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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวิปัสสนาญาณ ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท และแนวคิดเรื่อง อัชฌัตติกญาณ ของโอโช่ และน�ำมาเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงความคล้ายและความต่าง พอสรุปได้ดังนี้
ตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท วิปัสสนาญาณ หมายถึง ปัญญาที่เห็นแจ้ง
ในรูปนาม (ขันธ์ 5) เห็นสภาวะการเกิด – ดับ ของรูปนาม เห็นรูปนามตกอยู่ในกฎแห่ง
ไตรลักษณ์ คือ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป และแนวทางการเกิดวิปัสสนาญาณ ใช้สติ
ปัฏฐาน,อินทรีย์พละ,หลักไตรสิกขาเป็นบาทฐานการปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่ความหลุดพ้น จาก
กิเลส ตัณหา อุปาทาน
ตามทัศนะของโอโช่ อัชฌัตติกญาณ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ตรงที่เกิดขึ้นภายใน อัชฌัตติกญาณ เป็นสภาวะที่เหนือจิตส�ำนึก เป็นพลังสร้างสรรค์ การ
เข้าถึงอัชฌัตติกญาณต้องใช้ความรูส้ กึ ใช้สติระลึกรูต้ วั อยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ ละทิง้ ความคิดการ
ปรุงแต่งทั้งหลายลงก็สามารถเข้าถึงอัชฌัตติกญาณได้
ความคล้ายกันของทั้งสองทัศนะ คือ 1) ในแง่ความหมาย คล้ายตรงที่ทัศนะทั้ง
2 กล่าวถึงความรู้เกิดมาจากสิ่งภายใน เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงไม่ผ่านการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.6 No. 2 | July - December 2015

55

คิดหาเหตุผลใดๆ (2) ในแง่บ่อเกิด คล้ายกันตรงที่ ความรู้ที่ได้มา เกิดจากการใช้ความรู้สึก
ล้วนๆ ไม่ใช้สมมติบัญญัติหรือการปรุงแต่งใดๆ เข้าไปรับรู้ ต่อสิ่งต่างๆ (3) สภาวะลักษณะมี
ความคล้ายกันเพราะเป็นสภาวะอยูเ่ หนือจิตส�ำนึก อยูเ่ หนือสิง่ สมมุตบิ ญ
ั ญัติ (4) กระบวนการ
ความรู้ คล้ายกันตรงที่ให้ความส�ำคัญต่อการใช้สติ ความระลึกรู้ตัว เป็นบาทฐาน (5) ในแง่
จุดมุ่งหมาย คล้ายกันตรงที่ท�ำให้จิตหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่ง เป็นจิตที่ว่างเปล่าอิสระ
จากสิ่งสมมติต่างๆ
ความต่างกันของทั้ง 2 ทัศนะ คือ (1) ความต่างกันในเชิงความหมาย อัชฌัตติก
ญาณของโอโช่ อีกความหมายหนึ่ง คือ ความรู้ที่เกิดโดยลางสังหรณ์ รู้เองเกิดขึ้นเอง แล้วก
ลายเป็นพลังสร้างสรรค์ แต่วิปัสสนาญาณคือการรู้แจ้งเห็นจริง ในกายและใจ เห็นสภาวะ
ความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา เท่านัน้ (2) ในเรือ่ งบ่อเกิด ความรูท้ างสัญชาตญาณที่
เป็นแหล่งที่สามารถน�ำไปสู่อัชฌัตติกญาณได้ ทางพุทธปรัชญา เห็นว่า บ่อเกิด ของวิปัสสนา
เกิดจากใช้ความรูส้ กึ มองสิง่ ต่างๆ ตามความเป็นจริงโดยใช้สมั มาสติ จนเกิดการรูแ้ จ้งวิปสั สนา
ญาณตามล�ำดับ (3) เรือ่ งสภาวะลักษณะ อัชฌัตติกญาณมีลกั ษณะทีส่ มบูรณ์ในตัวเอง มีพลัง
ในตัวเอง เป็นหนึง่ เดียวไม่มกี ารแบ่งแยก แต่วปิ สั สนาญาณเห็นสิง่ ต่างๆ มีแต่ความแตกสลาย
คงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริง (4) เรื่องของกระบวนการความรู้
อัชฌัตติกญาณเกิดจากการมีสติเพื่อตามรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางกายและใจ ที่แสดงออกมา
ตามแรงสัญชาตญาณจนเกิดการตืน่ ตัวทางอารมณ์ สามารถละความคิดการปรุงแต่งทัง้ หลาย
เมือ่ นัน้ อัชฌัตติกญาณจะปรากฏ ส่วนทางพุทธปรัชญา การมีสติตามรูต้ ามดูทางกายและจิต
โดยใช้สมั มาสติ เพิม่ อารมณ์ทเี่ ป็นกุศล เพือ่ ให้เกิดวิปสั สนาญาณเห็นตามความเป็นจริง จน
เกิดการพัฒนา ในระดับที่เป็นโลกิยะไปสู่โลกุตตระ (5) เรื่องจุดมุ่งหมาย ความหลุดพ้นของ
โอโช่ คือ การก้าวไปสู่ความว่างแห่งจิตที่ไร้พันธนาการทางความคิด น�ำไปสู่จิตเดิมแท้ทเี่ ป็น
สภาวะของอัชฌัตติกญาณ ส่วนพุทธปรัชญาคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ พ้นกิเลส ตัณหา
อุปาทาน เข้าไปสู่นิพพาน หรือก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลชั้นสูง
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Abstract

This thesis aims at a study of Visspassananana or insight knowledge
in Theravada Buddhist Philosophy and the concept of Osho’s intuition and
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makes a comparative study on the similarity and dissimilarity. The study can
be summarized as follow.
According to the Theravada Buddhist Philosophy, the word
“Vipassanana” means the wisdom enlighten in the Five Aggregates or seeing
the stage of the rising and extinguishing of corporeality and immateriality and
recognized that they were governed by the law of the Three Characteristics;
rising, remaining and extinguishing. The path to develop Vipassnanana or insight
knowledge is to practice the Four Foundations of mindfulness or Satipatthana
Sutta,the Five Strengths or paca bala and the Threefold Training or sikkhā for
attend to the liberation or free from defilements, craving and attachment.
According to Osho’s philosophical ideal the word “intuition” means
the knowledge and understanding that occurs from the direct inner experience,
the state of super conscious and being the élan vital. The path to attain
intuition is to concentrate of one’s mind, living in the present moment and non
craving for various emotions.
The similarities of the two philosophical view points found that 1)
they both mentioned that the knowledge came from the direct inner experience
without reasoning. 2) In term of the source of knowledge, the knowledge came
from the pure feeling. 3) In term of the characteristic, intuition is the state of
super conscious or it is beyond conventional truth. 4) In term of the cognitive
processes, the both views focused on consciousness. 5) In term of aim, the both
views focused on the freedom of mind.
The study found the dissimilarities of both philosophical views
as follows. 1) In term of meanings, Osho has mentioned that intuition came
from the innermost core but the Vipassanana or insight knowledge was the
enlightenment in mind and body or the seeing and understanding of the
impermanence, suffering and non self. 2) In term of source of the intuition
knowledge, according to the Theravada Buddhist Philosophy described that
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the insight knowledge or Vipassananana arisen by seeing and understanding
all aggregates as they really are. 3) In term of the characteristic of intuition, the
intuition was the absolute in itself but the insight knowledge or Vipassanana
was the knowledge of contemplation on rise and fall. 4) In term of cognitive
processes, intuition came from consciousness or knowing with oneself and
displayed by instinct until the emotional awareness and the non craving for
anything developed into oneself then the intuition will be appeared. According
to Theravada Buddhist philosophy, the contemplation on mind and body by
means of right understanding and the wholesome emotion in order to attend
the Vipassananana or insight knowledge is to see things as they really are until
develop to the liberation. 5) In term of aims, Osho’s liberation represented the
empty mind without the bondage of thought and leaded to the essence of
mind that called the intuition. According to Theravada Buddhist philosophy, the
liberation focused on the cessation of defilements and attended to Nibbana or
become the noble individual.

Keywords: A Comparative Study; Buddhist Philosophy
บทนำ�

งานวิจยั นี้ เป็นการศึกษาประเด็นปัญหาเกีย่ วกับทางด้านญาณวิทยา หรือทฤษฎี
ความรู้ กล่าวคือ ต้นก�ำเนิดของความรู้ (source of knowledge) หรือความรู้ที่ได้มานั้นมี
บ่อเกิดมาจากอะไร มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เกี่ยวกับที่มาของความรู้ และการ
รับรู้ความรู้ดังกล่าว นักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกก็มีทัศนะแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
ของตน โดยทัว่ ไปแล้วมนุษย์เราส่วนใหญ่เชือ่ ในความรูท้ ไี่ ด้มาจากประสาทสัมผัสและการใช้
เหตุผลว่าให้ความจริงที่น่าเชื่อถือ ปัญหาที่ตามมาก็คือ เมื่อมีความรู้อื่นๆที่ไม่อยู่ในขอบข่าย
นี้จะถือว่าเป็นความรู้หรือไม่ และจะมีความรู้อื่นอีกหรือไม่ที่จะให้ความแท้จริงกว่านี้ มีนัก
ปรัชญาบางกลุ่มมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า ความรู้ที่แน่นอนนั้นต้องเกิดมาจากการหยั่งรู้
ภายในจิตใจเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงได้ โดยเรียกความรู้นั้นว่า อัชฌัตติก
ญาณ (intuition) ความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้ที่นักปรัชญาทั้งทางตะวันตกและตะวันออกให้
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ความสนใจและให้ความส�ำคัญในการแสวงหาค�ำตอบเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้
มีนักคิดคนส�ำคัญของตะวันตกอย่าง เฮนรี่ แบร็กซ็อง (Henri Bergson 18591941) นักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส ผูท้ เี่ ชือ่ มัน่ ในอัชฌัตติกญาณ (intuition) มีความเห็นว่า “ความ
รูแ้ ท้ของมนุษย์ คือความรูท้ ไี่ ด้มาจากการทีจ่ ติ ได้ฝกึ ฝนจนมีสมรรถภาพพิเศษถึงทีส่ ดุ ยอดแล้ว
เป็นความรูท้ เี่ กิดจากญาณวิเศษบังเกิดจากญาณวิเศษทีเ่ ป็นคุณสมบัตขิ องจิต” แบร็กซ็องให้
ค�ำนิยามว่า อัชฌัตติกญาณ เป็นความรูท้ สี่ อดคล้องทางวุฒปิ ญ
ั ญา โดยอาศัยอัชฌัตติกญาณนี้
บุคคลเพ่งจิตในอารมณ์เดียว เพือ่ ทีจ่ ะให้เข้าถึงอารมณ์นนั้ แนบสนิทและผลแห่งการเกิดการ
ตระหนักรู้ที่ตามมาภายหลัง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นค�ำพูดได้
นักปรัชญาคนส�ำคัญชาวอินเดียคนหนึ่ง คือ ดร.ราธกฤษนัน ได้อธิบายถึงความ
หมายของความรูร้ ะดับอัชฌัตติกญาณไว้วา่ เป็นความรูท้ เี่ กิดจากการเพ่งพินจิ ภายใน อัชฌัต
ติกญาณไม่ใช่เป็นเพียงความรูท้ เี่ กีย่ วกับคุณภาพต่างๆและไม่ใช่ความรูท้ เี่ กีย่ วกับความแท้จริง
ภายในเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความแท้จริงและคุณภาพต่างๆ ของ
ความแท้จริง ดังนั้น อัชฌัตติกญาณ จึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แบบ เกิดขึ้นจากดวงจิตที่
เข้าใจความจริงอย่างแจ่มแจ้ง (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2542 : 159) ท่านได้อธิบายธรรมชาติ
และลักษณะของอัชฌัตติกญาณไว้อีกว่า อัชฌัตติกญาณเปิดเผยความรู้ว่าด้วยสิ่งที่ด�ำรงอยู่
ด้วยตนเอง (thing in itself) พร้อมด้วยคุณลักษณะและคุณภาพของสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูด่ ว้ ยตนเอง
แก่เรา
โอโช่ (1931-1990) เป็นนักคิดชาวอินเดียคนส�ำคัญคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ท่าน
มีชอื่ เดิมว่า ราชนีช จันทรา โมหัน (rajneeh cnandra mohan) เกิดทีก่ ชุ ะวารา (kuchwara)
ใจกลางประเทศอินเดีย แนวคิดของท่านมีอทิ ธิพลต่อผูค้ นจ�ำนวนมากทีเ่ สาะแสวงหาความ
จริงของชีวิต และแนวคิดทางปรัชญาชีวิตที่แหวกแนวหรือคิดนอกกรอบเดิมท�ำให้เป็นที่น่า
สนใจยิง่ โอโช่เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญร่วมสมัยด้านศาสนวิทยา การด�ำเนินชีวติ และค�ำสอนของท่าน
มีอทิ ธิพลต่อผูค้ นทุกวัย และทุกรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นนับล้าน Sunday mid-day
แห่งประเทศอินเดียได้ยกย่องให้ท่านเป็นหนึ่งในสิบบุคคลผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ
ประเทศอินเดียเฉกเช่น ท่านคานธี ท่านเนห์รู และพระพุทธองค์ (โอโช่, 2546: 21)
โอโช่ ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ อั ช ฌั ต ติ ก ญาณไว้ ว ่ า อั ช ฌั ต ติ ก ญาณ ไม่ ใช่
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล เพราะอยู่เหนือ
พุทธิปัญญา (intellect) คืออยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง โอโช่ได้แบ่งระดับความรู้
ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสัญชาตญาณ (instinct) เป็นระดับทางกายภาพ ความรูส้ กึ ทางกาย
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สัมผัส ระดับพุทธิปญ
ั ญา (intellect) คือระดับความคิด การใช้เหตุผล ระดับอัชฌัตติกญาณ
(intuition) เป็นความรู้ระดับเหนือเหตุผล
ท่านได้ให้ความส�ำคัญต่อความรูร้ ะดับอัชฌัตติกญาณมาก แต่กพ็ งึ พอใจต่อความ
รู้ระดับสัญชาตญาณ โดยให้เหตุผลว่า ทั้งสองระดับมีธรรมชาติที่คล้ายกันสามารถเดินไป
ด้วยกันได้ ท�ำหน้าที่ใกล้เคียงกัน การยอมรับชีวิตระดับสัญชาตญาณโดยไม่ไปบังคับหรือ
บิดเบือนด้วยใจที่เบิกบานอย่างแท้จริงแล้ว เท่ากับเป็นการเปิดประตูไปสู่อัชฌัตติกญาณ
ระดับทีส่ งู กว่าได้โดยปริยาย ในระดับพุทธิปญ
ั ญาแล้วเขามองว่าเป็นระดับทีม่ นุษย์นำ� เข้ามา
ก่อกวน บิดเบือนความจริงให้เป็นความเท็จ น�ำมาซึง่ ปัญหาต่างๆมากมาย ดังนัน้ โอโช่จงึ ไม่
ชืน่ ชมความรูร้ ะดับนีม้ ากนัก โอโช่ได้อธิบายลักษณะอัชฌัตติกญาณ ว่า “เป็นปรากฏการณ์
ในลักษณะที่ก้าวกระโดด ไม่ได้เป็นการก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่ต้องอาศัย
การเชือ่ มต่อระหว่างจุดสองจุดแต่เป็นการกระโดดข้าม ไม่ใช่การก้าวย่างทีละก้าวอย่างทีค่ นุ้
เคย ไม่มีทางเดิน อัชฌัตติกญาณไม่ต้องการเส้นทางเดิน ไม่ได้พัฒนาหรือเกิดขึ้นมาอย่าง
เป็นระบบ ไม่มีแหล่งก�ำเนิดที่ชัดเจน เป็นเพียงสิ่งที่อุบัติขึ้นมาเอง”
ดังนั้น อัชฌัตติกญาณ ตามความคิดของโอโช่ เป็นความรู้ระดับสูงสุด เป็น
สภาวะทีไ่ ร้ขอบเขต ด�ำรงอยูภ่ ายในจิตใจ สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการท�ำจิตให้เป็นสมาธิทตี่ นื่
ตัว (active maditations) ได้รับการปลดปล่อยจากความคิด ท�ำจิตให้ว่างและปล่อยวาง
ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า ความรูร้ ะดับวิปสั สนาญาณนัน้ (intuitive insight) เป็นความรูค้ วามจริงในระดับปรมัตถสัจจะ (ultimate truth) เป็นความจริง
สูงสุด โดยไม่ต้องอาศัยบัญญัติทางโลก อันเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งหยั่งรู้ภายใน
จนเกิดสภาวะแห่งการหมดความสงสัย หมดอวิชชา หมดความแปลกใจ ในระดับความรู้
ทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีหลักการใหญ่ๆ 2 ระดับ คือ
1. ความรู้ระดับโลกิยะหรือความรู้ขั้นสมมติ (worldly knowledge) เป็นความ
รู้ที่ชาวโลกทั้งหลายสมมติกันขึ้นมา เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดจากผู้อื่นสืบต่อกันมา
2. ความรู้ระดับโลกุตตระ (ultimate knowledge) เป็นความรู้ขั้นจริงแท้ เป็น
ความรู้อันสูงสุด ที่อยู่พ้นจากประสาทสัมผัสธรรมดา
พุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่า แหล่งทีม่ าของความรู้ หรือปัญญา มี 3 ประการ คือ
1. สุตมยปัญญา ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนหรือได้รับสืบทอดกันมา
2. จินตามยปัญญา ความรู้ที่เกิดจากคิดพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีเหตุมีผล
3. ภาวนามยปัญญา ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจนเกิดการรู้แจ้ง
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ความจริงภายในตนเอง (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม 25 ข้อ 10: 114)
สุตมยปัญญา คือ ความรูท้ ไี่ ด้จากการฟังรับจากการถ่ายทอดจากผูอ้ นื่ และจินต
ามยปัญญา คือความรูจ้ ากการพิจารณาหาเหตุผล ทัง้ สองนัน้ ถือว่ายังเป็นความรูท้ ไี่ ม่สมบูรณ์
เพราะเป็นความรูท้ พี่ งึ่ อิงอาศัยสิง่ ภายนอก หรือมีการใช้ปญ
ั ญาของตนเองในการวิเคราะห์ ก็
ยังเป็นในขัน้ ทีเ่ พียงพิจารณาในระดับการใช้เหตุผลธรรมดาทัว่ ไป ยังไม่ใช่ปญ
ั ญาทีเ่ กิดจาก
การลงมือปฏิบตั พิ สิ จู น์ทดสอบให้รเู้ ห็นและเข้าใจจนประจักษ์แจ้งในความจริงของสิง่ นัน้ ด้วย
ตนเอง อาจกล่าวได้ว่า แหล่งความรู้ทั้งสองนี้ เป็นเพียงปัญญาท�ำให้มีความรู้ที่เป็นจริงได้
ในระดับสมมติสัจจะ (conventional truth) แต่ถึงกระนั้น ในพุทธปรัชญาถือว่า ปัญญา
ทั้ง 2 เป็นปัญญาที่มีความส�ำคัญในระดับต้นๆ ที่สามารถเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ปัญญาในระดับ
สูงได้ (พระมหาวิรัตน์ อภิธมฺโม, 2547: 15)
พุทธปรัชญาถือว่า ความรู้ระดับที่ 3 คือ ภาวนามยปัญญา เป็นบ่อเกิดของ
ความรู้แท้จากประสบการณ์ตรง เป็นความรู้ความเข้าใจเห็นอะไรอย่างชัดแจ้งตรงตาม
สภาวะของมัน ที่เรียกว่า เข้าใจตามความเป็นจริง เป็นการรู้ชัดแจ้งสามารถถอนอวิชชา
หรืออุปาทานในสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ ดังนั้น ภาวนามย
ปัญญาเป็นการหยั่งรู้ภายในจิตใจ จนเกิดการรู้แจ้งความจริง หรือเกิดวิปัสสนาญาณขึ้น อัน
จะน�ำไปสู่ความหลุดพ้นจากอวิชชา ตัณหา อุปาทานได้
เมื่อได้เปรียบเทียบแนวคิดทั้ง 2 ทั้งวิปัสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
อัชฌัตติกญาณของโอโช่ จะเห็นมุมมองที่ต่างกันหลายๆ ประเด็น โดยมีประเด็นที่ให้ความ
สนใจ มีดังต่อไปนี้
ประเด็นเกี่ยวกับความหลุดพ้น
เป็นประเด็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการเข้าถึงอัชฌัตติกญาณ คือ การหลุด
พ้นจากสิ่งสมมติบัญญัติ หลุดพ้นจากความคิดต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาภายหลัง จนไปสู่
สภาวะเดิมแท้ของจิต อันมีธรรมชาติ ว่างเปล่า เป็นภาวะแห่งความเป็นอิสระ ไปสู่ความ
จริงทีแ่ ท้ นัน่ คือ ความมีอยูท่ แี่ ท้จริงของตัวตนทีส่ มบูรณ์ สภาวะทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็นสภาวะแห่
งอัชฌัตติกญาณ หมายความว่า อัชฌัตติกญาณเป็นทั้งเครื่องมือ เป็นทั้งตัวสภาวะเอง เมื่อ
บรรลุเข้าถึงภาวะนัน้ เขาจะเริม่ เป็นนายของตัวเอง พร้อมทีจ่ ะน�ำอัชฌัตติกญาณมาใช้ควบคุม
สัญชาตญาณและปรีชาญาณ ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ บุคคลทีเ่ ข้าถึงอัชฌัตติกญาณ เป็นผู้
เพียบพร้อมไปด้วยความฉลาดปราดเปรื่อง เป็นผู้มีเชาว์ปัญญา และการริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่
ติดอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติ มีชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่ดิ้นรนทะเยอทะยาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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วิปัสสนาญาณ ตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การ
หลุดพ้นจากกองทุกข์ที่มีอยู่ในรูปและนาม หรือว่า กายและใจนี้เท่านั้น ไปสู่ภาวะความจริง
อันเป็นปรมัตถ์ คือ การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง หรือเรียกภาวะที่บรรลุนั้นว่า นิพพาน วิปัสสนา
ญาณนั้น โดยตัวของมันเอง เป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าไปรู้ความจริงเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
เมือ่ บุคคลผูบ้ รรลุเข้าถึงเป้าหมายคือนิพพานแล้ว สภาวะวิปสั สนาญาณก็ไม่จำ� เป็นอีกต่อไป
เพราะถือว่าสิน้ สุดการเดินทางแล้ว เหมือนบุคคลผูใ้ ช้เรือข้ามฝัง่ เมือ่ พายไปถึงฝัง่ แล้ว ก็ไม่ได้
ใช้เรือนัน้ อีก ผูว้ จิ ยั เห็นว่า แตกต่างกันตรงทีต่ วั อัชฌัตติกญาณของโอโช่นนั้ เป็นทัง้ จุดหมาย
ปลายทาง สามารถน�ำมาคอยควบคุมสร้างสรรค์ในส่วนของสัญชาตญาณและปรีชาญาณ แต่
วิปสั สนาญาณนัน้ เป็นแค่เครือ่ งมือในการท�ำหน้าทีม่ องเห็นสภาวะความเป็นจริง คือ มองเห็น
ไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งหลายเท่านั้น
ทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
ในทัศนะเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โอโช่ เห็นว่า มนุษย์ผู้เข้าถึงอัชฌัต
ติกญาณ มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่านเน้นเรื่องความสอด
ผสานกันของชีวิตให้เป็นอย่างธรรมชาติ ดังนั้น มนุษย์ที่สมบูรณ์คือมนุษย์ที่มีชีวิตสอดคล้อง
ธรรมชาติ มีพลังสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมและเบิกบานในจิตใจ เป็นมนุษย์ที่เข้าถึงความหลุด
พ้นตามทัศนะของโอโช่
ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคือมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพของจิต ซึ่งบุคคลผู้เกิดวิปัสสนาญาณ บรรลุญาณในขั้นต่างๆจนสามารถละสังโยชน์
10 ตั้งแต่ละได้ในบางส่วนหรือสามารถละได้ทั้งหมด ก็จะเป็นบุคคลชั้นเลิศ นับแต่ โสดาบัน
บุคคล จนถึง พระอรหันต์ นั่นคือก้าวจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชน ตามขั้นการพัฒนา
ทางจิตใจ สามารถละวางกิเลสต่างๆได้ ตามล�ำดับแห่งวิปสั สนาญาณ จนน�ำไปสูก่ ารหลุดพ้น
ในรูปนาม
ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้
เป็นประเด็นตัวสภาวะแห่งจิตทีห่ ลุดพ้น โอโช่ เชือ่ ว่า จิตทีห่ ลุดพ้น คือการกลับ
ไปสูธ่ รรมชาติดงั่ เดิมของจิต ว่างจากสิง่ สมมติบญ
ั ญัตอิ นั เกิดจากความคิด ความคิด หรือ การ
ปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ถึงแม้ภาวะจิตแบบอัชฌัตติกญาณนั้นเป็นภาวะที่พ้น
จากสมมติบัญญัติ แต่ยังคงธรรมชาติที่มีอารมณ์ความรู้สึกเดิมอยู่ เพราะเชื่อว่า เมื่อเข้าถึง
อัชฌัตติกญาณแล้วสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ตา่ งๆทีม่ จี ติ ใจได้ และสามารถปลด
ปล่อยพลังต่างๆที่อยู่ในร่างกายและจิตใจ ออกมาเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามธรรมชาติ
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ได้ ในทัศนะของโอโช่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้น เป็นเพียงภาวะที่ถูกปรุงแต่งไป
ตามอ�ำนาจของความคิด สิ่งเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังบวก คือสามารถควบคุม
ไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นปะทุขึ้นมาอีก
ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาทนัน้ จิตเดิมแท้คอื จิตทีม่ ธี รรมชาติทผี่ อ่ งใส เป็นของเดิม
แท้ แต่ถกู ปรุงแต่งด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง จนเสียความเป็นธรรมชาติเดิมกลาย
เป็นจิตใหม่ไป (พุทธทาสภิกขุ, 2540: 85) ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสิ่งที่ต้องละ
และท�ำลายให้สิ้นซาก กิเลสและความทุกข์ต่างๆที่ท�ำให้จิตวุ่นวายนั้นไม่ใช่พื้นฐานของจิต
เดิมแท้ เพราะไม่ได้เกิดในจิตตลอดเวลาเป็นเหมือนแขกผู้มาเยือน ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร เข้าไปเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา...จิตนี้ประภัสสรหลุด
พ้นได้เด็ดขาดจากอุปกิเลสที่จรมา” (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม 20 ข้อ 49 – 50: 9)
และอีกประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ ก็คือ แนวคิดของโอโช่ เกี่ยวกับการด�ำรง
ชีวิตอยู่โดยไม่ควบคุมกดทับสัญชาตญาน หรือการใช้ความรู้สึกควบคุมอารมณ์ทางเพศ การ
ไม่ควบคุมความอยากต่างๆ ที่เกิดจากสัญชาตญาณ เน้นการระลึกรู้ตามอารมณ์ตามสิ่งที่
ปรากฏ จนเกิดเป็นพลังขับเคลือ่ นภายในกาย เกิดการผ่อนคลายปล่อยวางทัง้ ทางกายและ
จิตใจได้ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบในพุทธปรัชญา แนวคิดนี้มีความต่างกันมาก ในแง่ของ
การปฏิบัติ ซึ่งพุทธปรัชญาให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ปกติ ต้องใช้ศีลมา
ควบคุมคุม้ ครองไว้ เพือ่ ไม่ให้กเิ ลสทีอ่ ยูใ่ นใจขึน้ มามีอำ� นาจ โดยการมีอนิ ทรียส์ งั วรหรือ การ
ส�ำรวมระวังต่อกิเลสที่เข้ามาสนองต่ออารมณ์อย่างมาก ทั้งอารมณ์โลภะ โทสะ โมหะ ที่
ต้องใช้การฝึกสติปิดกั้นไม่ให้เข้าสู่ใจได้ โดยเฉพาะความอยากคือตัณหา ต้องท�ำให้บรรเทา
เบาบางลง ในกรณีน้ี การส�ำรวมระวังไม่ไช่เป็นการกดทับอารมณ์สัญชาตญาณ แต่เป็นรู้เท่า
ทันอารมณ์ไม่ให้กเิ ลสเข้ามามีอำ� นาจในจิตใจ ในมุมมองทางพุทธปรัชญา แนวคิดของ โอโช่ที่
ใช้สญ
ั ชาตญาณมาเป็นอารมณ์ของการภาวนา อาจถือว่า เข้าข่ายเป็นความคิดทีส่ ดุ โต่งในด้าน
กามสุขลั ลิกานุโยคไปได้ เพราะออกนอกหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ถึงแม้จะใช้
สติตามรูต้ ามดูกต็ าม แต่กอ็ าจเข้าข่ายเป็นมิจฉาสติทไี่ ม่ทำ� ให้เห็นตามความเป็นจริงตามแบบ
พุทธปรัชญาได้ หรือแม้แต่จุดมุ่งหมายของอัชฌัตติกญาณ ก็มีความต่างกันในค�ำตอบที่ได้

บทสรุป

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาระส�ำคัญของความรู้อัชฌัตติกญาณของโอโช่
นั้น เป็นความรู้ที่แสดงให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติ
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ดั้งเดิมของตนเอง ไม่เข้าไปกดทับอารมณ์ความรู้สึก มีจิตใจปล่อยวางต่อความคิด ไม่ยึดต่อ
ระบบความเชือ่ กฎเกณฑ์ทคี่ นในสังคมได้สร้างขึน้ มา อัชฌัตติกญาณจะสร้างชีวติ ทีม่ พี ลัง มี
ปัญญาสร้างสรรค์ สร้างความสมดุลท�ำลายความขัดแย้งทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ป็นปัญหา โอโช่มองว่า
สังคมปัจจุบันได้ขาดความรู้ทางอัชฌัตติกญาณ สูญเสียความรู้สึกที่แท้จริงไป เพราะสังคม
ปัจจุบันมองสิ่งต่างๆแยกออกจากกัน สร้างความสลับซับซ้อนและปัญหาที่ยุ่งยากต่างๆขึ้น
มาในจิตใจ เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ มีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงกันเพื่ออ�ำนาจ เพื่ออุดมการณ์
ทีไ่ ร้สาระต่อชีวติ ดังนัน้ โอโช่จงึ ปฏิเสธสังคมเหล่านี้ มนุษย์ควรใช้ความรูส้ กึ ต่อกัน มากกว่า
การใช้เหตุผลต่อกัน เพราะนัน่ คือท�ำให้ทกุ สิง่ เชือ่ มผสานกันรวมเป็นหนึง่ เดียว ความขัดแย้ง
ต่างๆจะถูกวางลง มีแต่ความเข้าใจกัน เกิดความรักและเมตตาต่อกันจริงๆ สังคมในปัจจุบนั
ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่
ในส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท วิปัสสนาญาณ ท�ำให้เกิดการเข้าใจแก่นแท้ชีวิต
หรือเข้าใจความจริงของชีวิต วิปัสสนาญาณท�ำให้เรามองเห็นจุดมุ่งหมายของชีวิตว่า ควร
เป็นไปอย่างไร และมีชีวิตอยู่อย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด�ำเนินชีวิต เต็มไปด้วยการสนองต่อความอยาก ที่ผ่าน เข้า
มา ทางตา ทางหู ทางจมูก การลิ้มรส การสัมผัส และการรับรู้ด้วยใจ อยู่อย่างขาดสติอย่าง
ไม่ทนั พิจารณา วิปสั สนาญาณจะให้เกิดสติรเู้ ท่าทันความเป็นไปต่อชีวติ อยูด่ ว้ ยความไม่ประ
มาททุกๆขณะของปัจจุบนั จะเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มากส�ำหรับผูร้ แู้ จ้งเห็นจริง และ การรูแ้ จ้งวิปสั สนา
ญาณ ท�ำให้ทศั นะการมองโลกและชีวติ มนุษย์ มีความชัดเจน เพราะมองเห็นสภาพตามความ
เป็นจริง การด�ำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ไม่คล้อยใจไปกับความเจริญทางด้านวัตถุนิยม ที่
สร้างค่านิยมใหม่ๆและความสะดวกสบายเกินพอดีแก่คนในสังคมทุกๆด้าน เพราะจิตใจละ
ความลุม่ หลงและยึดมัน่ ถือมัน่ อย่างสุดโต่งได้ มีความระลึกรูต้ วั อยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างมีสขุ ภาวะ
ทัง้ เข้าใจโลกตามเป็นจริง ว่า ทุกสิง่ ต้องเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ทุกชีวติ ไม่คงทนอยูไ่ ด้นาน
และเห็นตามเป็นจริงว่า ไม่มีอะไรที่จะยึดมาเป็นของๆตนได้ นั่นเอง
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