิ
การคิ
เกี่ยวกับofเนื้อmind)
หา (content)
ต่อโลกภายนอกในลักษณะที่จิตมุ่งออกไปกระท�ำการกับวัตถุ ก็จะเกิดเป็นการรู้คิด
พื่อเก็บไวเปนประสบการณเกาใหสามารถระลึกไดภายหลัง แตหากจิตมีการปฏิสัมพันธตอโลกภายนอกในลักษณะ
แบบสวิกัลปะ คือ จิตได้ท�ำการคิดเกี่ยวกับเนื้อหา (content) ของวัตถุนั้น และ
ที่ตั้งอยู โดยปลอยัยให
สิ่งภายนอกเพี
ยงเข่พาื้นมากระทบต
ดเปนผัสสะแลเก่วจบลงที
่ไมไดมีการคิ
งสามารถจดจ�
ำลงสู
ที่ของจิตเพือ่อการรั
เก็บไว้บเรูป็ เกินประสบการณ์
าให้สามารถระลึ
ก ดหรือตีความ
ขอมูลผัสสะนั้น ๆได้(เชภายหลั
น มองเพี
ยงแค
มองผ
หรือฟสงัมเพี
งผาน เปนตน) ก็กจษณะที
ะเปนแค่ตกั้งอยู
ารรั่ บโดย
รูในขั้นนิรวิกัลปะ
ง แต่
หากจิ
ตมีากนารปฏิ
พันยงแค
ธ์ต่อฟโลกภายนอกในลั
ที่จิตปลอยใหคุณปล่
ภาพของสิ
อการรัอบการรั
รูเทบานัรู้ นเกิโครงสร
งของการรู
คิดเช่ไม่นไนีด้้ เปนการยืนยัน
อยให้ส่งิ ภายนอกเข
ภายนอกเพีายมากระทบต
งเข้ามากระทบต่
ดเป็นผัสาสะแล้
วจบลงที
ความข้อและยั
มูลผังสสามารถใช
สะนั้น ๆ (เช่
มองเพียงแค่
มองผ่
วาจิตสามารถรับมีรูสกิ่งารคิ
ตางดๆหรืไดอตีโดยตรง
ปญนญาในการมุ
งไปสู
สิ่งตาานง หรื
ๆ อเพืฟั่องคิเพีดยคํงแค่
านึงถึงสิ่งนั้น ๆ ได
ดยตรงเชนกัน ฟังผ่าน เป็นต้น) ก็จะเป็นแค่การรับรู้ในขั้นนิรวิกัลปะ ที่จิตปล่อยให้คุณภาพของ
สิ่ง้ ภายนอกเข้
บรู้เท่านั้น โครงสร้
างของการรู
้คิดเช่กนษนีท้ ี่ถเป็ือวนาการ
นอกจากนี
นยายะยังไดาเมากระทบต่
สนอประจักอษการรั
ประมาณแบบพิ
เศษ และเป
นการประจั
อยูสูงกวาเลากิกะ
ยืนยันว่าจิตสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้โดยตรง และยังสามารถใช้ปัญญาในการมุ่ง
ประจักษ เนื่องจากสามารถทําใหเกิดความรูโ ดยตรงตอจิตไดอยางฉับพลันทันที ประจักษประมาณในรูปแบบนี้
ไปสู่สิ่งต่าง ๆ เพื่อคิดค�ำนึงถึงสิ่งนั้น ๆ ได้โดยตรงเช่นกัน
รียกวา อเลากิกะประจักษ ซึ่งนยายะแบงออกเปนสามขั้นตอน ไดแก 1) สามานยลักษณะ คือ การประจักษถึง
ความเปนสากลของวัตถุ 2) ชญาณลักษณะ คือ การประจักษที่อยูเหนือวิสัยของผัสสะ (เชน เห็นภาพวาดดอกไม
แลวเกิดความรูเกี่ยวกับกลิ่นหอมขึ้นในจิต โดยที่ไมจําเปนตองมีกลิ่นของดอกไมจริง ๆ มากระทบผัสสะ เพราะมี
ประสบการณเกาเกี่ยวกับดอกไมจริงที่เคยไดเห็นและดมมากอน) และ 3) โยคชะ คือ การประจักษทุกสิ่งทุกอยาง
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นอกจากนี้ นยายะยังได้เสนอประจักษ์ประมาณแบบพิเศษ และเป็นการ
ประจักษ์ที่ถือว่าอยู่สูงกว่าเลากิกะประจักษ์ เนื่องจากสามารถท�ำให้เกิดความรู้
โดยตรงต่อจิตได้อย่างฉับพลันทันที ประจักษ์ประมาณในรูปแบบนีเ้ รียกว่า อเลากิกะ
ประจักษ์ ซึ่งนยายะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ 1) สามานยลักษณะ คือ
การประจักษ์ถึงความเป็นสากลของวัตถุ 2) ชญาณลักษณะ คือ การประจักษ์
ทีอ่ ยูเ่ หนือวิสยั ของผัสสะ (เช่น เห็นภาพวาดดอกไม้ แล้วเกิดความรูเ้ กีย่ วกับกลิน่ หอม
ขึ้นในจิต โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีกลิ่นของดอกไม้จริง ๆ มากระทบผัสสะ เพราะมี
ประสบการณ์เก่าเกีย่ วกับดอกไม้จริงทีเ่ คยได้เห็นและดมมาก่อน) และ 3) โยคชะ คือ
การประจักษ์ทกุ สิง่ ทุกอย่างแต่เพียงภายในจิตโดยไม่จำ� เป็นต้องอาศัยประสาทสัมผัส
ใด ๆ (เช่น การนัง่ สมาธิเพือ่ เพ่งอารมณ์ของจิต เป็นต้น) ซึง่ นยายะถือเป็นความรูพ้ เิ ศษ
เพราะเกี่ยวกับการรู้แจ้งของจิต (ประยงค์ แสนบุราณ, 2547: 130-132)
โดยการหากพิจารณาแบบแผนของจิตในขั้น อเลากิกะประจักษ์ ตามที่
นยายะเสนอเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการประจักษ์ในขั้นที่ต้องใช้ศักยภาพทางปัญญา
สูงกว่าเลากิกะประจักษ์ เพราะทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าจิตมีโครงสร้างของการรู้คิด
เชิงนามธรรม หรือกล่าวในแง่เดียวกันนี้ก็คือ เลากิกะประจักษ์คือโครงสร้างการรู้คิด
ซึง่ เกีย่ วข้องกับสิง่ รูปธรรมทีผ่ า่ นเข้ามายังผัสสะ ส่วนอเลากิกะประจักษ์คอื โครงสร้าง
การรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับการมีมโนทัศน์นามธรรมซึ่งจิตจะรู้คิดโดยอาศัยแต่เพียง
อารมณ์ของจิตเท่านั้น ภายใต้แบบแผนของโครงสร้างการรู้คิดเชิงนามธรรม ดังนี้

ประจักษในขั้นที่ตองใชศักยภาพทางปญญาสูงกวาเลากิกะประจักษ เพราะทั้งหมดแสดงใหเห็นวาจิตมีโครงสราง
ของการรูคิดเชิงนามธรรม หรือกลาวในแงเดียวกันนี้ก็คือ เลากิกะประจักษคือโครงสรางการรูคิดซึ่งเกี่ยวของกับสิ่ง
รูปธรรมที่ผานเขามายังผัสสะ สวนอเลากิกะประจักษคือโครงสรางการรูคิดที่เกี่ยวของกับการมีมโนทัศนนามธรรม
64 ยแตการพิ
ิจพิเคราะห์ขรองจิ
ะบบความคิ
งญาณวิแทบบแผนของโครงสร
ยาของนยายะตามทัศนะปั
ญญานิ
ม งนามธรรม ดังนี้
ซึ่งจิตจะรูคิดโดยอาศั
เพียนงอารมณ
ตเทานัด้นเชิภายใต
างการรู
คิดยเชิ

แผนภาพทีแผนภาพที
่ 3: โครงสร้
งการรูา้คงการรู
ิดขั้นคอเลากิ
กะประจั
กษ์กษ
่ 3:าโครงสร
ิดขั้นอเลากิ
กะประจั
กทัง้ หากพิจารณาแบบแผนของโครงสร้
ในขัน้ กอเลากิ
กษ์ กะประจักษ
อีกทั้ง หากพิจอีารณาแบบแผนของโครงสร
างการรูคิดในขั้นางการรู
อเลากิค้ กดิะประจั
ษไปพรกะประจั
อมกับเลากิ
ไปพร้
กะประจั
มพันกลธ์าทวคื
ี่ท�ำองานอย่
างสัมกพัะประจั
นธ์กันกเป็
ก็จะพบความสั
มพันอธมกั
ที่ทบําเลากิ
งานอย
างสัมพักนษ์ธกก็ันจเปะพบความสั
นกระบวนการ
ในขั้นเลากิ
ษ นเมื่อจิตรับรูสิ่ง
าวคือ ในขั
กะประจั
กษ์คเมืิดในรู
่อจิตปรัแบบสามานยลั
บรู้สิ่งเฉพาะแล้
วต่อมาในขัป้นญญาไปในเชิง
เฉพาะแลวตอกระบวนการ
มาในขั้นอเลากิกล่กะประจั
กษ ้นจิตเลากิ
สามารถทํ
าการรู
กษณะโดยใช
อเลากิกะประจักษ์ จิตสามารถท�ำการรูค้ ดิ ในรูปแบบสามานยลักษณะโดยใช้ปญ
ั ญา
ที่เก็งหรือคะเน (speculative) เอาถึงจุดรวมของความเปนสิ่งเฉพาะนั้น ๆ เพื่อสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ไปในเชิงที่เก็งหรือคะเน (speculative) เอาถึงจุดร่วมของความเป็นสิ่งเฉพาะนั้น ๆ
นั้นใหกลายเปนสิ่งสากล เชน การเห็นงู (ในฐานะสิ่งเฉพาะ) หลากหลายสายพันธุ จิตก็สามารถใชปญญาในการเก็ง
เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้กลายเป็นสิ่งสากล เช่น การเห็นงู
หรือคะเนถึงความเปนงู (ความเปนวัตถุ) และสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงู (ในฐานะสิ่งสากล) ขึ้นมาได และทํา
(ในฐานะสิง่ เฉพาะ) หลากหลายสายพันธุ์ จิตก็สามารถใช้ปญ
ั ญาในการเก็งหรือคะเน
ใหทุก ๆ ครั้งถึแม
ไ
ม
จ
ํ
า
เป
น
ต
อ
งเห็
น
งู
ต
ั
ว
เป
น
ๆ
จิ
ต
ก็
ส
ามารถคิ
ด
ถึ
ง
ความเป
นงูขึ้น่ยมาได
คิดเชิงนามธรรมใน
งความเป็นงู (ความเป็นวัตถุ) และสร้างความคิดรวบยอดเกี
วกับงูการรู
(ในฐานะ
ลั ก ษณะนี้ ยั งสิสืง่ บสากล)
เนื่ อ งมาสู
 ก ารรู และท�
คิ ด ในรูำปให้แบบชญาณลั
ที่ ข อ งเกี่ ยวกั บ
ขึน้ มาได้
ทกุ ๆ ครัง้ แม้กไม่ษณะต
จำ� เป็นอต้ไปในฐานะที
องเห็นงูตวั เป็่ งู นนั้ นๆเปจินตอารมณ
ก็สามารถ
ปรากฏการณคิขดองจิ
ต เชน การคิ
ถึงงูแลการรู
วจิตก็ค้ เดิ กิเชิดอารมณ
ของความกลั
วงูขึ้นย้ มา
ั้นสอดคล
ถึงความเป็
นงูขนึ้ ดมาได้
งนามธรรมในลั
กษณะนี
งั สืบและอารมณ
เนือ่ งมาสูก่ นารรู
ค้ ดิ องกับตอ
ภาพตัวแทนของอสรพิ
ษรายที่ผุดขึก้นษณะต่
ในปรากฏการณ
ของจิง่ ตนู ขณะนั
้น
ในรูปแบบชญาณลั
อไปในฐานะที
นั้ เป็นอารมณ์
ทขี่ อ้ งเกีย่ วกับปรากฏการณ์
กระนัของจิ
้ น ก็ ตตามเช่นนอกจากการรู
ก ษณะและชญาณลั
ก ษณะแล ว นในขั
การคิดถึงงูแ คล้ิ ดวในรู
จิตก็ปเแบบสามานยลั
กิดอารมณ์ของความกลั
วงูขึ้นมา และอารมณ์
ั้น ้ นอเลากิ ก ะ
ต่อปภาพตั
ษร้ายทีผ่ ้งดุ สองรู
ขึน้ ในปรากฏการณ์
ของจิ้ นตเชิขณะนั
ประจัก ษ นี้ ยัสอดคล้
ง มี การรูองกั
คิดบในรู
แบบสุวแทนของอสรพิ
ดท า ยที่ แยกขาดจากทั
ปแบบข า งตนโดยสิ
ง นั่ นน้ คื อ การรูคิ ดใน
้นก็ยตกระบวนการเชิ
าม นอกจากการรู
ปแบบสามานยลั
กษณะและชญาณ
รูปแบบโยคชะ ที่จิตจํากระนั
ตองอาศั
งอัชฌัต้คติิดกในรู
ญาณ
(intuitive) ในการ
กําหนดความรูที่ถูกตองตอการ
ลักษณะแล้
นี้ ยังมีการรูเ้คปิดนในรู
ดท้ายที่แยกขาดคิดในรูปแบบ
หยั่งรู/รูแจงของจิ
ตโดยตรงว ซึในขั
่งจํา้นเปอเลากิ
นตองพึกงะประจั
พาทั้งปกญษ์ญาและสมาธิ
อยาปงสูแบบสุ
ง เพราะกระบวนการรู
ปแบบข้างต้นสโดยสิ
อการรู
ในรูปตแบบโยคชะ
ง ของจิ ต
โยคชะนี้ จะไมจากทั
อาศั ย้งสองรู
กระบวนการทางผั
สะใด้นๆเชิทัง ้ งนัสิ่น้ นคืแต
จะเป้คนิดการรู
รงของจิตที่เทีกิ่จดิตขึ้จ�นำตต้อออารมณ
อาศัยกระบวนการเชิงอัชฌัตติกญาณ (intuitive) ในการ ก�ำหนดความรู้ที่ถูกต้อง
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ต่อการหยั่งรู้/รู้แจ้งของจิตโดยตรง ซึ่งจ�ำเป็นต้องพึงพาทั้งปัญญาและสมาธิเป็น
อย่างสูง เพราะกระบวนการรูค้ ดิ ในรูปแบบโยคชะนีจ้ ะไม่อาศัยกระบวนการทางผัสสะ
ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะเป็นการรู้ตรงของจิตที่เกิดขึ้นต่ออารมณ์ของจิตโดยตรง เช่น
10
การตระหนักถึงความคิดเชิงนามธรรมที่มีความเป็นอุดมคติอย่าง ความดี ความเลว
หรือคุณค่กาถึทางศี
ลธรรมต่
ง ๆ เป็นต้่มนีความเป
ซึ่งการรูน้คอุิดดในลั
้จิตใจจะต้
องถูกหรือคุณคาทาง
โดยตรง เชน การตระหนั
งความคิ
ดเชิงานามธรรมที
มคติกอษณะนี
ยาง ความดี
ความเลว
ขัดเกลาจนเกิดปัญญามาดีแล้วในระดับหนึ่ง
ศีลธรรมตาง ๆ เปนตน ซึ่งการรูคิดในลักษณะนี้จิตใจจะตองถูกขัดเกลาจนเกิดปญญามาดีแลวในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี นยายะไม่ได้เสนอการรูค้ ดิ ทีเ่ กิดเฉพาะโดยวิธปี ระจักษ์ประมาณ
อยางไรก็
ด
ี
นยายะไม
ไดเสนอการรูางของการรู
คิดที่เกิดเฉพาะโดยวิ
ธีประจังประจั
กษปกระมาณเท
านักล่
้น แต
เท่านัน้ แต่ยงั เสนอโครงสร้
ค้ ดิ ในขัน้ ภายหลั
ษ์ประมาณ
าวคืยังอเสนอโครงสราง
ของการรูคิดในขัเมื้น่อภายหลั
ประจักษ์กษต่ปอประสบการณ์
ระมาณ กลาวคืที่ผอ่าเมืนเข้
่อจิาตมาจนได้
ไดประจัคกวามรู
ษตอประสบการณ
จิตได้ปงระจั
้แล้ว ความรูท้นี่ั้ผน านเขา มาจนได
ความรูแลว ความรู
จะถู
กเก็บเอาไว
นรูปแบบของประสบการณ
มี และจิ
ตสามารถนํำเอา
าเอาประสบการณ
จะถูนกั้นเก็
บเอาไว้
ในรูปใแบบของประสบการณ์
เก่าทีเก่จาิตทีมี่จิตและจิ
ตสามารถน�
ประสบการณ์
ก่านี้น้ไปเข้
าสู่กคืระบวนการรู
ในขั้นและศั
ต่อมาพทคืปอระมาณ
อนุมานเพือุ่อปนํมาน
เกานี้ไปเขาสูกระบวนการรู
คิดเในขั
ตอมา
อ อนุมาน อุ้คปิดมาน
าไปสูและ
ผลสัมฤทธิ์ใหมของ
ศัพท์ปมาซึ
ระมาณ
เพืใอ่ หม
น�ำทไปสู
ผ่ ลสัมฤทธิขใ์ หม่
ค้ ดิ นัน่ คืออการได้
ความรูใ้ โดยขั
หม่ ้นตอนทั้งหมด
การรูคิดนั่นคือการได
่งความรู
ี่ปรากฏการณ
องจิขตองการรู
มีความสอดคล
งกับวัตมถุาซึภง่ายนอก
่ปรากฏการณ์ของจิตางการรู
มีความสอดคล้
สามารถสรางเปนทีแบบแผนของโครงสร
คิดได ดังนีอ้ งกับวัตถุภายนอก โดยขั้นตอนทั้งหมด
สามารถสร้างเป็นแบบแผนของโครงสร้างการรู้คิดได้ ดังนี้

แผนภาพที่ 4: โครงสรางการรูคิดของการเกิดความรูใหม

แผนภาพที่ 4: โครงสร้างการรู้คิดของการเกิดความรู้ใหม่

อธิบายตามแบบแผนของโครงสรางการรูคิดดังกลาว ในการที่อัตบุคคลหรืออาตมันจะอาศัยศักยภาพทาง
ปญ ญาเพื่ อสร างความรู ใ หม ขึ้ นนั้ น สิ่ ง ที่ เปน พื้ นฐานที่ สุด ก็ คื อ ประสบการณ เก า ที่ เคยได มาจากการรู คิดในขั้ น
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การพินิจพิเคราะห์ระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของนยายะตามทัศนะปัญญานิยม

อธิบายตามแบบแผนของโครงสร้างการรู้คิดดังกล่าว ในการที่อัตบุคคล
หรืออาตมันจะอาศัยศักยภาพทางปัญญาเพื่อสร้างความรู้ใหม่ขึ้นนั้น สิ่งที่เป็นพื้น
ฐานที่สุดก็คือประสบการณ์เก่าที่เคยได้มาจากการรู้คิดในขั้นประจักษ์ประมาณ
จากนั้นจิตจะท�ำการรู้คิดโดยใช้เหตุผลในการเก็งหรือคะเนไปถึงข้อค้นพบใหม่
ซึ่งก็คือกระบวนการอนุมานเพื่อสร้างความรู้ใหม่ให้ปรากฏต่อการรับรู้ของจิต และ
ในการอนุมานเพือ่ เข้าถึงความรูใ้ หม่นี้ นยายะยังเสนอว่ามีดว้ ยกันถึง 2 รูปแบบ ได้แก่
สวารถะคือรูปแบบของการอนุมานภายใน และปรารถะคือรูปแบบของการอนุมาน
ภายนอก กล่าวคือ สวารถะเป็นการอนุมานถึงภาพตัวแทนทีเ่ กิดขึน้ โดยปรากฏการณ์
ของจิ ต เพื่ อ ให้ จิ ต ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความรู ้ ใ หม่ ใ นตั ว เองเป็ น อั น จบกระบวนการ
ในขณะทีป่ รารถะเป็นการอนุมานทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ วัตถุภายนอก ซึง่ ท�ำได้ทงั้ สองทาง
ทางแรกคืออนุมานจากวัตถุภายนอกเข้ามาสร้างความรู้ใหม่แก่จิต (เช่น การรับฟัง
ค�ำพูดของบุคคลที่สาม หรือการอ่านต�ำรับต�ำรา) ส่วนอีกทางคืออนุมานจากจิตไป
สร้างความรูใ้ หม่ให้แก่วตั ถุภายนอก (เช่น การสือ่ สารไปยังบุคคลทีส่ าม หรือการเขียน
ต�ำรับต�ำรา) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องอาศัยการรู้คิดโดยศัพทประมาณเข้ามาเป็นสื่อ
กลาง และความรู้แท้ที่จะเกิดโดยกระบวนการของศัพทประมาณนี้จะต้องอาศัยวิธี
การคิดเชิงตรรกะเข้ามาสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นตรงกันทุกฝ่ายจึงจะเกิดเป็นความรู้
แท้ทั้งในทางอนุมานและศัพทประมาณ และสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเงื่อนไขส�ำคัญให้เกิด
การอุปมานต่อมา โดยนยายะถือว่าการอุปมานก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะท�ำให้เกิด
ความรู้ใหม่ได้และจ�ำเป็นต้องใช้ปัญญาเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากการอุปมานคือขัน้ ตอนของการรูค้ ดิ ทีจ่ ติ ได้อาศัยตรรกะในการเทียบ
เคียงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่ใช้กับภาพตัวแทนของจิตว่ามีความสอดคล้อง
ต่อสิ่งภายนอกหรือไม่ หากมีความสอดคล้องกัน จิตก็สามารถอาศัยการรู้คิด
โดยอุปมานในการเก็งหรือคะเนความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของสิ่ง
ภายนอกนัน้ ๆ ยกตัวอย่าง ความรูเ้ กีย่ วกับอสรพิษ หากเคยมีประสบการณ์เก่าไม่วา่
จะโดยประจักษ์ประมาณคือถูกงูชนิดหนึ่งฉกท�ำร้ายโดยตรง หรือการได้ความรู้มา
โดยอนุมานและศัพทประมาณจากการร�่ำเรียนผ่านต�ำราจนทราบถึงความอันตราย
ของงูบางชนิด ต่อมาเมื่อพบเห็นงูที่ชนิดอื่นที่ไม่เคยเจอมาก่อน จิตก็สามารถอุปมา
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เป็นความรู้ใหม่ได้ว่างูที่ก�ำลังปรากฏต่อหน้านี้มีความอันตราย เป็นต้น ซึ่งหาก
พิจารณาในแง่ของกระบวนการรู้คิดก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนต่อแนวความคิดของส�ำนัก
นยายะได้ เ ช่ น กั น ว่า การอุปมาก็ต ้อ งอาศัย ศัก ยภาพทางปั ญ ญาในระดั บหนึ่ ง
จึงจะสร้างความรู้ใหม่ได้
ดังจะเห็นได้ว่า แนวความคิดหรือหลักค�ำสอนของปรัชญาอินเดียส�ำนัก
นยายะ มีแนวโน้มไปในทางสนับสนุนสกุลความคิดแบบปัญญานิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ น�ำหลักค�ำสอนมาสร้างแบบแผนของการรูค้ ดิ อย่างเป็นโครงสร้าง ก็ยงิ่ เห็นความ
ชัดแจ้งว่าเป็นกระบวนการทางจิตที่จ�ำเป็นต้องอาศัยปัญญาในการเก็งหรือคะเน
ข้อมูลผัสสะ ไปจนถึงการอนุมาน อุปมาน และศัพทประมาณ ตลอดจนอาศัย
ความคิดเชิงตรรกะในการไตร่ตรองความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างจิตกับสิง่ ภายนอก
และในขัน้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ก็คอื การอาศัยศักยภาพทางปัญญาในการเข้าถึงความรูท้ สี่ มั พันธ์
กับความเป็นจริงเชิงอุตรภาวะ ที่อยู่ก้าวพ้นไปจากกระบวนการทางผัสสะ เพื่อเปิด
หนทางให้จิตได้อาศัยอัชฌัตติกญาณในการรู้แจ้งต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญาโดยแท้
ซึ่งการรู้แจ้งในทางปัญญานี้ มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงต่อระบบความคิดเชิง
ศีลธรรมที่ถูกเสนอโดยส�ำนักนยายะ เพราะเป็นการชี้ชัดว่าความเข้าใจศีลธรรม
กับการรูค้ ดิ ทางปัญญานัน้ เป็นสิง่ มีทตี่ อ้ งท�ำการพัฒนาควบคูก่ นั ไปอย่างเป็นล�ำดับ
ขั้นตอน

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับการรู้คิดเชิงศีลธรรม

หลักค�ำสอนของส�ำนักนยายะนั้น มีระบบญาณวิทยาที่สนับสนุนต่อทัศนะ
แบบปัญญานิยม ซึ่งในทางปัญญานิยมแล้ว ไม่ว่าจะในแง่มุมของปรัชญา หรือ
ในเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาก็ตาม ต่างเชือ่ มัน่ และเสนอให้เห็นว่า ปัญญามีความส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้ศีลธรรม และจากทั้งค�ำสอนตลอดจนโครงสร้างการรู้คิดที่ได้วิเคราะห์
ออกมาถึง 4 รูปแบบนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าระดับของการมีสติปัญญากับระดับความ
เข้าใจในเชิงศีลธรรมของมนุษย์ ต่างก็สัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส�ำคัญ และยิ่งท�ำให้
สามารถยืนยันได้วา่ ความเป็นปัญญานิยมของนยายะได้ถกู แสดงผ่านแนวความคิด
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เรื่ อ งการขั ด เกลาสติ ป ั ญ ญาให้ สู ่ สู ง โดยให้ มุ ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ตรรกะและเหตุ ผ ล
เพราะเชื่อมั่นว่ากระบวนการทางตรรกะจะสามารถช่วยให้พัฒนากระบวนการ
การรู้คิดไปพร้อม ๆ กับยกระดับความเข้าใจในเชิงในศีลธรรมไปได้ในพร้อมกัน
ข้อค้นพบนี้ มีความสอดคล้องกับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักศีลธรรม
ของนยายะ ที่วางแนวทางในการขัดเกลามนุษยภาวะหรือจิตใจให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ของการมีชีวิตที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาสติ
ปัญญาและการรูค้ ดิ ของตนเองให้เข้าถึงศีลธรรมได้ตามล�ำดับ ยิง่ ไปกว่านัน้ นยายะ
ยังสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่า ทั้งความทุกข์และความสุข ตลอดจนความชั่ว
และความดี ทัง้ หมดนีม้ สี ภาวะทีเ่ สมอเหมือนทัดเทียมกัน การไม่ตกอยูใ่ นความเขลา
ก็จะท�ำให้สามารถเอาตัวเองหลีกหนีจากความทุกข์และความชั่วได้ และการมีสติ
ปัญญาที่ดีก็จะเป็นเหตุเกื้อหนุนให้เราไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่น แต่สิ่งที่
นยายะเน้นที่สุดก็คือการขัดเกลาสติปัญญาของตนให้สามารถเอาชนะความชั่ว
ของตนเองได้ ซึง่ การก้าวข้ามความชัว่ ได้ยอ่ มหมายถึงก้าวข้ามความทุกข์ได้ ปัญญา
ทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะนีถ้ อื ว่ามาจากเจตจ�ำนงทีถ่ กู ต้องและดีงาม ทว่าจะอย่างไรก็ตาม
การก้าวข้ามแต่เพียงความชั่วและความทุกข์นั้นก็ยังไม่อาจน�ำพาอาตมันไปสู่การ
บรรลุโมกษะ เพราะความสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้จิตติดข้องในสังสารวัฏเช่นกัน
เพราะความสุขนั้นสามารถเหนี่ยวรั้งให้อาตมันกลับเข้ามาข้องแวะกับความทุกข์ได้
การบรรลุไปสู่โมกษะจึงต้องอาศัยปัญญาชี้น�ำอาตมันให้ปราศจากทั้งทุกข์และสุข
เมื่ออยู่เหนือทุกข์และสุข ก็อยู่เหนือทั้งดีและชั่ว เมื่ออยู่เหนือทั้งหมดนี้ก็หลุดพ้น
จากสังสารวัฏไปสู่โมกษะ (หิริยันนะ, 2531: 89-92)
ดังจะเห็นได้ว่า หลักพื้นฐานทางศีลธรรมของนยายะ จ�ำเป็นต้องอาศัย
ปัญญาเพื่อการรู้คิดเชิงศีลธรรม กล่าวคือ เป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้รู้และเข้าใจ
ถึงสภาวะต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยตรึกตรองว่าสิ่งใดเป็นโทษต่อชีวิต
ท�ำแล้วเป็นทุกข์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น และในขณะเดียวกันก็ตรึกตรองเช่นกันว่า
ความสุขใดที่มากไปก็อาจท�ำให้เกิดความลุ่มหลงและเป็นโทษต่อชีวิตได้เช่นกัน
รวมถึงการไม่พัฒนาศักยภาพทางปัญญา ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ขาดความรู้ความ
เข้าใจถึงความดีที่ควรกระท�ำอยู่ในที สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าตามทัศนะหรือ
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โดยหลักค�ำสอนของนยายะแล้ว ถือว่าปัญญาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการรู้คิดเชิงศีล
ธรรมอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ การพิจารณาหลักค�ำสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิดเชิงศีลธรรม
ของส� ำ นั ก นยายะ ที่ มี ด ้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น แรก คื อ ศรวณะ
เป็นกระบวนการรู้คิดที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ผ่านต�ำราหรือผู้รู้ ต่อมาในขั้นที่
สอง คือ มณนะ เป็นกระบวนการรู้คิดที่เกิดจากการใช้ปัญญาครุ่นคิดไตร่ตรอง
ในสิ่งที่ตนเองได้รู้มา ส่วนในขั้นสุดท้าย คือ นิธิธยาสนะ เป็นกระบวนการรู้คิดเชิง
อุตรภาวะ จ�ำเป็นต้องอาศัยอัชฌัตติกญาณเพื่ออ�ำนวยให้จิตหยั่งรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ
จากภายในได้โดยตรง (ประยงค์ แสนบุราณ, 2547: 151) เมื่อน�ำทั้ง 3 ขั้นตอน
มาพิจารณาในแง่ของการรู้คิดเชิงศีลธรรมตามแนวทางของปัญญานิยม จะพบว่า
ไม่ได้มีแต่แนวคิดของส�ำนักนยายะเท่านั้นที่เสนอว่า ความส�ำนึกรู้เป็นบ่อเกิด
ของปัญญาทีจ่ ะช่วยยกระดับการรูค้ ดิ ทัง้ ในเรือ่ งความเป็นจริงและศีลธรรมในทฤษฎี
ของเพียเจต์เองก็ย�้ำเตือนให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อประเด็นนี้เช่นกัน
เนื่องจากเพียเจต์เป็นนักทฤษฎี ที่ให้ความส�ำคัญกับการเสนอให้เห็นระบบ
พัฒนาการของความส�ำนึกรู้เป็นอย่างมาก โดยแบ่งสภาวะของพัฒนาการดังกล่าว
ออกเป็น 3 ขัน้ ตอน อีกทัง้ ในแต่ละขัน้ ตอนยังแสดงให้เห็นว่า ความส�ำนึกรูข้ องปัจเจก
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดสติปัญญาเพื่อการเข้าใจทั้งอารมณ์
ของปัจเจก ตลอดจนวิธคี ดิ เชิงศีลธรรมทีข่ อ้ งเกีย่ วกับความเป็นจริงของทัง้ ตนเองและ
สังคม โดยขั้นตอนแรกสุด คือ ความส�ำนึกรู้ที่จิตได้มีพฤติการณ์ต่อวัตถุภายนอก
โดยปราศจากการเกิดความคิดรวบยอด (material action without conceptualization)
ความส�ำนึกรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้อาศัยการรู้ผัสสะเป็นหลัก และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ
ทางภาษาและความคิด แต่จะมีความส�ำคัญในฐานะประสบการณ์เก่าที่จ�ำเป็น
ต่อการก่อตัวของโครงสร้างความคิดในขั้นถัดไป คือ ขั้นที่ความส�ำนึกรู้มีพฤติการณ์
อันก่อให้เกิดความคิดรวบยอด (conceptualization) ความส�ำนึกรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้
เกิดขึ้นจากกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวกับภาพแทนเชิงสัญญะอย่างภาษา
(language) และจินตภาพ (mental images) ภายในของจิต จนท�ำให้เกิดเป็น
ความคิดรวบยอดต่อการท�ำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังท�ำงานควบคู่ไปกับ
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การรูค้ ดิ เชิงนามธรรมในขัน้ สุดท้าย คือ ขัน้ ของความส�ำนึกรูท้ มี่ พี ฤติการณ์สอดคล้อง
กับสภาวะก่อตัวของความคิดนามธรรม (formal operational state) ถือเป็นขั้นที่
อัตบุคคลจะไตร่ตรองถึงสิ่งต่าง ๆ หรือความรู้ต่าง ๆ โดยอาศัยปัญญาเป็นพื้นฐาน
ที่ไม่เพียงแต่อาศัยกระบวนการให้เหตุผลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันกับโครงสร้าง
ความคิดในทางตรรกะของปัจเจกอีกด้วย (Stoltz, 2018: 3-5)
อย่างไรก็ดี แม้จะมีมุมมองของการเสนอที่แตกต่างกัน ในด้านกระบวนการ
เพียเจต์พยายามแสดงให้เห็นว่าความส�ำนึกรูข้ องเด็กในช่วงวัย 3-15 ปี มีความส�ำคัญ
ยิ่งต่อพัฒนาการทางปัญญา และการเรียนรู้ศีลธรรมก็จ�ำเป็นที่จะต้องสร้างเสริม
พื้นฐานงการรู้คิดเชิงนามธรรมกันตั้งแต่วัยเด็ก ส่วนค�ำสอนของนยายะนั้นมุ่งเน้น
กระบวนการขัดเกลาอาตมันด้วยกระบวนการทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลให้อาตมัน
เข้าถึงความเป็นจริงเรื่องศีลธรรมได้ด้วยกระบวนการทางตรรกะที่มีความเป็น
นามธรรมสูง แต่หากพิจารณาในด้านวิธกี ารเรียนรูศ้ ลี ธรรม จะพบพืน้ ฐานบางแง่มมุ
ที่ที่มีความสอดคล้องต่อกันระหว่างทฤษฎีของเพียเจต์และค�ำสอนของนยายะ
กล่าวคือ ในเบื้องแรกการเรียนรู้ทางศีลธรรมของเด็กที่ยังไม่เติบโตในทางความคิด
เชิงตรรกะดีนั้น ก็จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยครูหรือผู้รู้เป็นผู้คอยสอนและชี้น�ำ ซึ่งเปรียบ
ได้กับขั้นศรวณะของนยายะ ต่อมาเมื่อเด็กนั้นเติบใหญ่จนสามารถคิดใช้เหตุผล
ในเชิงตรรกะได้แล้ว เด็กก็จะไตร่ตรองถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเปรียบ
ได้กับขั้นมณนะ และเมื่อสติปัญญาได้รับการพัฒนามาอย่างเต็มที่ เด็กย่อมพร้อมที่
จะเป็นบุคคลที่สามารถมีกระบวนความคิดในเชิงศีลธรรมอันซับซ้อนได้ แต่จะไปถึง
ขั้นของนิธิธยาสนะได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านศีลธรรมอื่น ๆ ด้วยว่า เด็กที่
เติบโตเป็นบุคคลจะได้รับการขัดเกลาลดทอนกิเลสตัณหา หรือเจริญสมาธิให้จิตใจ
ผ่องใสได้ถึงเพียงใด
อีกทั้ง ยังมีความสอดคล้องรากฐานแนวความคิดของโสคราตีส ที่เชื่อว่า
คุณธรรมกับความรูค้ อื สิง่ เดียวกัน และคุณธรรมถือเป็นพืน้ ฐานของการมีความรูเ้ รือ่ ง
ศีลธรรม ดังนั้น เมื่อคุณธรรมกับความรู้เป็นสิ่งเดียวกัน ก็ย่อมสามารถฝึกฝน
หรือพัฒนากันได้ และสิ่งที่จะสามารถฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความลึกซึ้งดังกล่าวได้
ก็จะต้องอาศัยกระบวนการวิภาษวิธี เพือ่ ฝึกโต้แย้งทางปรัชญา และจ�ำเป็นต้องฝึกฝน
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ขัดเกลาอย่างเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ เนื่องจากโสคราตีสพินิจว่าการปลูกฝังความรู้
เชิงศีลธรรมหรือคุณธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องคอยท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อความรู้
นัน้ ให้ลงลึกไปถึงระดับจิตวิญญาณของปัจเจก (Jonas, 2018: 1, 4) ซึง่ แนวความคิด
และท่าทีเช่นนี้ก็ถูกแสดงผ่านกิจวัตรที่โสคราตีสได้ท�ำเป็นประจ�ำ นั่นคือการท�ำ
กิจกรรมทางปรัชญาเพื่อปลูกฝังความรู้แก่ผู้เยาว์ในเอเธนส์มาอย่างต่อเนื่อง
หากพิจารณาบทบาทของโสคราตีสที่วางท่าทีอยู่บนความเป็นปัญญานิยม
โดยเปรียบเทียบกับหลักค�ำสอนของส�ำนักนยายะ ก็จะพบแง่มุมที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการรู้คิดเชิงศีลธรรมของนยายะ กล่าวคือ โสคราตีสท�ำหน้าที่เป็นครูหรือ
ผู้รู้ที่คอยชี้น�ำและปลูกฝังการรู้คิดเชิงศีลธรรมให้แก่ผู้เยาว์ ซึ่งเปรียบได้กับการ
ท�ำหน้าทีใ่ นขัน้ ศรวณะ อีกทัง้ โดยวิธกี ารของโสคราตีสทีใ่ ช้การวิภาษวิธกี เ็ ป็นกระบวน
การกระตุ้นผู้เยาว์ให้ใช้ตรรกะและเหตุผลในการไตร่ตรองความรู้ที่ผู้เยาว์นั้นมีเป็น
อย่างหนัก โดยพิจารณาความรู้ที่ผู้เยาว์มีว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่ ในขั้นนี้
จึงตรงกับมณนะ ทีโ่ สคราตีสทัง้ กระตุน้ และชีแ้ นะให้ตระหนักถึงการแยกแยะความรู้
แท้ออกจากความรู้ที่ผิดพลาด ส่วนในวาระสุดท้ายของโสคราตีสก็อาจเปรียบได้กับ
การรู้คิดเชิงศีลธรรมในขั้นนิธิธยาสนะ ที่โสคราตีสก้าวพ้นความดีความชั่วและ
ยอมที่จะอุทิศปัญญาและชีวิตของตนเองเพื่อบรรลุอุดมการณ์สูงสุดในทางศีลธรรม

บทสรุป

นยายะเป็ น ส� ำ นั ก คิ ด ทางปรั ช ญาที่ มี แ นวความคิ ด โน้ ม เอี ย งไปในทาง
สนับสนุนท่าทีแบบปัญญานิยม แม้เป็นปรัชญาอินเดียโบราณ แต่เมื่อพิจารณา
กระบวนทัศน์ทางญาณวิทยาอย่างเป็นแบบแผน ได้ท�ำให้พบว่าหลักค�ำสอนของ
นยายะในแง่มุมที่เชื้อเชิญให้อัตบุคคลใช้เหตุผลไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่
เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาศักยภาพทางปัญญานัน้ แสดงให้เห็นถึงการพยายาม
ท�ำความเข้าใจต่อกระบวนความคิดของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ (modes) อีกทั้ง
การพิ จ ารณารู ป แบบของการรู ้ คิ ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มุ ม มองแบบปั ญ ญานิ ย ม
โดยจ�ำแนกรูปแบบการรู้คิดได้อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน ก็สะท้อนให้เห็นทั้งแง่มุม
ทางปรัชญาและจิตวิทยาของอินเดียที่มีมาแต่โบราณ

72

การพินิจพิเคราะห์ระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของนยายะตามทัศนะปัญญานิยม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาค�ำสอนของนยายะผ่านแนวความคิด
แบบปัญญานิยม ซึ่งเป็นรากฐานของจิตวิทยาการรู้คิดสมัยใหม่ ท�ำให้สามารถตี
ความโครงสร้างของการรู้คิดออกมาเป็นแบบแผนและเป็นระบบ และท�ำให้พบว่า
นยายะเชือ่ ในกระบวนการแสวงหาความรูโ้ ดยอาศัยปัญญาและเหตุผลเป็นเครือ่ งมือ
คัดแยกสิ่งที่เป็นความรู้แท้กับความรู้ที่ผิดพลาดออกจากกัน รวมถึงชี้แนะให้ปัจเจก
เห็นความส�ำคัญของปัญญาทีม่ ใี นตนเอง แม้แต่การกังขาต่อเนือ้ หาในคัมภีรพ์ ระเวท
ก็สามารถท�ำได้ เพราะแก่นส�ำคัญในหลักค�ำสอนของนยายะถือเอาปัญญาและ
เหตุผลมาก่อนความเชื่อ และเมื่อน�ำหลักค�ำสอนของนยายะมาพิจารณาผ่านท่าที
แบบปัญญานิยมอย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการรู้คิดไปด้วย
ในที และทีส่ ำ� คัญยังสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงศีลธรรมของเพลโต ทีพ่ ยายามแสวงหา
รูปแบบของพัฒนาการด้านศีลธรรมของมนุษย์ ผ่านการศึกษาปัญหามนุษยภาวะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ
ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ ที่พยายามชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความส�ำนึกรูข้ องมนุษย์ทมี่ พี ฒ
ั นาการไปพร้อมกับ
การเติบโตทางร่างกายทีค่ วบคูไ่ ปกับพัฒนาการด้านระบบความคิด ทีแ่ ต่เดิมจะอาศัย
เพียงจินตนาการ ซึ่งโดยมากนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธความเป็นจริง
ไปสู่การรู้คิดอย่างมีตรรกะ เกิดเป็นปัญญาที่จะบูรณาการความคิดของปัจเจกไปสู่
การเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและสังคม หากพิจารณาในแง่นี้ จะพบว่า ทั้งวิธีคิด
แบบนยายะ ตลอดจนแนวคิดแบบปัญญานิยมที่วางอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการรู้คิด
ของเพียเจต์ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การเรียนรู้ศีลธรรมขึ้นอยู่กับการขัดเกลา
ความส�ำนึกรูใ้ ห้เกิดปัญญา ด้วยการเรียนรูจ้ ากสิง่ ต่าง ๆ รวมถึงสามารถรับการฝึกฝน
จากผู้อื่นที่มีกระบวนวิธีกระตุ้นให้เกิดการแตกฉานทางปัญญา และที่ส�ำคัญคือ
ปัจเจกเองก็สามารถที่จะไตร่ตรองกระบวนการทางศีลธรรมเหล่านั้นได้ด้วยตรรกะ
และปัญญาของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีจุดที่น�ำเสนอไว้อย่างแตกต่างกัน กล่าวคือ
ทฤษฎีของเพียเจต์แสดงให้เห็นพัฒนาการของความส�ำนึกรู้ที่เติบโตไปตามช่วงวัย
ต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม ส่วนในด้านค�ำสอนของนยายะนั้น
มุ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการของอาตมันที่มีเป้าหมายในทางศีลธรรมคือขัดเกลา
ให้ผุดผ่องจากตัณหา มายา และการหลงผิด
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะไม่สามารถน�ำจิตวิทยาเชิงรู้คิด หรือท่าทีในทาง
ปรัชญาแบบปัญญานิยม มาเปรียบเทียบกับหลักค�ำสอนของนยายะได้ในทุกแง่มุม
แต่การหยิบยกมาพิจารณาความสอดคล้องบางประการ ก็เพียงพอต่อการท�ำให้เห็น
ถึงจุดร่วมที่สามารถยืนยันสนับสนุนได้ว่า ท่าทีแบบปัญญานิยมไม่ได้เป็นสิ่งที่ริเริ่ม
แค่ในปรัชญาตะวันตก แต่ในปรัชญาตะวันออกอย่างปรัชญาอินเดียโบราณส�ำนัก
นยายะก็มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นปัญญานิยมอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งจากการมี
โครงสร้างการรู้คิดที่ท�ำงานอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการมีวิธีที่จะพัฒนาการรู้คิด
เชิงศีลธรรมอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน เพื่อน�ำไปสู่การมีชีวิตที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสม
ในครรลองแห่งศีลธรรม โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นไปเพื่อขัดเกลามนุษยภาวะ และ
พัฒนาสติปญ
ั ญาเพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายของชีวติ ทัง้ ในด้านอารมณ์ สังคม และ
ศีลธรรม ซึ่งปัญญาเช่นเดียวกันจะเป็นเครื่องชี้น�ำอาตมันให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต คือ การบรรลุโมกษะ
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