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บทคัดย่อ
แนวคิดของหวังหยางหมิงเป็นแนวคิดส�ำนักขงจื๊อกระแสหลักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ส�ำคัญไม่แพ้แนวคิดส�ำนัก
ขงจื๊อในสมัยราชวงศ์ซ่งอย่างสองพี่น้องตระกูลเฉิง จูซีและลู่จิ่วยวน บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาปรัชญาชีวิตในมุมมองของ
หวังหยางหมิง พื้นฐานทางแนวความคิดของหวังหยางหมิงนั้นเกิดจากการปฏิเสธแนวคิดส� ำนักหลักการแห่งสวรรค์ของ
จูซี ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงท�ำการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดของนักคิดทั้งสองท่านเป็นหลักภายใต้ประเด็นเรื่องของ
เป้าหมายและวิธีการในปรัชญาชีวิตของมนุษย์ หลังจากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาปรัชญา
ชีวิตมนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิงที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน บทความฉบับนี้พบว่า แม้แนวคิดของหวังหยางหมิง
จะเป็นจุดสูงสุดในพัฒนาการทางปรัชญาจีน แต่แนวคิดของท่านก็มีปัญหาที่ส�ำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ หวังหยางหมิง
ไม่ได้กล่าวว่าความรู้ดีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่ส�ำคัญต่อแวดวงการศึกษา
แนวคิดหวังหยางหมิงในภายหลัง ทั้งนี้ การท�ำความเข้าใจในปรัชญาชีวิตมนุษย์จะช่วยให้เราเข้าใจในพื้นฐานและภาพ
รวมแนวคิดส�ำนักแห่งจิตของหวังหยางหมิง ตลอดจนพัฒนาการทางความคิดของแนวคิดส�ำนักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์หมิง
ได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: หวังหยางหมิง,ส�ำนักจิตนิยม,ปรัชญาชีวิตมนุษย์

Abstract
The views of the most notable Chinese Neo-Confucian philosopher, Wang Yangming during
the Ming dynasty, along with the Cheng Brothers, Zhu xi, and Lu Jiuyuan from the Song dynasty,
are regarded as the most conventional philosophies of Confucianism. This paper hereby focuses on
the Philosophy of Life from the view of Wang Yangming. Essentially, the thinking of Wang Yangming
instigated a rejection of the thought of the orthodox idealistic philosophy of the Cheng-Zhu School.
Therefore the concentration of this paper will be the comparison of the similarities and differences
of the goal of life, and the method of life of these two Neo-Confucian philosophers. The paper analyzed the value of life from the viewpoint of Wang Yangming for contemporary society. This paper
found that the thoughts of Wang Yangming are the highest in the development in the Confucian history, but his thoughts had a problem. Wang Yangming did not allude to the source of innate knowing
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nor did he reveal that the innate knowing in everyone is not always complete. Hence, this problem
has therefore become the important topic in Wang Studies. Learning the philosophy of life lets us
realize the basic overview of the philosophy of Wang Yangming, and allows us to witness the comprehensive and profound development of Ming Neo-Confucian.
Keywords: Wang Yangming, School of Mind, Philosophy of Life

บทน�ำ
หวังหยางหมิง （王阳明） หรือหวังโส่วเหริน
(王守仁) ในวั ย เด็ ก มี ชื่ อ ว่ า อวิ๋ น（云） ชื่ อ รองว่ า ป๋ อ
อาน（伯安）เกิดในศักราชเฉิงฮวา（成化）ปีที่ 8 สมัย
พระเจ้าหมิงเสี้ยนจง（明宪宗）ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 1472
ถึงแก่กรรมในศักราชเจียจิ้ง（嘉靖）ปีที่7 สมัยพระเจ้าห
มิงซือ่ จง（明世宗）ตรงกับ ค.ศ.1527 เป็นนักคิดและนัก
ปรัชญาส�ำนักขงจือ๊ สายจิตนิยมผูย้ งิ่ ใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง
ซึ่งเกิดในครอบครัวตระกูลขุนนางบัณฑิต เนื่องจากเคย
บรรยายความรู ้ ที่ ถ�้ ำ หยางหมิ ง （阳明） จึ ง มี ฉ ายาว่ า
หยางหมิงจื่อ（阳明子）ผู้คนส่วนใหญ่ขนานนามท่าน
ว่า อาจารย์หยางหมิง（阳明先生）
ในแง่ชีวประวัติของหวังหยางหมิง ท่านสอบติด
บัณฑิตระดับจิ้นซื่อในวัย 28 ปี โดยเริ่มแรกได้รับการ
บรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงโยธาธิการ ต่อมาได้เลื่อน
ต�ำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากระทรวงยุติธรรม หัวหน้าแผนก
คัดเลือกบุคคลของกระทรวงกลาโหม และด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้าราชการฝ่ายบู๊ตามล�ำดับ ภายหลังหวังหยางหมิงมีความ
ขัดแย้งกับขันทีหลิวจิน่ （刘瑾）จนถูกใส่รา้ ยว่าสมคบร่วม
กันทุจริต มีโทษถึงขัน้ เนรเทศให้ไปอยูเ่ มืองหลงฉ่าง(龙场)
มณฑลกุ้ยโจว（贵州） แต่ในระหว่างทางหลิวจิ่นได้ส่ง
คนตามมาฆ่า แต่หวังหยางหมิงกลับหนีรอดไปได้อย่าง
หวุดหวิด ในช่วงเนรเทศหวังหยางหมิงได้รับต�ำแหน่งให้
เป็นเจ้าหน้าที่ส่งข่าวสาร ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นนายอ�ำเภอ
ประจ�ำเมืองหลูหลิง（庐陵）หลังจากที่ขันทีหลิวจิ่นและ
พรรคพวกถูกก�ำจัด หวังหยางหมิงได้ถูกเรียกตัวให้ไปรับ
ราชการที่เมืองหลวงอีกครั้ง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นก
รมสืบสวนฝ่ายขวา ต่อมาได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้
ตรวจการประจ�ำมณฑลเจียงซี（江西）ในขณะเดียวกัน
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ก็ได้น�ำทัพไปปราบโจรผู้ร้าย ตลอดจนปราบกบฎจูเฉินเหา
(朱宸濠）จนพ่ายแพ้อย่างราบคาบอีกด้วย นอกจากจะมี
คุณูปการในการน�ำทัพไปปราบโจรกบฎแล้ว หวังหยางหมิง
ยังเปิดส�ำนักบรรยายความรูป้ จ้ี ซี๋ าน (辟稽山书院)ทีเ่ มือง
เซ่าซิง（绍兴）อีกด้วย แต่เนือ่ งจากจ�ำนวนลูกศิษย์เพิม่ ขึน้
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้หวังหยางหมิงต้องก่อตั้งสถาบันการ
ศึกษาเพิม่ อีกแห่งหนึง่ ชือ่ ว่า ส�ำนักบรรยายความรูห้ ยางหมิง
(阳明书院)อีก 5 ปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1527 ก็ได้รับการ
รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นข้าหลวงประจ�ำมณฑล
กวางตุ้งและกวางสีควบคู่กับต�ำแหน่งผู้ตรวจการ จนถึง
ช่วงบั้นปลายชีวิต หวังหยางหมิงยังคงได้รับการแต่งตั้ง
จากพระเจ้าหมิงซื่อจงให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นมุขมนตรีฝ่าย
บริหาร กระทรวงกลาโหม และผู้ตรวจการแผ่นดินฝ่ายซ้าย
จนถึงคราวอนิจกรรม จะเห็นได้ว่า หวังหยางหมิงไม่ได้เป็น
เพียงแค่นักคิดและนักปรัชญาส�ำนักขงจื๊อผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น
อีกทั้งยังเป็นขุนนางบุ๋นที่เชี่ยวชาญเรื่องบู๊ที่หาตัวได้ยากใน
ประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย จึงไม่แปลกใจว่าท�ำไมอนุชนคน
รุ่นหลังถึงได้ยกย่องท่านว่าเป็นอริยปราชญ์ต่อจากขงจื๊อ
ในฐานะที่ห วังหยางหมิงเป็นนักคิดส� ำ นักขงจื๊ อ
สายจิ ต นิ ย ม ท่ า นมองว่ า จิ ต เป็ น นายของทุ ก สรรพสิ่ ง
เป็นหลักการแห่งสวรรค์ นอกจากจิตย่อมปราศจากหลัก
การแห่งสวรรค์ นอกจากจิตก็ย่อมปราศจากสรรพสิ่งที่
ถูกปรุงแต่งใด ๆ เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�ำ
(知行合一)เป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักลงมือปฏิบัติจริง
การนั่ ง วิ ป ั ส สนา （静坐） เป็ น การตั ด ขาดการยั่ ว ยวน
ของกิ เ ลสและความปรารถนาที่ ไ ม่ ดี ส่ ว นการแจ่ ม แจ้ ง
ในจิตภาพ（致良知） เป็นวิธีการขัดเกลาจิตใจเพื่อไม่
ให้กิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดีเข้ามาบดบัง ทั้งนี้ก็มี
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จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินและ
ทุกสรรพสิ่ง
หลั ง จากที่ ห วั ง หยางหมิ ง ถึ ง แก่ ก รรมได้ ไ ม่ น าน
แนวคิดของท่านก็ได้รับการสืบทอดและได้รับการพัฒนา
โดยบรรดาสานุ ศิ ษ ย์ จ นกลายเป็ น แนวคิ ด กระแสส� ำ คั ญ
ตั้งแต่ในช่วงกลางราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาและได้มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น เกาหลีและหมู่เกาะริวกิวอย่างกว้าง
ขวางและลึกซึ้ง โดยที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแนวคิด
ของหวังหยางหมิงเองก็มคี วามหมายครอบคลุมไปถึงปรัชญา
ชีวิตมนุษย์ด้วย
ปรัชญาชีวิตมนุษย์ หมายถึง การศึกษามุมมอง
และทัศนคติทุกสิ่งอย่างของความเป็นมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากพื้นฐานทางปรัชญาจีนเป็นการมุ่งเน้น
ไปทีช่ วี ติ ปัจจุบนั ของมนุษย์มากกว่าเรือ่ งของชีวติ ในโลก
หน้า ดังที่ขงจื๊อเคยกล่าวในคัมภีร์หลุนอี่ว์《论语》ว่า
“หากไม่รู้เมื่อเกิด ไยจะทราบเมื่อตอนตาย” （未知
生，焉知死？） โดยทั่วไปแล้ว ปรัชญาชีวิตมนุษย์
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญด้วยกัน 3 ส่วน ส่วนที่
1 จะเป็นการศึกษาเป้าหมายในชีวิตมนุษย์ เป็นการ
ศึกษาว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ใน
ปรัชญาจีนสอนให้มนุษย์มุ่งฝึกฝนและพัฒนาตนเพื่อ
บรรลุเป็นอริยปราชญ์ ซึง่ ในภาษาจีนเรียกว่า “เซิง่ เหริน”
(圣人) ส่วนที่ 2 เป็นศึกษาว่าด้วยวิธีการในปรัชญา
ชีวติ มนุษย์ เป็นการศึกษาว่าด้วยมนุษย์จะต้องประพฤติ
ตนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป็นอริยปราชญ์ ซึ่งนักคิด นัก
ปรัชญาจีนแต่ละท่านก็ได้เสนอวิธีการพัฒนาตนตาม
ปรัชญาชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ส่วนที่ 3 เป็นศึกษาว่า
ด้วยคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ในบทความฉบับนี้ต้องการ
เสนอว่ า ถ้ า มนุ ษ ย์ ป ระพฤติ ต นตามแนวคิ ด ของหวั ง
หยางหมิง ชีวิตของตนจะมีคุณค่าอย่างไร สังคมจะมี
คุณค่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบของปรัชญา
ชีวิตมนุษย์ทั้ง 3 ส่วนนี้จึงมีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ กล่าวคือ เป้าหมายในชีวิตมนุษย์
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของปรัชญาชีวิต เป็นบรรทัดฐาน
และตัวก�ำหนดวิธีการและคุณค่าความเป็นมนุษย์ใน
ปรัชญาชีวติ ในขณะเดียวกันวิธกี ารและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ในปรัชญาชีวิตก็มีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อเป้าหมาย
ในชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การท�ำความเข้าใจในปรัชญา
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ชีวิตจะช่วยให้เราสามารถท�ำความเข้าใจในพื้นฐานและ
ภาพรวมแนวคิดส�ำนักแห่งจิตของหวังหยางหมิงได้อย่าง
ครอบคลุม อีกทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจในพัฒนาการทาง
ความคิดของแนวคิดส�ำนักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์หมิงได้
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เป้าหมายของชีวติ มนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิง

จิตไม่ได้เป็นเพียงแค่นายแห่งกาย อีกทั้งยังเป็น
ความรู้ดีอีกด้วย ค�ำว่า “ความรู้ดี” นี้ในภาษาจีนเรียกว่า
“เหลียงจือ”（良知）อันค�ำว่าความรู้ดีนี้ไม่ได้เป็นค�ำที่
หวังหยางหมิงคิดขึน้ มาเอง หากเป็นค�ำทีป่ รากฏอยูใ่ นคัมภีร์
เม่งจื๊อ《孟子》 ที่นิยามไว้ว่า “มิต้องครุ่นคิดพิจารณาก็มี
ได้” （所不虑而知者，其良知也。) (Yang Bojun,
1988, p. 307) ดังเช่นเมือ่ ได้เห็นเด็กทารกตกลงไปในบ่อน�ำ้
ภายในจิตใจก็เกิดความอาทรสงสาร ความรู้ดีในที่นี้จึงถือ
เป็นมาตรฐานความดีงามอันสูงส่งที่สามารถแยกแยะผิด
ชอบชั่วดี ในขณะเดียวกันก็เป็นการรับรู้ที่มีมาตั้งแต่ก�ำเนิด
โดยมีลกั ษณะส�ำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (1) เป็นความรูเ้ ดิม
แท้ของมนุษย์และเป็นภาวะการด�ำรงอยู่ของจิต (2) เป็นบ่อ
เกิดของศีลธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ (3) เป็นภาวะการมี
อยูข่ องเมตตาธรรม（仁） จารีต（礼） มโนธรรม (义)
และปัญญา（智）จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ดีของ
หวังหยางหมิงมีพัฒนาการมาจากแนวคิดของเมิ่งจื่อตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ โดยหวังหยางหมิงได้อธิบายความรู้ดีไว้
ว่า “เมื่อเห็นบิดาก็สามารถรับรู้ถึงความกตัญญูได้เองโดย
ธรรมชาติ หากเห็นพี่ชายก็สามารถรับรู้ได้เองโดยธรรมชาติ
เมือ่ เห็นทารกตกลงไปในบ่อน�ำ้ ก็สามารถรับรูถ้ งึ ความอาทร
สงสารโดยธรรมชาติ” （见父自然知孝,见兄自然
知弟,见孺子入井自然知恻隐）(Wang Shouren,
2010, p.7) ในเมือ่ จิตเป็นสิง่ ทีส่ วรรค์สรรค์สร้างและเป็นจุด
เริ่มต้นของการเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ การอธิบายความ
หมายของความรู้ดีในมุมมองหวังหยางหมิงก็จะต้องมีความ
หมายเดียวกับหลักการแห่งสวรรค์ ในภาษาจีนเรียกว่า
“หลี่”（理）หรือ “เทียนหลี่”（天理）ซึ่งก็สอดคล้อง
กับทฤษฎีแนวคิดจิตคือหลักการแห่งสวรรค์ (心即理)
ที่หวังหยางหมิงเคยเสนอไว้ ด้วยเหตุนี้ หวังหยางหมิงจึงได้
เสนอให้ความรู้ดีเป็นพื้นฐานทางความคิดและได้เน้นย�้ำว่า
มนุษย์ทกุ คนต้องหมัน่ ฝึกฝนและขัดเกลาความรูด้ ขี องตนให้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ เนื่องจากความรู้ดีเป็นเมล็ดพันธุ์
แห่งการบรรลุเป็นอริยปราชญ์
“อริ ย ปราชญ์” เป็นมโนทัศน์ว่าด้วยบุคคลใน
อุ ด มคติ ข องแนวคิ ด ส� ำ นั ก ขงจื๊ อ และเป็ น เป้ า หมายขั้ น
สูงสุดในปรัชญาชีวิตของหวังหยางหมิง มโนทัศน์ว่าด้วย
อริ ย ปราชญ์ ข องหวั ง หยางหมิ ง ยั ง คงสื บ ทอดเป็ น
แนวคิ ด มนุ ษ ย์ ส ามารถบรรลุ เ ป็ น อริ ย ปราชญ์ ไ ด้ เ หมื อ น
กั น ทุ ก คนตามธรรมเนี ย มแนวคิ ด ของส� ำ นั ก ขงจื๊ อ ทั่ ว ไป
นั่นหมายความว่า หวังหยางหมิงยอมรับในทฤษฎีว่าด้วย
แก่ น แท้ ข องมนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ง ามเหมื อ นกั บ
พระเจ้าเหยา-ซุ่นของเม่งจื๊อ ค�ำถามต่อมาคือ อริยปราชญ์
คื อ บุ ค คลประเภทใด จากการนิ ย ามค� ำ พู ด ของจู ซี
ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นคติ พ จน์ จู จื่ อ 《朱子语类》 ท� ำ ให้ เ รา
สามารถสรุปความหมายของค�ำว่าอริยปราชญ์ได้ 4 ประการ
หลัก ดังนี้ (1) เป็นบุคคลผู้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและ
ความสามารถ (2) เป็นบุคคลผูเ้ ป็นหนึง่ เดียวกับ “เต๋า”(道)
(3) เป็นบุคคลทีม่ จี ติ วิญญาณและความประพฤติเป็นไปตาม
ครรลองของหลักการแห่งสวรรค์ (4) เป็นบุคคลผู้ทุ่มเททั้ง
แรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นอุดมคติขั้นสูงสุด
เมื่อบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้ก็ย่อมสามารถปกครองไพร่ฟ้า
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนได้
จากความหมายทั้ง 4 ประการที่จูซีได้นิยามมานี้
สามารถสรุปได้ว่า อริยปราชญ์คือบุคคลที่มีความสมบูรณ์
แบบและบรรลุความหนึ่งเดียวกับสวรรค์（天人合一)
แม้การบรรลุเป็นอริยปราชญ์จะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ใช่ว่าจะ
ไม่สามารถบรรลุได้ ขอเพียงหมั่นร�่ำเรียนและฝึกฝนเพื่อ
ตระหนักถึงหลักการแห่งสวรรค์ทมี่ อี ยูภ่ ายในจิตใจ เมือ่ เป็น
เช่ น นี้ มนุ ษย์ ทุ กคนก็สามารถบรรลุเ ป็นอริยปราชญ์ได้
ซึ่งแตกต่างไปจากมโนทัศน์ว่าด้วยอริยปราชญ์ในมุมมอง
ของจูซีที่สอนให้มนุษย์หมั่นแสวงหาหลักการแห่งสวรรค์ที่
มีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง เกิดพันธะกับสรรพสิ่งภายนอก ซึ่งส่ง
ผลให้จิตของมนุษย์ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับหลักการแห่งสวรรค์
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดอริยปราชญ์ของหวังหยางหมิงจึงมีสาระ
ส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก มนุษย์สามารถ
บรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้อย่างไร ประการที่สอง ในเมื่อ
บรรลุเป็นอริยปราชญ์แล้ว มนุษย์จะรักษาความเป็นอริย
ปราชญ์อย่างไรต่อไป
เพื่อให้เข้าใจวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หวังหยางหมิงจึงได้เปรียบเทียบ
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บรรดาอริยปราชญ์ด้วยทองค�ำ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความ
สามารถของอริยปราชญ์ โดยที่หวังหยางหมิงได้กล่าวไว้ว่า
“อันความสามารถของอริยปราชญ์นั้น มีเล็กใหญ่
ไม่เหมือนกัน เปรียบกับการแบ่งทองค�ำทีม่ หี นักเบา เหยาซุน่
ประดุจหมื่นหน่วย เหวินหวังและขงจื๊อเก้าพันหน่วย อี่ว์
ทัง หวู่หวังเจ็ดแปดพันหน่วย ป๋ออี๋สี่ห้าพันหน่วย แม้ความ
สามารถจะต่างกัน แต่ความบริสุทธิ์ดุจสวรรค์นั้นเหมือน
กัน ย่อมเรียกว่าอริยปราชญ์ทั้งสิ้น ประดุจดังการแบ่ง
หน่วยแม้ไม่เหมือนกัน แต่สีกลับเหมือนกัน ย่อมเรียกว่า
เป็นทองค�ำได้เหมือนกัน ไม่ว่าหน่วยของทองค�ำจะห้าพัน
หน่วยหรือหมื่นหน่วย สีของมันก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอี
อิ่นตลอดจนเหยาถึงขงจื๊อ ก็ล้วนมีจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกัน
อันทองค�ำนั้น ส�ำคัญอยู่ที่สี ไม่ใช่ปริมาณ อันอริยปราชญ์
นั้น ส�ำคัญที่จิตที่บริสุทธิ์ดุจสวรรค์ ไม่ใช่ความสามารถ”
（然圣人之才力，亦有大小不同，犹金
之分两有轻重。尧、舜犹万镒，文王、孔子犹
九千镒，禹、汤、武王犹七八千镒，伯夷犹四
五千镒。才力不同，而纯乎天理则同，皆可谓
之圣人。犹分两虽不同，而足色则同，皆可谓
之精金。以五千镒者而入于万镒之中，其足色
同也。以夷尹而厕之尧、孔之间，其纯乎天理
同也。盖所以为精金者，在足色而不在分两；
所以为圣者，在纯乎天而不在才力也。）(Wang

Shouren, 2010, p. 30)
จากค�ำพูดที่หวังหยางหมิงกล่าวมานี้ เป็นการใช้
ความบริสุทธิ์ของทองค�ำมาเปรียบเทียบกับอริยปราชญ์
มิ ใ ช่ ป ริ ม าณการแบ่ ง ทองค� ำ แม้ อ ริ ย ปราชญ์ จ ะมี ค วาม
สามารถที่ไม่เหมือนกัน เปรียบเหมือนกับปริมาณทองค�ำ
แต่คุณธรรมของอริยปราชญ์นั้นไม่มีความแตกต่าง ประดุจ
ดังสีของทองค�ำ ดังนั้น หวังหยางหมิงจึงให้ความส�ำคัญไป
ที่คุณธรรมมากกว่าความสามารถ อีกทั้งยังมองว่าคุณธรรม
ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ก� ำ หนดมาตรฐานของการบรรลุ เ ป็ น
อริยปราชญ์อีกด้วย เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ดีเหมือนกัน
ทุกคน จึงต้องขวนขวายที่จะพัฒนาตน ดังนั้น ความรู้ดีจึง
เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนล้วน
มีทั้งอิสระและความเท่าเทียมกัน ไม่ว่ามั่งมีหรือยากจน
หรือมีฐานะทางสังคมอย่างไรไม่ส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
การพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุด
เมื่อบรรลุเป็นอริยปราชญ์แล้ว อริยปราชญ์ใน
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มุมมองของหวังหยางหมิงจะมีลักษณะเป็นเช่นไร ในคัมภีร์
ฉวนสีลู่ได้กล่าวไว้ว่า
“ไม่มีสิ่งใดที่อริยปราชญ์ไม่ทราบ เพียงแค่ทราบ
ในหลั ก แห่ ง สวรรค์ ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ อ ริ ย ปราชญ์ ไ ม่ ส ามารถ
เพียงแค่ประพฤติตามหลักแห่งสวรรค์ อริยปราชญ์เข้าใจใน
ภาวะ จึงทราบว่าทุกสรรพสิ่งมีเพียงหลักแห่งสวรรค์ด�ำรง
อยู่ จึงมุ่งแสวงหาหลักแห่งสวรรค์ มิใช่หลังจากกระจ่างใน
ภาวะ แต่สรรพสิ่งใต้หล้าที่ล้วนกระจ่างเข้าใจ จึงสามารถ
ท�ำได้ สรรพสิ่งในใต้หล้า ดังเช่นนามวัตถุระดับจ�ำนวน
พื ช พรรณสิ ง สาราสั ต ว์ ไม่ อ าจเหนื อ ความกลั ด กลุ ้ ม ได้
เมื่ออริยปราชญ์กระจ่างในภาวะ ย่อมไม่มีสิ่งใดที่ตนไม่
ทราบ แต่บ้างก็มิจ�ำเป็นทราบ อริยปราชญ์มิจ�ำเป็นต้อง
แสวงหาความรู ้ เพราะที่ เ ป็ น อยู ่ มิ ใ ช่ ค วามรู ้ ด อกหรื อ
อริยปราชญ์จึงสามารถท�ำนายทายทักได้ ดังเช่นขงจื๊อเข้า
ศาล มีการซักถามทุกเรื่อง เมธีเมื่อครั้นโบราณกาล “แม้รู้ก็
ซักถาม เคารพส�ำรวมอย่างที่สุด” ค�ำพูดนี้อาจไม่ทะลุโปร่ง
อริยปราชญ์มิจ�ำเป็นต้องทราบในจารีตดนตรีนามวัตถุ แต่
ต้องทราบในหลักแห่งสวรรค์ จะจะปรากฏหลักเกณฑ์ต่างๆ
มากมาย ไม่เพียงแค่ถามก็เป็นหลักแห่งสวรรค์”
( 圣人无所不知，只是知个天理；无所
不能，只是能个天理。圣人本体明白，故事事
知个天理所在，便去尽个天理。不是本体明后，
却于天下事物都便知得，便做得来也。天下事
物，如名物度数、草木鸟兽之类，不胜其烦。圣
人须是本体明了，亦何缘能尽知得。但不必知
得，圣人自不消求知，其所当知的，圣人自能
问卜。如子入太庙，每事问之类。先儒谓‘虽
知亦问，敬谨之至’。此说不可通。圣人于礼乐
名物，不必尽知。然他知得一个天理，便自有
许多节文度数出来。不只能问，亦即是天理节
文文所。）(Wang

Shouren, 2010, p. 106)
จะเห็นได้ชัดว่า อริยปราชญ์ในแนวคิดของหวัง
หยางหมิงนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษที่เกิดมาแล้วรู้แจ้ง บางทีก็ไม่ได้
รู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง หากไม่ทราบก็ซักถาม ขอเพียงรู้ใน
หลักแห่งสวรรค์ก็ย่อมมีกฎวิถีต่าง ๆ มากมาย และหวัง
หยางหมิงได้ให้ความส�ำคัญไปที่การขัดเกลาทางศีลธรรม
เป็นหลัก เนือ่ งจากความสามารถของอริยปราชญ์มขี อ้ จ�ำกัด
ซึง่ ก็สอดคล้องกับการยกตัวอย่างอริยมนุษย์ผา่ นการเปรียบ
เทียบด้วยทองค�ำ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

จากการที่หวังหยางหมิงได้ทุ่มเทแสวงหาหนทางที่จะบรรลุ
เป็นอริยปราชญ์มาตลอดทั้งชีวิต แนวคิดว่าด้วย “จิตคือ
หลักการ” ที่หวังหยางหมิงได้เสนอมานั้น ก็ถือเป็นทฤษฎี
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวคิด “วิถีแห่งอริยปราชญ์
แค่แก่นแท้ของตนก็เพียงพอ มิแสวงหาภายนอกจอมปลอม”
( 圣人之道，吾性自足，不假外求 ) (Huang
Zongxi, 2008, p. 180) โดยที่แนวคิดนี้เป็นการยึดถือ
ความรูด้ เี ป็นมาตรฐานในการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ เป็นการ
กระตุน้ ให้มนุษย์หมัน่ รูจ้ กั ตระหนักถึงศีลธรรมทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจ
ของตน เมื่อผ่านการทบทวนดีแล้ว จิตใจก็ย่อมกระจ่างราว
กระจกใส มีความสุขไร้ทุกข์กังวล เป็นการชี้ให้เห็นถึงสภาพ
จิตใจของอริยปราชญ์นั้นประดุจดังสวรรค์ ไม่ว่ากิเลสจาก
ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของ
อริยปราชญ์ได้

วิธีการทางปรัชญาชีวิตในมุมมองของหวังหยางหมิง

ในปรัชญาชีวิตมนุษย์นั้น มนุษย์ไม่สามารถบรรลุ
เป็นอริยปราชญ์ได้หากไม่ผ่านการลงมือปฏิบัติ จากการ
ค้นคว้าหนังสือและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ ขียนพบว่า บรรดา
นักวิชาการเรื่องของศาสตร์แห่งหวังหยางหมิง（王学)
ได้สรุปวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ของหวังหยางหมิงค่อน
ข้างกระจัดกระจาย จนยากทีจ่ ะชีช้ ดั ว่าวิธกี ารบรรลุเป็นอริย
ปราชญ์ของหวังหยางหมิงมีกี่ประการ มีอะไรบ้าง แต่มีลูก
ศิษย์ของหวังหยางหมิงท่านหนึ่งนามว่า เฉียนเต๋อหง（钱
德洪）ได้สรุปวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ของหวังหยาง
หมิงไว้ในหนังสือเค่อเหวินลู่ซี่ว์เจี๋ย《刻文录叙节》ว่า
“ครัน้ พ�ำนักอยูก่ ยุ้ หยาง ล�ำดับแรกถกแนวคิดเรือ่ ง
“เอกภาพแห่งการรับรู้กับการกระท�ำ”กับผู้เรียน หลังจาก
อยู่ฉูหยาง มักสอนเรื่องการนั่งวิปัสสนาแก่ผู้เรียนอยู่หลาย
ครั้ง นับตั้งแต่อาศัยเจียงโย่ว เริ่มเอ่ยเฉพาะ “จื้อเหลียงจือ”
(การแจ่มแจ้งในจิตภาพ) เพียงสามค�ำ ชี้ให้เห็นถึงภาวะมา
โดยตลอด ท�ำให้ผู้เรียนได้สดับค�ำกล่าวย่อมรู้แจ้ง เป็นการ
สอนและความเปลี่ยนแปรสามประการ”
(居贵阳时，首与学者为“知行合一”之
说；自滁阳后，多教学者静坐；江右以来，始
单提“致良知”三字，直指本体，令学者言下
有悟：是教亦三变也。)

p. 16)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

(Wang Shouren, 1992,
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จากข้อสรุปที่เฉียนเต๋อหงบันทึกไว้ข้างต้น วิธีการ
บรรลุ เ ป้ า หมายเป็ น อริ ย ปราชญ์ ใ นปรั ช ญาชี วิ ต ของ
หวังหยางหมิงมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1
เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�ำ ประการที่ 2 การนั่ง
วิปัสสนา ประการที่ 3 การแจ่มแจ้งในจิตภาพ และวิธีการ
บรรลุเป็นอริยปราชญ์ทั้ง 3 ประการนี้ก็ล้วนชี้ให้เห็นถึงการ
ตกผลึกทางความคิดและประสบการณ์การอบรมสัง่ สอนของ
หวังหยางหมิงในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า
“สามแปรแห่งหลักการสอน”（教之三变）
1. เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�ำ เป็นวิธี
การขัดเกลาทางศีลธรรมขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของปรัชญาชีวติ
ในมุมหวังหยางหมิง เมื่อครั้งพ�ำนักอยู่ที่เมืองกุ้ยหยางเมื่อ
อายุ 38 ปี โดยเนื้อหาของเอกภาพแห่งการรับรู้และการ
กระท�ำเป็นอุดมคติวา่ ด้วยการการรับรูแ้ ละการลงมือปฏิบตั ิ
ในเชิงศีลธรรม ซึ่งวิธีการในปรัชญาชีวิตมนุษย์ประการนี้ได้
มีคุณค่าและคุณูปการที่ส�ำคัญต่อพัฒนาการทางปรัชญาจีน
อย่างมากมายมหาศาล
มโนทัศน์ว่าด้วยการรับรูเ้ ป็นหนึ่งเดียวกับการกระ
ท�ำนี้มีที่มามาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุที่ 1 เกิดจาก
การต่อต้านแนวคิดว่าด้วย “การรับรู้มาก่อนการกระท�ำ
ตามหลัง”（知先行后） ของจูซี สาเหตุที่ 2 เกิดจาก
การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่ผู้คนในสังคมรับรู้แต่ไม่ลงมือ
ปฏิบัติ（知而不行）( Ren Jiyu, 2003, p.315-317)
การแยกการรับรู้ออกจากการกระท�ำเป็นปัญหาพื้นฐาน
ที่ท�ำให้จิตแยกออกจากหลักการแห่งสวรรค์ จนส่งผลให้
มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของความรู้ดีได้ ดังที่หวัง
หยางหมิงได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ปญ
ั หาของการรับรูแ้ ละการกระ
ท�ำกับสี่ว์อ้าย ซึ่งในคัมภีร์ฉวนสีลู่ได้บันทึกไว้ว่า “ปัจจุบัน
ผู้คนกลับแบ่งการรับรู้และการกระท�ำออกจากกันแล้วไป
ปฏิบัติ โดยเข้าใจว่ารับรู้ก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติ ด้วยเหตุ
นี้ ข้าพเจ้าจึงไปบรรยายถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความรู้เสีย
ก่อน รอให้การรับรู้เป็นจริง แล้วค่อยลงมือปฏิบัติ ดังนั้น
หากไม่ลงมือกระท�ำตลอดชีวิต ก็ย่อมไม่รู้ตลอดชีวิต”（“
今人却就将知行分作两件事情去做，以为必先
知了，然后能行，我如今且去讲习讨论做知的
功夫，待知得真了，方去做行的功夫。故遂
终身不行，亦遂终身不知。）(Wang,

Shouren,
2010, p.5) ดังนั้นทฤษฎี “จิตคือหลักการแห่งสวรรค์”
จึงเป็นหลักแนวคิดที่เกิดมาจากการแก้ปัญหาจิตแยกออก
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จากหลักการแห่งสวรรค์ โดยมุ่งประเด็นไปที่การรับรู้และ
การกระท�ำของมนุษย์ ค�ำถามต่อมา คือ ความสัมพันธ์
ของการรับรู้และการกระท�ำในมุมมองของหวังหยางหมิง
เป็นเช่นไร ในคัมภีร์ฉวนสีลู่ได้กล่าวไว้ว่า “การรับรู้เป็น
แนวคิดของการกระท�ำ การกระท�ำเป็นคุณสมบัติของการ
รับรู้ การรับรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระท� ำ การกระท�ำ
เป็นผลมาจากการรับรู้ หากเข้าใจหลักแห่งการรับรู้และ
การกระท�ำ ก็ย่อมทราบได้ว่าได้ว่าการรับรู้ย่อมมีการกระ
ท�ำอยู่ในนั้น หากกล่าวถึงการกระท�ำ การรับรู้ก็ย่อมอยู่ใน
นั้น”（知是行的主意，行是知的功夫。知是行
之始，行是知之成。若会得时，只说一个知，
已自有行在；只说一个行，已自有知在。）

(Wang Shouren, 2010, p.5)
ไม่เพียงเท่านี้ หวังหยางหมิงยังยกตัวอย่างจาก
ค�ำกล่าวที่ว่า “ประดุจความรักที่มีต่อวัตถุสีสันสวยงาม
(如好好色) และ “ประดุจความเกลียดทีม
่ ตี อ่ วัตถุรปู โฉม
อั น อั ป ลั ก ษณ์ ” (如恶恶臭) ในคั ม ภี ร ์ ม หาศาสตร์
《大学》 พร้อมทั้งอธิบายเสริมไว้ว่า
“เมื่อเห็นสีสันสวยงามถือเป็นการรับรู้ รักในสีสัน
อันสวยงามถือเป็นการกระท� ำ เพียงเห็นสีสันอันงดงาม
ก็ถือเป็นการกระท�ำ ยามที่เห็นสีสันอันสวยงามแล้วชอบ
ทันที มิใช่หลังจากที่เห็นแล้วจึงจะชอบ เมื่อได้สัมผัสกลิ่น
เน่าเหม็นถือว่าเป็นการรับรู้ การเกลียดกลิ่นเน่าเหม็นถือ
เป็นการกระท�ำ เพียงแค่ยามที่ได้สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นก็
เกลียด มิใช่หลังจากที่เห็นแล้วจึงจะเกลียด ประดุจผู้ที่
หายใจไม่สะดวกแม้จะมองเห็นกลิ่นที่เหม็นเน่าอยู่เบื้อง
หน้า ในจมูกมิเคยสัมผัสกลิ่นข้างใน จึงไม่สามารถสัมผัส
ถึงกลิ่นเน่าเหม็น และไม่เคยรับรู้ถึงกลิ่นเน่าเหม็นเลย หรือ
กล่าวว่า หากผู้ใดรู้จักความกตัญญูและภราดรภาพ ผู้นั้น
ก็ย่อมส�ำแดงในความกตัญญูกตเวที เช่นนี้ก็ย่อมทราบใน
ความกตัญญูและภราดรภาพ ไม่ใช่เขารู้ในค�ำพูดของความ
กตัญญูและภราดรภาพ จึงจะสามารถรับรู้ในความกตัญญู
และภราดรภาพ หรือจะเป็นการรู้ในความเจ็บปวด ตัวเขา
เองจะต้องเจ็บปวด จึงจะทราบถึงความเจ็บปวด รู้ว่าหนาว
ตนจะต้องรู้สึกถึงความหนาว การรู้ว่าหิว ท้องของตนจะ
ต้องเกิดความหิว การรับรู้จะแยกออกจากการกระท�ำได้
อย่างไร นี่คือความหมายเดิมของการรับรู้และการกระท�ำ
ซึ่งไม่เคยถูกกิเลสความเห็นแก่ตัวเข้ามาครอบง�ำ ”
(“见好色属知，好好色属行。只见那
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好色属行。只见那好色时已自好了，不是见了
后又立个心去好。闻恶臭属知，恶恶臭属行。
只闻那恶臭时已自恶了，不是闻了后别立个心
去恶。如鼻塞人虽见恶臭在前，鼻中不曾闻得，
便亦不甚恶。亦只是不曾知臭。就如称某人知
孝，某人知弟。必是其人已曾行孝行弟，方可
称他知孝知弟。不成只是晓得说些孝弟的话，
便可称为知孝弟。又如知痛，必已自痛了，
方知痛。知寒，必已自寒了。知饥，必已自
饥了。知行如何分得开？此便是知行的本体，
不曾有私意隔断的。）(Wan Shouren, 2010, p. 4)

มโนทัศน์วา่ ด้วยการรับรูแ้ ละการกระท�ำในมุมมอง
ของหวังหยางหมิงมีลกั ษณะเป็นอุดมคติและไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องของล�ำดับก่อนหลังของ
เวลา เพราะความสัมพันธ์ว่าด้วยการรับรู้เป็นขอบเขตทาง
ปรัชญาของความรู้ดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพฤติกรรม
ทั้งหลาย ในขณะเดียวกันการกระท�ำถือเป็นขอบเขตทาง
ปรัชญาของหลักปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ การกระท�ำเกิดจาก
กระบวนการท�ำงานของการรับรู้ ส่วนการรับรูก้ เ็ ป็นเครือ่ งชี้
น�ำและผลลัพธ์ของการกระท�ำ
แท้ที่จริงนั้น มโนทัศน์ว่าด้วยเอกภาพแห่งการ
รั บ รู ้ แ ละการกระท� ำ ที่ ห วั ง หยางหมิ ง เสนอมามี ค วามลึ ก
ซึ้งยิ่งกว่าการพิจารณาตามอักษร ซึ่งค�ำว่าเอกภาพหรือ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่หวังหยางหมิงเสนอมานั้นไม่ได้
หมายความว่ามโนทัศน์การรับรู้และการกระท�ำมีลักษณะ
เป็นเนื้อแท้เดียวกันโดยสิ้นเชิง เราจึงกล่าวได้ว่าการรับรู้
และการกระท�ำมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมซึ่งกันและกัน
จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะถ้ามนุษย์สูญเสีย
ภาวะของการรับรู้และการกระท�ำไปเมื่อใด กิเลสก็จะเข้า
มาบดบังและครอบง�ำศีลธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจ จนส่ง
ผลให้มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ อย่างไร
ก็ตาม แม้การวิพากษ์วิจารณ์การรับรู้และการกระท�ำของ
หวังหยางหมิงจะเป็นการแก้ไขปัญหาการรับรู้แยกออกจาก
การกระท�ำของจูซี และมโนทัศน์ว่าด้วยเอกภาพแห่งการ
รับรู้และการกระท�ำจะมีความสมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี
การบรรลุ เ ป้ า หมายเป็ น อริ ย ปราชญ์ แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ
กลับแยกออกจากกันไม่ต่างจากส�ำนักแห่งหลักการเฉิง-จู
เพราะท�ำไม่สามารถท�ำได้จริงและไม่สอดคล้องกับความรู้
ทั่วไป เนื่องจากมนุษย์เราจะต้องรับรู้ในสรรพสิ่งที่ปรุงแต่ง
จากจิตเสียก่อน หลังจากนัน้ จึงจะมีแนวทางทีถ่ กู ต้องในการ
ลงมือปฏิบัติ จนในที่สุดหวังหยางหมิงก็ต้องเสนอการนั่ง
วิปัสสนาเพื่อเป็นทางออกของวิธีการบรรลุเป้าหมายเป็น
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

อริยปราชญ์ในปรัชญาชีวิตมนุษย์
2. การนัง่ วิปสั สนา เป็นวิธกี ารขัดเกลาทางศีลธรรม
ร่วมกับแนวคิดส�ำนักขงจื๊อ พระพุทธศาสนาและศาสนาเต๋า
หากเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดแตกต่างระหว่างแนวคิด
ทั้งสามส�ำนักก็จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดส�ำนักขงจื๊อ
พระพุทธศาสนาและศาสนาเต๋าต่างก็สอนให้นั่งวิปัสสนา
เพื่อฝึกฝนและช�ำระจิตใจไม่ให้มีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง
แต่ทว่าข้อแตกต่างกลับอยู่ที่แนวคิดส� ำนักขงจื๊อสอนให้
มนุษย์หมั่นพัฒนาเมตตาธรรม มโนธรรมและปัญญาเพื่อ
บรรลุเป็นอริยปราชญ์ โดยรักษาไว้ซึ่งหลักการแห่งสวรรค์
และหมั่นขจัดกิเลสในตัวของมนุษย์（ 存天理，灭人
欲。）ดังที่จูซีได้กล่าวไว้ว่า “อาจารย์หมิงเต้า (เฉิงเฮ่า)
ได้สอนให้นั่งวิปัสสนา อาจารย์หลี่ถงก็สอนให้นั่งวิปัสสนา
เช่นกัน จิตไม่สงบ ก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับหลักการ
สวรรค์ได้” （明道教人静坐，李先生亦教人静
坐，盖精神不定，则道理无凑泊处。）(Huang
Shiyi, 2014, p. 235) จากค�ำพูดนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดส�ำนักขงจื๊อและพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น
การเข้าถึงนิพพาน บรรลุเป็นพุทธะ ส่วนลัทธิเต๋านั้นได้มุ่ง
เน้นไปที่การเข้าถึงเต๋า ส�ำเร็จเป็นเซียน อายุยืนไม่แก่ชรา
ในมุมมองของหวังหยางหมิงนั้น การนั่งวิปัสสนาประดุจดัง
การวางยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้สงบเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการ
ตัดขาดจากการยั่วยวนของกิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดี
จากภายนอกที่เข้ามาครอบง�ำสามัญส�ำนึกของมนุษย์ หลัง
จากนัน้ จึงค่อยส�ำแดงความรูด้ ใี ห้ปรากฏ แต่การทีห่ วังหยาง
หมิงกล่าวว่า “การอบรมสัง่ สอนให้ผคู้ นหมัน่ แสวงหาความรู้
มิควรฝักใฝ่ด้านใดด้านหนึ่ง ในช่วงเริ่มแรกของการร�่ำเรียน
อาจวอกแวกลังเล จิตใจไม่มนั่ คง สิง่ ทีค่ ะนึงครุน่ คิดส่วนใหญ่
มักเป็นเรื่องกิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึง
สอนให้นั่งวิปัสสนา ท�ำจิตใจให้สงบ” （教人为学，不
可执一偏，初学时心猿意马，拴缚不定，其所
思虑多是人欲一边，姑教之静坐、息思虑。）

(Wang Shouren, 2010, p. 17) เป็นการชี้ให้เห็นถึง
กิ เ ลสและความปรารถนาไม่ ดี ใ นมุ ม มองของหวั ง หยาง
หมิ ง เกิ ด จากการครุ ่ น คิ ด ของคนเรา ซึ่ ง ขั ด กั บ หลั ก การ
กิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดีจากภายนอกเข้ามาบดบัง
ความรู้ดี อย่างไรก็ตาม การนั่งวิปัสสนาถือเป็นวิธีการ
ขัดเกลาทางศีลธรรมที่เป็นรูปธรรมและได้ผลมากมากที่สุด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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แต่ทว่าการนัง่ วิปสั สนานัน้ จะต้องมีการข่มกิเลสและทบทวน
ช�ำระจิตใจให้ผ่องใสด้วย เพราะถ้าหากขาดการข่มกิเลส
และทบทวนช�ำระจิตใจไป ก็ย่อมส่งผลให้การนั่งวิปัสสนา
ไม่ส�ำเร็จผล ดังที่หวังหยางหมิงเคยกล่าวไว้ว่า “เวลานี้จะ
ต้องสอบให้มีการข่มจิตใจ ยามที่การข่มตนไม่มีช่องว่างใน
การตัดสินแยกแยะ ประดุจดังการก�ำราบโจรร้าย จะต้องมี
จิตใจมั่นคงแน่วแน่”（须教他省察克治。省察克治
之功，则无时而可间。如去盗贼，湏有个扫除
廓清之意。）(Wang

Shouren, 2010, p. 17)
3. การแจ่มแจ้งในจิตภาพ ภาษาจีนเรียกว่า จื้อเหลียงจือ เดิมทีมาจากค�ำว่า จื้อจือ（致知）ในคัมภีร์
มหาศาสตร์ และถื อ เป็ น วิ ธี ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายเป็ น
อริ ย ปราชญ์ ใ นปรั ช ญาชี วิ ต มนุ ษ ย์ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของ
หวังหยางหมิง อันค�ำว่า “การแจ่มแจ้ง” หรือ “จือ้ ” หมายถึง
การจัดเจนจนถึงที่สุด ซึ่งมีความหมายตรงกับความถึงที่
สุดในเศร้าโศกเสียใจอาลัยยิ่ง หรือในคัมภีร์โจวอี้ที่กล่าว
ไว้ว่า “รับรู้และบรรลุ” การรับรู้ถึงจุดสูงสุดคือความรู้
การบรรลุ ถึ ง คื อ การแจ่ ม แจ้ ง （致者，至也。如云
‘丧致乎哀’之致，《易》言‘知至至之’，
知至者知也，至之者致也。） (Wang

Shouren,
2010, p. 1018-1019) ส่วนค�ำว่า “จิตภาพ” ในทีน่ หี้ มายถึง
ความรู้ดีหรือเหลียงจือที่มีความหมายในเชิงศีลธรรมที่มีอยู่
ภายในจิตใจและมีความเป็นนิจนิรันดร์ ไร้ซึ่งจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุด ดังนั้น ค�ำว่าการแจ่มแจ้งในจิตภาพจากมุมมอง
หวังหยางหมิง เราสามารถนิยามความหมายได้ว่า เป็นการ
ขัดเกลาความรูด้ ใี ห้สะอาดและบริสทุ ธิจ์ นถึงทีส่ ดุ ในเมือ่ การ
แจ่มแจ้งในจิตภาพเป็นแนวคิดที่มาจากคัมภีร์มหาศาสตร์
ค� ำ ถามต่ อมาคื อการแจ่มแจ้ง ในจิตภาพมีความสัมพันธ์
อย่ า งไรกั บ การตั ดกิเ ลสและด�ำริศรัท ธา หวัง หยางหมิง
ได้ บ รรยายไว้ ใ นคั ม ภี ร ์ ฉ วนสี ลู ่ ว ่ า “อั น การแจ่ ม แจ้ ง ใน
จิตภาพอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งใด ๆ ทุกเวลาก็คือการตัดกิเลส
การแจ่มแจ้งในจิตภาพด้วยความจริงใจก็คอื การด�ำริศรัทธา
ส่วนการแจ่มแจ้งในจิตภาพด้วยความจริงใจและปราศจาก
การปรุงแต่ง ความดื้อรั้น ทิฐิและอัตตา ก็คือการปรารถนา
ให้ใจเกิดความเที่ยงตรง ”（故区区专说致其良知。
随时就事上致其良知，便是格物。著实去致良
知，便是诚意，著实致其良知，而无一毫意必
固我，便是正心。） (Wang

Shouren, 2010, p.
91) การแจ่มแจ้งในจิตภาพในมุมมองของหวังหยางหมิง
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นั้นเป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมหลักการบ�ำเพ็ญตนทุกอย่างใน
คัมภีรม์ หาศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็นการตัดกิเลส ด�ำริศรัทธาและ
ปรารถนาให้ใจเกิดความเที่ยงตรง หากปราศจากการแจ่ม
แจ้งในจิตภาพ มนุษย์ก็จะไม่สามารถตัดกิเลส ด�ำริศรัทธา
และปรารถนาให้ใจเกิดความเที่ยงตรงได้ เพราะการแจ่ม
แจ้งในจิตภาพก็คือการแจ่มแจ้งในความรู้ดี และความรู้
ดี เ ป็ น อั น ติ ม ะที่ มี อ ยู ่ ใ นตั ว ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนเป็ น พื้ น ฐาน
ภายใต้บ่อเกิดแห่งการรับรู้ของมนุษย์นี้ เราสามารถเข้าใจ
ความหมายของค�ำว่าการแจ่มแจ้งในจิตภาพหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตามเจตจ�ำนงแห่งความรู้ดี ดังนั้นแนวคิด
ว่าด้วยการเจนจิตในจิตภาพจึงไม่ใช่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นหลักในการปฏิบัติที่ครอบคลุมไปถึง
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวันของพวกเราทุกคนอีกด้วย
จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่การแจ่มแจ้งในจิตภาพเป็น
วิธีการขั้นสูงสุดในปรัชญาชีวิตมนุษย์ของหวังหยางหมิงนั้น
ไม่ได้อยู่ที่ความสลับซับซ้อนในตัวทฤษฎี แต่เป็นเพราะ
ความเรียบง่ายของหลักค�ำสอน การบรรยายถึงความรู้ดีแต่
ไม่แจ่มแจ้ง สิ่งที่แจ่มแจ้งก็ไม่ถือว่าเป็นความรู้ดี ผู้ที่ฝึกฝน
และบ�ำเพ็ญตนจึงไม่จ�ำเป็นต้องฝึกฝนและทบทวนตนผ่าน
การร�่ำเรียนจากผัสสะภายนอก ขอเพียงแค่ขยายความรู้ดี
ออกไป โดยมีวิธีการส�ำคัญ 2 ประการ คือ (1) การธ�ำรง
ไว้ ซึ่ ง ความบริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ งของความรู ้ ดี ด ้ ว ยการหมั่ น
ขจัดกิเลสและความปรารถที่ไม่ดีโดยไม่ให้เข้ามาครอบง�ำ
(2) จะต้ อ งมี ค วามมุ ่ ง มั่ น และการหมั่ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
มากกว่าการพร�่ำสอนด้วยค�ำพูดด้วยการส�ำแดงความดี
งามที่มีอยู่ในจิตใจให้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ เมื่อความรู้
ดีของมนุษย์สะอาดและบริสุทธิ์เช่นนี้แล้ว ผู้ที่ฝึกฝนและ
บ�ำเพ็ญตนก็ย่อมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง（万物为
一体） ได้ หากเปรี ย บเที ย บหลั ก ปฏิ บั ติ ข องการบรรลุ
เป็นอริยปราชญ์ระหว่างจูซีและหวังหยางหมิง จะเห็นได้ว่า
แม้ แ นวคิ ด ทั้ ง สองท่ า นนี้ จ ะเป็ น สายจิ ต นิ ย มเหมื อ นกั น
แต่ทว่าจูซีมุ่งเน้นไปที่ความรู้ กรอบระเบียบและแนวคิด
ในเชิงศีลธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นภววิสัย ส่วนหวังหยางหมิ
งมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ เหตุผล ความรู้สึกและประสบการณ์
ในเชิงศีลธรรม อันมีลักษณะเป็นอัตวิสัย
เมื่อพิจารณาจากวิธีการขัดเกลาทางศีลธรรมว่า
ด้วยการแจ่มแจ้งในความรู้ดี ก็ท�ำให้เราเห็นถึงภาพรวม
และจุดเด่นของแนวความคิดในสมัยราชวงศ์หมิง นั่นก็คือ
การมุ่งไปที่การลงมือปฏิบัติในเชิงศีลธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า
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ที่ ม าของแนวคิ ด ของหวั ง หยางหมิ ง เกิ ด จากการวิ พ ากษ์
วิจารณ์แนวคิดของจูซีผ่านประสบการณ์เป็นหลัก ดังนั้น
แนวคิดของหวังหยางหมิงจึงถือเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คน
ในสังคมรู้จักลงมือปฏิบัติมากกว่าการพูด อีกทั้งยังเป็นการ
ลดภาระการแสวงหาหลักการแห่งสวรรค์จากทุกสรรพสิ่ง
โดยให้กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมหันมาทบทวนความรู้ดีที่มี
อยู่ในตนเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ราชวงศ์หมิงจะเป็น
ราชวงศ์ที่เสื่อมโทรมในทุกด้านมากที่สุดราชวงศ์หนึ่งใน
ประวัติศาสตร์จีน แต่ยังดีที่มีแนวคิดหวังหยางหมิงคอยท�ำ
หน้าที่เป็นเปลวไฟน�ำแสงสว่างให้แก่ผู้คนในสังคมสมัยนั้น
คุณค่าของปรัชญาชีวติ มนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิง
เนื่ อ งจากผลของการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง
ที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ได้กลาย
เป็นตัวกระตุ้นให้วิทยาการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มี
การบูรณาการระหว่างกันและมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด
มากกว่าในอดีต มีการใช้นวัตกรรมอย่างปัญญาประดิษฐ์
(artificial intelligence) เป็นเครื่องมือหลักในอ�ำนวย
ความสะดวก ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยน
ไป มนุษย์มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของแต่ละสังคมเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าการ
ตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ จึงท�ำให้สังคมยังจ�ำเป็นต้อง
อาศัยระเบียบและตัวบทกฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกันศีลธรรมอันดีงามก็ยังคงมีความจ�ำเป็นต่อ
การจรรโลงจิตใจของผู้คนในสังคม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระเบียบ
และตัวบทกฎหมายหรือจะเป็นศีลธรรม ทั้งสองสิ่งนี้ต่าง
ก็มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน โดยที่ระเบียบและตัวบท
กฎหมายจะสามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
พฤติกรรมภายนอกที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของสังคม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมไปถึง
ความคิดและจิตใจที่อยู่ภายในของมนุษย์ ดังนั้นศีลธรรม
จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในควบคุมความคิดและพฤติกรรม
ภายในของมนุษย์ เพราะถ้าปราศจากศีลธรรม มนุษย์ก็
ย่อมเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วค�ำถามต่อมาคือ มนุษย์
จะน�ำความรู้เชิงศีลธรรมไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่าที่ดีงามต่อตนเองและสังคม หากมองจาก
ตัวปรัชญาชีวิตของมนุษย์ มโนทัศน์ว่าด้วยอริยปราชญ์ใน
มุมมองของหวังหยางหมิงชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

แสวงหาความเท่าเทียมและอิสระที่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่
ก�ำเนิดในเชิงศีลธรรม ส่วนวิธีการในปรัชญาชีวิตมนุษย์
นั้น เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�ำเป็นตัวแทนของ
ลงมือปฏิบัติจริงในเชิงศีลธรรม การนั่งวิปัสสนาก็มีคุณค่า
ตรงที่เป็นการสอนให้มนุษย์รู้ข่มกลั้นและอดทนต่อ การถูก
ยั่วยวนโดยกิเลสจากภายนอก ในขณะเดียวกันก็ได้สอน
ให้มนุษย์รู้จักส�ำแดงเมตตาธรรม มโนธรรมและปัญญาแก่
ทุกสรรพสิ่งอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด ส่วนการแจ่มแจ้งใน
จิตภาพเป็นการสอนให้มนุษย์รจู้ กั ตระหนักถึงศีลธรรมทีม่ อี ยู่
ภายในจิตใจเพื่อบรรลุเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ จะเห็นได้ว่า
หวังหยางหมิงได้อธิบายปรัชญาชีวติ มนุษย์ในเชิงศีลธรรมได้
อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็น
ถึงจุดสูงสุดของพัฒนาการทางความคิดในประวัติศาสตร์
ปรัชญาจีน หากทุกคนมีสามัญส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ไม่ฝักใฝ่แบ่งพรรคแบ่งพวก สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี
สิ่งใดถูกต้องก็กระท�ำ สิ่งใดไม่ดีก็ละเว้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็
ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมที่เสื่อมทรามในด้านศีล
ธรรมให้กลับมาขึ้นเป็นปกติสุขได้ หรือจะกล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง คือ เนื่องจากปรัชญาแนวคิดของหวังหยางหมิงมุ่งเน้น
ไปที่การขัดเกลาทางศีลธรรมเป็นหลัก คุณค่าส�ำคัญจึงอยู่
ที่การยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของผู้คนในสังคมด้วย
สามัญส�ำนักในเชิงศีลธรรม และได้กลายเป็นสะพานเชื่อม
ต่อระหว่างมนุษย์และความหนึ่งเดียวกับสวรรค์อันเป็น
บ่อเกิดของความสุขและอิสระที่แท้จริง

สรุป

ปรั ช ญาชี วิ ต ในมุ ม มองของหวั ง หยางหมิ ง เป็ น
แนวคิดเปี่ยมไปด้วยคุณค่าส�ำคัญที่สอดคล้องต่ออุดมคติ
ของแนวคิดส�ำนักขงจื๊ออันว่าด้วยการขัดเกลาตนเพื่อบรรลุ
เป็นอริยมนุษย์ ส่วนแนวคิดเอกภาพแห่งการรับรู้ การนั่ง
วิปัสสนาและการแจ่มแจ้งในจิตภาพก็ล้วนเป็นแนวคิดที่ชี้
ให้เห็นถึงมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องปรัชญาชีวิตเชิงศีล
ธรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�ำไมประเทศจีน
ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและการวิจัยแนวคิดส�ำนัก
แห่งจิตของหวังหยางหมิงเป็นอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ
แนวคิดส�ำนักแห่งจิตของหวังหยางหมิงไม่ได้มีบทบาทที่
ส�ำคัญต่อพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์แนวความคิดของ
จีนเท่านัน้ อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ ค่าทีส่ ำ� คัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันอีกด้วย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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จากการศึกษาปรัชญาชีวิตในมุมมองของหวังหยางหมิง
มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญประการหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นข้อ
สังเกตที่น่าจะน�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าต่อไป แม้จะการ
อธิบายความหมายของความรู้ดีตามทัศนะหวังหยางหมิงมี
รายละเอียดและมีความความหมายครอบคลุมมากกว่านัก
คิดส�ำนักขงจื๊อที่มีอยู่ก่อนหน้า แต่ทว่าก็มีปัญหาประการ
หนึง่ ทีป่ รากฏออกมาอย่างเห็นได้ชดั นัน่ ก็คอื หวังหยางหมิง
กล่าวเพียงมนุษย์ทุกคนมีความรู้ดี แต่ไม่ได้กล่าวว่าความ

รู้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและไม่ได้บอกว่าความรู้ดีที่ติดตัว
มนุษย์มาจะดีงามบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแต่ก�ำเนิด ซึ่งผู้เขียน
มองว่า ในอนาคตควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์
ว่าด้วยความรู้ดีตามความเข้าใจของนักคิดส�ำนักหวังหยางหมิงรุ่นหลัง เช่น หวังจี（王基）เฉียนเต๋อหง（钱德
洪） หวังเกิ้น（王艮） โจวโส่วอี้（ 邹守益） เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อมโนทัศน์
ว่าด้วยความรู้ดีของหวังหยางหมิงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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