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ทฤษฎมีายาการของศังกราจารย์ : สารัตถะ
และพัฒนาการ*

ธีรัตม์ แสงแก้ว ** 

  บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องมายาการในปรัชญาอินเดีย 
2) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมายาการท่ีปรากฏในพุทธปรัชญา 3) เพ่ือศึกษาทฤษฎีมายาการของ
ศงักราจารย์ และ 4) เพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบทฤษฎีมายาการของศงักราจารย์กบัส�านกัปรชัญา
อนิเดยีอืน่ ๆ  การวจัิยน้ีเป็นการวจัิยเชิงคณุภาพ ซึง่ใช้วิธกีารศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร
ปฐมภมูแิละทติุยภมูริวมทัง้ต�าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎมีายาการของศงักราจารย์ วธิี
การเสนอผลงานวิจัยเป็นการเสนอแบบพรรณนาความ
 ผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจาก
ค�าสอนจากคัมภีร์พระเวท อุปนิษัท และส�านักปรัชญาอินเดียอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�านัก
มาธยมกิและโยคาจารของพทุธศาสนา มายาการเป็นแก่นแท้ของจติวิญญาณของปรชัญาอินเดยี 
และมีสถานภาพเป็นโลกุตรภาพ ศังกราจารย์สร้างทฤษฎีมายาการขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางปรัชญา 
2 ประการ คือ 1) สิ่งสัมบูรณ์จะต้องเป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหรือว่าเป็นได้หลากหลาย 2) การ
แก้ปัญหาความหลากหลายของโลกและความเป็นทวิภาพของจติ-วัตถ ุตามหลกัปรชัญาอไทวตะ
เวทานตะของศังกราจารย์ มายาการ (โลกปรากฏการณ์) เป็นอย่างเดียวกันกับพรหมัน (อุตร
ภาพ) แต่อาจดูแตกต่างกันในฐานะของคนมอง เพราะท้ังมายาการและพรหมันเป็นโลกุตรภาพ
โดยแก่นแท้
 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพบว่า อไทวตะเวทานตะและพุทธปรัชญาเห็นร่วมกันว่า 
โลกนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์เกิดจากอ�านาจของอวิทยาคือความไม่รู้ มีสิ่งสัมบูรณ์ที่เป็นตัวยืน
เบ้ืองหลังการมอียูข่องโลก อไทวตะเวทานตะเรยีกว่า “พรหมนั” มาธยมกิะเรยีกว่า “ตตัวะ” หรอื
ศูนยตา ส่วนโยคาจารเรียกว่า “วิชญาณปติมาตรา” อไทวตะเวทานตะใช้ทฤษฎีนามรูปของพุทธ
ปรัชญาอธิบายการมีอยู่ของโลก แต่อไทวตะเวทานตะได้ยกสถานภาพของโลกไปสู่อุตรภาพใน
ฐานะพรหมัน

ค�าส�าคัญ : มายาการ ศังกราจารย์

* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ : สารัตถะและพัฒนาการ” ได้รับทุนวิจัย
 จากภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์63

The Māyā Theory of Shankaracharya: Its Essence 
and Development

Theerat Saengkaew

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	concept	of	Māyā	in	Indian	
Philosophy,	2)	to	study	the	concept	of	Māyā	in	Buddhist	Philosophy,	3)	to	study	the	Māyā	
theory	of	Shankaracharya	and	4)	to	comparative	analysis	the	Māyā	theory	of	Shankaracharya	
and	other	schools	of	Indian	Philosophy.	This	study	was	a	qualitative	research	or	documentary	
study which is based on primary sources and secondary sources dealing with concept of 
Māyā	and	the	concerned	teachings	of	Shankaracharya.	The	results	obtained	from	the	present	
work	were	presented	by	a	descriptive	method.
	 The	results	indicated	as	follows	:	Theory	of	Māyā	of	Shankaracharya	had	been	
influenced	and	developed	through	teachings	of	Veda,	Upanisad	and	other	schools	of	Indian	
philosophy	especially	Mādhayamika	and	Yogācāra	of	Buddhism.	Māyā	was	essence	of	
Indian	spirituality.	It	was	kind	of	transcendental.	Shankaracharya	theorized	concept	of	Māyā	
to	solve	two	philosophical	questions;	1)	the	Absolute	must	be	only	one	or	many	2)	How	to	
solve	problem	of	diversity	of	the	world	and	duality	of	mind-matter.	According	to	Advaita	
Vedanta,	Māyā	(phenomenon	world)	was	identical	with	Brahman	(Absolute	Being)	but	
different	in	the	eyes	of	the	common	man	because	both	were	transcendental	in	essence.	
	 A	comparative	analysis	of	the	concept	of	Māyā	found	that	:	Advaita	Vedanta	and	
Buddhist	Philosophy	agreed	that	this	world	of	Māyā	appeared	through	the	power	of	ignorance	
by	which	the	Absolute	being	plays	as	its	background.	Advaita	Vedanta	called	“Brahman”,	
Mādhyamika	called	“Tattva”	and	Yogācāra	called	“Vijñānapatimātrā”.		Advaita	Vedanta	
used	theory	of	Name	and	Form	(Nama-rupa)	of	Buddhist	Philosophy	to	explain	the	world	
existence	but	Advaita	Vedanta	upgraded	the	world	status	to	be	transcendental	as	Brahman.

Keywords :	Māyā,	Shankaracharya	



64 ปีที่11ฉบบัที่22กรกฎาคม-ธนัวาคม2559

บทน�า
 ปัญหาปรชัญาทีส่�าคญัทางอภปิรชัญาปัญหาหนึง่คอืประเดน็เรือ่งการเกดิขึน้ของโลกและจกัรวาล
ซึ่งนักปรัชญาทุกกลุ่มให้ความสนใจและเป็นประเด็นปัญหาที่ยังค้างคาและถกเถียงกันอยู่กระทั่งปัจจุบัน 
การเกิดข้ึนของโลกนี้มีทฤษฎีหลักอยู่ 2 กลุ่มคือ (1) เชื่อว่าโลกและสรรพสิ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
พระเจ้า (Creationism) (2) เชื่อว่าโลกและสรรพสิ่งเกิดจากการวิวัฒนาการทางกายภาพ (Evolutionism) 
(J.G. Arapura. 1973 : 40) ปรัชญาอินเดียส่วนมากถูกจัดอยู่ในกลุ่มแรก แต่เนื้อหาในรายละเอียดของ
พระเจ้าผู้สร้างโลกแตกต่างจากหลักเทวนิยมของตะวันตกเป็นอย่างมาก เนื่องจากปรัชญาอินเดียมี
พัฒนาการทั้งการวิเคราะห์และตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงของวัตถุและจิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ว่าถูกต้องหรือไม่ แนวคิดหรือหลักปรัชญาใดไม่สมเหตุสมผลหรือใช้ไม่ได้ในแง่ปฏิบัติก็จะเสื่อมความนิยม
ไป และอีกเหตุผลส�าคัญคือการโต้แย้งขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นระหว่างกลุ่มอนาตมวาท (Anātamavāda)	
ท่ีมพุีทธปรชัญาเป็นตวัแทนกบัปรชัญาอนิเดยีกลุม่อาตมวาท (Ātmavāda) ท�าให้เกดิความแตกต่างในหลาย
แง่มุมและรายละเอียดครอบคลุมหลายศาสตร์ จนถือว่าปรัชญาอินเดียได้พัฒนาถึงข้ันสูงสุดในเรื่องจิต
วิญญาณ
 ศังกราจารย์ (Shankaracharya ค.ศ.788-820) เป็นนักปรัชญาอินเดียที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดของ
ปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ (Radhakrishnan. 1928 : 13) มิใช่เพียงแต่ความฉลาดในการโต้วาทะตอบ
ปัญหาเท่านั้น ท่านยังได้น�าเอาหลักปรัชญาที่มีช่ือในสมัยนั้น เช่น ระบบวิภาษวิธีและหลักศูนยตาของ 
มาธยมิกะและวิชญานวาทของโยคาจารมาประยุกต์และผสมผสานกับแนวคิดปรัชญาเทวนิยม (Theism) 
ของฮินดูซึ่งได้รับความนิยมและท�าให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ๆ  แก่คนทั่วไปที่มีความชื่นชอบเรื่องราวละคร
แบบเทวปกรณัม (Myth) ในลักษณะบุคลาธิษฐาน การแสดงความเคารพอ้อนวอนต่อเทวรูปในฐานะที่พึ่ง
ทางใจท�าได้ง่ายกว่าแนวธรรมาธิษฐานซึ่งได้รับการพัฒนาไปไกลสุดกู่ในพุทธปรัชญามหายาน
 มายาการ (Māyā) เป็นทฤษฎีท่ีศังกราจารย์สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากพระเวทและอุปนิษัทเป็น
หลักมีเป้าหมายเพื่ออธิบาย (1) สถานะของโลกและจักรวาล (2) ความสัมพันธ์ของส่ิงเฉพาะท่ีเป็น
ปรากฏการณ์ในฐานะเป็นสิง่ทีถ่กูรู ้(Objective) กบัสิง่สมบูรณ์สงูสดุทีม่ลีกัษณะเป็นจติ (Subjective) เรยีก
ว่า “พรหมัน” และ (3) เพื่อตอบปัญหาเรื่องความหลากหลายของโลกและวิธีการเข้าถึงความสัมบูรณ์ โดย
มจุีดประสงค์เพือ่แก้ปัญหาทางอภปิรัชญาและเพ่ือเป็นหนทางของการพ้นทุกข์ในทางศาสนา (C.D. Sharma. 
2009 : 227)
 แนวคิดเรื่อง “มายาการ” (Māyā) ท�าให้ชื่อเสียงของส�านักปรัชญาอไทวตะเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางมากที่สุด หลังจากยุครุ่งเรืองของศังกราจารย์ได้เกิดนักคิดมากมายที่น�าหลักการดังกล่าวมา 
วพิากย์และสร้างส�านกัปรชัญาของตน เช่น รามานชุาจารย์ วัลภาจารย์ และมัธวาจารย์ เป็นต้น คณาจารย์
เหล่านี้ล้วนเป็นนักปราชญ์ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวฮินดูจากอดีตกระทั่งในปัจจุบัน (N.B. 
Chakraborty. 1967 : 41) การท�าความเข้าใจหลักพุทธปรัชญาซึ่งมีอิทธิพลก่อให้เกิดแนวปรัชญาของ   
ศังกราจารย์อย่างมากจะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า เพราะเหตุใดศังกราจารย์จึงประสบความส�าเร็จในการ
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สร้างปรัชญาอไทวตะ และได้รับการกล่าวถึงมากมายทั้งต�าหนิและสรรเสริญจากฝ่ายพุทธและฮินดูใน
อินเดียและนักปรัชญาตะวันตก
 การที่จะเข้าใจสิ่งจริงแท้คือพรหมันจ�าเป็นต้องเข้าใจสถานภาพแท้จริงของโลกนี้เสียก่อน เพราะ
ว่าการรูแ้จ้งโลกมายา (อาตมนั) ซึง่เตม็ไปด้วยปรากฏการณ์อนัหลากหลายซึง่ตวัอาตมันมปีระสบการณ์อยู่
ก็คือการรู้แจ้งพรหมันน่ันเอง ดังนั้น ศังกราจารย์จึงมุ่งสร้างระบบปรัชญาเพ่ืออธิบายสถานภาพจริงแท้
ของโลกนี้ว่าคืออะไรก่อนแล้วจึงโยงไปหาความจริงแท้สมบูรณ์ สาระส�าคัญของอไทวตะคือค�าสอนที่ว่า 
พรหมันเท่านั้นเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งมีอยู่จริงตลอดเวลา (Robert Ernest Hume. 1998 
: 409) ส่วนความหลากหลายของโลกและจักรวาลล้วนไม่เป็นจริง ไม่เคยมีอยู่ ไม่ก�าลังมีอยู่และจะไม่มีใน
อนาคตด้วย ส่วนการมอียู่ของวตัถุสิง่ของทุกอย่างทีเ่รารบัรูท้างอายตนะ เช่น วตัถสุสารทีป่ระกอบกนัเป็น
รูปร่างสภาวะทุกอย่างและเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนของเราและไม่ใช่ของเราเกิดจากความไม่รู้ (อวิทยา) ซึ่ง
มอียูต่ามธรรมชาต ิเมือ่จิตมีประสบการณ์กบัความหลากหลายจงึน�าไปสูก่ารเกดิความคดิแบ่งแยกแตกต่าง
ของสิง่เฉพาะ (เภทาเภทะ) จากนัน้จงึเกดิปฏกิริยิาขึน้ระหว่างเรา (จติ) ในฐานะผูรู้ก้บัสิง่อืน่ทีเ่ป็นอวญิญาณ
ในฐานะเป็นสิ่งถูกรู้หรือวัตถุ และเหตุการณ์ต่าง ๆ บนโลกและในจักรวาลนี้
 จากหลักการข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นปัญหาโลกแห่งมายาการและการหลุดพ้นจากโลก
มายาการซึ่งนักปรัชญาส่วนมากมักถกเถียงและมุ่งศึกษาเชิงภววิทยามากกว่าหลักการทางญาณวิทยาจน
น�าไปสูบ่ทสรปุ “การเข้าถงึความจริงสงูสดุเป็นไปไม่ได้” ผูวิ้จยัต้องการทราบว่าแนวทางญาณวิทยาสามารถ
น�าไปสู่ปรัชญาแนวอุตรภาพได้ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางปรัชญาและศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
อย่างไร ซึง่แนวคดินีน่้าจะได้รบัอิทธพิลและพฒันาการจากความต่อเนือ่งของปรชัญาฮินดแูละพุทธปรชัญา 
เช่น สวภาวะของสรวาสติวาทิน หลักปรัชญาศูนยวาทของมาธยมิกะที่ได้พัฒนาวิภาษวิธีเพื่อสร้างหลัก
ญาณวิทยาที่เป็นท้ังเป้าหมายและวิธีการในตัวเองและหลักอาลยวิญญาณเชิงอุตรภาพของโยคาจาร ซึ่ง
เป็นเนื้อหาหลักของปรัชญาอไทวตะเวทานตะ ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นการพัฒนาแนวคิดระบบ
ปรชัญาอนิเดยีทัง้ข้อดแีละข้อเสยีของฝ่ายอาสตกิะและนาสตกิะทีมี่อทิธพิลต่อกนันีจ้ะช่วยให้มองเหน็ล�าดบั
ภาพเหตุการณ์ สารัตถะและพัฒนาการทางความคิดเรื่อง “มายาการ” ทั้งก�าเนิดและเป้าหมาย สามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนกันและแตกต่างของทั้งสองกลุ่มจนเกิดความเข้าใจประเด็นส�าคัญของโลกมายา
ได้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านปรัชญาและศาสนา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมายาการในปรัชญาอินเดีย
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมายาการที่ปรากฏในพุทธปรัชญา
 3. เพื่อศึกษาทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์
 4. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์กับส�านักปรัชญาอินเดียอื่น ๆ
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจากข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
 1. ส�ารวจข้อมลู โดยส�ารวจข้อมลูปฐมภูมิและเอกสารทุตยิภูมิ เช่น ต�ารา เอกสาร งานวิจยั วารสาร 
บทความ และแหล่งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Media) เช่น อินเทอร์เน็ต
 2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจทั้งสองแหล่งมาท�าการแยกแยะ จัดประเภท
ตามความเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีวจัิย จากน้ันท�าการวิเคราะห์ อธบิาย ตคีวามให้ความหมายตามความเหมาะ
สมแก่เนื้อหาของงานวิจัย และน�าข้อค้นพบไปเขียนในรายงายการวิจัยในบทต่าง ๆ ตามความสอดคล้อง
และความเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัย
 3. น�าเสนอผลงานวิจัย ด้วยวิธีบรรยายแบบพรรณนาโวหารเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปประเด็นส�าคัญดังนี้
 1. แนวคิดเร่ืองมายาการในปรัชญาอินเดีย พบว่า ค�าว่า “มายาการ” หรือ “มายา” มีปรากฏใช้ใน
สมัยพระเวทและอุปนิษัท แต่มีความหมายไปในทางพลังอ�านาจการสร้างสรรค์ (Creative power) ของ
เทพเจ้า มายาการจึงหมายถึง ภาวะลวงท่ีถูกสร้างขึ้นเพียงชั่วคราว (Temporary delusion) เป็นสิ่งไม่มี
อยู่จริง (Non-existence) ต่อมาค�าว่า มายาการ ไม่ได้หมายถึงภาวะลวงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงพลัง
อ�านาจลึกลับที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ของโลกและสรรพสิ่ง ในความหมายของอไทวตะเวทานตะ      
มายาการเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริง แต่จะไม่มีอยู่จริง ถ้าเข้าถึงภาวะอุตรภาพคือเมื่อเกิดปัญญารู้ว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างพรหมันกับชีวาตมัน “ตัวเราคือพรหมัน” มายาการนี้เกิดจากคุณสมบัติทั้งสามของพร
หมันคือ สัตตวะ รชะ และตมะ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับจิต มีความต้องการและความรื่นเริง (Ananda) ซึ่ง
เป็นธรรมชาติภายในของตัวพรหมันเอง โลกนี้เกิดเพราะพลังอานันทะในลักษณะลีลาการส�าแดงออกของ
พรหมันเรียกว่า “อิศวร” เป็นความปรารถนาที่จะรื่นเริงทางความรู้สึกจึงท�าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อ
สนองอารมณ์โต้ตอบกนัเองของอานนัทะ กลายเป็นอาตมนัเฉพาะทีเ่กดิความหลงผิด เข้าใจอย่างผดิ ๆ  ว่า
สิ่งต่าง ๆ  รวมทั้งตนเองเป็นสิ่งแตกต่างหรือไม่ใช่พรหมัน (K.Narain. 2003 : 211) ทฤษฎีมายาการจึงสรุป
เป็นสูตรทางตรรกศาสตร์ได้ดังนี้
P   Q, P   Q 

 1) ถ้าสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้เป็นสิ่งจริงแท้แล้วพรหมันก็เป็นสิ่งจริงแท้หนึ่งเดียว
 2) สิ่งที่ปรากฏอยู่ทุกขณะ (วัตถุ-จิต)ก�าลังด�ารงอยู่กับมายาการเป็นสิ่งจริง
 3) เพราะฉะนั้น พรหมันก็คือสิ่งที่เป็นมายาการซึ่งเป็นสิ่งจริงแท้หนึ่งเดียว ไม่แตกต่างกัน
 สาเหตุท่ีคนไม่รู้ความจริงน้ีจึงเกิดความเข้าใจผิดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหายึดติดสิ่งต่าง ๆ ใน
ลักษณะทวิภาพท่ีมีความต่างกันคือวัตถุและจิต จนติดอยู่กับข้อจ�ากัดของกาลและเทศะจนเป็นทุกข์ แต่



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์67

อย่างไรก็ดี ณ วันหนึ่งชีวาตมันที่จ�ากัดนี้ก็จะมีความต้องการรู้จักตนเองเพื่อความสมบูรณ์ของตนด้วยการ
ยอมรับความรู้แบบโลกุตรภาพของปรัชญาอไทวตะว่า โลกมายาการนี้ไม่ต่างจากพรหมัน เพราะทั้งสอง
เป็นส่ิงเดียวกนัคอืโลกตุรภาพซึง่เป็นพฒันาการของจติวญิญาณขัน้สดุท้ายหรอืเป็นทีส่ดุของความรูท้ัง้ปวง 
(เวทานตะ)
 2. ค�าว่า “มายา” พบในส�านกัพทุธปรัชญาโดยเฉพาะมาธยมกิะและโยคาจาร โดยพระพุทธเจ้าสอน
ให้พิจารณาโลกมายานีเ้ป็นปรากฏการณ์แห่งความต่อเนือ่งของรปูและนาม ทีเ่กดิจากอ�านาจของความไม่รู้ 
ซึง่เป็นต้นเดมิน�าไปสู่การเกดิขึน้ของสรรพสิง่ในลกัษณะทีถ่กูปกคลมุด้วยอ�านาจของความไม่รู ้ดงันัน้ พลงั
อ�านาจนีก่้อให้เกดิความเข้าใจผดิว่าโลกนีเ้ป็นสิง่จรงิจนน�าไปสูก่ารยดึถอืว่าเป็นตวัตนเรา เขาซึง่เป็นต้นเหตุ
แห่งความทุกข์ ความรู้ท่ีถูกต้องคือการสร้างสติสัมปชัญญะเพื่อให้มองเห็นสภาวะที่เป็นจริงคือความเป็น
ไตรลักษณ์คอืไม่เทีย่ง เป็นทกุข์และอนตัตาจงึจะน�าไปสูก่ารดบัความทกุข์ บางครัง้พระพทุธเจ้าสอนให้มอง
โลกในลักษณะความว่างเปล่า (สุญญ) ซึ่งน�าไปสู่การตีประเด็นในเชิงมายาของโลกแห่งปรากฏการณ์ใน
ปรัชญามาธยมิกะและจิตนิยมของโยคาจาร
 มาธยมิกะและโยคาจารยืนอยู่บนแนวคิดของพุทธปรัชญา คือ “หลักอนัตตา” ความจริงนี้ถือเป็น
สิ่งส�าคัญ และสิ่งตรงกันข้าม คือ การเข้าใจผิดว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรซึ่งเป็นที่มาของกิเลสตัณหาและ
ความยึดมั่นถือมั่น ดังนั้น ความเข้าใจผิดนี้ก็จะแสวงหาสิ่งหล่อเลี้ยงคือวัตถุกามมาช่วย ก็ยิ่งเพิ่มความต่อ
เนื่องของการยึดถือผิดว่าเป็นตัวตนและของตนมากขึ้น ความเข้าใจผิดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนนี้เป็นผล ไม่ใช่
สิ่งที่เกิดมาแบบลอย ๆ สาเหตุให้เกิดความยึดมั่นว่ามีตัวตนนี้คือ ความไม่รู้ (อวิชชา) วิธีท�าลายความหลง
ผิดนี้จะต้องแก้ไขที่ความไม่รู้เท่านั้น มาธยมิกะได้พัฒนาค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปไกลกว่าคือความรู้ท่ี
ถูกต้องเป็นเรื่องของญาณวิทยาไม่ใช่เร่ืองอภิปรัชญา เพราะตัวจิตคือความรู้ผิด-ถูก ส่วนโยคาจารเห็นว่า 
ความจรงิแท้นีเ้ป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิทางอภปิรชัญา ส่วนการเข้าถงึความจรงินีเ้ป็นเรือ่งของญาณวิทยา โดยได้
พฒันาทฤษฎวิีวฒันาการของจติโดยแบ่งสถานะของจติเป็น 3 ระดับ คอื อาลยวิญญาณ มโนวิญญาณหรอื
กิลิษฎวิญญาณ และปัญจวิญญาณทั่วไป โลกท่ีก�าลังปรากฏส�าหรับปุถุชนอยู่ในภาวะปัญจวิญญาณและ
กิลิษฎวิญญาณ
 3. ศังกราจารย์ผู้ก่อตั้งปรัชญาอไทวตะเวทานตะได้สร้างทฤษฎีมายาการจนได้รับการยอมรับและ
เป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลายว่า “ลัทธมิายาวาท” เพราะหลกัปรชัญาให้ความสนใจในการศกึษาเรือ่งความจรงิ
แท้สูงสุดคือพรหมันและธรรมชาติที่แท้จริงของโลก หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีความส�าคัญมากต่อ
พัฒนาการของแนวคิดแบบอุตรภาพใน อไทวตะเวทานตะ หลักค�าสอนของพุทธปรัชญาอ่ืน ๆ เช่น หลัก
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท ความจริงสองอย่าง หลักความรู้อย่างฉับพลัน (Immediate knowledge) 
ของมาธยมกิะและหลกัจิตนยิมของโยคาจาร มอีทิธพิลต่อการสร้างทฤษฎมีายาการ โลกแห่งปรากฏการณ์
ว่าเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในอาการของมายาคือสิ่งไม่มีอยู่จริง  
ภาพแห่งโลกปรากฏการณ์เป็นการคิดปรุงแต่งของจิตเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความจริงแท้ เช่น บุคคลเดิน
ไปในท่ีมืด เหยียบเชือกคิดว่าเป็นงู (ก) ความคิดว่า “เป็นงู” เป็นภาพมายา (ข) เชือกเป็นสิ่งจริงแท้ (แม้
จิตไม่คิดว่าเป็นเชือกก็ตาม)  (ภาพ) งูซ่ึงเป็นจิตวิสัยนั้น เป็นสิ่งไม่จริงแท้อย่างสิ้นเชิง เพราะในที่สุดแล้ว 
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ภาพนั้นจะหายไป สาระส�าคัญของ (ภาพ) งูก็คือว่า แม้มันจะเป็นจิตวิสัย แต่ปรากฏเหมือนเป็นวัตถุวิสัย 
เพราะอาศัยเชือกซึ่งเป็นวัตถุ (จริง) เป็นมูลฐานท�าให้ปรากฏ ส�าหรับโยคาจารซึ่งเป็นจิตนิยมปฏิเสธแนว
สัจนิยมข้างต้นโดยถือว่าค�าว่า “ (เชือก) นี้เป็นงู”  ค�าว่า “นี้” ไม่จริง แต่ค�าว่า “งู” เป็นสิ่งจริงแท้ เพราะ
เป็นสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ข้ึน ในขณะที่เชือกเป็นวัตถุนั้นไม่จริง มาธยมิกะถือว่า การคิดว่ามีอยู่
หรือไม่มี จริง ไม่จริง ล้วนว่างเปล่า ส่วนศังกราจารย์น�าแนวคิดสัจนิยมสรวาสติวาทิน มาธยมิกะและโยคา
จารมาปรับปรุงและสังเคราะห์ให้แนวคิดเร่ืองมายาการของตนเองสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จนเป็นหลักแนวคิด   
แบบอไทวตะ คือ หนึ่งไม่ใช่สอง (Non-duality) (T.R.V. Murti. 1983 : 97) โดยถือว่า ท้ังภาพของงูท่ี
ปรากฏในจิต ทั้งเชือกและความเห็นว่าเป็นงู เป็นสิ่งจริงแท้ทุกอย่าง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเรียกว่า 
มายา เมื่อเปรียบเทียบกับพรหมัน ซึ่งทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน ความคิดดังกล่าวสามารถแก้ปัญหา
ทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยาและคุณวิทยา ท�าให้เกิดพัฒนาการของปรัชญาอินเดียที่มุ่งความสนใจไปสู่
การหลุดพ้นเข้าถึงอุตรภาพ (Transcendental) “การเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องก็คือการรู้จักตนเอง
กับพรหมันคือสิ่งแท้จริงเดียวกัน” (Swami Gambhirananda. 1989 : 325) เป็นเป้าหมายของศังกราจาร
ย์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นชัด จนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณของปรัชญาและศาสนาฮินดูให้
ทันสมัย ไม่หวั่นไหวต่อหลักการและความรู้ค�าอธิบายแบบวิทยาศาสตร์และความเจริญของนวัตกรรม
เทคโนโลยซีึง่ถกูผลกัดนัด้วยเงือ่นไขเชงิวตัถ ุจนตกเป็นทาสวัตถขุองโลกมายา หลักการพ้ืนฐานของปรชัญา
อไทวตะของศังกราจารย์ คือ (1) ความจริงแท้สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียว (Monism) และเป็นอุตรภาพ 
(Transcendence) (2) ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างโลกและพรหมัน (3) การบรรลถุงึสิง่สมบูรณ์สงูสดุคอื
พรหมันด้วยวิธีญาณวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจทฤษฎีมายาการอย่างชัดเจน
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์กับส�านักปรัชญาอินเดียมีประเด็นสรุป
ส�าคัญ ดังนี้ 
 1) เรือ่งสถานภาพของโลกปรากฏการณ์ พบว่า ในการอธบิายการเกดิขึน้ของโลกนัน้ทัง้พุทธปรชัญา
และอไทวตะเวทานตะยอมรับเหมือนกันคือมีต้นเหตุมาจากความไม่รู้ พุทธปรัชญาเรียกว่า อวิชชา และ
ความเป็นจริงของโลกนั้นอธิบายได้ในรูปของทฤษฎีนามรูป (K.Venkata Ramanan. 1998 : 90) โลกแห่ง
ปรากฏการณ์มส่ีวนประกอบของนามและรปูซึง่เป็นการวิวัฒนาการมาจากอาลยวิญญาณในความเหน็ของ
โยคาจาร ส่วนมาธยมกิะนัน้ทัง้รปูและนามเป็นส่ิงว่างเปล่าไม่มีอยู่จรงิ ส่วนปรชัญาอไทวตะเวทานตะเรยีก
ความไม่รูน้ีว่้า อวิทยา ความไม่รูน้ีม้อียูใ่นลกัษณะอตุรภาพ แต่ทีต่่างกนัคอื ศังกราจารย์ได้สร้างทฤษฎมีายา
การเชิงอุตรภาพเพื่ออธิบายการไม่คละกันของโลกแห่งปรากฏการณ์ที่เกิดจากความบกพร่องและพรหมัน  
(C.D. Sharma. 2009 : 225) มายาการนั้นเป็นสิ่งจริงแต่ไม่ท�าให้พรหมันสูญเสียความบริสุทธิ์ไป เมื่อตัว
พรหมันเป็นอุตระ มายาการก็เป็นเช่นเดียวกัน เพราะว่าไม่ต่างจากพรหมัน เมื่อสามารถเชื่อมโยงพรหมัน
ว่าคือตวัอาตมนันัน่เองเป็นการบรรลถุงึความหลดุพ้น โลกนีจ้งึด�ารงอยูอ่ย่างนีน้รินัดรและพรหมนักเ็ป็นสิง่
จริงนิรันดร เพราะว่าพรหมันและมายาการซึ่งเป็นอุตรภาพทั้งสองจึงแก่นสารของทุกสิ่งสมบูรณ์ ดังนั้น 
แนวคิดเรื่องอาตมันและพรหมันจึงถือเป็นความรู้ที่ส�าคัญที่สุดในปรัชญาอินเดียเรียกว่า “อาตมันวิทยา”
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โยคาจารได้สร้างทฤษฎวีวิฒันาการเพือ่อธบิายความเป็นสาเหตแุละสิง่ท่ีเป็นเป้าหมายของการววิฒันาการ
ของโลกแห่งปรากฏการณ์ก็เพื่อที่จะย้อนกลับเข้าสู่อาลยวิญญาณซึ่งเป็นต้นก�าเนิดเดิม อไทวตะเวทานตะ
ไม่เชื่อเช่นนั้น คือ การเกิดข้ึนของโลกน้ีไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการวิวัฒนาการจากภาวะใดไปสู่อีกภาวะใด 
ความสับสนเกดิขึน้เนือ่งจากพทุธปรชัญาวางรากฐานอยูบ่นแนวคดิเรือ่งการเกดิดับซึง่บ่งบอกว่าความเป็น
จริงมีอยู่ขณะเดียว เกิดแล้วก็ดับไปนี้เป็นเพราะปรากฏการณ์ของประสาทสัมผัสในโลกที่ไม่สมบูรณ์ แต่
พรหมันนั้นไม่เกิดดับ แท้จริงก็ไม่มีการเกิดดับตามท่ีพุทธปรัชญาเข้าใจ และการเกิดดับก็ขัดแย้งกับทฤษฎี
เหตุปัจจัย เพราะไม่สามารถตอบปัญหาท่ีว่า ส่ิงหนึ่งเกิดและดับไปแล้วยังส่งผลต่อกับอีกสิ่งหนึ่งในขณะ
ถัดไปได้อย่างไร อไทวตะเวทานตะเช่ือว่า ถ้าปราศจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่คงอยู่แบบถาวร ทฤษฎี
เหตุผลก็ไม่นับว่าสมเหตุผล แต่อไทวตะเวทานตะเห็นด้วยกับโยคาจารในประเด็นเรื่องของสถานภาพของ
โลกที่เป็นสิ่งเหมือนกับความฝัน คือเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยพลังของมายาการเพราะเกิดความรู้ผิดจึงน�าไป
สู่การถือผิดว่า ส่ิงต่าง ๆ น้ันเป็นสิ่งอื่นต่างหากจากสิ่งจริงแท้คือพรหมัน ส่ิงต่าง ๆ เกิดขึ้นในเวลาคนเรา
หลบัและสิง่ทีฝั่นเหน็นัน้กเ็หมอืนกบัสิง่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในโลกนี ้เมือ่เปรียบเทยีบกบัส่ิงจรงิแท้แล้วกไ็ม่มีอยู่
จริง คนนอนหลับฝันเท่านั้นจึงยึดถือสิ่งปรากฏในฝันเป็นสิ่งมีอยู่จริง แต่ส�าหรับผู้ตื่นจากความฝันก็จะรู้ว่า
วัตถุสิ่งต่าง ๆ  นั้นไม่มีอยู่จริง ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เกิดจากจินตนาการหรือการสร้างของจิตเท่านั้น (ใน
กรณีของโยคาจาร) แต่อไทวตะเชื่อว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่จริงแบบอุตระเช่นเดียวกับพรหมัน เพราะว่า
มันเกิดจากอวิทยาหรือมายาซึ่งเป็นอุตระเหมือนกับพรหมัน แม้เป็นสิ่งไม่จริง แต่ก็ไม่แตกต่างจากพรหมัน 
เมื่อเรารู้จักความจริงนี้คือ “อาตมันกับพรหมันไม่แตกต่างกัน” โลกก็ยังเป็นโลก พรหมันก็ยังเป็น  พรหมัน
เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คือไม่มีความบกพร่องกับโลกหรือพรหมันและไม่จ�าเป็นต้องสร้างหรือ
พัฒนาสิ่งใดในโลกเพื่อเป็นสาเหตุให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปอีก 
 2) เปรยีบเทยีบสิง่สมับรูณ์ พบว่า สิง่สมับูรณ์ทีเ่ป็นตวัยืนโรงอยู่เบ้ืองหลงัการมอียู่ของโลกแห่งสิง่
ปรากฏทุกอย่างในฐานะอารมณ์ของจิต อไทวตะเวทานตะเรียกว่า “พรหมัน” (Swami Gambhirananda. 
1989 : 351) มาธยมิกะเรียกว่า “ตัตวะ” หรือ “ศูนยตา” (T.R.V. Murti. 1998 : 216) ส่วนโยคาจารเรียก
ว่า “วิชญานปติมาตรา” (Swati Ganguly. 1992 : 75) มาธยมิกะและโยคาจารมีจุดยืนอยู่ที่หลักอนัตตา ใน
ขณะที่อไทวตะเวทานตะเป็นตัวแทนของปรัชญาฮินดูที่เชื่อว่า สิ่งจริงแท้นี้คือพรหมันเป็นอัตตา (อาตมัน
วาท) สิง่ทีจ่รงิแท้คอือาตมนั ซึง่มลีกัษณะเป็นจติ อยู่เหนอืความเปลีย่นแปลง การขดัแย้งและปรากฏการณ์
ทกุอย่างล้วนย้อนกลบัเข้าสู่พรหมนันี ้ซึง่อาจเรยีกว่า นพิพานในพุทธปรชัญา การเข้าถงึพรหมันคอืการรูว่้า 
พรหมันกับอาตมัน (สรรพสิ่ง) ไม่มีความแตกต่างกัน จึงมีลักษณะแบบบวก ส่วนมาธยมิกะและโยคาจาร
ถอืเอาวิธกีารปฏเิสธเป็นจดุน�าไปสูก่ารเข้าถงึความจรงิแท้ จงึมีลกัษณะเป็นลบ นพิพาน คอื ภาวะดบัความ
เป็นอัตตาที่ยึดติดกับวัตถุและการคิดปรุงแต่งทางจิตที่เกิดจากเนื้อหาของโลก หมายความว่า “น้ัน” (สัต) 
เป็นสิง่ทีข่ดัแย้งกันกบัความคดิปรงุแต่งท่ีเกิดข้ึนในโลกของวตัถ“ุนี”้ (อสตั) ดงันัน้ “นี”้ จงึต้องถกูท�าให้หาย
ไปแม้กระทั่งความเห็นว่า “เป็นตัวตน” ก็ต้องหายไปด้วย
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 3) ธรรมชาติของการความรู้ผิด (Error) พบว่า มาธยมิกะกับอไทวตะเวทานตะเห็นพ้องกันว่า
ความผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนน้ันเป็นเร่ืองของการรู้ท่ีผิดพลาด อไทวตะเรียกว่า “อธัยาสะ” (Harry Oldmeadow. 
1992 : 85) ความรูผ้ดิเกิดจากการคดิเอาสิง่หนึง่ (อสตั) ไปสวมทบักบัสิง่หนึง่ (สตั) จนท�าให้เกดิปรากฏการณ์
ที่มีความแตกต่างกันด้วยพลังของมายาการ ดังนั้น โลกนี้คือมายาการ เกิดจากมายาการและเป็นอยู่ใน
มายาการนิรันดรในความคิดของศังกราจารย์ ทั้งมาธยมิกะและอไทวตะเวทานตะวิเคราะห์ความรู้ผิดว่า
เป็นต้นเหตุให้เกิดการเข้าใจว่ามีสิ่งอื่น กรณีของมาธยมิกะสิ่งอื่นในที่นี้คือความคิดว่า มี ไม่มี ทั้งมีและไม่มี
และทั้งมีก็ไม่ใช่ทั้งไม่มีก็ไม่ใช่ ซึ่งเป็นกรอบของความคิดท่ีเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะ ทุกความคิดเป็นตัว
ปิดบงัสิง่แท้จรงิ คือ ศนูยตา (ความว่างเปล่า) ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยูเ่บือ้งหลังของการปรากฏตวัว่ามโีลกอยู ่ดังนัน้ 
คุรุนาคารชุนจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท โดยเริ่มต้นจากการเกิดความไม่รู้ขึ้นมา
แล้วโยงไปสู่ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามมาท้ังทางจิตและทางกายภาพซึ่งเป็นตัวความทุกข์ และการที่จะดับ
ความทกุข์ได้กต้็องดบัด้วยความรูซ้ึง่ต่างจากความไม่รูน้ัน่เอง ด้วยการรูแ้บบอตุระจงึไม่ได้ท�าให้เกดิผลการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อความรู้และโลกภายนอก ไม่จ�าเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใดเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใดทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ หมายความว่า การประพฤติหรือข้อวัตร หลักศีลธรรมใด ๆ ก็ไม่จ�าเป็น เม่ือความรู้
สิ่งจริง(ถูกต้อง)เกิดขึ้น ความไม่รู้ก็หยุดการท�างานสืบต่อ เมื่อความไม่รู้หยุดก็ส่งผลให้ส่วนอื่น เช่น กิเลส 
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติและทุกข์โทมนัสต่าง ๆ ก็หยุดท�างานสืบต่อ สิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรม (Entities) 
ทั้งหลายก็จะไม่ก่อตัวขึ้น แม้แต่ศูนยตาเองก็เป็นศูนยตาด้วย
 โยคาจารถือว่า สาเหตุของความรู้ผิด (อัธยาสะ) จนก่อให้เกิดโลกแห่งมายานั้น มาจากความรู้ท่ี
ขดัแย้งกนัของความคดิว่ามีสิง่ทีเ่ป็นจติและวัตถ ุวตัถหุรอืโลกแห่งปรากฏการณ์นีเ้ป็นผลจากการววิฒันาการ
ของจินตนาการที่เกิดในจิตเองจึงเป็นสิ่งไม่จริง และยังท�าให้จิตเกิดความไม่ปกติคือเป็นทุกข์ อไทวตะ
เวทานตะเห็นด้วยกับโยคาจาร แต่ไม่เห็นด้วยกับมาธยมิกะที่ปฏิเสธตัวผู้รู้ที่เป็นตัวรับรู้การมีอยู่ของทั้งจิต
และวัตถุ ความรู้ผิดไม่ได้เกิดจากวัตถุหรือจิต แต่เกิดจากความคิดว่ามีสิ่งแตกต่าง (เภทะ) คือสิ่งที่ไม่ใช่
อัตตา (นิราตมัน) เป็นอัตตา (พรหมัน) เมื่อเกิดความรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ต่างกัน ความรู้ผิดท่ีดูเหมือนขัดแย้ง
กันก็จะหายไป จึงไม่จ�าเป็นต้องปฏิเสธสิ่งใดเม่ือรู้ธรรมชาติแท้จริงของพรหมัน ความรู้ผิดคือการคิดว่า
ส่ิงที่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาก็จะหายไป โยคาจารถือว่า การรู้ว่าวัตถุของโลกและปรากฏการณ์ความหลาก
หลายเป็นสิ่งไม่มีจริง สิ่งจริงแท้คือจิตบริสุทธิ์สมบูรณ์เป็นที่สุดของความรู้สมบูรณ์ มาธยมิกะถือว่า การรู้
ความขัดแย้งกันในตัวของความคิดเป็นจุดสุดท้ายท่ีน�าไปสู่การรู้ศูนยตา ส่วนอไทวตะเวทานตะถือว่า การ
รูจั้กธรรมชาตแิท้จรงิท่ีเป็นตัวตนของความคดิอยูภ่ายในความคิดนัน้เอง เป็นความรูส้ิง่จรงิสมบรูณ์ ประเดน็
นีถ้อืว่าเป็นการแสดงจดุยนืคนละด้านกบัมาธยมกิะและโยคาจาร นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างความน่าเชือ่
ถือให้กับปรัชญาฮินดูให้ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ถือเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของศังกราจารย์
 4) การเข้าถึงความจริงแท้ พบว่า คุรุนาคารชุนเชื่อว่าวิธีการที่จะเข้าถึงความจริงแท้โดยการท�าให้
เกิดความรู้ถูกต้อง มีแต่วิภาษวิธีเชิงตรรกะเท่านั้นซึ่งท�าให้เกิดความรู้ในข้อจ�ากัดของความจริงแห่งโลก
สมมติ โครงสร้างภาษาตามหลกัภาษาศาสตร์ เช่น ไวยากรณ์ ค�าสมมตต่ิางๆ เป็นตวัเหตใุห้เกดิการคดิแบบ
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เหตุผล เชื่อมโยงกันในลักษณะอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อดีตเป็นสาเหตุของปัจจุบัน (ผล) และปัจจุบัน
เป็นสาเหตุของอนาคต (ผล) ท�าให้เกิดช่วงของความคิดขึ้นมา (T.R.V. Murti. 1998 : 97) ในขณะที่ช่วง
ความคดิเกดิดบัเป็นไปตามเหตปัุจจัยทุกขณะและเป็นสิง่ว่างเปล่า แต่เนือ้หาของความคิดเกีย่วข้องกบัเวลา
ในความคิดน�าไปสู่ความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนว่าเป็นผู้ครอบครองความคิดในฐานะเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นอดีต 
(เกิดขึ้นแล้ว) ปัจจุบัน (ก�าลังเป็นอยู่) และอนาคต (ก�าลังจะเป็น) ความคิดว่าเป็นตัวตนจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิด
ความรู้ที่ผิดพลาดเพราะไม่รู้ความว่างเปล่าของสภาวะของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
 ส่วนอไทวตะเวทานตะจัดอยู่ในกลุ่มอาตมันถือว่าสิ่งที่เป็นอยู่จริงแท้มีสภาพเป็นภาวะหรืออัตตา
สัมบูรณ์ (Absolute Being) ที่อยู่เหนือทวิภาวะ เป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเรา
หรือชวีาตมนัไม่สามารถรู้จักพรหมนัได้เพราะชีวาตมนันัน่เองคอืพรหมนั (Swami Gambhirananda.    1989 
: 17) ส่ิงมีอยู่แล้วเท่าน้ันจึงรู้จักตนเองได้ สิ่งที่อไทวตะเวทานตะเห็นว่าเป็นความเข้าใจผิดคือความรู้
ผดิพลาดทีเ่กดิจากความเห็นว่ามสีิง่อืน่แตกต่างจากพรหมัน ความรูน้ีเ้ป็นความรูท้ีช้ี่ลงไปทีต่วัเองไม่จ�าเป็น
ต้องรู้สิ่งอื่น เมื่อเกิดความรู้ว่าตนเองไม่ต่างจากพรหมัน ความไม่รู้และการดิ้นรนแสวงหาสิ่งภายนอกที่
ไม่ใช่ตัวตนทั้งหลาย (วฤติ) ก็จบลง และการรู้สิ่งจริงแท้อย่างถูกต้องนี้ไม่จ�าเป็นจะต้องอยู่ในสถานะที่ต่าง
จากความรู้สามัญท่ัวไปแต่อย่างใด ไม่จ�าเป็นต้องแสวงหาสิ่งอื่นใดอย่างที่นักปฏิบัติพากันแสวงหา เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมดาทั่วไป แต่เป็นการเกิดขึ้นผ่านอัชฌัตติกญาณอย่างฉับพลัน (Immediate Intuition)
 มายาการนีเ้ป็นเพยีงปรากฏการณ์อย่างหนึง่จงึไม่ใช่สิง่จรงิ เพราะว่าสิง่จรงิแท้หรอืพรหมนัเป็นสิง่
ไม่ต้องปรากฏและเป็นส่ิงถาวร แต่สรรพสิ่งคือปรากฏการณ์แห่งเอกภาพของพรหมันที่ไปปรากฏเป็นสิ่ง
เฉพาะ แต่ส่ิงเฉพาะในโลกมายาน้ีอไทวตะถือว่าก็ไม่ต่างจากพรหมัน (Shri Bole Baba Yativara. 1936 : 
307) ข้อน้ีเป็นสิ่งท่ีต่างจากมาธยมิกะ คือ ไม่จ�าเป็นต้องปฏิเสธโลกของมายา แต่สิ่งที่อไทวตะปฏิเสธคือ
ความเป็นคู่อันเกิดขึ้นในความคิดคล้ายกับมาธยมิกะ ความผิดพลาดจึงเกิดจากขาดสติขณะท�าการรับรู้กับ
ส่ิงสัมพัทธ์และคลาดไปเพราะความเคยชนิ มาธยมิกะไม่เหน็ด้วยกบัแนวคดินีเ้พราะว่า ถ้าคดิว่าโลกเป็นสิง่
มีอยู่จริงก็ยังติดอยู่ในกรอบของความคิดนั่นเอง อาตมันก็ว่างเปล่า การคิดว่า “มีหรือไม่มีพรหมัน” ก็
ว่างเปล่า ความว่างเปล่าซึง่เป็นสิง่จรงิไม่จ�าเป็นต้องกลายมาเป็นสิง่เดยีวกบัพรหมันหรอืจติอย่างท่ีอไทวตะ
เข้าใจ แต่แนวคิดของอไทวตะก็สามารถแก้ปัญหาอภิปรัชญาได้ อย่างแรกคือปัญหาทวิภาวะของวัตถุ-จิต
ของโยคาจารมาสนับสนุนธรรมชาติของพรหมันบริสุทธิ์ และอย่างที่สองคือเรื่องสิ่งสัมบูรณ์เชิงอุตระที่ไม่
สามารถกล่าวถงึได้ของมาธยมกิะท�าให้สิง่สมับรูณ์ของอไทวตะอยูต่รงกลางระหว่างโยคาจารและมาธยมกิะ 
นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องอาตมันของปรัชญาฮินดูให้ดูย่ิงใหญ่และมีประโยชน์อีกด้วย 
ถือได้ว่าเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาด้านอภิปรัชญาและญาณวิทยา คือ มาธยมิกะถือว่า
สิ่งที่มีอยู่ (สัต) เป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบของความคิด แต่อไทวตะเวทานตะถือว่าสิ่งที่มีอยู่ (สัต) คือพรหมันที่
เป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงทวิภาพของโลกแห่งปรากฏการณ์ สิ่งจริงแท้จึงไม่ใช่ทั้งวัตถุอย่างที่
นักสัจนิยมเข้าใจ ท้ังไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นจิตอย่างนักจิตนิยมถือ และไม่ใช่ทั้งสองอย่างผสมกันแต่เป็นภาวะ
สังเคราะห์เชิงอุตรภาพของสิ่งจริงคือพรหมัน
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 ดังนั้น ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์เกิดจากพัฒนาการของความคิดของกลุ่มส�านักปรัชญา
ต่าง ๆ  ทัง้ฮินดูและพทุธปรชัญาโดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคดิของมาธยมกิะและโยคาจาร ศงักราจารย์ถอืว่า 
โลกแห่งปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งจริง และพรหมันที่กล่าวไว้ในพระเวทและอุปนิษัทก็เป็นสิ่งจริง ตัวตนของ
ปัจเจกชนที่เป็นสิ่งจริงเฉพาะก็เป็นจริง เมื่อเกิดความเข้าใจโลกแห่งมายาอย่างแท้จริงก็จะน�าไปสู่การรู้
พรหมนัและอาตมันด้วย ดังน้ัน งานเขียนของศงักราจารย์จงึได้ใช้ประโยชน์จากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโลกในลกัษณะ
เป็นหนทางเพื่อความเข้าใจโลกแห่งมายา เพราะทั้งอาตมันและพรหมันแม้เป็นส่ิงที่เข้าใจยาก แต่เป็นสิ่ง
ประจกัษ์แจ้งด้วยตนเอง (Self-proof) ศงักราจารย์จงึเน้นไปท่ีหลกัทฤษฎีมายาการเป็นส�าคญั แต่ไม่ใช่เพียง
แค่ความเข้าใจว่าโลกมายาการนีเ้ป็นอปุสรรคต่อการรูพ้รหมนัเท่านัน้ แต่เป็นตวัพรหมันเอง การรู ้การเป็น
อยู่ การกระท�าที่เป็นไปอยู่ทุกขณะกับโลกก็คือพรมหมันในตัวเอง ไม่ใช่เป็นเพียงหนทางแต่เป็นจุดหมายใน
ตัว ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์จึงเป็นเร่ืองของญาณวิทยาโดยเน้นไปที่อัชฌัตติกญาณแบบอุตระ 
ดงันัน้ โลกมายาจงึเป็นเรือ่งของญาณวทิยาไม่ใช่ภววทิยา คอืเป็นความรูว่้าไม่มคีวามแตกต่างกนัของมายา
และพรหมัน
 ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ถือว่า ภาวะของมายาการเป็นเรื่องของญาณวิทยาแบบอุตระ 
ไม่ใช่ภววิทยา ความรู้สูงสุดคือความรู้ว่าไม่เคยมีความแตกต่างกันระหว่างมายาการและพรหมัน แนวคิดนี้
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักญาณวิทยาและปรัชญาศูนยตา ซึ่งถือว่าความว่างเปล่าเป็นสิ่งสัมบูรณ์ในตัวเอง
ของมาธยมิกะและอาลยวิญญาณของโยคาจารผสมกัน โดยตัดข้อเสียออกไปและน�าข้อดีมาใช้ มายาการ
เป็นอนีรวจนียะ คือ อธิบายหรือพูดไม่ได้ แต่เป็นสิ่งจริง ไม่ต่างจากพรหมัน ดังนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องเข้าถึง
ความเป็นหนึง่เดยีวกนักบัพรหมนั ความรูค้วามไม่ต่างกนัเป็นความรูแ้บบหนึง่เดยีวเพือ่ท�าลายความเป็นทวิ
ภาพของโลกแห่งปรากฏการณ์ท่ีดูเหมือนขัดแย้งกันกับสิ่งสัมบูรณ์คือพรหมัน การหยั่งรู้พรหมันไม่จ�าเป็น
ต้องหายไปจากโลกนี้หรือท�าให้โลกนี้หายไปเสียก่อน แต่เป็นการรู้จักธรรมชาติของอาตมัน (ตนเอง) ซึ่ง
เป็นตัวความรู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์อยู่ภายในตนเอง ความรู้นี้ท�าให้ปัญหาเรื่องความเป็นทวิภาพถูกแก้ได้
ด้วยวิธีญาณวิทยา แนวคิดทางปรัชญาที่มีผลต่อการอธิบายโลกแห่งปรากฏการณ์ว่าเป็นมายาได้รับการ
พฒันาจากหลกัพทุธปรชัญาส�าคัญ เช่น สจันยิมของเถรวาทและสรวาสตวิาทนิ ศนูยตาของมาธยมกิะและ
วิชญาณวาทของโยคาจารที่มีส่วนช่วยให้ศังกราจารย์น�ามาปรับปรุงและสังเคราะห์ให้แนวคิดเรื่องมายา
การของตนเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาสารัตถะและพัฒนาการทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์แล้วพบว่ายังมีประเด็น
ปัญหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีมายาการเชิงวิชาการ ดังนี้ 
 1. ปัญหาเรื่องแนวคิดเรื่อง “อชาต” กับ “มายา”
 2. อิทธิพลของมายาการหลังยุคศังกราจารย์ 
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 3. อิทธิพลวิชญานวาทต่อการเกิดพุทธตันตระ โดยพยายามย้ายฐานจิตของคนให้อยู่ในภาวะกึ่ง
ส�านึก (สมาธิ) มากกว่าระดับส�านึกสามัญจนเกิดอิทธิพลท�าให้เกิดงานศิลปะโดยเฉพาะพุทธศิลป์และการ
ค้นพบหลักแพทย์ศาสตร์ตามหลักพุทธศาสนา
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