บทที่ ๒
ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาถึงความเปนมาของปรัชญาอินเดียสมัยกอนพุทธกาล
๒. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทางปรัชญาอินเดียสมัยกอนพุทธกาล
๒.๑ ความนํา
แนวคิ ด ทางปรั ช ญาได มี ก ารศึ ก ษาค น คว า วิ เ คราะห แ ละเป น ที่ ย อมรั บ ร ว มกั น ว า มี
พัฒนาการมาจากธรรมชาติประการหนึ่งของมนุษย คือ ความรูจักสงสัยใครรูและการรูจักตั้งคําถามตอ
สรรพสิ่งที่อยูรอบตัวแลวพยายามคิดคนหาคําตอบเพื่อคลายความสงสัยในเรื่อง รอบตัวมนุษย ตั้งแต
เรื่องงาย ๆ ที่เปนรูปธรรมอันสามารถมองเห็นได สัมผัสไดดวยสัมผัสที่หยาบ จนถึงเรื่องที่ละเอียด
ลึกซึ้งที่เปนนามธรรมอันไมสามารถมองเห็นได ไมสามารถสัมผัสไดดวยสัมผัสที่หยาบ หากตองใช
ประสาทสัมผัสที่ละเอียดขึ้น โดยสรุป ธรรมชาติของมนุษยมีความสงสัยทั้งในสิ่งที่รูที่มองเห็นและสัมผัส
ได ทั้งในสิ่งที่ไมรูที่ไมสามารถมองเห็นและสัมผัสได
ความสงสัยใครรูของมนุษยมีรากฐานมาจากความไมรูของมนุษยเอง เพราะความไมรูจึง
สงสัย เพราะสงสัยจึงใครรู เพราะใครรูจึงเสาะแสวงหาความรูในสิ่งที่สงสัย เพราะการเสาะแสวงหา
ความรู จึงเกิดมีกระบวนการหาความรูหลากวิธี และดวยวิธีการแสวงหาความรูเหลานั้น มนุษยจึงมี
ความรูในหลายสิ่งทั้งที่อยูใกลตัวและหางไกลออกไปอีก ทั้งที่เปนเรื่องของตนเองและของผูอื่น ทั้งในวง
แคบและวงกวาง แนวคิดความเห็นเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวง รวมถึงชีวิตของมนุษยดวย ในทางปรัชญา
เรียกวา โลกทัศน และ ชีวทัศน ทั้งสองคํานี้มักจะใชรวมกัน มีผูใหเหตุผลในการนําสองคํานี้มาใช
รวมกันวา โลกทัศน ชีวทัศน เพราะวาเปนการมุงแสดงถึงความสัมพันธที่แยกไมออกระหวางโลกและ
ชีวิต โดยเฉพาะชีวิตมนุษยที่มีชองทางรับรูและสติปญญาคิดตรึกตรอง พิจารณาในขั้นตน เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธดังกลาว ถึงกับกลาววา “ถาไมมีชีวิตที่รับรูไดแลว การมีอยูของโลก ยอมไมปรากฏ เมื่อ
เชนนั้น ก็ไมมีความคิดเห็นใด ๆ ไมวาในเรื่องของโลกหรือชีวิต ความคิดเห็นเรื่องโลกและเรื่องชีวิตจึง
๑
ควรดําเนินไปพรอมกัน”
แนวคิดทางปรัชญาจึงเปนแนวคิดที่มุงศึกษาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษยที่เชื่อมโยง
กับกาลเทศะ กลาวคือ โลกและชีวิตในอดีตมีอยูหรือไม โลกและชีวิตที่เปนอยู ณ ปจจุบันเปนเชนไร
โลกและชีวิตในอนาคตจะดําเนินตอไปในลักษณะไหน จะเปนอยู ณ ที่ใด ลักษณะไหน และมีอะไรเปน
เหตุปจจัยหรือตัวแปรสําคัญที่ทําใหโลกและชีวิตคงอยูไมเปลี่ยนแปลง หรือทําใหโลกและชีวิตดับสูญ
มลายไป ในคัม ภี รวิ สุ ทธิ ม รรค พระพุ ท ธโฆษาจารย ได ป ระมวลความสงสั ยเกี่ ยวกั บชี วิ ตที่ โ ยงกั บ
กาลเวลาไว ๑๖ ประการ คือ ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในอดีต ๕ ประการ ไดแก (๑) ในอดีต เราไดมี
ไดเปนมาแลวหรือหนอ (๒) เราไดมีมิไดเปนหรือหนอ (๓) เราไดเปนอะไรหนอ (๔) เราไดเปนอยางไร
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หนอ (๕) เราไดเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ
ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในอนาคต ๕ ประการ ไดแก (๖) ในอนาคตกาล เราจักมีจักเปนหรือ
หนอ (๗) เราจักไมมีไมเปนหรือหนอ (๘) เราจักเปนอะไรหนอ (๙) เราจักเปนอยางไรหนอ (๑๐) เรา
จักเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ
ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในปจจุบัน ๖ ประการ ไดแก (๑๑) ในปจจุบัน เรามีอยูเปนอยูหรือ
หนอ (๑๒) เราไมมีอยูไมเปนอยูหรือหนอ (๑๓) เราเปนอะไรอยูหนอ (๑๔) เราเปนอยางไรอยูห นอ
(๑๕) สัตวผูนี้มาแตไหนหนอ (๑๖) สัตวผูนั้นจักเปนผูไปที่ไหนหนอ ๒
อยางไรก็ตาม คําตอบที่เปนผลของการศึกษาคนควาที่วานี้ จะมีความตรงกับความเปน
จริงหรือไม เปนสิ่งที่ไมอาจรูได หรืออาจไมสามารถรูไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูเชิงประจักษที่
ตัดสินดวยประสาทสัมผัสทั้งหาที่จํากัดของมนุษย กระนั้นก็ตาม สิ่งสําคัญไมไดอยูที่คําตอบนั้นเปน
ความจริ ง หรื อ ไม หากแต อ ยู ที่ คํ า ตอบนั้ น เป น ที่ ย อมรั บ และให ค วามพึ ง พอใจแก ผู ส งสั ย หรื อ เป น
คําอธิบายชุดหนึ่งแกผูสงสัยไดตางหาก
ตัวอยาง เชน การสืบคนหาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกและชีวิตในอดีต จนเกิดความรูเรื่องราว
ในอดีตทั้งของตนเองและผูอื่นของพระพุทธเจา ที่เรียกวา บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๓ ไมเพียงเทานั้น
พระพุทธเจายังทรงสืบคนและหยั่งรูถึงเรื่องราวในอนาคตไดตามประสงค เปนความรูพิเศษอีกประการ
หนึ่งเรียกวา อนาคตังสญาณ ๔ การหยั่งรูเห็นเรื่องราวในอดีตและอนาคตอยางตลอดสายเชนนี้ ทําให
หยั่งรูเห็นความเปนเหตุปจจัยที่เชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันกอใหเกิดวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ทั้ง
ทรงรูถึงมรรควิธีที่จะตัดกระแสแหงเหตุปจจัยที่นําไปสูความทุกขของมนุษยได จะอยางไรก็ตาม
พระองคทรงทราบถึงขอจํากัดของมนุษยที่ยังไมไดรับฝกฝนพัฒนาใหมีคุณสมบัติพิเศษดังกลาว จึง
ทรงสอนใหมนุษยเลิกสนใจเรื่องราวในอดีตเสีย ทั้งไมใหคาดหวังอยากรูเรื่องราวในอนาคต เพราะหาก
มัวสงสัยใครรูเรื่องในอดีตและอนาคตทั้งที่ตนไมมีศักยภาพพิเศษ จะทําใหเสียเวลาเปลาและไมมี
ประโยชนอันใดตอชีวิต แตทรงสอนใหตระหนักรูถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทําในปจจุบัน เปนการชี้ให
เขาใจวา การกระทําใดในปจจุบันนั้นจะสงผลในอนาคต ๕
การมุงคนหาคําตอบเพื่อคลายความสงสัยหรือเพื่อใหเกิดความรูในเรื่องที่สงสัย จึงเกิด
องคความรูที่เปนโลกทัศนและชีวทัศนใหไดศึกษาสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบันหลากหลายแนวคิด
มีทั้งแนวคิดที่เหมือนกันและแตกตางกัน และแนวคิดทางปรัชญาไดถูกแบงขั้วออกเปนสองฝายโดย
ถือเอาโคจรของดวงอาทิตยขึ้นและลงเปนเกณฑ คือ ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก ใน
การศึกษานี้ มุงศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง พุทธปรัชญา แตจะ
อยางไรก็ตาม พุทธปรัชญาไดชื่อวาเปนปรัชญาที่เกิดขึ้นในสังคมอินเดียโบราณที่มีแนวคิดมุงหักลาง
แนวคิดบางอยางในยุคนั้นที่เล็งเห็นวา เปนแนวคิดที่นําไปสูความทุกข สรางปญหาใหแกชีวิตมนุษย
และโลก ฉะนั้น กอนที่จะไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพุทธปรัชญา จึงจะศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิด
ทางปรั ช ญาก อ นที่ พุ ท ธปรั ช ญาจะเกิ ด ขึ้ น โดยสั ง เขปพอเข า ใจพอเป น แนวทางในการวิ เ คราะห
เปรียบเทียบใหเห็นถึงพัฒนาการของพุทธปรัชญา
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๒.๒ ความเปนมาของปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล
ปรัชญาอิ นเดีย หมายถึ ง ปรัช ญาทุกสํ านักหรื อทุกระบบที่เกิ ดขึ้น ในอินเดีย หรือที่คิ ด
สรางสรรคขึ้นไวโดยศาสดาและนักคิดที่เคยมีชีวิตอยูหรือกําลังมีชีวิตอยูในอินเดีย ปรัชญาอินเดียจึง
ไมไดหมายถึงเฉพาะปรัชญาฮินดูเทานั้น หากแตรวมถึงปรัชญาอื่นที่ไมใชปรัชญาฮินดูดวยอันมีพุทธ
ปรัชญา ปรัชญาเชน เปนตน ๖
แนวคิดทางปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล ใหความสนใจปญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของ
มนุษยเชนกับแนวคิดทางปรัชญาปจจุบัน ปญหาตาง ๆ ที่มนุษยในอดีตใหความสนใจยังคงเปนปญหา
ที่มนุษยในยุคปจจุบันใหความสนใจดวย และยิ่งมีพัฒนาการที่ซับซอนยิ่งขึ้นดวยเครื่องมือเทคโนโลยีที่
แสดงถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะแนวคิดดานอภิปรัชญา แนวคิดทางอภิปรัชญาของ
ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาลนั้น เกิดขึ้นเพราะสนใจในมนุษยโดยเฉพาะเรื่องความสุข ความทุกข หรือ
ความไมสุขไมทุกขของชีวิตมนุษยวา ทําไม มนุษยจึงตกอยูในสภาพเชนนั้น เพื่อสืบคนหาตนตอหรือ
สาเหตุของความสุข ความทุกข หรือความไมสุขไมทุกขของมนุษยที่วานี้ การคิดคน สืบหาสาเหตุที่วา
นั้นจึงเปนที่มาของเนื้อหาอภิปรัชญาอินเดียสวนหนึ่ง เชนมีความเชื่อวา มีบางอยางที่อยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณตาง ๆ ที่ประจักษในชีวิตประจําวันและปรากฏการณทางธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งทรงพลัง มี
อํานาจดลบันดาลใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นและเปนไปโดยประการตาง ๆ ได และยังมีความเชื่ออื่น ๆ อีกซึ่ง
จะไดศึกษาวิเคราะหตอไป
วิธีคิดเพื่อสืบคนหาคําตอบลักษณะนี้ เปนการสืบคนหาสิ่งที่ไมประจักษจากสิ่งที่ประจักษ
หรือสาวจากผลไปหาเหตุ อันเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของปรัชญาอินเดีย และลักษณะเชนนี้เปน
ลักษณะรวมที่มีอยูในปรัชญาตะวันตกดวย เชน วิธีการพิสูจนความมีอยูของพระเจา ดังไดยกตัวอยาง
ไวในบทที่ผานมา แมกระทั่งในพุทธปรัชญา จะพบวิธีการเสนอเหตุผลเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความจริง
บางอยางเชนกัน เชน การแสดงเหตุผลของพระกุมารกัสสปะเพื่อโตแยงทัศนะของพระเจาปายาสิ ๗
ปรั ช ญาอิ น เดี ย ก อ นพุ ท ธกาลนั้ น มี พั ฒ นาการมาจากการผสมผสานกั น ระหว า ง
แนวความคิดของ ๒ ชนเผา คือ คนพื้นเมืองเดิม เรียกวา มิลักขะบาง ทัสยุบาง ดราวิเดียนบาง กับชน
เผาอารยัน โดยถือวา แนวคิดของคนพื้นเมืองเดิม เปนระบบแนวคิดที่เกิดกอนแนวคิดที่ยึดถือตาม
คัมภีรพระเวทและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก คือ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาของ
คนพื้นเมืองเดิมของอินเดียกอนที่พวกอารยันจะอพยพลงมายึดครองนั้น คือ แนวคิดความเชื่อที่
เคารพนับถือและบูชาโลกธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ รวมทั้งตนไมใหญและภูเขา แนวคิดและความเชื่อ
มีลักษณะเปนวิญญาณนิยม (Animism) คือ เชื่อวา มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยูในสิ่งที่ตนนับถือ ซึ่ง
สามารถใหคุณและโทษแกมนุษยได จึงเกิดมีพิธีบูชาเซนสรวงเพื่อเอาใจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไมใหดล
บั น ดาลโทษ ภั ย แก ม นุ ษ ย และเพื่ อ ให ด ลบั น ดาลแต คุ ณ ความดี แ ก ม นุ ษ ย จนในที่ สุ ด วิ ญ ญาณ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นไดรับการยกยองขึ้นเปนเทพเจา และเชื่อวา ไฟ เปนทูตของเทพเจา ดังนั้น จึงทําการบูชา
เทพเจาดวยการนําเครื่องบูชาทั้งหลายเผาไฟ เพราะเชื่อวา (๑) เทพเจาไดเสวยแลว (๒) ควันไฟที่ลอย

๔
ขึ้นไปนั้นเปนสื่อระหวางเทพเจากับมนุษย นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อวา เทพเจาที่ตนเคารพนับถือนั้น
สถิตอยูบนสวรรคหรือบนยอดเขาสูง เชน ยอดภูเขาหิมาลัย ๘
เมื่อพวกอารยันไดอพยพเขามาตั้งรกรากในดินแดนแถบเดียวกัน คือ เมืองฮารัปปา และ
เมืองโมเหนโจดาโร จึงเกิดการผสมผสานระหวางแนวคิดของพวกอารยันกับคนพื้นเมืองเดิม คือ พวก
อารยัน แรกนั้น นับถือและบูชาพระอาทิตย เมื่อมาพบวาคนพื้นเมืองเดิมนักถือบูชาไฟ จึงพยายาม
ชี้ใหเห็นวา ไฟที่ยิ่งใหญนั้น คือ พระอาทิตย จึงควรนับถือพระอาทิตยอันเปนที่มาของไฟทั้งปวงในโลก
โดยนัยนี้ จนกลายเปนศาสนาและปรัชญาตามแนวคําสอนของคัมภีรพระเวทในยุคตอมา ๙
๒.๓ ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล
ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล (รวมถึงหลังพุทธกาลตอมาถึงปจจุบัน) ไดมีระบบแนวคิดที่
แตกตางกัน ๒ สายที่พัฒนาสืบทอดตอมาไมขาดสายและเปนที่ยอมรับรวมกันในวงการปรัชญาอินเดีย
โดยยึดเอาคัมภีรพระเวทเปนเกณฑในการแบงขั้วแนวคิด คือ
๑) อาสติ ก ะ ( Orthodox) หมายถึ ง ระบบแนวคิ ด ที่ ย อมรั บ ความถู ก ต อ งและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทโดยไมตองพิสูจน ถือวา คัมภีรพระเวทเปนศรุติ คือ ความรู สัจธรรมที่พระฤๅษี
ไดยินมาหรือไดรับการวิวรณมาจากเทพเจา เปนอมตธรรม นิตยธรรมและเปนปราณหรือลมหมายใจ
ของพระผูเปนเจา ดังนั้น คัมภีรพระเวทจึงไมใชผลงานของมนุษย ทั้งไมใชเปนที่คัมภีรที่เทวดาแตงขึ้น
ซึ่งเทากับยอมรับความมีอยูของพระผูเปนเจาสูงสุด เหลาฤาษีที่ไดรับเปดเผยจากพระผูเปนเจาจึงสั่ง
สอนทรงจํานําสืบตอกันมา นักปรัชญาฮินดูในยุคตอมา จึงไมกลาคัดคานความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระ
เวท เนื้อหาของคัมภีรจัดอยูเหนือเหตุผล (ตรรก) เพราะถือวาปญญาขั้นเหตุผลนั้นไมอาจใหความ
แนนอนโดยประการที่เหตุผลอื่นจะขัดแยงไมได โดยมากปญญาขั้นเหตุผลมักถูกหักลางดวยเหตุผลอีก
อยางหนึ่งเสมอ สํานักปรัชญากลุมนี้ ไดแก นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา เวทานตะ (บาง
แหงก็เรียกกลุมนี้วา ไวทิกวาท)
๒) นาสติกะ (Heterodox) หมายถึง ระบบแนวคิดที่ไมยอมรับความถูกตองและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวทแบบที่คัดคานไมได ไมเชื่อวา พระเวทเปนคัมภีร ศรุติมาจากเทพเจาที่ดล
บันดาลหรือวิวรณใหแกพวกฤๅษีแตอยางใด หากยอมรับคัมภีรพระเวทเปนผลงานของฤๅษีที่เปน
มนุษย ซึ่งยอมมีผิดมีถูกตามความรูความสามารถของผูรจนาขึ้นได ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามี
ขอความระบุถึงฤๅษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณที่เจนจบไตรเพทและทําหนาที่ถายทอดสอน
เนื้อหาคัมภีรพระเวท คือ ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามิตร ฤๅษียมตัคคี ฤๅษี
อังคีรส ฤๅษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภคุ ไมเพียงเทานั้น ยังคัดคานเนื้อหาที่
คัมภีรพระเวทอีกดวย แนวคิดทางปรัชญาที่จัดอยูในระบบเดียวกันนี้ ไดแก ปรัชญาจารวาก พุทธ
ปรัชญา และปรัชญาแหงศาสนาเชน ๑๐ (บางแหงก็เรียกกลุมนี้วา อไวทิกวาท)
ปรัชญาอินเดีย ๖๒ ลัทธิตามนัยแหงพรหมชาลสูตร

๕
ในคัมภีรทางพุทธปรัชญา ไดมีขอความที่กลาวถึงแนวคิดทางปรัชญาที่มีอยูกอนที่พุทธ
ปรัชญาจะเกิดขึ้น ถึง ๖๒ แนวคิดดวยการจําแนกตามสาเหตุแหงการเกิดแนวคิดแตละอยาง แสดงให
เห็นวา ความคิดเห็นของมนุษยนั้นตองมีเหตุหรือฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฐิหรือความคิดเห็น เพราะไมมี
ความสงสัยในสิ่งนี้ เล็งเห็นวา ไมมีโทษ แลวยึดถือตามนั้นวา “นี้เทานั้น จริง อยางอื่น เท็จ” ๑๑ และ
แนวคิดทั้ง ๖๒ ดังกลาวนี้ยังคงมีอิทธิพลตอชาวอินเดียจนถึงปจจุบัน อนึ่ง ในบรรดาแนวคิดทั้ง ๖๒
ลัทธิที่จะกลาวถึงนี้ไดแสดงถึงระบบปรัชญาอินเดียทั้งสองระบบขางตนไวบางดวยเชนกัน นอกจากนั้น
แนวคิด ๖๒ ลัทธิที่วานี้ ยังแบงออกเปน ๒ กลุม คือ ๑๒
๑) ปุ พ พัน ตกัป ป ก วาทะ (ทิ ฐิ) (๑๘) หมายถึ ง กลุม นั กคิ ด ที่ป รารภหรื อ ยกเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับชีวิตที่ไดมีประสบการณผานมาแลวในอดีตมาเปนขออางในการเสนอเหตุผลสนับสนุนทัศนะ
ของตนเอง คําวา ปุพพันตกัปปกา แปลโดยพยัญชนะวา พวกที่กําหนดขันธสวนอดีต คัมภีรอรรถกถา
อธิบายวา คือ พวกที่ชอบกําหนดเอาสวนแหงขันธที่ผานไปแลวดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฐิ แลว
เสนอแนวคิดและยืนยันแนวคิดนั้นอยู ๑๓ นักคิดกลุมนี้ คือ กลุมที่ไดบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเอง ๑๔
จึงยึดถือตามความสามารถในการระลึกชาติไดหรือที่เคยพบเห็นหรือเคยมีประสบการณมาแลว และ
ยืนยันเทาที่ตนเคยเห็นเทานั้นผานผลแหงฌานสมาบัติ นักคิดกลุมนี้จําแนกออกเปน ๑๘ พวกที่เสนอ
แนวคิ ด ตามประสบการณ ข องแต ล ะพวก และใน ๑๘ พวกนี้ ยั ง จั ด กลุ ม ได อี ก เป น ๕ กลุ ม ด ว ยกั น
ดังตอไปนี้
กลุ ม ที่ ๑ สั ส สตวาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ ม ที่ เ ห็ น ว า อั ต ตาและโลก เที่ ย ง ยั่ ง ยื น ไม
เปลี่ยนแปลง มี ๔ ลัทธิตามประสบการณ หรือ ความสามารถในการหยั่งรูชีวิตในอดีต คือ
๑. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดตั้งแต ๑ ชาติ จนถึงหลายแสนชาติ เปนความสามารถของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่มี
ปญญานอย
๒. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดเปนกัป ๆ ตั้งแต ๑ กัปถึง ๑๐ กัป ของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่มีปญญาปานกลาง
๓. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดตั้งแต ๑๐ กัปถึง ๔๐ กัป ของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่มีปญญาหลักแหลม ซึ่ง
สามารถระลึกชาติไดไมเกินไปกวานี้
๔. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการตรึก นึกคิดดวยเหตุผล (ตักกี) การชั่งใจ
ดวยปญญาจนลงใจ (วิมังสี) แลวยึดถือเปนความเห็นและกลาวทัศนะของตนตามที่คิดคนไดนั้น ๑๕
กลุมที่ ๒ เอกัจจสัสสตวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่เห็นวา มีสิ่งที่เที่ยงแท เปนบางอยาง
เทานั้น ไมใชทุกอยางจะเที่ยงแท จึงมีบางอยางที่ไมเที่ยง ดวยเหตุที่สามารถระลึกชาติไดเฉพาะชาติ
ที่เคยเปนเทานั้น นอกจากนี้ระลึกไมได จึงไมรูและยึดถือเอาตามที่ระลึกไดเปนทิฐิ แบงออกเปน ๔
ลัทธิตามประสบการณที่เคยเปนและระลึกได คือ

๖
๑. เห็นวา พรหมเทานั้นเที่ยงแท ยั่งยืน ไมเปลี่ยนแปลง สวนพวกที่พรหมสรางขึ้นนั้น
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปลง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติปางกอน
ไดวา เคยเกิดในพรหมโลก ไดเห็นพรหมที่มีอยูกอนแลว และตนเกิดเพราะพรหมนั้นสรางขึ้น
๒. เห็นวา เทวดาพวกอื่นจากพวกขิฑฑาปโทสิกา ๑๖ เที่ยง สวนพวกขิฑฑาปโทสิกานั้น
ไมเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติปางกอนไดวา เคยเกิดเปนเทวดา
พวกขิฑฑาปโทสิกาแลวจุติเพราะมัวแตเลนสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินควรจึงขาดสติแลวมาเกิดใน
โลกมนุษย
๓. เห็นวา เทวดาพวกอื่นจากมโนปโทสิกา ๑๗ เที่ยง สวนพวกมโนปโทสิกานั้นไมเที่ยง
เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติปางกอนไดวา เคยเกิดเปนเทวดาพวกมโนปโท
สิกาแลวจุติเพราะมัวแตเพงโทษกันและกันจนเกิดโทสจิตคิดมุงรายแกกัน แลวมาเกิดในโลกมนุษย
๔. เห็นวา อัตตาที่เปนสวนจิตเทานั้น เที่ยง สวนอัตตาที่เปนสวนกาย คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ไมเที่ยง ดวยการตรึกตรอง คิดคนดวยเหตุผลเองแลวเสนอแนวคิดตามแตจะคิดได
กลุมที่ ๓ อันตานันติกวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่เห็นวา โลกมีที่สุด และไมมีที่สุด มี ๔ ลัทธิ
คือ
๑. เห็ น ว า โลกนี้ มี ที่ สุ ด กลมโดยรอบ เพราะอาศั ย การปฏิ บั ติ เ จโตสมาธิ เ ป น เครื่ อ ง
กําหนดรู
๒. เห็นวา โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดมิได เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิเปนเครื่อง
กําหนดรู
๓. เห็นวา โลกนี้ ดานบนกับดานลางมีที่สุด ดานกวางไมมีที่สุด เพราะอาศัยการปฏิบัติ
เจโตสมาธิเปนเครื่องกําหนดรู
๔. เห็นวา โลกมีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช ดวยการนึก ตรึกตรองดวยเหตุผลและการชั่ง
ใจดวยปฏิภาณ
กลุมที่ ๔ อมราวิกเขปกวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นและวาจาดิ้นไดไมตายตัว ซัด
สายไปมา ลื่นไหลเหมือนปลาไหล มี ๔ ลัทธิ คือ
๑. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะเกรงวา จะเปนการพูดเท็จ
จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช ไมใชก็
ไมใช
๒. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะกลัววา จะเปนการยึดมั่นถือ
มั่น (อุปาทาน) จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็
ไมใช ไมใชก็ไมใช
๓. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะเกรงวา จะถูกซักถามจากผูรู
ทั้งหลาย จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช
ไมใชก็ไมใช

๗
๔. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะความเขลา ความไมรูจริง
จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช ไมใชก็
ไมใช
คัมภีรอรรถกถาอธิบายความคิดเห็นวา “อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช
ไมใชก็ไมใช” เพิ่มเติมดังนี้ คือ (๑) ความเห็นวา อยางนี้ก็ไมใช เปนคําดิ้นไดไมแนนอนตายตัว (๒)
ความเห็ น ว า อย า งนั้ น ก็ ไ ม ใ ช เป น การปฏิ เ สธวาทะว า เที่ ย ง ที่ เ ห็ น ว า อั ต ตาและโลกเที่ ย ง (๓)
ความเห็นวา อยางอื่นก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะวา เที่ยงบางอยาง ไมเที่ยงบางอยาง ที่กลาวไว
โดยประการอื่นจากความเที่ยง (๔) ความเห็นวา ไมใชก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะวา ขาดสูญ ที่
เห็นวา หลังจากตายแลว สัตวไมมี (๕) ความเห็นวา มิใชไมใชก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะของนักตรึก
ที่กลาววา เปนก็ไมใช ไมเปนก็ไมใช ๑๘
กลุ ม ที่ ๕ อธิ จ จสมุ ป ป น นิ ก วาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ ม ที่ มี ค วามเห็ น ว า อั ต ตาและโลก
เกิดขึ้นลอย ๆ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัยใด ๆ ทําใหอัตตาและโลกเกิดขึ้นแตอยางใด มี ๒ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาและโลก เกิดขึ้นลอย ๆ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ
อาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิระลึกชาติกอนไดวา เคยเกิดในชั้นอสัญญีสัตว ๑๙ และจุติจากชั้นนั้นมาเกิด
เปนมนุษย เพราะเกิดมีสัญญาขึ้นมาภายหลังอีกหลังจากหมดพลังแหงฌานแลว (ฌานนิยม)
๒. เห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยใด ๆ ทั้งสิ้นดวยการตรึก
ตรอง ใครครวญดวยปญญา (ตักกนิยม)
๒) อปรันตกัปปกวาทะ (ทิฐิ) (๔๔) คือ กลุมที่ยึดถือเอาสวนแหงขันธในอนาคต ๒๐ ที่
มองเห็นดวยตาทิพย ไดแก ผูที่ไดทิพยจักษุญาณ ๒๑ และสามารถกําหนดรูหรือมองเห็นความเปนไป
ลวงหนาไดตามกําลังของฌานแตละระดับ แลวสรุปเปนความเห็นและยึดถือตามนั้น ดังนั้น นักคิดใน
กลุมเดียวกันนี้ จึงมีความเห็นตางกันในประเด็นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องในอนาคตของมนุษยและสัตว
นักคิดกลุมนี้จําแนกออกเปน ๕ กลุม ๔๔ ลัทธิ ดังตอไปนี้ คือ
กลุมที่ ๑ สัญญีวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา อัตตาหลังจากตายแลว ยั่งยืน มี
สัญญา คือ มีความจําไดหมายรูอยู มี ๑๖ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๓. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๔. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุด และไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๘. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา

๘
๙. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาอยางเดียวกัน ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๐. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาตางกัน ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๑. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาเล็กนอย ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๒. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๓. เห็นวา อัตตาที่มีสุขอยางเดียว ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๔. เห็นวา อัตตาที่มีทุกขอยางเดียว ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๕. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีสุขและทุกข ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๖. เห็นวา อัตตาทั้งมีสุขก็ไมใช มีทุกขก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา การที่ทําใหมีความเห็นวา อัตตามีรูป ไมมีรูป เปนตนนั้นวา
(๑) การบัญญัติอัตตาวา มีรูปเพราะยึดถือรูปกสิณ และยึดถือสัญญาที่เปนไปในรูปกสิณนั้น หรือการ
นึกเอาเทานั้น (๒) การบัญญัติอัตตาวา ไมมีรูปเพราะยึดถืออรูปสมาบัติและสัญญาในอรูปสมาบัตินั้น
หรือดวยการนึกเอาเทานั้น (๓) การบัญญัติอัตตาวาทั้งมีรูปและไมมี เปนเพราะการยึดถือระคนกัน (๔)
การบัญญัติอัตตาวา ทั้งที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เปนการยึดถือดวยการนึกเอาเทานั้น (๕) การ
เห็นวา อัตตามีสัญญาอยางเดียวกันเปนเพราะอํานาจของผูไดสมาบัติ (๖) การเห็นวา อัตตามีสัญญา
ตางกัน เพราะอํานาจของผูไมไดสมาบัติ (๗) การเห็นวา อัตตามีสัญญานิดหนอย เพราะอํานาจกสิณ
นิดหนอย (๘) การเห็นวา อัตตามีสัญญาหาประมาณมิได เพราะอํานาจกสิณที่ไพบูลย (๙) การเห็นวา
อัตตามีสุขอยางเดียวกัน เพราะเห็นสัตวที่เกิดในติกฌานภูมิและจตุตถฌานภูมิดวยทิพจักษุ (๑๐) การ
เห็นวา อัตตามีทุกขอยางเดียวเพราะเห็นสัตวที่เกิดในนรกดวยทิพจักษุ (๑๑) การเห็นวา อัตตามีทั้งสุข
และทุกข เพราะเห็นสัตวที่เกิดในหมูมนุษยดวยทิพจักษุ (๑๒) การเห็นวา อัตตามีสุขก็ไมใช มีทุกขก็
ไมใช เพราะเห็นสัตวที่เกิดในชั้นเวหัปผละดวยทิพจักษุ ๒๒
กลุมที่ ๒ อสัญญีวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา อัตตาหลังจากตายแลว ไมมี
สัญญา มี ๘ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๓. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๔. เห็นวา อัตตาที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๘. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
กลุมที่ ๓ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา อัตตาหลังจากตาย
แลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช มี ๘ ลัทธิ คือ

๙
๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๓. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช
๔. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุด และไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช
๘. เห็นวา อัตตาทั้งมีที่สุดก็ไมใชและไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
กลุมที่ ๔ อุจเฉทวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา สัตวตายแลวสูญ มีสาเหตุที่ทําให
มีความเห็นเชนนี้ ๒ จําพวก คือ พวกที่ไดบุพเพนิวาสานุสติญาณแลวตามระลึกถึงอดีตเห็นแตการจุติ
ไมเห็นการเกิดขึ้น จึงเห็นวา ขาดสูญ กับพวกไมไดบุพเพนิวาสานุสติญาณจึงคิดวา ใครจะรูเรื่องโลก
หนาได จึงเห็นวา ขาดสูญ เพราะตองการกามสุขและนึกเอาวาสัตวทั้งหลายก็เหมือนกับใบไมที่หลน
จากตนไมแลวไมงอกอีกตอไปฉะนั้น ๒๓ กลุมนี้มี ๗ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาของสัตวและมนุษย ตายแลวสูญ
๒. เห็นวา แมอัตตาที่เปนทิพย มีรูป กินอาหารหยาบ ตายแลวสูญ
๓. เห็นวา แมอัตตาที่เปนทิพย มีรูป สําเร็จทางใจ ตายแลวสูญ
๔. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงอากาสานัญจายตนะ (คือมีอารมณวาอากาศหาที่สุดมิได)
ตายแลวสูญ
๕. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ (คือ มีอารมณวาวิญญาณหาที่สุดมิได)
ตายแลวสูญ
๖. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ (คือ มีอารมณวา ไมมีอะไร) ตายแลว
สูญ
๗. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ (คือ มีอารมณวามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช หมายถึง มีสัญญาละเอียดมากและไมทําหนาที่จําไดหมายรูอะไร) ตายแลวสูญ
จะเห็นวา ความเห็นเหลานี้ แสดงถึงอัตตาชนิดตาง ๆ ที่แตละคนหรือแตละกลุมยึดถือ ซึง่
ลักษณะรวมกันคือ อัตตาหมายถึงตัวตนของมนุษย เพียงแตมีขอปลีกยอยที่ตางกัน เชน มีสัญญา ไมมี
สัญญา หรือมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช หรือแมกระทั่งเปนอัตตาชนิดที่ขาดสูญก็ตาม เมื่อนําเอา
ลักษณะของอัตตาในปรัชญาฮินดูมาเทียบเคียงดู จะพบวา อัตตาตามทัศนะของปรัชญาฮินดูนาจะจัด

๑๐
เขาในทิฐิเหลานี้ดวยโดยเฉพาะสัญญีวาทะที่ ๖ คือ อัตตาที่ไมมีที่สุด มีสัญญา เพราะเปนอัตตาชนิดที่มี
สัญญาเนื่องจากมีความรูสึกนึกคิดและเสพสุขได และเปนอัตตาชนิดที่ไมมีที่สุด เนื่องจากปรัชญาฮินดู
ถือวา อัตตามีลักษณะแผอยูทั่วไป (สรฺวคต) และเพราะลักษณะสัต (Being) จิต (Mind) อานันทะ
(Bliss) ของปรมาตมัน ซึ่งมีลักษณะของอัตตาชนิดที่มีสัญญาดวยเชนกัน ขณะเดียวกันอาจจัดเปน
อั ต ตาแบบมี สั ญ ญาที่ ๗ คื อ อั ต ตาที่ มี ที่ สุ ด ก็ ไ ม ใ ช ไม มี ที่ สุ ด ก็ มิ ใ ช ไ ด เ ช น กั น เพราะลั ก ษณะของ
ปรมาตมันมีลักษณะไมมีที่สุดเนื่องจากแผขยายอยูทั่วไป แตก็สามารถเปนชีวาตมันที่มาอยูในปจเจก
บุคคลที่มีลักษณะจํากัดหรือมีที่สุดไดดวย ๒๔
กลุมที่ ๕ ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นสภาพบางอยางวาเปน
นิพพานในปจจุบันหรือเปนที่ประจักษ คือ มีความทุกขสงบไปในอัตภาพนี้ มี ๕ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา การเพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส กายสัมผัส ทั้งที่เปน
ของมนุษยเชนกับกามคุณของพระเจามันธาตุและที่เปนทิพยเชน กามคุณของปรนิมมิตวสวัตติเทพ ๒๕
เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๒. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๓. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๔. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๓ (ตติยฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๕. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๔ (จตุตถฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
แนวคิดกลุมที่ ๕ นี้ถือวาเปนแนวคิดที่เปนเกณฑตัดสินทางจริยศาสตร โดยเฉพาะการให
นิยามความหมายของคําวา นิพพาน จะเห็นวา กลุมนี้เห็นตรงกันวา นิพพาน เปนเปาหมายสูงสุดใน
การดําเนินชีวิต และสามารถเขาถึงไดในปจจุบันเชนกัน ซึ่งหากวิเคราะหตามลักษณะความคิดแลวจะมี
๒ กระแส คือ วัตถุนิยมที่เนนความสุขดานรางกายที่เกิดจากการสัมผัสกับสิ่งภายนอก กับจิตนิยมที่
เนนความสุขละเอียดที่เกิดจากการผลการปฏิบัติภายในจิต จะเห็นวา กลุมนี้ก็ยังมีความเห็นตางกันใน
ความหมายของนิพพานหรือมีเกณฑตัดสินความเปนนิพพานตางกัน ซึ่งพุทธปรัชญาเห็นวา ยังไมใช
นิพพานที่แทจริง จึงเสนอนิยามความหมายใหมที่ถือวาสูงกวาที่กลุมนี้เสนอนั้น และเห็นวา สามารถ
เข าถึง ไดใ นปจ จุ บั น เช นกั น การให นิ ย ามความหมายของนิ พ พานในพุ ท ธปรั ช ญาจะไดศึ ก ษาโดย
ละเอียดในบทที่วาดวยเรื่องนี้โดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหความหมายวา
อะไรเปนนิพพานของกลุมนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางความคิดจากการใหคุณคาแกสิ่งที่หยาบ
อันเปนประสบการณทางกายสูการใหคุณคาแกสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นอันเปนประสบการณทางจิต ประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่ง ที่นาสนใจยิ่ง คือ แนวคิดของกลุมนี้ทั้งหาลัทธินี้ ไดแสดงใหเห็นวา ประสบการณ
ทางจิตที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิหรือที่พุทธปรัชญาเรียกวา สมถกรรมฐานนั้นไดปรากฏมีและเปนที่
นิยมปฏิบัติกันอยูกอนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นแลว และพุทธปรัชญาไมไดปฏิเสธแนวคิดดังกลาว
แตอยางใด ยังคงยอมรับวาเปนความจริงของเปาหมายการปฏิบัติแนวนี้ เพียงแตเสนอตอไปวา ความ
จริงระดับนี้ยังไมใชความสิ้นทุกขอยางแทจริง เปนเพียงความสงบสุขที่เกิดขึ้นในขณะอยูในฌานเทานั้น
และสามารถเสื่อมและแปรเปลี่ยนไดหากประมาทไมระวัง

๑๑
ปรัชญาจารวาก
ปรัชญาจารวาก ถือวาเปนปรัชญาที่เกาแกมากปรัชญาหนึ่งในบรรดาปรัชญาอินเดีย เชื่อ
กันวา มีอยูกอนปรัชญาเชน พุทธปรัชญา และปรัชญาฮินดูบางสํานัก เปนปรัชญาแบบวัตถุนิยมอยาง
สุดขั้วที่มีแนวความคิดใหหาความสุขจากวัตถุรอบตัวที่ตองการ เรียกวา กามสุข อาจจัดอยูในกลุมทิฏฐ
ธรรมนิพพานวาทะดังกลาวขางตนพวกแรก หรือกลุมที่คัมภีรทางพุทธปรัชญาเรียกวา กามสุขัลลิกานุ
โยค ๒๖ คือ พวกที่ใชชีวิตหมกมุนพัวพันอยูแตในกามสุข กลุมที่จะถือวา กามสุขเปนเปาหมายสูงสุด
ของชีวิตปจจุบัน เพราะเห็นวา ชีวิตมนุษยมีเพียงชาตินี้ชาติเดียว มนุษยตายแลวสูญ ไมมีการเวียน
วายตายเกิดอีกตอไป ดังนั้น จงใชชีวิตเสพกามสุขใหคุมคา จงกิน จงดื่ม จงรื่นเริงเสียแตวันนี้ พรุงนี้
เราอาจตายก็ได หากเปนเชนนั้น จะพลาดโอกาสหาความสุขใสตัว แตปรัชญาสํานักนี้ ไมปรากฏวา
ใครเปนผูกอตั้ง และไมมีหลักฐานทางเอกสารหรือคัมภีรเปนของตัวเอง ที่สามารถศึกษาแนวคิดทาง
ปรัชญาจารวากได เพราะอาศัยขอความที่แสดงถึงแนวคิดทางปรัชญาอันปรากฏอยูในคัมภีรของสํานัก
ปรัชญาอื่น ๆ ในลักษณะเปนความคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดของสํานักนั้น เชน คัมภีรทางพุทธปรัชญา
ที่กลาวถึงลัทธิที่เห็นวา กามสุข คือ ความสุขที่ไดจากกามคุณ ๕ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทาง
กายเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งเปนลัทธิหนึ่งใน ๖๒ ลัทธิดังกลาวขางตน
ปรัชญาสํานักนี้ จัดวาเปนปรัชญาปากหวาน เพราะเปนหลักปรัชญาที่ฟงแลวรื่นหู ชวน
ใหหลงเชื่อไดงาย เปนปรัชญาแบบชาวบาน เปนไปตามกระแสโลก และเปนที่ถูกใจหรือถูกกับกิเลส
ความตองการของมนุษยมากที่สุด สอนใหตอบสนองความตองการของมนุษยมากกวาการสอนใหสวน
ทางหรือ ให ไ มทํ า ตามความตอ งการ ขั ด ขวางหรือ ขจั ด ความต อ งการ บางทีก็ ถู ก เรีย กว า ปรั ช ญา
โลกายั ต เพราะเชื่ อ ว า ชี วิ ตเกิ ด ครั้ ง เดี ย ว และตายเพี ย งครั้ ง เดี ย ว โลกหน า ไม มี อี กต อ ไป จึ ง ควร
แสวงหาความสุขเสียแตในโลกนี้เทานั้น ไมควรรอคอยความสุขในโลกหนา หรือแมกระทั่งความสุขที่
เกิดจากอํานาจของพระผูเปนเจาดลบันดาลให เพราะโลกหนาก็ดี อํานาจของพระผูเปนเจาก็ดี ไมมีอยู
จริง ๒๗ บางแหงบอกวา คําวา จารวาก นี้เปนชื่อศิษยเอกของพระพฤหัสบดีผูเผยแพรลัทธิวัตถุนิยม
ลัทธินี้จึงถูกเรียกกันวา ลัทธิจารวาก ตามชื่อของผูสอน แตบางแหงกลาววา จารวาก ไมไดเปนชื่อของ
คน แตเปนชื่อเรียกผูนับถือลัทธิวัตถุนิยมที่คติวา “กิน ดื่ม และรื่นเริงสําราญ” โดยใหความหมายของ
คําวา จารวาก วา กิน นอกจากหมายถึงการกินอาหารแลว ยังหมายถึงการกลืนกินศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคมดวย เพราะลัทธินี้ไมเอื้อเฟอตอหลักคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ๒๘
แนวคิดทางอภิปรัชญา ดวยเหตุที่ปรัชญาจารวากเปนปรัชญาแบบวัตถุนิยม จึงยอมรับ
สิ่งที่มีอยูจริง และเปนความจริงแท คือ วัตถุ มีความเห็นวา โลกประกอบขึ้นดวยวัตถุธาตุ ๔ อยาง
เทานั้น คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ไมยอมรับอากาศธาตุและวิญญาณธาตุที่พุทธปรัชญา
ยอมรับ เพราะอากาศธาตุเปนสิ่งที่มองไมเห็น รูไมไดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย วัตถุธาตุทั้ง ๔ นี้ผสม
กันเองโดยบังเอิญ ไมมีใครหรือผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มาบังคับหรือทําใหรวมตัวกัน เมื่อวัตถุ
ธาตุรวมตัวกันแลว มีผลลัพธ ๒ ประเภทตางกัน คือ

๑๒
(๑) กอใหเกิดมีชีวิตขึ้นมา เชน คน สัตว พืช ที่เปนเชนนี้ เพราะเปนการรวมตัวกันอยาง
ถูกสวนของธาตุทั้ง ๔ จึงเกิดชีวิตขึ้นมา และชีวิตนี้ไมใชชีวิตที่มีการสืบตอมาเกิดใหม อุปมาเหมือน
ความแดง ที่เกิดจากการผสมของหมาก พลู และปูนขาว อยางถูกสวน ความแดงไมไดมีอยูกอนการ
ผสมของสิ่งทั้ง ๓ นั้น ความแดงไมไดมีอยูในหมาก พลู หรือปูนมากอน แตเมื่อสิ่งทั้ง ๓ ผสมกันอยาง
ถูกสวน ความแดงจึงเกิดขึ้น ชีวิตก็เชนเดียวกัน ไมไดมีอยูในธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ หรือธาตุลมแต
อยางใด หากแตเกิดขึ้นเมื่อธาตุทั้ง ๔ ผสมกันอยางถูกสวน ในทางตรงกันขาม หากเมื่อใดธาตุทั้ง ๔
แยกออกจากกัน ชีวิตก็แตกดับไปดวย โดยนัยนี้ ชีวิตจึงไมใชสิ่งที่มีอยูจริง วิญญาณหรือชีพของคน
และสัตวไมมีจริง เพราะนอกจากจะเปนผลผลิตที่เกิดจากการรวมตัวกันอยางไดสัดสวนของธาตุทั้ง ๔
แลว ยัง พิสูจนทางประสาททั้ง ๕ ไมไดดวย
(๒) ไมกอใหเกิดชีวิต เชน กรวด หิน ดิน ทราย เพราะการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔ นั้น
ไมไดสัดสวน จึงไมเกิดชีวิตขึ้น ยังคงเปนวัตถุที่มีสภาพเย็น รอน ออน แข็ง แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
วาธาตุชนิดมากนอยกวากัน
ในแงของอภิปรัชญา ปรัชญาจารวาก จึงถือวา สิ่งที่มีอยูจริงมีอยางเดียวเทานั้น คือ วัตถุ
สิ่งอื่นนอกจากนี้ไมมีอยูจริง พระเจาไมมีอยูจริง นรก สวรรค และอาตมันไมมีอยูจริง เพราะถามีอยูจ ริง
ตองสามารถพิสูจนดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เชิงประจักษได แตความจริง คือ สิ่งดังกลาวเหลานี้ไม
สามารถพิสูจนใหเห็นเปนประจักษไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แตอยางใด ดังนั้น จึงไมอาจยอมรับ
ความมีอยูของสิ่งเหลานี้ได ๒๙
ในแงของญาณวิทยา ปรัชญาจารวาก จึงถือวา ความรูที่แทจริงนั้น คือ ความรูประจักษที่
ไดมาดวยการพิสูจนทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เทานั้น เปนความรูตรง ผูรูมีประสบการณโดยตรงกับสิ่ง
ที่ ถู ก รู นั้ น ด ว ยตนเอง และถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง เป น ความรู ใ หม ไม ใ ช ค วามจํ า และความคิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะเนนหนักที่การรับรูทางตา เรียกวา ประจักษประมาณ (perception) สวนความรู
ใดที่พิสูจนไมไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ถือวา ไมใชความรูที่แทจริง กลาวคือ ความรูใดที่ไดมาจาก
คําบอกเลา หรือโดยอาศัยแหงความรูอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูรูไมไดประสบกับสิ่งนั้นโดยตรงดวย
ตนเอง ความรูนั้นไมใชความรูแทจริง เชื่อถือไมได เพราะไมไดประจักษดวยตัวเอง ๓๐ แมความรูที่ได
จากการอนุมาน (Inference) ก็ไมเปนความรูที่ไมถูกตอง การอนุมานเหมือนกับการคลําสิ่งของในที่มืด
เปนเพียงการเดาอยางมีระเบียบเทานั้น การแสวงหาความรูดวยการเริ่มตนจากที่รูแลวไปสูสิ่งที่ยังไมรู
ตามวิธีของการอนุมานนั้น ไมมีความแนนอน ถึงแมวา บางครั้งการอนุมานจะถูกตอง ก็ถือวาเปนเพียง
การบังเอิญเทานั้น ไมมีอะไรเปนเครื่องรับรองไดวา การหาเหตุผลหรือความรูดวยการอนุมานจะทําให
เราไดรับความรูที่แทจริงในทุกกรณีไป เพราะการแสวงหาความรูดวยวิธีการอนุมานนี้ ตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่งที่ตองไปดวยกันเสมอมาเปนเหตุผลเพื่อใหไดความรูใหม เชน ควันกับ
ไป มีความสัมพันธสิ่งที่ตองไปดวยกัน เปนสิ่งที่รูอยูกอนแลว เมื่อเห็นควันลอยขึ้นจากที่แหงใด จึง

๑๓
อนุมานเอาวา ที่นั้นมีไฟ ความรูที่วา “มีไฟ” นั้นเปนความรูที่ไดมาใหมดวยอาศัยการอนุมาน ซึ่ง
ความรูชนิดนี้ ปรัชญาจารวาทถือวา ไมแนนอนเสมอไป ๓๑
ในแงของจริยศาสตร ปรัชญาจารวาก ถือวา ชีวิตนี้เกิดและตายเพียงครั้งเดียว ดังนั้น
จุดหมายของชีวิต คือ ความสุขสูงสุดในชีวิตนี้เทานั้น สวรรคของชีวิตอยูในโลกนี้ ไมใชสวรรคที่อยูใน
โลกอื่นจากโลกนี้ ปรัชญาจารวากถือวา สวรรคในโลกหนานั้น เปนนิยายปรัมปราที่หาสาระมิได เปน
นิยายที่ใชหลอกคนเขลาเบาปญญาเทานั้น แทที่จริง สวรรคเชนนั้นไมไดมีอยูจริง และความสุขที่
แทจริง นั้น คือ กามสุข จึงเสนอใหแสวงหาความสุขดังกลาวในชีวิตนี้วา “สมบัติที่เรามีนั้น ไมมีคาใน
ตัวเอง หากเราไมใชเปนเครื่องเสริมสรางความสุข ถือวา เปนสิ่งไรคา ทรัพยสมบัติมีไวเพื่อหาความสุข
สําราญใหแกชีวิต ฉะนั้น ทรัพย จึงเปนเพียงอุปกรณใหไดมาซึ่งความสุข (pleasure) เทานั้น ความสุข
ของชีวิตตองเกิดจากการแสวงหาดวยตนเอง ไมใชเกิดจากอํานาจใด ๆ บันดาลให มนุษยจึงไมควร
ออนวอนพระเจา ไมควรทําพิธีทางศาสนา แตจงกิน จงดื่ม จงรื่นเริงดวยทรัพยสมบัติที่พึงหาไดในชีวิต
นี้เถิด อยาคิดวา วันพรุงนี้จะมีเหมือนวันนี้ ผูใดแสวงหาความสุข ความรื่นเริงในวันนี้ไดมากที่สุด ผูนั้น
ชื่ อ ว า ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งแล ว ในทางตรงกั น ข า มกั บ ความสุ ข คื อ ความทุ ก ข ปรั ช ญาจารวากเห็ น ว า
ความสุขกับความทุกขนั้นเปนสิ่งคูกัน ที่ใดมีทุกข ที่นั้นก็มีสุขดวย และที่ใดมีสุข ที่นั้นก็มีทุกขดวย แต
อาจมีมากนอยกวากันเทานั้นเอง ไมมีใครพนทุกขไดเด็ดขาด เพียงแตผูฉลาดยอมหาวิธีลดทุกขให
นอยลงมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวพยายามเพิ่มสุขใหมากขึ้นเทาที่จะทําไดเชนกัน ไมควรหนีทุกขจน
ลืมหาความสุข และไมควรกลัวความทุกขจนไมกลาทําสิ่งใดที่ใหความสุขแตตน และทายที่สุด โมกษะ
คือความหลุดพนทุกขแหงชีวิตที่เห็นไดและมีได คือ ความตาย ไมมีโมกษะหรือนิพพานอยางอื่นเลย
ตายแลวคือจบทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งความสุขและความทุกข ๓๒
สรุปไดวา ปรัชญาจารวาก ถือวา โลกายัตเปนศาสตรเพียงอยางเดียว ความรูที่ไดรับทาง
ประสาทสัมผัสเทานั้นเปนความรูที่ถูกตอง ธาตุทั้งหลายมีเพียงธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม
เทานั้น ความสนุกสนานเปนจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย จิตเปนเพียงผลิตผลของวัตถุ โลกอื่น
(โลกหนา) ไมมี ความตายคือ ความหลุดพน รางกาย ประสาทสัมผัส และสิ่งที่รับรูไดดวยประสาท
สัมผัสเปนผลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุ ๔ นั้น สัมปชัญญะความรูสึกนึกคิด เกิดมีขึ้นจากการ
รวมตัวอยางถูกสวนของวัตถุ เชนเดียวกับคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความมึนเมาของสุราเมรัยซึ่งเกิดขึ้น
จากการหมักดองของวัตถุที่ใชผลิต ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา วิญญาณ หรืออาตมันนั้น มิใชอะไรอื่น ที่แทก็
คือ รางกายที่มีความรูสึกนึกคิดนั่นเอง ๓๓
ปรัชญาเชน หรือ ไชนะ (Jainism)
ปรัชญาเชน ถือวาเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดกอนพุทธปรัชญา โดยสถานภาพที่แทจริงแลว
เปนศาสนาเชนเดียวกับพุทธศาสนา แตเนื่องจากศาสนาและปรัชญาของตะวันออกนั้น ไมสามารถแยก
ออกจากกันไดเด็ดขาด จึงไดรับการศึกษาในฐานะที่เปนปรัชญาดวย คําวา ไชนะ เปนคําสันสกฤตมี

๑๔
รากฐานมาจากคําวา ชินะ แปลวา ผูชนะ (spiritual conqueror) หมายถึง ผูชนะกิเลสตัณหาอันเปน
ธรรมชาติฝายต่ําไดอยางสิ้นเชิงและไดบรรลุถึงความเปนผูสูงสุด ๓๔
ตามประวัติแลว ศาสนาเชน มีศาสดาสืบตอกันมา ๒๔ องค ตําแหนงศาสดา เรียกวา ตีร
ถังกร (the founder of the path) ศาสดาองคแรกมีชื่อวา ฤษภเทพ ผูมีชีวิตอยูหลายศตวรรษกอนหนา
นี้ ดังนั้น ระบบปรัชญา แนวคิด คําสอนของเชน เปนระบบที่ไดรับการจากสืบทอดมาจาก ฤษภเทพ
และมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ยอนหลังไปศตวรรษแรกกอนคริสตศักราช ไดมีประชาชนใหความ
เคารพนับถือทานฤษภเทพเปนตีรถังกรองคแรก ภาควตะ ปุราณะบันทึกความเห็นไววา ทานฤษภเทพ
เปนผูกอตั้งลัทธิเชน ในขณะเดียวกัน ยชุรเวทไดกลาวถึงชื่อของตีรถังกร ๓ ทานคือ ฤษภะ, อชิตนาถะ
และ อริษฏเนมิ จากหลักฐานดังกลาวเปนการยืนยันและแสดงใหเห็นวา ปรัชญาเชนนั้นไดเกิดขึ้นมา
แตเกากอนพุทธปรัชญา
อยางไรก็ตาม ผูที่นับถือลัทธิเชนเชื่อวา ระบบปรัชญาเชนไดรับการประกาศโดยผูที่สําเร็จ
เปนบรมครูแตละทานมากอนหนาผานมาหลายยุคสุดที่จะนับได จนกระทั่งถึงยุคของทานปารศวนาถ
ศาสดาองคที่ ๒๓ ซึ่งวากันวา ไดเสียชีวิตเมื่อ ๗๗๖ ปกอนคริสตศักราช และมาถึงศาสนาองคสุดทาย
คือ องคที่ ๒๔ ของลัทธิเชน คือ ทานวรธมาน ลูกคนที่สองของกาศยปะหัวหนากษัตริยในแควนมคธ
เกิดเมื่อ ๕๙๙ ปกอนคริสตศักราช และเสียชีวิตเมื่อป ๕๒๗ กอนคริสตศักราช มีพี่ชายชื่อนันทิวรธน
ภายหลังจากการบําเพ็ญเพียรทรมานตนเองแลว จึงไดนามวา มหาวีระ ไดประกาศคําสอนของทาน
ปารศวนาถสืบตอมา ในปคริสตศักราช ๗๙-๘๒ ลัทธิเชนไดแบงออกเปน ๒ นิกาย คือ
(๑) ทิฆัมพร (skyclad or nude) เปนนิกายที่ยึดถืออยางอุกฤษดิ์ตามมหาวีระที่ตอง
เสียสละทุกอยาง ตองไมมีสมบัติสวนตัว แมกระทั่งเสื้อผา จนกลายเปนอัตตกิลมถานุโยค หรือการ
ทรมานตนใหลําบาก เพราะถือวา การทรมานตนใหลําบากเปนการบําเพ็ญตบะขั้นสูง ซึ่งจะทําใหกิเลส
และกรรมเกาหมดไป อันจะเปนเหตุใหเขาถึงนิรวาณ นอกจากนี้ นักบวชในนิกายนี้จะถือหลักอหิงสา
อยางเครงครัด ตองไมฆาสัตวไมวาจะโดยจงใจหรือไมก็ตาม ดังนั้น เพื่อไมใหเปนการฆาสัตวโดยไม
ตั้งใจ นักบวชนิกายนี้จึงมักมีผาขาวชิ้นเล็ก ๆ ปดจมูกและปากเพราะเกรงวาจะหายใจเอาสัตวเล็ก ๆ
เขาไปดวย บางทีในเวลาเดินทาง จะใชไมกวัดแกวงไปขางหนา เพื่อไลสัตวเล็ก ๆ ใหหนีไป อยางไรก็
ตาม การปฏิบัติเชนนี้ ใชเฉพาะกับนักบวชเทานั้น นิกายนี้ถือวา ผูชายเทานั้นสามารถบรรลุโมกษะได
สวนผูหญิงเปนผูไมมีโอกาสจะบรรลุโมกษะได ถาผูหญิงตองการบรรลุโมกษะตองปรารถนาใหเกิดเปน
ผูชายเสียกอน และผูที่บรรลุโมกษะแลวสามารถมีชีวิตอยูไดโดยไมกินอาหาร

นิกายจะยึดถือตามคําสั่งสอนของทานปารศวนาถที่
ยกเลิกการสละอยางสุดขั้วแลวใหใชเสื้อผาเทาที่จําเปนจึงควรนุงขาวหมขาว มีความเห็นที่ขัดแยง
(๒) เศวตัมพร (white

robed)

กับนิกายทิฆัมพรอีกประการหนึ่ง คือ เห็นวา ผูหญิงก็สามารถบรรลุโมกษะได ไมจําเปนตองปรารถนา
๓๕
ใหเกิดเปนผูชายเสียกอน

๑๕
แนวคิดทางปรัชญาของเชน แมจะมีประวัติเปนที่ยอมรับกันวา เกิดกอนพุทธปรัชญา ก็ไม
ปรากฏวา ชวงกอนหนาที่พุทธปรัชญาจะเกิดขึ้น มีอิทธิพลแพรหลายเหมือนกับแนวคิดทางปรัชญา
พระเวท เพียงแตปรากฏวา ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดมีการกลาวถึงแนวคิดของปรัชญาเชน
เอาไวเปนแนวคิดที่สืบทอดตอกันมาและมีอิทธิพลตอสังคมในยุครวมสมัยกับพุทธปรัชญา ดังนั้น
แนวคิดทางปรัชญาของเชนที่วานี้ จะกลาวถึงในบทที่วาดวยปรัชญาอินเดียรวมสมัยกับพุทธปรัชญา
ขางหนา
อยางไรก็ตาม โดยสรุปแลว แนวคิดทางปรัชญาอินเดียกอนพุทธปรัชญาและมีอิทธิพล
ตอเนื่องมาจนถึงรวมสมัยและพุทธปรัชญา แมจะมีหลากหลายความคิดในรายละเอียดก็ตาม ไดมีการ
แบงนักคิดหรือนักปรัชญา โดยเฉพาะนักปรัชญายุคกอนพุทธกาล ออกเปน ๓ กลุมใหญ ๆ คือ ๓๖
(๑) กลุมดั้งเดิม (Traditionalist)
นักคิดกลุมนี้มีปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนา ๓๗ ไดแก กลุมลัทธิอิสสรนิมมานวาท ๓๘ ที่เชื่อ
วา มีอํานาจสูงสุดในการสรางโลกและปรากฏการณตาง ๆ ในโลก สรรพสิ่งเปนการเนรมิตของพระผู
เปนใหญ ซึ่งมีชื่อแตกตางกันออกไปตามการเปลี่ยนแปลงความคิดโดยผานวันเวลามา เชน อิศวร พร
หมัน พระอินทร นักคิดกลุมนี้จัดอยูในยุคพราหมณ ที่ยึดถือคัมภีรเปนแหลงความรู (เวท) ที่ทรงคุณคา
และถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไดรับมาจากพระพรหม ไมใชเปนความรูของมนุษย หากแตเปนความรูที่
มนุษยไดรับนิวรณหรือเปดเผยมาจากพระพรหม เรียกวา ศรุติ หรือ ศรุตะ แลวมีการรวบรวมไวในรูป
คัมภีรเปนหมวดหมูทรงจํานําสืบทอดวิวัฒนาการมาจนเปนหนังสือรูปเลม เรียกวา คัมภีรพระเวท คือ
ไตรเวท หรือจตุรเวท ลักษณะเดนของนักคิดกลุมนี้ คือ จะยึดถือตามจารีตประเพณีที่สืบทอดตอกันมา
ตามที่ไดยินไดฟง ตามคําบอกเลาสืบตอกันมา หรือแมกระทั่งที่ถือเอาตามตํารา ตามครูอาจารย ที่
ถายทอด และถือปฏิบัติกันมาแตโบราณกาล
(๒) กลุมเหตุผลนิยม (Rationalist)

นักคิดกลุมนี้ ถือวาอยูในยุคอารัณยกะ มีความเชื่อวา ความรูความจริงเกิดขึ้นโดยวิธีการ
ใหเหตุผลและการวิเคราะหเชิงอภิปรัชญา กลุมนี้ไมใหความสําคัญแกประสบการณทางประสาทสัมผัส
เพราะเล็งเห็นวาประสาทสัมผัสสามารถหลอกเราได จึงใหความรูไดไมสมบูรณ ดวยประสาทสัมผัส
ของมนุษยมีศักยภาพที่มีขอบเขตจํากัดในการรับรูแตละอยาง เชน ตาของมนุษยมีหนาที่ในการเห็นรูป
หรือสีตาง ๆ แตมีขีดจํากัดดวยขอจํากัดของตัวมันเอง และมีเงื่อนไขปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน
ระยะทางที่หางไกล (ความหาง) หรือความใกล แสง เปนตนเหลานี้ ลวนมีผลตอการมองเห็นของมนุษย
ประสบการณในตอนกลางวันที่มีแดดรอน จะมองเห็นวา มีน้ําอยูบนถนน จึงดูเหมือนถนนนั้นเปยก แต
ความจริงหาใชน้ําไม มันเปนพยับแดด และถนนไมไดเปยกอยางที่เห็น หรือ การที่มองเห็นรางรถไฟ
คูขนานที่ทอดยาวไปขางหนาเบนเขาหากัน รางรถไฟนั้น เบนเขาหากันจริง ๆ หรือวา เปนเพราะตา

๑๖
ของมนุษยมีความจํากัดในการเห็นในตัวของมัน ประสาทสัมผัสอื่น เชน หู เปนตน มีนัยเชนเดียวกัน
ดังนั้น นักคิดกลุมนี้ จึงถือวา การจะไดความรูสมบูรณนั้น จะใชประสาทสัมผัสไมได หากตองใชเหตุผล
และวิเคราะหใหถือเอาความจริงเปนประมาณ การใชเหตุผลลักษณะนี้ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนา
๓๙
เรียกวา วิตักกี วิมังสี คือ พวกชอบคิด พินิจ พิเคราะห ตามแนวเหตุผลโดยการอนุมาน หรือ
คาดคะเนบาง ตามอาการที่เปนไปไดบางดังกลาวขางตน
(๓) กลุมประสบการณนิยม (Experientialism)
นักคิดกลุมนี้จัดอยูในยุคอุปนิษัทตอนปลาย มีความเชื่อวา การเขาถึงความจริงนั้น ไม
สามารถทําไดดวยเหตุผล หรือเพียงศึกษาคัมภีรเทานั้น แมจะกลาวถึงความจริงอยางมีเหตุผลเพียงใด
ก็ยังไมใชความจริง การจะเขาถึงความจริงไดนั้นตองอาศัยประสบการณตรงที่ผานทางปราสาทสัมผัส
อยางมีกระบวนการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม กระบวนการที่วานี้คือ การปฏิบัติโยคะ นอกจากนี้ ยังแฝง
ดวยแนวความคิดที่เชื่อเรื่องพระเจา ที่มีอํานาจสูงสุด การจะรูแจงดวยการปฏิบัตินั้น จะตองอาศัยความ
กรุณาของพระเจาจึงจะสําเร็จได แตยังมีอีกกลุมหนึ่ง แมจะเห็นวา การเขาถึงความจริงตองอาศัย
ประสบการณ แตไมอิงอาศัยพลังอานุภาพของพระเจาเพื่อการรูแจง ไมมีความเชื่อพลังภายนอกตัวของ
มนุษย มีความเชื่อวา ลําพังมนุษยเองมีศักยภาพเพียงพอที่พัฒนาตนและเขาถึงความจริงได ผานการ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ไมตองอาศัยอํานาจของพระเจา
แนวความคิดทั้ง ๓ กลุมนี้ แมจะมีความแปลกแยกกันอยางชัดเจน แตโดยพัฒนาการที่
สืบเนื่องตอกันมา แนวความคิดทั้ง ๓ ตางพัฒนาอยางผสมกลมกลืนบนพื้นแผนดินแหงแดนภารตะ
ความคิดเห็นแมมีความแตกตางกัน แตผูคนสามารถอยูรวมกันได แมบางครั้งจะมีความขัดแยงจนถึง
ขั้นรุนแรงก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวา แนวความคิดทางปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก แมจะมีลักษณะ
แตกตางกันบางประการในรายละเอียด แตประเด็นปญหาทางปรัชญา ที่นักคิดทั้งตะวันออกและ
ตะวันตกสนใจ ยังอยูในประเด็นเดียวกัน คือ มนุษย และโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นคําถามทาง
อภิปรัชญา ที่วา มนุษย คือ อะไร มนุษยมาจากไหน ตายแลวจะไปไหน โลกเกิดขึ้นไดอยางไร โลก
เที่ยงหรือไมเที่ยง และที่เปนประเด็นสนใจรวมกัน คือ ประเด็นที่วา อะไรคือ ปฐมเหตุของสรรพสิ่ง ซึ่ง
รวมถึงมนุษยโลกตลอดทุกสิ่งในจักรวาล ปรัชญาตะวันออกกอนยุคพุทธกาลมีลักษณะเชนเดียวกัน
ประเด็นคําตอบทางอภิปรัชญานี้ของแตละคน หรือแตละสํานัก ลวนเชื่อมโยงไปถึงวิธีการที่จะรูหรือ
เขาถึงความจริงเหลานั้นไดอยางไร จากการตั้งคําถามเหลานี้จึงนําไปการสรางรูปแบบการปฏิบัติหรือ
วิธีการหลากหลายเพื่อใหรูหรือเขาถึงความเหลานั้น ตามลําดับ
สํานักที่เห็นวา การเขาถึงความจริงไดนั้น ตองขึ้นอยูกับความโปรดปรานของพระเจา
สูงสุด หากพระเจาไมโปรดไมทรงกรุณาแลว ตอใหมนุษยจะมีความพยายามมากเพียงไร ก็ไมสามารถ
บรรลุความจริงนั้น การบรรลุความจริงจึงตองอาศัยพลังอํานาจของพระเจาชวยดลบันดาลโดยแนวคิด

๑๗
นี้ จึงทําใหเกิดรูปแบบทางพิธีกรรม เพื่อออนวอนใหพระเจาเบื้องบนโปรดปรานตาง ๆ เชน การสวด
มนตออนวอน การบูชายัญดวยสิ่งตาง ๆ ทั้งคน สัตว และสิ่งของ การบําเพ็ญโยคะ อยางไรก็ตาม
แนวคิดในลักษณะนี้ ยิ่งตองอาศัยพลังศรัทธาของมนุษยที่มีตอพระเจาเบื้องบน
นักคิดในกลุมดั้งเดิมที่มีความเชื่อวา สรรพสิ่งในจักรวาล ไมวามนุษย สัตว โลก และอื่นใด
ลวนเปนประติมากรรมของพระเจา หรือเปนการสรางสรรคของพระเจาทั้งสิ้น กลุมนี้เปนที่รูจักและ
ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนา คือ ลัทธิอิสสรนิมมานเหตุวาท ซึ่งแปลตามศัพทนี้ คือ ลัทธิความเชื่อ
วา สรรพสิ่งเปนการเนรมิตของพระอิศวร หรือผูเปนใหญ ซึ่งอาจมีชื่อแตกตางกันตามพัฒนาการแหง
กาลเวลา อาทิ พระอินทร พระพรหม หรือพรหมัน
แนวความคิดเรื่องพระพรหมเปนผูสรางมนุษยนี้ มีกลาวไวในคัมภีรฤคเวทของพราหมณ
วา พระพรหมนั้น ทรงสรางมนุษยจากมวนตาง ๆ ของรางกายของพระพรหมเอง กลาวคือ ทรงสราง
พราหมณจากพระโอษฐ (ปาก) ทรงสรางกษัตริยจากแขน ทรงสรางแพศยจากทองหรือบางแหงบอกวา
จากขา และทรงสรางศูทรจากเทาของพราหมณ ๔๐ แนวคิดดังกลาวนี้ นําไปสูการแบงจําแนกคนเปนชน
ชั้น เรียกวา วรรณะในสังคมอินเดียมาแตโบราณกาล กลายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของสังคมอินเดีย
สืบมา
นอกจากนี้คัมภีรดังกลาว ยังกําหนดใหแตละวรรณะมีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน และ
ใหมีความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละวรรณะอยางเครงครัด หากมีการละเมิดออกจากกรอบที่กําหนด
สังคมจะเปนผูลงโทษโดยอางวาเปนการผิดพระประสงคขององคพรหมัน จะกลายเปนบาปติดตัว และ
ดวยวิธีการคิดดังกลาวนําไปสูความคิดคนวิธีการชําระบาปนั้นดวยการอาบน้ําในแมน้ําคงคา เปนตน
อยางไรก็ตาม ตองยอมรับประการหนึ่งวา ระบบการถายทอดความคิดความเชื่อของคน
รุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง ในแงที่เปนพลังงานชีวิต มีผลตอการดําเนินชีวิตคนอินเดียอยางเปนรูปธรรมใน
แตละยุคที่ผานมา ถือวา ไดรับผลสําเร็จอยางนาอัศจรรย เพราะคนอินเดียแมในปจจุบันยังคงเหนียว
แนนอยูกับความคิดความเชื่อเดิมๆ อยูมาก ลักษณะที่เดนชัดมาก คือ ระบบปรัชญาอินเดีย มีบทบาท
และมีอิทธิพลอยางมาก ไมเพียงในชีวิตประจําวันเทานั้น หากแตมีอิทธิพลตอความคิดทางการเมือง
การปกครองดวย การแบงมนุษยมาเปนชนชั้น เรียกวา “วรรณะ ๔ ” นั้น เปนการบริหารจัดการมนุษย
ในสังคมใหมีบทบาทและหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเปนสวน ๆ ไป และการแบงเชนนี้ เปนการแบงตามนัย
ที่กลาวไวคัมภีรเปนการงายตอการบริหารปกครอง แมวาการแบงมนุษยในสังคมออกเปน ๔ กลุม
ดังกลาว จะเปนการแบงแบบหยาบ ๆ ก็ตาม แตเปนการมองมนุษยในฐานะเปนกลไกหลักของสังคม
ตามสภาพสังคมโลกทั่วไป มีลักษณะการเปนชนชั้นวรรณะในลักษณะนี้อยูแลว เพียงแตไมไดเรียก
เหมือนกันและในสังคมอื่นอาจมีขอปลีกยอยมาก โดยเฉพาะ กรอบความคิดในการแบงไมไดผูกโยงกับ
ขอความในคัมภีรทางศาสนาโดยตรง
แนวคิดทางปรัชญาที่มีลักษณะแตกตางกันเชนนี้ พุทธปรัชญาเห็นวาเปนเพราะมนุษยมี

๑๘
ผัสสะที่ตางกัน แมในเรื่องเดียวกัน เพราะผัสสะของมนุษยแตละคนมีขอจํากัดไมเหมือนกันตั้งแตขั้น
หยาบจนถึงขั้นละเอียดที่สุด กลาวคือ ตั้งแตประสบการณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จนถึงประสบการณ
ดวยจิตใจ ดังนั้น มนุษยคิด พูดและทําในขอบขายที่ตนรูเทานั้น คิด พูดและทําเทาที่มีความรูและมี
ประสบการณเทานั้น มนุษยไมสามารถแสดงแนวคิดเกินความรูหรือเกินความสามารถของตนได ผัสสะ
จึงเปนจุดสําคัญแหงการเกิดขึ้นของแนวคิดทางปรัชญา แนวคิดแบบผัสสนิยมดังกลาวนี้ จะเห็นไดจาก
ขอความในคัมภีรทางพุทธศาสนา คือ พรหมชาลสูตร อันเปนพระสูตรแรกของพระสุตตันตปฎกที่ได
อางถึงในตอนหนึ่งกลาวสรุปยืนยันถึงบอเกิดความคิดเห็นตาง ๆ คือ ผัสสะ ในตอนหนึ่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนด
ขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ
ทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฐิ
หลายชนิดดวยเหตุ ๖๒ ประการ เขาเหลานั้น เวนผัสสะแลว จะรูสึกได นั่นไมเปน
ฐานะที่จะมีได ๔๑
จะเห็นไดวา คําวา ผัสสะ ที่พระพุทธเจาตรัสถึงนั้น มิไดจํากัดอยูเพียงการรับรูผานทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เทานั้น หากแตรวมถึงการรับรูทางใจที่เปนความรูขั้น
พิเศษในระดับญาณ สามารถเล็งเห็นความเปนไปของชีวิตในอดีตและอนาคตได ดังนั้น ผัสสนิยม ใน
ทัศนะของพุทธปรัชญาจึงมีความหมายกวางเกินกวาการรับรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสธรรมดาทั่วไป
หรือที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เทานั้น
๒.๔ ลักษณะรวมกันของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียดังที่กลาวมานั้น จะเห็นวา มีหลายระบบแนวคิดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักคําสอนสําคัญและหลักคําสอนปลีกยอยที่แตกตางกันไป กระนั้นก็ตาม ระบบปรัชญาอินเดียเหลานี้
มีลักษณะรวมกันบางประการ ดังตอไปนี้
๑. เปนปรัชญาชีวิต คือ เปนแนวคิดที่มีสาระสําคัญอยูที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
แกชีวิตประจําวันเพื่อมุงเขาสูเปาหมายสูงสุดที่ไดตั้งเอาไว
๒. เปนปรัชญาที่เริ่มตนดวยทุนิยม (Pessimism) และจบลงดวยสุนิยม (Optimism) คือ
เปนแนวคิดที่เกิดจากความรูสึกไมพอใจตอสภาพที่เปนอยูของชีวิต โดยเห็นวา ชีวิตมนุษยนั้น เต็มไป
ดวยความทุกขนานัปการ นักปรัชญาอินเดียจึงพยายามคิดคนแสวงหาทางที่จะทําใหชีวิตนี้หลุดพนไป
จากสภาพที่เปนทุกขเพื่อบรรลุถึงความสุขที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนความสุขนิรันดร
๓. เปนปรัชญาที่เชื่อในกฎแหงกรรม คือ เปนแนวคิดที่เชื่อในกฎแหงศีลธรรมของมนุษย
ที่วา มนุษยหากทําดียอมไดรับผลดี หากทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว และเชื่อในกฎแหงจักรวาลที่เปนไป
อยางมีเหตุมีผลของมันเอง อยางไรก็ตาม ลักษณะแนวคิดรวมกันนี้ยังมีความเห็นตางกันในเกณฑ
ตัดสินเรื่องความดีและความชั่วก็ตาม

๑๙
๔. เปนปรัชญาที่มีเปาหมายอยูที่ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง โดยถือวา อวิชชาหรืออ
วิทยา ความไมรูจริง เปนสาเหตุแหงความติดของและการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร สวนวิชชา
หรื อ วิ ท ยานั้ น เป น สิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให ห ลุ ด พ น จากการติ ด ข อ งและการเวี ย นว า ยตายเกิ ด เช น นั้ น ใน
ขณะเดียวกัน การใหความหมายของคําวา อวิชชาและวิชชา หรืออวิทยาและวิทยานั้นแตกตางกันใน
ระบบทั้งหลายของปรัชญาอินเดีย
๕. เปนปรัชญาที่ถือวา การบําเพ็ญสมาธิและวิปสสนาเพื่อใหเห็นสรรพสิ่งตามความเปน
จริง จะเปนหนทางนําไปสูความหลุดพนจากทุกข แมจะมีวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดแตกตางกันก็
ตาม
๖. เป น ปรั ช ญาที่ เ ห็ น ว า การควบคุ ม ตนเองหรื อ การควบคุ ม จิ ต ใจไม ใ ห เ ป น ไปตาม
อํานาจของตัณหา เปนหนทางขจัดกิเลส ความเศราหมองในจิตใจใหหมดไปได และนั่นคือ การบรรลุ
โมกษะ เปนความสุขนิรันดร
๗. เปนปรัชญาที่มุงเนนการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อใหเขาถึงเปาหมาย คือ ความหลุดพน
จากความทุกข มิใชเปนเพียงแตการเสนอแนวคิดเทานั้นโดยไมปฏิบัติตาม และเห็นวา มนุษยสามารถ
บรรลุถึงความหลุดพนจากความทุกขนั้นได
อยางไรก็ตาม ลักษณะทั้ง ๗ ประการดังกลาวนี้ แมจะเปนลักษณะที่มีรวมกันของปรัชญา
อินเดียทั้งหลาย แตก็ยังมีแนวคิดทางปรัชญาที่ไมมีลักษณะรวมดังกลาวนี้ คือ ปรัชญาจารวากเพียง
ระบบเดียวเทานั้น เพราะเปนปรัชญาวัตถุนิยมที่มีแนวคิดไมเหมือนกับแนวคิดของปรัชญาระบบอื่น ๆ
ของอินเดีย ๔๒
เชิงอรรถ
๑

ระวี ภาวิไล, โลกทัศนและชีวทัศนเปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๑.
๒
ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๕๑/๔๘๔., วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๒๒๑-๒๒๒, วิสุทฺธิ. (แปล) ภาค ๓ ตอน ๒ หนา ๒๖-๒๗.
๓
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน วิ.ม. (บาลี) ๑/๓/๖-๗. สยามรัฐ.
๔
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๙๖/๒๙๒. สยามรัฐ., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕.
๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๕๒๗-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑. สยามรัฐ.
๖
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พิพิธวิทยา, ๒๕๒๑), หนา
(๒).
๗
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ปายาสิราชัญญสูตร ที.สี. (บาลี) ๙/๓๐๑-๓๓๐/๓๔๗-๓๙๑, ปรุตม บุญศรีตัน,
ความสมเหตุสมผลในการตอบปญหาเหนือประสาทสัมผัสทั้งหา: ศึกษาวิเคราะหเฉพาะกรณีขอโตแยงของพระกุมาร
กัสสปะ ตอทัศนะของพระเจาปายาสิ, (online), accessed 20 September 2007. Available from http://www.philcmu.
com.

๘

สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.
๑๐
ศึกษารายละเอียดใน ที.สี. (บาลี) ๙/๑๖๙/๑๓๔, สุนทร ณ รังษี, เรื่องเดียวกัน, หนา (๔)., อดิศักดิ์ ทองบุญ,
ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๒๔), หนา ๑๕, ๑๕๘.
๙

๒๐
๑๑

พระสารีบุตรเถระ ไดแสดงเหตุหรือฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฐิทั้งหลาย ไว ๘ ประการ คือ (๑) ขันธ (๒) อวิชชา (๓)
ผัสสะ (๔) สัญญา (๕) วิตก (๖) อโยนิโสมนสิการ (๗) ปาปมิตร (๘) การฟงจากคนอื่น (ที.สี.อ. ๑/๑๖๑-๑๖๒)
๑๒
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๕๐/๑๖-๕๐, อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย,
ภาคผนวก หนา ๓๗๑-๓๗๙.
๑๓
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๖. ตสฺมา ตณฺหาทิฏิวเสน อตีต ขนฺธโกฏาส กปฺเปตฺวา กปฺเปตฺวา ิตาติ ปุพฺพนฺตกปฺป
กาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
๑๔
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๙.
๑๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑, หนา ๒๔๕, และที.สี.อ.
(บาลี) ๑/๑๕๙.
๑๖
เทวดาที่เสียหายหรือเสื่อมจากความเปนเทวดา เคลื่อนจากสวรรค เพราะหมกมุน ฝกใฝอยูแตในความรื่นรมย การ
สรวลเสเฮฮาและการเลนหัว เปนผูที่ฝกใฝกับความสุขจากการสรวลเส และจากการเลนกีฬาทางกายและทางวาจาจนเพลินเลย
เวลาอาหารหรือจนลืมรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลาอาหาร แมรับประทานตามเขาไปในภายหลังอยางไมขาดระยะก็ไมอาจชวย
ใหดํารงอยูได ไดแก เทวดาที่บริโภคกวฬิงการาหาร อาหารที่เปนคํา อาจารยบางกลาววา ไดแก เทวดาชั้นนิมมานรดีและปรนิม
มิตวสวัตตี (ที.สี.อ. ๑/๑๖๙-๑๗๐)
๑๗
เทวดาที่เสื่อมหรือเสียหายจากความเปนเทวดาแลวเคลื่อนจากสวรรค เพราะใจลงโทษ กลาวคือ ใจมีความโกรธ
ตอเพื่อนเทวดาดวยกัน มีความโกรธตอบซึ่งกันและกัน จนทําใหตกสวรรคดวยกันทั้งคู ไดแก เทวดาชั้นจาตุมมหาราช (ที.สี.อ.
๑/๑๗๐-๑๗๑)
๑๘
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๓-๑๗๔.
๑๙
อรรถกถาอธิบายการเกิดขึ้นอสัญญีสัตว ไววา บางคนบวชในลัทธิเดียรถียแลวทําบริกรรมในวาโยกสิณทําจตุตถ
ฌานใหเ กิดขึ้น ออกจากฌานแลว เล็ งเห็นโทษในจิตว า เมื่ อมี จิต ย อมมีทุ กข เพราะถู ก ตัดมือ เปนตน และมีภั ยทั้ งปวง
พอกันทีดวยจิตนี้ ความไมมีจิต สงบแท ครั้นเล็งเห็นโทษในจิตอยางนี้แลว จึงเปนผูมีฌานไมเสื่อมถอย เสียชีวิตแลว ไปบังเกิด
ในพวกอสัญญีสัตว จิตของบุคคลนั้น ยอมกลับมาในโลกนี้ ดวยความดับแหงจุติจิต ในพวกอสัญญีสัตวนั้น ปรากฏแตเพียงรูป
ขันธเทานั้น ธรรมดาวา ลูกศรที่ถูกยิงขึ้นไปดวยกําลังสายธนู ยอมแลนไปในอากาศเทากับกําลังสายธนูนั้น ฉันใด อสัญญีสัตว
เหลานั้นในชั้นอสัญญีสัตวนั้น ถูกซัดไปดวยกําลังแหงฌาน เกิดขึ้นแลว จะดํารงอยูไดตลอดกาลเทาที่กําลังฌานมีอยูเทานั้น
ฉันนั้น แตเมื่อกําลังฌานเสื่อมถอย รูปขันธในชั้นอสัญญีสัตวนั้น จะอันตรธานไป ปฏิสนธิสัญญา จะเกิดขึ้นในโลกนี้ เพราะ
สัญญาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้น เปนเหตุใหปรากฏการจุติของอสัญญีสัตวเหลานั้นในชั้นอสัญญีสัตวนั้น (ที.สี.อ. ๑/๑๗๖-๑๗๗)
๒๐
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๘. อนาคตโกฏาสสงฺขาต อปรนฺต กปฺเปตฺวา คณฺหนฺตีติ อปรนฺตกปฺปกา.
๒๑
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๙.
๒๒
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๘-๑๗๙.
๒๓
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๐.
๒๔
วัชระ งามจิตรเจริญ, “นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท: อัตตาหรืออนัตตา”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔. หนา ๕๒.
๒๕
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๒.
๒๖
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในธัมมจักกัปปวัตนสูตร วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๘ และ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘.
๒๗
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๑๙ – ๒๐.
๒๘
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๔.
๒๙
อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๒๖-๒๘.
๓๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒-๒๖.
๓๑
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๖-๔๗.
๓๒
อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๒๙-๓๑.
๓๓
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๖-๔๗.
๓๔

S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. (Delhi : Oxford University Press, 1989), pp. 286..

๓๕

S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. pp. 287-288.

๒๑
๓๖

พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโ, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา

๔.
๓๗

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร, ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๓๔/๑๖-๒๙, และกาลามสูตร, องฺ.เอกก. (บาลี)
๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
๓๘
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๑/๒๒๒, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย, พระรา
ชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : คณะระดมธรรม , ๒๔๒๔), หนา ๒๐๔. องฺ. ติก.อ., พระไตรปฎก
และอรรถกถา แปล, เลม ๑ ภาค ๓, หนา ๒๗๙.
๓๙
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร, ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๓๔/๑๖-๒๙, และกาลามสูตร, องฺ.เอกก. (บาลี)
๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
๔๐

Ralph T.H. Griffith, Translator, Rigveda. Book 10. Hymn xc. Purusa. 11-12, (Online), accessed 31
August 2005. Available from http://www.sacred-texts. com/hin/index/rv10090.htm. :11. When they divided Purusa how many portions did they make? What do they call his mouth, his arms? What
do they call his thighs and feet?
12. The Brahman was his mouth, of both his arms was the Rajanya made. His thighs became the Vaisya, from
his feet the Sudra was produced.
๔๑

๔๒

ที.สี. (ไทย) ๙/๘๙/๔๓.
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา (๘).

