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ปรัชญาตะวันออก
ในวัฒนธรรมตะวันตก คําวา ปรัชญาตะวันออก มีความหมายกวางๆ ครอบคลุมถึงแนวคิดทาง
ปรัชญาของ “ตะวันออก” กลาวคือ ทางเอเชีย ที่รวมถึงจีน อินเดีย ญีป่ ุน และพืน้ ทีท่ ั่วไป
สวนใหญแลวมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก การเรียนการสอน และภาควิชาปรัชญาจะมุง
ศึกษาเฉพาะวิถีคิดและแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก (แตก็ยังมีขอยกเวนในหลายๆที่) ดังนั้นการใชคําวา
“ปรัชญา” ในแวดวงวิชาการตะวันตก มักหมายถึงแนวคิดทางปรัชญาที่มีรากฐานมาจากกรีกโบราณ และ
ปรัชญาตะวันออกมักถูกมองขาม อยางไรก็ตามการเชื่อมโยงระหวาง “ตะวันออกและตะวันตก” ใน
ปจจุบันนี้ ชวยลดชองวางทางวัฒนธรรมดังกลาวไปไดมาก (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ปรัชญาตะวันออก : ภัยคลื่นยักษ อีกรูปแบบแสดงตัว"โลกาภิวัตนวกกลับ"
ถอยตัวออกมาจาก ตนไมตนหนึ่ง เพื่อมองใหเห็น ภาพรวม ของ ปาทั้งปา จะพบเห็นไมยากนักวา
สิ่งที่ “เซี่ยงเสาหลง” และผูคนจํานวนมากใจตรงกันเรื่อง ความหวยแตกของโทรทัศนไทย ก็เปนตนไมอีก
ตนหนึ่งที่มีลักษณะพื้นฐานไมตางไปจากตนไมตนอื่น ๆ กอนหนา จีเอ็มโอ, ไกเคเอฟซี, เนื้อแมคโดนัลด,
อุตสาหกรรมทําลายสิ่งแวดลอม และ ฯลฯ ที่เปนผลิตผลของ ระบบทุนนิยมเต็มรูป (หรือนัยหนึ่ง ลัทธิเสรี
นิยมใหม) ที่บรรดาบรรษัทยักษใหญในแขนงตาง ๆ จะตอง กระตุนการบริโภค, เรงการผลิต โดย ทุก
วิถีทาง เพื่อปน ผลกําไรตอหุน ให สูง, สูงขึ้น ความหมายของ ระบบทุนนิยมในวันนี้ที่เปน ปลาใหญกิน
ปลาเล็ก จึงแตกตางกับเมื่อยุค เศรษฐกิจพอเพียง
เราฝากวิถีชีวิตของประเทศไวกับ การสงออก, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บนสมมติฐานที่เสมือน
คงที,่ ไมแปรเปลี่ยน แตในรอบ 2 ปมานี้เราเริ่มเผชิญหนากับ ไขหวัดมรณะ, ไขหวัดนก และ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ บางสวนเกิดขึ้นกับ ตางประเทศ ในขณะที่บางสวนเกิดขึ้นกับ ประเทศไทย ลวนแลวแต สงผล
สะเทือนตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับวันสถานการณพนื้ ฐานตาง ๆ ยิ่ง ไมแนนอน ปุจฉาที่
ตองการวิสัชนาก็คือ ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว ที่จะตอง ไมขึ้นตอ รายไดจากทั้ง 2 สาขานี้มาก
เกินไป วิสัชนาที่วานี้ไมใชงา ย ๆ แค ทุมเงินซอม-สราง แตจะตองกลับไปสูเรื่องเดิม ๆ ที่พูดแลวพูดอีกก็คือ
จะตอง ทบทวนกระแสพระราชดํารัส วาดวย เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไมไดมีความหมายเถรตรงชนิดที่บรรดา
สาวกของลัทธิเสรีนิยมใหมชอบยกมาคอนขอดวา “...จะใหไปทําไรไถนาปลูกกระทอมปลายนาหรือ คน
เขียนทําใหไดเสียกอนเถอะ.” เทานั้น กระแสโลกาภิวัตนวกกลับ หรือที่เรียกขานกันวา Deglobalization
กําลังเริ่มตน แสดงตัว ออกมาใน หลากหลายรูปแบบ ที่ลวน อยูน อกเหนือการควบคุมของมนุษย และจะ
สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่พึ่ง การสงออก, อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ทั้งสิ้น
แตที่ “เซี่ยงเสาหลง” เห็นวา ความไรระบบปรัชญาการศึกษาไทยรายแรงกวาคลื่นยักษสึนามิ
ตัวอยางเชน ความเปน สื่อ ที่ทั้ง ใกลชิดประชาชนมากที่สุด และ มีอิทธิพลทางความคิดตอประชาชนมาก
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ที่สุด เมื่อไมปฏิบัติหนาที่ เตือนภัย, ใหขอมูลขาวสาร (ใน ทุก ๆ ดาน) แตกลับทําหนาที่เปน โฆษกที่ดีของ
ระบบทุนนิยม ก็เทากับเปน ตัวเรง ใหประชาชน หูหนวก – ตาบอด เร็วขึ้นนัน่ เอง
ผูคนสวนใหญโดยองครวมของบานนี้เมืองนี้จึงไมมีโอกาส ฉุกคิด ถึง ของดีมีอยู หลากหลายที่จะ
สามารถผนึกเปน ยุทธศาสตรพึ่งตนเอง ทีจ่ ะมาเสริมรายไดจาก การสงออก, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
โดยไมตอง ตามแห ไปใน ทิศทางเดียวกัน อยางที่เปนอยู
ตองไมลืมวารากฐานของ ปรัชญาตะวันออก รากฐานของ พุทธศาสนา, ศาสนาตะวันออกอื่น ๆ ก็
คือ อยูรวมกับธรรมชาติ ตรงกันขามกับรากฐานเบื้องตนของ ปรัชญาตะวันตก ที่มุงหมาย ดัดแปลง
ธรรมชาติ, เอาชนะธรรมชาติ ที่สุดทายแลว ไมชนะ และกําลังเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดขนานใหญใน
หมูประชาชนมุงไปสู กฎเกณฑชุดใหมในการดํารงชีวิต ซึ่งก็คือรากฐาน ปรัชญาตะวันออก เกิด Green
Politics, Ecologist Politics กันจนเปน กระแสใหญ แตคนตะวันออกจํานวนหนึ่งในบานเรากลับยัง
หลับใหลไมไดสติ ตกเปน ทาส ของกระบวนการ โฆษณาชวนเชื่อ อยูทกุ เมื่อเชื่อวัน โทรทัศน หรือกลาวให
ชัดเจนวา ระบบโทรทัศนไทยยุคเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนหนึ่งใน ผูต องหา ลําดับตน
ๆ แนนอน
จาก ไขหวัดมรณะ มาถึง ไขหวัดนก และ คลื่นยักษสึนามิ นี่คือ สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ คน
ไทยทั้งมวลนาจะใชโอกาสในชวงวันหยุดปลายป 2547 ตนป 2548 นี้ ทบทวนอยางจริงจัง เพื่อนําไปสู การ
ปรับตัว แมไมอาจจะไปกําหนดกฎเกณฑ การปรับตัวของประเทศ แตหากเริ่มตนดวย การปรับตัวของ
บุคคลแตละคน ก็จะเปน คุณ ในระดับหนึ่งแนนอน
ในมุมหนึ่งของชีวิต “เซี่ยงเสาหลง” เปน คนโบราณ เทาที่ติดตาม เหตุใหญในประวัตศิ าสตร ที่ผาน
ๆ มาลวนแลวแตมี สัญญาณเตือนจากธรรมชาติกอน แทบทุกครั้ง บันทึกตาง ๆ ลวนระบุไว ป 2546 – 2547
มี สัญญาณเตือนหลายครัง้ – แตละครัง้ แรงขึ้น ๆ หากพวกเรายังคง ไมตนื่ เมื่อเกิดเภทภัยใหญกวานีน้ อกจาก
จะมีความเปนไปไดสูงที่จะตองเผชิญหนากับ ความตาย แลวยังเปน การตายที่โงเขลา – ตายไปทัง้ ๆ ที่ไมรู
วาตายเพราะอะไร อีกตางหาก

ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดีย
ความหมายของปรัชญาอินเดีย
มีผูเขาใจวา “ปรัชญาอินเดีย” หมายถึงปรัชญาฮินดู ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือไมตรง
กับความเปนจริง ความหมายที่ถูกตองของคําวา “ปรัชญาอินเดีย” ก็คอื หมายถึงปรัชญาทุกสํานักหรือทุก
ระบบที่เกิดขึน้ ในอินเดีย หรือที่คิดสรางสรรคขึ้นไวโดยศาสดาและนักคิดที่เคยมีชีวติ อยูหรือกําลังมีชีวิต
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อยูในอินเดีย เพราะฉะนัน้ ปรัชญาอินเดียจึงไมไดหมายถึงเฉพาะแตปรัชญาฮินดู แตหมายรวมถึงปรัชญา
อื่นที่ไมใชปรัชญาฮินดูดว ย เชน พุทธปรัชญา ปรัชญาเชน เปนตน
ความแตกตางระหวางปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตก
ปรัชญาอินเดียมุงแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตเชนเดียวกับปรัชญาตะวันตกแตมีขอ
แตกตางที่สําคัญคือ ปรัชญาตะวันตกมุงแสวงหาความจริงหรือขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวโดยไมพยายามที่
จะปฏิบัติตนเพื่อใหเขาถึงความจริงที่ไดแสวงหาพบแลว เพราะฉะนัน้ นักปรัชญาตะวันตกจึงอาจดําเนิน
ชีวิตไปในทางที่ตรงกันขามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได อีกอยางหนึ่ง ปรัชญาตะวันตกสวน
ใหญไมเกี่ยวกับศาสนาหรือออกเปนคนละสวนกับศาสนา แตปรัชญาอินเดียไมสามารถแยกออกจาก
ศาสนาไดเด็ดขาด ทั้งนี้เพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียนัน้ เมื่อแสวงหาความจริงจนพบแลว ก็
พยายามทีจ่ ะปฏิบัติตนตามวิธีการที่กําหนดขึ้นไว เพื่อเขาถึงความจริงนั้นๆ ฉะนั้น ปรัชญาอินเดียทุก
ระบบจึงเปนปรัชญาชีวิต เพราะแนวความคิดทางปรัชญาที่คนคิดขึ้นไดนั้น ไดนํามาใชปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันดวย โดยลักษณะดังกลาวนีป้ รัชญากับศาสนาของอินเดียมักไปดวยกันเสมอ
วิธีการแหงปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียมีวิธีการเปนแบบฉบับของตนเอง คือกอนที่จะเสนอแนวความคิดของตนเองขึ้นมา
นักปรัชญาหรือนักคิดอินเดียจะเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาคนอื่นหรือระบบอื่นเสียกอน
แนวความคิดของนักปรัชญาคนอื่นหรือระบบอื่นที่เสนอกอนนี้เรียกวา ปูรวปกษ เมื่อเสนอแนวความคิด
ของคนอื่นขึ้นมาแลว ตอจากนั้น นักปรัชญาคนนั้นก็จะวิพากษวจิ ารณโจมตีวา แนวความคิดเชนนัน้ มี
จุดออนหรือขอบกพรองอยางไร มีความหมายสมควรแกการยอมรับเชือ่ ถือหรือไม การวิพากษวิจารณ
โจมตีนี้ เรียกวา ขัณฑนะ เมื่อไดยกทรรศนะของคนอื่นขึ้นมาวิพากษวิจารณโจมตีชใี้ หเห็นขอบกพรอง
แลวนักปรัชญาคนนั้นจึงเสนอแนวความคิดทางปรัชญาของตน พรอมกับพยายามอธิบายใหเห็นวา
ทรรศนะของตนนั้นปราศจากขอบกพรองและเปนทรรศนะที่ถูกตองอยางไรบาง ทรรศนะของตนเองที่
เสนอขึ้นมาทีหลังนี้เรียกวา อุตตรปกษ
ดวยเหตุทวี่ ิธีการแหงปรัชญาอินเดียมีลักษณะดังกลาวมานี้ จึงปรากฏวาในบันทึกแนวความคิด
ทางปรัชญาระบบตางๆของอินเดีย นอกจากจะมีแนวความคิดของตนเองโดยเฉพาะแลว ยังมีคํา
วิพากษวจิ ารณโจมตีแนวความคิดของระบบอื่นๆ ปรากฏรวมอยูดว ยเสมอ
ระบบตางๆแหงปรัชญาอินเดีย
ตามวิธีที่ปฏิบัติกันมาในการจัดแบงระบบตางๆของปรัชญาอินเดียนั้น ถือเอาลักษณะกวางๆโดย
อาศัยความขัดแยงกันเปนสําคัญ โดยวิธีดังกลาวนี้ ปรัชญาอินเดียจึงแบงออกเปนระบบหรือสายใหญๆ 2
สาย คือ สายที่เรียกวา อาสติกะ (Orthodox) สายหนึ่ง และที่เรียกวา นาสติกะ (Heterodox) สายหนึ่ง
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สายอาสติกะมีระบบปรัชญาที่สําคัญที่เรียกวาระบบทั้งหกแหงปรัชญาอินเดียไดแก นยายะ ไวเศษิกะ สาง
ขยะ โยคะ มีมามสา เวทานตะ การที่ปรัชญาทั้งหกระบบนี้ไดชื่อวาสายอาสติกะนัน้ มิใชเพราะวาระบบ
ทั้งหกนี้มีความเชื่อถือในความมีอยูของพระผูเปนเจาสูงสุด แตเพราะระบบเหลานี้ยอมรับนับถือความขลัง
ความถูกตองสมบูรณและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท
สายนาสติกะมีระบบปรัชญาที่สําคัญอยู 3 ระบบ คือ ปรัชญาจารวาก พุทธปรัชญา และปรัชญา
แหงศาสนาเชน
ปรัชญาอินเดียทุกระบบลวนแตไดรับอิทธิพลจากคัมภีรพ ระเวททั้งสิ้น จะตางกันก็แตวาไดรับ
อิทธิพลจากพระเวทโดยตรงหรือโดยออมเทานั้น ปรัชญาระบบตางๆที่เชื่อถือในความขลังและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทไดชื่อวา ไดรับอิทธิพลของพระเวทโดยตรง สวนปรัชญาที่คัดคานหรือไมยอมเชื่อ
ในความขลังและความศักดิ์สทิ ธิ์ของพระเวทไดชื่อวา ไดรับอิทธิพลของพระเวทโดยออม ปรัชญาพวก
แรกไดแกระบบทั้งหกแหง ปรัชญาอินเดีย สวนพวกหลังไดแกปรัชญาจารวาก พุทธปรัชญาและปรัชญา
แหงศาสนาเชน ดังกลาวมาแลว
พัฒนาการแหงปรัชญาอินเดีย
ในประวัติแหงปรัชญาอินเดียนั้น เราจะพบวาปรัชญาทุกระบบ แมวาจะไมไดเกิดขึ้นพรอมกันก็
ตาม แตเมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็ดํารงอยูรวมกันกับระบบอื่นๆที่เปนเชนนีก้ ็เนื่องจากวาปรัชญาอินเดียเปน
ปรัชญาชีวิต เมื่อเกิดขึ้นแลวก็มีประชาชนกลุมหนึ่งเลื่อมใสและนําเอาแนวความคิดทางปรัชญานั้นมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตน และถายทอดใหแกอนุชนในยุคตอๆมา พัฒนาการแหงปรัชญา
อินเดียนั้น เปนไปในลักษณะที่ตางก็วิพากษวิจารณโจมตีซึ่งกันและกัน ซึ่งไมเพียงแตเปนวิธีที่รักษาและ
เชิดชูปรัชญาของตนเทานั้น แตยังทําใหมีการเคลื่อนไหวทางปรัชญาอยูเสมออีกดวย โดยประการดังกลาว
มานี้ วงการทางปรัชญาของอินเดียจึงไมมกี ารหยุดนิ่งนับตั้งแตกาลอันเปนอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
ปรัชญาอินเดียทุกระบบเริ่มตนดวยการแสดงทรรศนะทางวาจาหรือคําพูดทรรศนะทางปรัชญา
เชนนั้นจะถูกถายทอดใหแกสานุศิษยหรือผูเลื่อมใส ซึ่งสานุศิษยทั้งหลายจะทรงจําหรือทองจําเอาไวแลว
ถายทอดใหแกผูเปนศิษยตอๆไปโดยลําดับ กาลตอมาผูสืบตอปรัชญาแตละระบบเห็นความจําเปนที่จะ
รักษาแนวความคิดทางปรัชญาในระบบของตนไวไมใหเสื่อมสูญ จึงรวบรวมแนวความคิดทางปรัชญานั้น
ไวเปนหมวดหมู เรียกวา สูตร คําวา สูตร เปนภาษาสันสกฤต บาลีใชวา สุตตะ แปลวาเสนดาย ใชใน
ความหมายวา รวบรวมเอาคําสอนเขาไวดว ยกัน เหมือนเสนดายที่รอยดอกไมตางๆเขาดวยกันไมให
กระจัดกระจายไปฉะนั้น สูตรดังกลาวนี้ เชน พรหมสูตร ของพาทรายณะซึ่งแตงอธิบายแนวความคิด
ทางปรัชญาแหงคัมภีรอุปนิษัท โยคสูตรของกนาทะ มีมามสาสูตรของไชมินิ นยายสูตรของโคตรมะ
เปนตน สูตรตางๆเหลานี้ทีแรกก็ใชทองจําตอๆกันมา แตภายหลังไดจดจารึกขึ้นไวเปนรายลักษณอักษร
เพื่อเก็บรักษาไวใหคงอยูตลอดไป
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ขอความในสูตรตางๆมีเนื้อความยอกะทัดรัด บรรจุเอาไวเฉพาะใจสําคัญ บางทีเปนขอความสั้นๆ
แตอมใจความไวมาก ยากแกการเขาใจสําหรับผูที่ยังไมสันทัดตอแนวความคิดนั้นๆ กาลตอมาคณาจารย
ของลัทธินั้นๆ จึงไดแตงคําอธิบายขอความที่กลาวไวในสูตรเหลานั้น ขอความหรือคัมภีรที่แตงอธิบาย
สูตรนี้เรียกวา ภาษยะ บาลีใชวา อรรถกถา
ขอที่ควรทราบในที่นี้คือ คณาจารยตางๆแหงปรัชญาแตละระบบนั้นมักจะตางคนตางแตงภาษยะ
หรืออรรกถาอธิบายสูตรขึ้นตามทรรศนะของตน จึงมักปรากฏวาสูตรเดียวกัน แตมภี าษยะหลายภาษยะ
ของหลายคณาจารย เชน พรหมสูตรของพาทรายณะ มีภาษยะทีแ่ ตงโดยคณาจารยตางๆ เชน ศังกรา
จารย รามานุชะ มัทวะ วัลลภะนิมพารกะ เปนตน บรรดาสานุศิษยของคณาจารยเหลานี้ตางก็ถือเอา
ความหมายของพรหมสูตรตามทรรศนะแหงอาจารยของตน จึงทําใหเกิดนิกายยอยแหงลัทธิเวทานตะขึ้น
มากมาย
เมื่อกาลเวลาลวงไป ก็มีคัมภีรฏีกาแตงอธิบายภาษยะหรืออรรถกถา และอนุฏีกาซึ่งแตงอธิบายฏี
กาเกิดขึน้ อีก นอกจากนี้ยังมีปกรณวเิ ศษซึ่งเปนวรรณกรรมอิสระเกิดขึ้นอีก ปกรณวิเศษนี้ไมจดั อยูใ น
ประเภทอรรถกถาฏีกาหรืออนุฏีกาโดยตรง เปนหนังสือที่แตงเพิ่มขึ้นเพื่อเปนคูมือสนับสนุนแนวความคิด
ทางปรัชญาแหงระบบนัน้ ๆ พรอมกับวิพากษวจิ ารณแนวความคิดทางปรัชญาของระบบอื่นๆไปดวย โดย
ประการดังกลาวมานี้ ระบบตางๆแหงปรัชญาอินเดียจึงมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปรากฏอยูใน
ลักษณะดังที่เราไดเห็นอยูทกุ วันนี้
ลักษณะรวมแหงระบบตางๆของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียแมจะมีมากมายหลายระบบ และบรรดาระบบตางๆเหลานั้น แมจะมีหลักคําสอน
สําคัญและหลักคําสอนปลีกยอยแตกตางกันอยางไรก็ตาม แตกระนั้นก็ยังมีลักษณะสําคัญบางประการซึ่ง
เปนลักษณะรวมแหงปรัชญาอินเดียทุกระบบ ซึ่งพอจะแยกกลาวเปนขอๆไดดงั นี้
1. ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือวา แนวความคิดทางปรัชญามีสาระอยูที่สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนแกชีวิตประจําวัน เพื่อใหชวี ิตดําเนินไปสูอุดมการณที่ตั้งไวอยางดีที่สุด ปรัชญาอินเดียทุกระบบ
จึงเปนปรัชญาชีวิต
2. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเกิดขึน้ จากความรูสึกไมพึงพอใจตอสภาพที่เปนอยูของชีวิต โดยเห็น
วาชีวิตของมนุษยนนั้ เต็มไปดวยความทุกขนานัปการ นักคิดหรือนักปรัชญาของอินเดียจึงพยายามคิดคน
แสวงหาทางทีจ่ ะทําใหชีวิตนี้หลุดพนไปจากสภาพที่ทุกข แลวบรรลุถึงความสุขที่ไมเปลี่ยนแปรหรือ
ความสุขนิรันดร ดวยเหตุนปี้ รัชญาอินเดียทุกระบบจึงมีการเริ่มตนที่มลี ักษณะเปนทุนนิยม (Pessimism)
แตทุนนิยมในปรัชญาอินเดียนี้ไมใชทุนนิยมแทจริง เพราะมีอยูแ ตในตอนตนเทานัน้ จุดสุดทายหรือ
จุดหมายปลายทางปรัชญาอินเดียจบลงดวยสุนิยม (Optimism) ทุกระบบ
3. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเชื่อในกฎแหงกรรม ทั้งในลักษณะที่เปนกฎแหงสากลจักรวาล หรือ
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กฎแหงและผล และในลักษณะที่เปนกฎแหงศีลธรรม ทุกระบบแหงปรัชญาอินเดียเชื่อวา ทําดียอมไดรับ
ผลดี ทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว แมวาแตละระบบจะมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําอยาง
ใดเปนการกระทําที่ดีหรือชัว่ ก็ตาม
4. ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีทรรศนะตองกันในขอที่วา อวิชชาหรืออวิทยาเปนสาเหตุแหงความ
ติดของและการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร สวนวิชชาหรือวิทยาเปนสิ่งที่จะทําใหหลุดพนจากการติด
ของและการเวียนวายตายเกิดเชนนั้น การติดของอยูในโลกและการทองเที่ยวไปในวัฏสงสารทําใหตอง
ไดรับความทุกขไมมีที่สิ้นสุด ปรัชญาอินเดียจึงมุงการบรรลุโมกษะหรือความหลุดพนจากทุกขทงั้ ปวงเปน
จุดหมายปลายทาง
อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา อวิชชานี้ ปรัชญาอินเดียไมไดมีความเห็นตองกันทุกระบบ
สิ่งที่เรียกวาวิชชาของระบบหนึ่ง อาจจะเปนอวิชชาของอีกระบบหนึง่ เชน ระหวางปรัชญาฮินดูกับพุทธ
ปรัชญา ปรัชญาฮินดูถือวา การเห็นหรือรูชัดวามีสิ่งเที่ยงแทไมเปลี่ยนแปรที่เรียกวาอาตมันเปนวิชชาหรือ
วิทยา สวนพุทธปรัชญาถือวา การเห็นวามีสิ่งที่เที่ยงเชนนั้นเปนอวิชชาเปนตน
5. ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือวา การบําเพ็ญสมาธิและวิปส สนาโดยพิจารณาสิ่งตางๆใหเห็น
ตามสภาพความเปนจริง เปนทางที่จะนําไปสูความหลุดพนจากทุกข แตเรื่องนี้ก็เปนเชนที่กลาวแลวในขอ
4 คือ สภาพความเปนจริงตามทรรศนะของระบบหนึ่งอาจแตกตางจากสภาพความเปนจริงตามทัศนะของ
อีกระบบหนึ่ง
6. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเห็นวา การควบคุมตนเองหรือการควบคุมจิตใจไมปลอยใหเปนไป
ในอํานาจของตัณหา เปนทางที่ขจัดกิเลสหรือความเศราหมองแหงจิตใจใหหมดไปได และเมื่อความเศรา
หมองแหงจิตใจหมดไปแลว ก็จะบรรลุโมกษะซึ่งเปนความสุขนิรันดร
7. ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีความเชื่อตรงกันวา ความหลุดพนจากทุกขทงั้ ปวงหรือโมกษะนัน้
เปนสิ่งที่เปนไปไดและสามารถบรรลุถึงไดดวยการปฏิบัติอยางเขมงวดตามวิธีที่กําหนดไว แตวิธีปฏิบัติ
เพื่อบรรลุความหลุดพนจากทุกขนั้น แตละระบบก็มวี ิธกี ารเปนของตนเอง นอกจากนั้นสถานะเชนไรที่
เรียกวาเปนสถานะแหงความหลุดพน แตละระบบก็มีทรรศนะไมเหมือนกัน ฉะนั้น จึงสรุปกลาวไดวา
แมวาทุกระบบจะมีความเห็นพองกันวา โมกษะความหลุดพนที่เปนไปได แตในเรือ่ งของวิธีการและ
ธรรมชาติของความหลุดพน แตละระบบมีทรรศนะไมตรงกัน
ลักษณะทั้ง 7 ประการดังกลาวมานี้ เปนลักษณะรวมแหงปรัชญาอินเดียทุกระบบยกเวนปรัชญา
จารวจากเพียงระบบเดียว เพราะปรัชญาจารวจากเปนปรัชญาวัตถุนิยมซึ่งมีแนวความคิดไมตรงกับ
แนวความคิดของระบบอื่นๆทั้งหมดของอินเดีย (สุนทร ณ รังษี 2521 : บทนํา 1 – 8)
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ปรัชญาจีน
๑. ลักษณะปรัชญาจีน
กอนกลาวถึงลักษณะปรัชญาจีน ก็ใครกลาวถึงศาสนาในยุคโบราณของจีนสักเล็กนอย ชาวจีน
เชื่อวาตามธรรมชาติตางๆลวนแตมีเทพเจาสิ่งสถิตอยู ถามนุษยทําใหเทพพอใจ ก็จะทรงประทานสิ่งที่ดี
งามให แตถาไมทรงโปรดก็จะทรงบัลดาลใหมีภยั พิบัติตา งๆ ความจริงความเชื่อแบบนี้ก็มีอยูทวั่ ไปในทุก
ประเทศ ทั้งนีก้ ็เพราะมนุษยยังขาดความเขาใจในเรื่องธรรมชาติ จึงพากันสรางเทพเจาหรือพระเจาขึ้นมา
จากความไมเขาใจของตนแลวก็พากันบูชาสิ่งที่ตนสรางขึ้นมานั่นเอง เทพเจาที่ชาวจีนเชื่อถือมีลักษณะ
เหมือนมนุษยทั้งรูปราง หนาตา และอารมณตางๆ และในบรรดาเทพดวยกันก็มีองคหนึ่งเปนจอมเทพ
ชาวจีนเรียกจอมเทพวา เทียน และชาวจีนก็เชื่อวา จอมเทพองคนั้น ตนไมมีสิทธิ์เซนสรวงบูชาได มีแต
พระมหากษัตริยเทานั้นที่สามารถทําการบูชาเซนสรวงจอมเทพได จึงเปนเหตุใหเกิดมีราชพิธีบูชาเซน
สรวงเทพเจาอยางใหญโตขึน้ มา เชน พระราชพิธีเซนสังเวยฟาดิน พระราชพิธีเซนสังเวยพระอาทิตย
พระจันทร เปนตน เพราะเหตุนี้ กษัตริยจ ึงเปนศาสนาจารยโดยปริยาย ทําใหศาสนาตกอยูในอํานาจ
การเมือง ไมสามารถแยกตัวเปนสถาบันอิสระ พระจึงไมมีอํานาจเหมือนศาสนาอื่น
สวนราษฎร เมื่อไมสามารถบูชาเซนสรวงจอมเทพได ก็หันมาเซนสรวงบูชาบรรพบุรุษของตน
ชาวจีนเชื่อวา บรรพบุรุษตายไปแลว ก็จะกลายเปนเทพบริวารคอยรับใชจอมเทพ วิญญาณของบรรพบุรุษ
จะคอยดูแลญาติในโลกนี้อยูเสมอ สามารถใหคุณใหโทษได จําที่จะตองเอาใจอยูเ สมอ ดวยเหตุนี้ ชาวจีน
จึงถือสุสานประจําสกุลของตนเปนสถานที่สําคัญตองดูแลใหดี เพื่อเปนที่เซนสรวงและบนบานวิญญาณ
บรรพบุรุษของตน ดังนั้น คนทั่วไปก็อาจติดตอกับจอมเทพไดโดยผานทางพระเจาแผนดินและวิญญาณ
บรรพบุรุษของตนอีกทอดหนึ่ง กาลตอมาความเชื่อเรื่องเทพเจาประจําธรรมชาติคอยๆจางลง เพราะไม
สามารถมองเห็นตัวตนเทพเจาได จึงไมคอยใหความสําคัญใหมากนัก เพียงรับรูก็พอแลว ดังที่จวิ กงถวาย
โอวาทตักเตือนพระเจาจิวเซงอวงวา “จะไปเชื่อถือในอานุภาพของพระเจานักไมได” บางคนก็อธิบายเทพ
เจาไปอีกรูปแบบหนึ่ง อยางเชน พระเจาจิวบูอวง ตรัสวา “พระเจาเห็นก็มาจากประชาชนของขาเห็น
พระเจาไดยนิ ก็มาจากประชาชนของขาไดยิน” ขอนี้แสดงวาฐานะของพระเจาเริ่มลดความสําคัญลง ใน
ขณะเดียวกันเสียงของประชาชนก็เพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น แตละคนมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นของตน จึง
เปนเหตุใหเกิดนักปรัชญาตางๆขึ้นมาอยางที่เรียกกันวาปรัชญารอยสํานัก
ปรัชญาจีนเกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อถือที่ผานมาเปนรากฐาน ปรัชญาจีนไมสนใจแสวงหาปฐม
ธาตุอยางที่ปรัชญาตะวันตกมุงแสวงหา เมื่อไมสนใจถึงปฐมธาตุก็ไมจําตองหาวิธีทจี่ ะรูถึงปฐมธาตุนั้น
แตปรัชญาจีนใหความสําคัญในเรื่องมนุษยดวยกัน วาจะทําอยางไรคนจึงจะเปนคนดีมีความสุข ทํา
อยางไรสังคม ประเทศ และโลกจะมีความสงบสุข ดังสูตรของปรัชญาจีนซึ่งมี 8 คํา คือ
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ซิวกี้
แปลวา
อบรมฝกฝนตนเอง
อังนั้ง
แปลวา
ยังความสงบสุขใหแกผูอื่น
ไหลเสี่ย
แปลวา
ทําภายในตนใหมีคุณธรรม
วั่วอวง
แปลวา
ทําภายนอกใหเปนกษัตริยนกั ปกครองที่ดี
ทั้ง 8 คํานี้มีความหมายใหแตละคนสนใจฝกฝนตนใหมคี ุณธรรมและความสามารถ แลวนํา
ความดีและความสามารถนั้นออกมาบําเพ็ญประโยชนแกสังคม ปรัชญาจีนทั้งหมดจะถกเถียงกันใน
ประเด็นทีว่ า จะฝกฝนอบรมตนใหดีไดอยางไร และจะชวยสังคมใหสงบสุขไดอยางไร โดยนัยนีป้ รัชญา
จีนจะแตกตางจากปรัชญาตะวันตกตรงที่ไมสนใจภววิทยาและญาณวิทยา แตจะเนนคุณวิทยาเปนสําคัญ
ชาวจีนไมชอบเพอฝน แตชอบสิ่งที่นํามาปฏิบัติในชีวติ จริงได ชาวจีนจึงเปนนักปฏิบัติไมใชนกั ทฤษฎี
ไมตองการเพียงรู เพื่อรูอยางนักปรัชญาตะวันตก ปรัชญาจีนเนนจริยธรรมมากกวาสติปญญา
เพราะฉะนั้นปรัชญาจีนจึงเปนไปในทางจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรในดานตางๆ
สรุปแลว ปรัชญาจีนใหความสําคัญที่ตัวมนุษย และความสําคัญของมนุษยก็อยูที่เปนคนดี มี
ความรูและบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคมตลอดทั้งโลก ความรูที่ปรัชญาจีนเนนก็เฉพาะความรูที่สามารถ
ทําใหคนเปนคนดีมีคุณธรรมเทานั้น ความรูอยางอื่น ปรัชญาจีนไมสนใจ และแมความรูที่สามารถทําให
คนเปนคนดีก็เชนกัน ถารูเพียงแคทฤษฎีกใ็ ชไมได จะตองปฏิบัติตนใหไดตามความรูนั้นดวย เมื่อเปนคน
ดีแลวก็เรียกวานักปราชญ จากนั้นก็มงุ บําเพ็ญประโยชนตอ โลก เพราะฉะนั้นจุดมุงหมายสูงสุดของ
ปรัชญาจีนแทบทุกสาขา ตางก็มุงมั่นที่จะสงเสริม “ความเปนปราชญภายในและกษัตริยภายนอก” ความ
เปนปราชญภายใน คือบุคคลที่สามารถพัฒนาตัวเองใหมีคณ
ุ ธรรม สวนเปนกษัตริยภ ายนอก หมายถึง
บุคคลผูไดบําเพ็ญประโยชนอยางมหาศาลใหแกชาวโลก ทุกคนจะตองพยายามพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 2
อยางใหเกิดขึน้ ในตน คนเปนนักปราชญไดก็เพราะรูคณ
ุ ธรรม และปฏิบัติตามคุณธรรมเทานั้น สวนจะมี
ความรูอื่นหรือไมนั้นไมเปนประมาณ ทํานองเดียวกับคนเลว ก็ตองเปนคนเลวอยูอยางนั้น ไมวาจะมี
ความรูตางๆมากมายเพียงไร นักปรัชญา หวัง หยัง หมิง (พ.ศ. 2016 – 2072) ไดเปรียบเทียบความเปน
นักปราชญเหมือนทองคําบริสุทธิ์ไววา คนจะเปนนักปราชญไดก็เพราะมีคุณสมบัตทิ ี่จะเปนนักปราชญ
เทานั้น ไมคํานึงวาจะตองมีความรูสาขาตางๆมากหรือไม คุณภาพแตกตางกับปริมาณ ทองคําหนัก 8
ปอนด กับ 9 ปอนด ยอมมีปริมาณตางกัน แตคุณภาพของทองคําหาไดแตกตางกันไม หากผูใดยัง
คุณสมบัติทั้ง 2 อยาง คือ ความเปนปราชญภายใน และกษัตริยภายนอกใหสําเร็จได ผูนั้นก็จะไดรับ
เกียรติวา ปราชญราชา (Sage - King) ทํานองเดียวกับปรัชญา – ราชะ (philosopher - King) ในปรัชญา
ของเพลโต
ปรัชญาจีนมีมากมายอยางทีเ่ รียกวาปรัชญา 100 สํานัก แตเมื่อแบงเปนสํานักใหญๆแลวก็มี 6
สํานัก คือ สํานักปรัชญาเตา (Tao chia) สํานักปรัชญาขงจื้อ (Ju chia) สํานักปรัชญามอจื้อ (Mo chia)
สํานักปรัชญานิตินิยม (Fa chia) สํานักปรัชญาหยิน – หยาง (Yin – Yang chia) และสํานักปรัชญาหมิง
(Ming chia) ในบรรดา 6 สํานักนี้ 4 สํานักแรกทีย่ ังมีผลงานตกทอดมาถึงปจจุบนั และมีความสําคัญตอ
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วิถีชีวิตของคนจีนมาก เพราะฉะนัน้ จะขอกลาวเฉพาะปรัชญาทั้ง 4 สํานักเทานั้น ทรรศนะโดยยอยของ
ทั้ง 4 สํานัก มีดังนี้
สํานักปรัชญาเตามีความเห็นวา ขึ้นชื่อวาคนนั้นยุงเหยิงไมมีที่สิ้นสุดเปนที่ตั้งแหงปญหาทั้งปวง
ยิ่งคิดยิ่งทําอะไรมากก็ยิ่งยุงมาก จะแกไขอยางไรก็ไมมที ี่สิ้นสุด สูปลอยไปตามธรรมชาติ สนับสนุนให
เขาหาธรรมชาติจะดีกวา พวกที่มีความเห็นอยางนี้ก็มีเหลาจื้อ จวงจื้อ เปนตัวแทน
สํานักปรัชญาขงจื้อมีความเห็นวา ขนบธรรมเนียมโบราณที่ดีงามมีอยูมาก ควรทีจ่ ะไดฟน ฟูเรื่อง
ที่ดีงามนั้นขึ้นมาใหม แลวนํามาเปนหลักประพฤติปฏิบัติ พวกที่มีความเห็นอยางนี้กม็ ีขงจื้อ เมงจือ้ เปน
ตัวแทน
สํานักปรัชญามอจื้อมีความเห็นวา เรื่องที่ลวงมาแลวก็เหมาะกับคนสมัยนั้น ไมควรรื้อฟนขึ้นมา
อีก ควรจะหาอะไรใหมๆที่เหมาะสมมาเปนหลักยึดเหนีย่ วจะดีกวา พวกที่มีความเห็นอยางนี้มี มอจื้อ
เปนตัวแทน
สํานักปรัชญานิตินิยมมีความเห็นวา ธรรมชาติดั้งเดิมของคนมีแตความชั่วราย จึงจําตองใชอํานาจ
และกฎหมายมาเปนเครื่องควบคุม พวกทีม่ ีความเห็นอยางนี้มี ฮั่น เฟย จื้อ เปนตัวแทน

๒. ปฐมกําเนิดปรัชญาจีน
ปรัชญาจีนเกิดขึ้นมาในสมัยปลายพุทธกาล โดยมี 2 สํานักใหญๆ ไดแก สํานักเหลาจื้อ คือ
ปรัชญาเตา กับสํานักขงจื้อ คือปรัชญาขงจื้อ ตอมาปรัชญาทั้ง 2 สํานัก ไดแตกตัวออกไปเปนสํานัก
ตางๆอีกมากมาย แตทั้งสํานักเหลาจื้อ และสํานักฃงจื้อตางก็ไดรับปรัชญาสมัยโบราณมาใชในปรัชญา
ของตนดวย โดยคงไวบาง เปลี่ยนแปลงบาง ตีความหมายใหมบา ง ตามความเหมาะสม เหตุนจี้ ึงควรได
ศึกษาปรัชญาพื้นฐานสมัยโบราณของจีนดวย
เชื่อกันวา สิ่งที่เปนบอเกิดปรัชญาจีนสมัยโบราณ ก็คือความคิดเรื่องปา กวา (Pa Kua) หรือโปย
กาย ปากวา หรือเสนตรง 3 เสน รวมเปนกลุมได 8 กลุม เรียงกันเปนวงกลม ลอมรูป หยิน – หยาง
ซึ่งอยูตรงกลาง เสน 3 เสน แบงเปน 2 แบบ คือ เขียนเปนเสนติดกัน ไมขาดทั้ง 3 เสน
(
) แบบนี้เรียกวา หยาง – เหยา (yang - yao) กับอีกแบบหนึ่ง เขียนเปนเสนตรง แต
ขาดแยกจากกัน (
) แบบนี้เรียกวา หยิน – เหยา (yin - yao) ความจริงการขียนเสน ก็
เปนเพียงสัญลักษณแหงความคิดเทานั้น กลาวคือ เสนทั้ง 8 กลุม แตละกลุมแทนธาตุทั้ง 8 ตามความ
เชื่อของคนจีนโบราณ ธาตุทั้ง 8 ก็มี ดิน น้ํา ลม ไฟ สวรรคหรือฟา ฟารองหรือสายฟา ภูเขา และ
หนองบึง ตัวอยางเชน
แทนฟา
แทนดิน
แทนน้ํา
แทนลม
แทนไฟ เปนตน และธาตุทงั้ 8 นี้ อาจยอลงเหลือ 4 คือ
ดิน น้ํา ไฟ ลม และจากธาตุ 4 ยอลงเหลือ 2 คือ หยิน (yin) กับหยาง (yang) หยินกับหยางจึงเปน
เรื่องมูลฐานของปรัชญาจีน

๑๐
๓. หยิน – หยาง คืออะไร
หยิน – หยางเปนสภาวะธรรมชาติที่มีอยูคูกัน เปนมูลธาตุ กอใหเกิดสิง่ ตางๆขึ้นมา หยินเปน
พลังงานลบ สงบนิ่ง แสดงออกในรูปตางๆ เชน ความมืด ความหนาว ความชืน้ ความแฉะ ความ
ออนแอ ความออนโยนละเพศหญิง เปนตน สวนหยางเปนพลังงานบวก เคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่ง
แสดงออกในรูปตางๆเชน ความสวาง ความรอน ความอบอุน ความแหง ความแข็งแรง ความมั่งคง
และเพศชาย เปนตน หยินกับหยาง เปนสภาวะที่ตรงขามกัน แตก็ไมเปนศัตรูกัน ตางสมโยคเขาหากัน
สนับสนุนกัน กอใหเกิดสรรพสิ่งขึ้นมาในโลก ฝายใดทีม่ ีอัตราสวนมากกวา หรือแข็งแรงกวา ก็จะ
ปรากฏผลออกมาในทางพลังงานนั้น อยางเชน ผูชาย ก็มีธาตุหยางในอัตราสวนมากกวาธาตุหยิน สวน
ผูหญิงก็มีธาตุหยินมากกวาธาตุหยาง เหลานี้เปนตน เพราะฉะนัน้ ในแตละอยางจึงมีทั้งหยินทั้งหยางผสม
อยูดวยกัน ในอัตราสวนที่ตางกัน และก็เพราะหยิน – หยางนี่เอง จึงเปนเหตุใหเกิดมีสิ่งคูกันในโลก เชน
ดวงอาทิตยกับดวงจันทร รอนกับหนาว สุขกับทุกข สมหวังกับผิดหวัง กลางวันและกลางคืน เปนตน
ชาวจีนสมัยโบราณ เชื่อวาทองฟาเปนหยาง และแผนดินเปนหยิน อาศัยหยินและหยางมา
ประกอบกัน เปนเหตุใหเกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นในโลก เรื่องหยิน – หยางก็ทํานองในวิทยาศาสตร เรื่องกิริยา
(Action)และปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเปนของคูกัน ที่ใดมีกิริยา ที่นั่นก็มีปฏิกิริยา
๔. ประวัติการใชเครื่องหมาย ปา กวา
สันนิษฐานกันวา เมื่อประมาณ 5,000 ปเศษมาแลว พระเจาฟูสี (Fu - Hsi) ทรงเปนผูคิดขึ้น
พระราชาองคนี้ ทรงนําความเจริญหลายอยางมาใหชาวจีน เชน ทรงวางระเบียบการสมรส และระเบียบ
ใหคนมีแซมีเหลา เปนตน พระองคทรงเปนนักปราชญ ทรงครุนคิดปรัชญาโลกหรือชีวิต ทรงเห็นวา
โลกหรือชีวิต ประกอบดวยธาตุ 8 อยาง ดังกลาวมาแลวนี้
ตอมาถึงสมัยพระเจาเหวน หรือเหวิน (King - Wen) ผูสถาปนาราชวงศโจว (Chou) และอุปราช
ไดจัดทําใหเสนเหลานี้เปนระบบระเบียบขึน้ มาเพื่อใชเปนเครื่องหมายแหงความคิด และตั้งแตนั้นเปนตน
มา ความคิดเรือ่ งปา กวา ไดกลายเปนรากฐานทั้งของปรัชญาและไสยศาสตรจีน
สวนเครื่องหมายหยิน – หยาง ตอมาถือกันวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ ชาวจีนนิยมติดไวตามประตูบาน
เพื่อปองกันภูตผีปศาจ และเครื่อหมายหยิน – หยางนี้ตลอดทั้งเสน ปา กวา ทางประเทศเกาหลีใตก็ได
นําไปใชเปนตราในธงชาติของตนดวย
ปรัชญาจีนที่สําคัญมี 4 สํานักดังกลาวแลว แตเมื่อวาถึงนักปรัชญาที่เดนๆของทั้ง 4 สํานัก ก็มี
8 คน คือ เหลาจื้อ ขงจื้อ มอจื้อ หยางจือ้ เมงจื้อ จวงจื้อ ซุนจื้อ และฮั่น เฟย จื้อ ซึ่งจะไดกลาวถึง
ปรัชญาของแตละคนไปตามลําดับที่เรียงไวดังตอไปนี้
๕. ปรัชญาจีน : โหงวเฮงของสุนขั

๑๑
การดูโหงวเฮงของสุนัข ตามตําราจีน ในสมัยกอน คนจีนไดมีการดูโหงวเฮงของสุนัข หรือ
ลักษณะของสุนัขวา สุนัขตัวไหนมีอุปนิสัยอยางไร สุนัขตัวไหนใหคณ
ุ ใหโทษอยางไร หรือแมแตลักษณะ
หรือโหงวเฮงของสุนัขนั้นบอกถึง เคราะหรายของสุนัขตัวนั้นอยางไร แลวก็ไดจดสถิติเอาไวใหชนรุนหลัง
ไดนํามาศึกษา
กอนที่เราจะมาเรียนรูถึงโหงวเฮงของสุนัข เรามาทําความรูจักกับ ปรัชญาจีน ที่ไดเปรียบ
ความหมาย ของธาตุทั้ง 5 กับอวัยวะตางๆบนใบหนาของสุนัขกันกอน
ปรัชญาจีน ไดเปรียบเทียบอวัยวะบนใบหนาของสุนัขกับธาตุทั้ง 5 เอาไวดังนี้
ธาตุดิน คือ จมูก
ธาตุน้ํา คือ ปาก
ธาตุไม คือ คิว (โหนกคิว้ )
ธาตุไฟ คือ ตา
ธาตุทอง คือ ใบหู
ปรัชญาจีนไดกลาวเปรียบเทียบธาตุกําเนิด หรือเสริมและธาตุปรปกษ หรือขมกัน ดังนี้
ธาตุกําเนิด หรือ เสริมกัน
ธาตุปรปกษ หรือขัดกัน
ดิน ใหกําเนิด ทอง
ดิน ปรปกษหรือขม น้ํา
ทอง ใหกําเนิด น้ํา
น้ํา ปรปกษหรือขม ไฟ
น้ํา ใหกําเนิด ไม
ไฟ ปรปกษหรือขม ทอง
ไม ใหกําเนิด ไฟ
ทอง ปรปกษหรือขัด ไม
ไฟ ใหกําเนิด ดิน
ไม ปรปกษหรือขม ดิน
เมื่อเราไดเรียนรูถึงการเปรียบเทียบของปรัชญาจีนเกีย่ วกับอวัยวะบนในหนาสุนัขและธาตุกําเนิด
และธาตุปรปกษแลว ทีนี้เรามาดูลักษณะหรือโหงวเฮงสุนัขตามตําราจีนที่ไดกลาวเอาไว
ลักษณะของสุนัขที่มีจมูกใหญสมลักษณะดุจดั่งจมูกราชสีห (ธาตุดินสมบูรณ) มีโหนกคิ้วใหญสม
ลักษณะ มีขนคิ้วตั้งเดนชัดมีสงา (ธาตุไมสมบูรณ) คือ ธาตุดิน และธาตุไมที่สมดุลไมขมหรือเปนปรปกษ
ตอกัน สุนัขนัน้ จะมีอุปนิสัยใจกลา ดุแตขมึ ปากไมพลอยไมเหาสงเดชใหศัตรูไดรูตวั จากลักษณะทีม่ ีธาตุ
ดินที่สมบูรณนั้นยอมใหกําเนิดหรือเสริมใหธาตุทองสมบูรณไปดวย กลาวคือ หูจะดี เมื่อไดยนิ เสียงอะไรที่
ทําใหเปนทีน่ าสงสัย หูจะตั้งขึ้นอยางสงา เพื่อฟงทิศทางของเสียงนั้นใหแนชดั กอนทีจ่ ะวิ่งไปหาทิศทางที่
เกิดเสียง จัดไดวาเปนสุนัขที่ฉลาดมาก มีหูที่วองไวตอเสียง เหมาะเปนสุนัขเฝาบาน หรือสุนัขปฏิบัติการ
ตางๆ
ในดานตรงกันขาม หากสุนัขนั้น มีจมูกทีเ่ ล็ก หรือบี้แบนไมมีสงาราศี (ธาตุดินพรอง) แตมีโหนก
คิ้ว หรือขนคิ้วตั้งชันเดนชัด (ธาตุไมสมบรูณ) คือ ธาตุไมขมหรือเปนปรปกษกับธาตุดิน ลักษณะหรือโหง
วเฮงของสุนัขแบบนี้จัดวาเปนสุนัขที่ ดุแตขี้ขลาด ไมฉลาด ไมวองไว ปากพลอยเหาไปทั่วไมวาจะเห็น
อะไร กลาวคือชอบใชเสียงขมศัตรูเพราะความกลัวของตัวเอง ทําใหเปนที่รําคราญแกเจาของ เมื่อธาตุดิน
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พรอง การใหกําเนิดธาตุทองยอมไมสมบรูณ กลาวคือ หูจะไมไว การประเมินผลทางสายตาจะชาไมทัน
การณ บางครั้งหนีศัตรู แตก็ยงั เหาทั้งๆที่เจาตัวก็เดินหนีไปดวย สุนัขชนิดนี้เหมาะกับ เจาของที่ไมชอบ
ความเงียบ และเลี้ยงสุนัขไวเพื่อเปนเพื่อนเทานั้นหมายเหตุ หากจมูกเล็กไมสมสวน และมีโหนกคิว้ เล็ก ขน
คิ้วไมเดนชัด เรียกวา ธาตุสมดุลยในเชิงพรอง จัดเปนสุนขั ที่ไมเดน หากจะเลีย้ งไวก็แคไวเปนเพื่อน ทําให
เจาของมีงานทําเพิ่มขึ้นเพราะตองหาอาหารมาเลี้ยงมันเทานั้นเอง
ลักษณะของสุนัขที่มีใบหูใหญ ใบหูตั้งโดยใบหูดานรับเสียงหันบิดมาดานหนา ดูสงาดุจดั่งใบหู
ของหมาปา(ธาตุทองสมบูรณ) มีแววตาทีส่ ดใสกลมโต (ธาตุไฟสมบูรณ)คือ ธาตุไฟและธาตุทองสมดุลไม
ขมกัน บงบอกถึงความเปนสุนัขที่มีพลังอํานาจ กลาหาญ ฉลาด เหาเกงแตก็สูจริงไมใช
เกงแตปาก ถากัดศัตรูแลวไมคอยยอมปลอยงายๆ ลักษณะเชนนี้ เพราะธาตุทองสมบูรณก็จะไปเสริมธาตุน้ํา
ใหสมบูรณคือ ปาก กรามแข็งแรง เหาเกง และกัดเกงคะ สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไวเฝาบาน เฝาสวนไว
เตือนภัยจะดีมากในดานตรงขาม หากสุนัขนั้นมีใบหูเล็ก ตั้งขึ้นแตหงายคลอยไปดานหลัง หรือใบหูตกพับ
ลง (ธาตุทองพรอง)แตมีแววตาสดใสกลมโต (ธาตุไฟสมบูรณ) คือ ธาตุไฟขมธาตุทอง ลักษณะนี้จดั วาเปน
สุนัขที่ขี้ขลาด ชอบจองแตจะกินเทานัน้ เหาเกง แตพอศัตรูเอาจริง จะวิ่งแบบไมคิดชีวิต พอตั้งหลัก
เห็นศัตรูอยูห างมากๆก็จะหันมาเหาตอ เลีย้ งเชื่องงาย เพราะชอบกิน เมื่อใครใหของกินจะตีสนิททันที สุนัข
ชนิดนี้เหมาะสําหรับเลี้ยงไวเปนเพื่อนแกเหงา เพราะประจบเจาของเกง ไมเหมาะที่จะเลี้ยงไวหวังเฝาบาน
เพราะเมื่อมีคนแปลกหนาเอาของใหกินก็จะตีสนิททันทีหมายเหตุ หากใบหูเล็ก หรือพับลงไมสมสวน และ
แววตาระหอยไมแวววาวตาเล็ก เรียกวา ธาตุสมดุลในเชิงพรองสุนัขชนิดนี้จะเฉื่อย ไมวา คนแปลกหนาจะ
เขามาในบานก็ไมสนใจทีจ่ ะเหา มีแตจะเขาไปคลอเคลียเดินตามคนแปลกหนา เพื่อหวังจะมีอะไรใหกนิ
หรือไม สุนัขลักษณะนีเ้ ลี้ยงไวเปนเพื่อนแกเหงาเทานัน้ เอง
ลักษณะสุนัขที่มีรูปปากที่ยาวสมสวน เมือ่ อาปากมีเขี้ยวที่ดูงามแข็งแรงดุจดังราชสีหหรือหมาปา มี
กรามที่ไดสัดสวน (ธาตุน้ําสมบูรณ) มีจมูกใหญ สันจมูกงามไดสัดสวน (ธาตุดินสมบูรณ) สุนัขที่มีลักษณะ
เชนนี้ จัดเปนสุนัขที่มีอุปนิสัยเจาอารมณ เกเร เมื่อเห็นสุนัขตัวอื่นๆ จะขมไวกอน ไมยอมใหตวั อื่นเปน
ใหญกวาตน ชอบเปนผูนําไมยอมเปนผูตาม หากเลี้ยงไวรว มกับสุนัขอื่น เจาของตองคอยดุหามไมใหไป
รังแกตัวอืน่ ๆ ชอบสงเสียงคํารามขมศัตรู ดุรายพอสมควร เจาเลห เปนสุนัขที่คอนขางที่จะหวงของในบาน
หากมีคนแปลกหนามาหยิบฉวยของในบริเวณบาน จะคํารามใสทันที ลักษณะที่มีธาตุน้ําที่สมบูรณเชน
นี้ยอมสงผลใหเสริมหรือใหกําเนิดธาตุไมใหสมบูรณดว ยคือ จะหนาผากที่ใหญ โหนกคิ้วใหญ เปนผลใหมี
มันสมองที่ชวยในการประเมินผลไดดี สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไวเฝาบาน ไร สวนเพื่องานปฏิบัติการ
เชน ดมกลิ่นคนหา เปนตน
ในดานตรงขาม หากมีปากทีไ่ มสมคือ สั้นไป หรือยาวจนเกินไป มีเขีย้ วที่เล็กไมแข็งแรง มีกรามที่
ดูแฟบไมสมสวน รูปปากแคบ (ธาตุน้ําพรอง) มีจมูกใหญ สันจมูกงามสมสวน (ธาตุดินสมบูรณ) คือ ธาตุ
ดินขมธาตุน้ํา ลักษณะเชนนีจ้ ัดเปนสุนัขที่เจาเลหดานเจาชู และชอบกินไมเลือก ปากเปราะ เหาไมเลือก
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เวลา เจาของเผลอไมไดชอบหนีเทีย่ วไปทั่ว สุนัขชนิดนี้เลี้ยงไวเพื่อแสวงหาบุญ คือ เลี้ยงเอาบุญนัน้ เองนะ
ครับ มันตองเจ็บตัวเพราะโดนสุนัขอื่นกัดเปนประจํา แลวเจาของก็ตองรักษาแผลใหมนั เอาบุญ
ลักษณะสุนัขที่มีโหนกคิวใหญสมสวน มีขนคิ้วดูเดนชัด กะโหลกดานหนาดูใหญ (ธาตุไม
สมบูรณ) มีหทู ี่ตั้งชันมีสงา (ธาตุทองสมบูรณ) มองดูรูปหนาทั่วไปสมสวน จัดเปนสุนัขที่ฉลาดคลองแคลว
วองไว ดุเมื่อเจาของไมอยูใกล เชื่อฟงเจาของเปนสุนัขที่ชางสังเกตอาการของเจาของไดเกง โดยเฉพาะเมื่อ
มีคนแปลกหนาเขามาในบริเวณบาน หากเจาของแสดงความเปนมิตรกับคนแปลกหนา มันจะไมทาํ รายคน
แปลกหนา แตถาหากคนแปลกหนาแสดงความเปนศัตรูกับเจาของ หรือเจาของมันแสดงอาการไมชอบใจ
ที่คนแปลกหนาเขามาในบาน มันจะแสดงความดุรายเกรีย้ วกราดออกมาทันที ลักษณะที่มีธาตุไมทสี่ มบูรณ
ยอมสงผลใหกําเนิดหรือเสริมธาตุไฟคือแววตาใหสมบูรณดว ยสุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไวเปนเพือ่ น
และเฝาบาน หรือไรสวนไดดที ีเดียว คอยเปนเพื่อนยามอยูค นเดียวในบานในดานตรงขาม หากสุนัขนัน้ มี
โหนกคิว้ กระโหลกดานหนาเล็ก หรือขนคิ้วไมเดนชัด (ธาตุไมพรอง) แตกลับมีใบหูที่ใหญตั้งชัน (ธาตุ
ทองสมบูรณ) ลักษณะเชนนี้เรียกวา ธาตุทองขมธาตุไม จัดเปนสุนัขที่หทู ี่ไว แตการประเมินผลของสมอง
และการมองเห็นไมดเี ทาทีค่ วร มีความซื่อสัตย เชื่อฟงเจาของไดดี ขี้ระแวงกับเสียงที่ไดยินเหาเกง สุนัข
ชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไวเฝาบาน เพื่อนเหาเตือนเจาของหากมีคนเขามาในบริเวณบาน
และเปนเพื่อนแกเหงาไดดีเหมือนกัน
หมายเหตุ หากธาตุไมและธาตุทองดังกลาว สมดุลในเชิงพรอง ก็คิดเสียวาเลี้ยงสุนัขดาวนสักตัว
เพื่อเอาบุญ และเพื่อไมใหดเู งียบเหงาก็แลวกันนะครับ ปลอยไปเดีย๋ วโดนสุนัขอื่นไลกัด หรือไมอาจเกิด
อุบัติโดนรถทับตาย
ลักษณะสุนัขที่ มีแววตาสดใส กลมโตสมสวน(ธาตุไฟสมบูรณ) มีปากที่ยาวสมสวน มีเขี้ยวทีใ่ หญ
ยาว และกรามที่แข็งแรง (ธาตุน้ําสมบูรณ) ลักษณะเชนนีจ้ ัดเปนสุนัขทีด่ ุมาก ไมคอยเหา แตชอบคําราม มี
เสียงที่นากลัว เปนสุนัขที่เอาจริง กัดจริง เมือ่ กัดแลวจะไมคอยยอมปลอย เปนสุนัขที่ดเู ครงขรึมนากลัวเปน
พิเศษ การมีธาตุไฟที่สมบูรณยอมจะใหกาํ เนิดหรือเสริมธาตุดินใหสมบูรณดวย กลาวคือจะทําใหดูมีสงา
อยางนาเกรงขาม มีความฉลาดในเชิงตอสูก ับศัตรู ไมคอยเปนมิตรกับคนแปลกหนา สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะ
เลี้ยงไวเฝาบาน ไร สวน หรือเปนสุนัขปฏิบัติการ ในการดมกลิ่น ฯลฯ
ในดานตรงขาม หากมีลักษณะ แววตาระหอย ไมสดใส (ธาตุไฟพรอง) แตมีปากทีย่ าวสมสวน มี
เขี้ยวและกรามที่แข็งแรงสมบูรณ (ธาตุน้ําที่สมบูรณ) ลักษณะเชนนีเ้ รียกวาธาตุน้ําขมธาตุไฟ จะเปนสุนัขที่
เหาเกง ชอบขูด วยเสียงเหา เพื่อใหศัตรูเกรงกลัว การประเมินผลดานสายตาไมดีเทาทีค่ วร สวนเมื่อมีเสียง
ทําใหสงสัย จะใชวิธีเหาขมไวกอน สุนัขชนิดนี้เหมาะทีจ่ ะเลี้ยงไวเฝาบานนะดีครับ ปากไวดีพอสมควร
หมายเหตุ หากธาตุไฟ และธาตุน้ํา สมดุลในเชิงพรอง ลักษณะเชนนี้ เลี้ยงไวเปนเพือ่ นๆเลนดีครับ
ไมเหา ไมกัดใครดี วันๆไดแตกินแลวก็เดินเลนรอบบาน เปนเพื่อนเลนกับเจาของดีคะ จากการดูอุปนิสัย
ของสุนัขดวยการเปรียบเทียบกับธาตุตางๆตามหลักปรัชญาจีนดังไดกลาวมาในขางตน หากทานทีส่ นใจ
ศึกษา ก็จะสามารถทราบถึงอุปนิสัยของสุนัขที่ทานเลี้ยงไวครับ ที่กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงสวนทีช่ วยเปน
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แนวทางในการศึกษาใหลึกซึ้งตอไป ในแตละหัวขอทีก่ ลาวมา หากลักษณะดีตามแตละหัวขอแลว ยัง
จะตองดูลักษณะอื่นใน 5 ลักษณะควบคูไ ปดวย หากลักษณะทั้ง 5 หรือ โหงวเฮงทั้งหมดสมดุลดีแลว
การดูจะตองดูลักษณะความเดนกวาหรือดอยกวาของแตละธาตุแลวประเมินผลตามธาตุที่เดนกวาดอยกวา
และตองเขาใจอีกวาไมวาเปนคนหรือสุนัข ไมมีอะไรที่จะดีไปเสียทั้งหมดรอยเปอรเซ็นตหรอก
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