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There has been some interest, in recent years, in certain theoretical similarities between the
philosophy of Edmund Husserl and that found in Buddhist texts. Both systems focus on the
cognitive processes that allow us to participate in the intersubjective relations of our world
rather than on a positivistic analysis of that world. For Husserl, this analysis of the world, this
‘natural standpoint’, must be disconnected in order to ‘go to the things themselves’, to turn
away from the outside world and concentrate on consciousness itself.
This notion of a cognitive disconnection is found throughout the Buddhist doctrines in the
notion of suññata, (voidness, emptiness or nothingness). The ultimate aim, in the mental
practices formed around this doctrine, is the ‘sign-less concentration of mind’ (animitta
cetosamādhi). In the CūỊasuññata sutta, this state is arrived at through a series of such mental
disconnections. One disconnects from perception of the ‘assembly of men and women’, from
perception of earth, through to the ‘base of neither-perception-nor-non-perception’ and
nothingness as sign-less concentration. Therefore, the notion of voidness is seen, in the Pāli
canon, as an absence of signs, symbols and signifiers, a state of bare awareness (sati).
Husserl’s idea that we all carry a ‘natural thesis’, a thesis about the natural world that is ‘present
to hand’, is related to the Lacanian view of a ‘symbolic order’; a linguistic ordering of our
perceptions of the world. The goal of both phenomenologists and Buddhists is a reduction in
the influence of this cognitive nucleus of pre-conditioned relations and ideological
conventions.

พุทธศาสนา ฮุสเซิร์ล และความว่ าง
ดร. เจฟ วิวสัน2
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา (ผม)ได้ มีความสนใจในความคล้ ายคลึงของทฤษฎี ระหว่างปรัชญาของ เอ็ทมุนท์ ฮุ
สเซิร์ล และปรัชญาที่พบในคัมภีร์พุทธศาสนา หลักปรัชญาทังสองระบบนี
้
้เจาะจงถึงกระบวนการรับรู้ ซึ่ง ทา
ให้ เราเป็ นส่วนในความสัมพันธ์ ระหว่างอัตวิสัย กับโลกของเรา มากกว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบปฏิ
ฐานนิยม3 ต่อโลกนัน้ ๆ สาหรับฮุสเซิร์ลแล้ ว การวิเคราะห์เพื่อเข้ าใจโลกนัน้ , คือจุดยืนตามธรรมชาติ, ต้ อง
แยกขาดจากกัน เพื่อนาไปสู่สิ่งต่าง ๆ ด้ วยตัวมันเอง และเพื่อถอยห่างจากโลกภายนอก แล้ วจดจ่ ออยู่
เฉพาะจิตใต้ สานึกอย่างเดียว
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นักวิจยั อาวุโส ประจาสถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย ประเทศออสเตรเลีย
แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) เน้นว่าว่าความรู ้ไม่ควรมาจากการคาดเดาหรื อการหยัง่ รู ้ภายใน แต่ควรมาจากปรากฏการณ์ที่สามารถวัด ตรวจสอบ
ประจักษ์ได้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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แนวคิดเรื่ องการตัดขาดจาการรับรู้นี ้ สามารถพบได้ ในคาสอนทางพระพุทธศาสนา ในแนวคิดเรื่ อง“สุญญ
ตา” (ความว่าง, ความว่างเปล่า, หรือ ความไม่มี) วัตถุประสงค์สงุ สุด ในกระบวนการทางจิตภาวนา ที่พบได้
ในหลัก การนี ้ คือการทาสมาธิ แบบปราศจากนิ มิ ต (อนิ มิ ต เจโตสมาธิ ) ในจู ฬ สุญ ญตสูต ร ได้ ก ล่ าวถึง
ประสบการณ์ภายในของการทาสมาธิดงั กล่าว จะถูกรับรู้ ได้ ผ่านลาดับชัน้ ของการตัดขาดทางจิต ผู้ปฏิบตั ิ
ตัดขาดจาก การรับรู้แห่ง “กลุ่มบุรุษและสตรี ”, จากการรับรู้ ของโลก, ตลอดถึงฐานแห่งฌานสมาบัติ หรื อ
“เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา” และถึงความว่างเปล่าอย่าง เจโตสมาธิอนั ไม่มีนิมิต ดังนันแนวคิ
้
ดเรื่ อง
ความว่าง ทีพ่ บได้ ในพระไตรปิ ฏกบาลี กล่าวถึง ความหายไปแห่งนิมิต สัญลักษณ์และเครื่ องหมาย รวมทัง้
ภาวะของการมีสติอย่างเดียว[ที่ปราศจากนิวรณ์]
แนวคิ ด ของ ฮุส เซิร์ล ที่พ วกเราพากันยึด ถือ ในชื่ อ “ทฤษฎีทางธรรมชาติ ” อันเป็ นทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
ธรรมชาติของโลกที่ “อยู่เฉพาะหน้ าเรา”มีความสัมพันธ์ กับมุมมองแบบลาค็อง เรื่ อง ลาดับแห่งสัญ ญะ
ลาดับทางภาษาในการรับรู้ต่าง ๆ ต่อโลกของเรา เป้าหมายของทังนั
้ กปรากฏการณ์ วิทยาและชาวพุทธ คือ
การลดทอนอิ ท ธิ พ ลของจุ ด หลั ก แห่ ง การรั บ รู้ ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ ต่ อ สิ่ ง ที่ ถู ก ปรุ ง แต่ ง และวิ ถี แ ห่ ง อุ ด มคติ

