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อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนา

พุทธเถรวาท 2) ศึกษาเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และ 3) 
เปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาของศาสนาทั้งสอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 2561  

ผลการวิจัยพบว่า:  
ปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท เป้าหมายสูงสุดของศาสนิก คือ การบรรลุพระนิพพาน นิพพาน 

หมายถึง สภาวธรรมที่หลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา และทุกข์ทั้งปวง มี 2 ประเภท คือ สอุปานิเสส 
นิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน ลักษณะของนิพพาน คือ สภาวะที่อยู่เหนือการเกิดและการตาย อยู่
เหนือกาลเวลา เป็นสภาวะที่ปราศจากความทุกข์ทั้งมวล ปราศจากความหิวกระหาย ปราศจากบุญ
และบาป ปราศจากความโศกเศร้า เป็นสภาวะที่เป็นอมตะ ปราศจากอวิชชาอันเป็นเหตุให้มนุษย์ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพาน คือ การปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด 

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ การบรรลุถึงโมกษะ หมายถึง 
สภาวะที่อาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับปรมาตมันหรือพรหมัน โมกษะ มี 2 ประเภท คือ 
ชีวันมุกติ (โมกษะที่ยังมีชีวิตอยู่) และวิเทหมุกติ (โมกษะหลังจากตายไปแล้ว) ลักษณะของโมกษะ 
หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรัก ความเกลียด ความเศร้าโศก ความกลัว ปราศจากบุญและบาป 
เป็นความบริสุทธิ์สูงสุด และความสุขสูงสุด อวิชชาเป็นเหตุให้อาตมันกระท ากรรม ท าให้อาตมันต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ ได้แก่ ชญาณโยคะ (ความรู้แจ้ง) กรรม
โยคะ (การกระท าความดี) ภักติโยคะ (ศรัทธาต่อพระเจ้า) และราชโยคะ (การบ าเพ็ญจิต) จนกระทั่ง
อาตมันมีภาวะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองศาสนาได้พบความคล้ายคลึงกันในทรรศนะความหมายของ
เป้าหมายสูงสุดคือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และประเภทการหลุดพ้นที่คล้ายกัน ได้แก่         
สอุปาทิเสสนิพพาน เปรียบเทียบได้กับชีวันมุกติ อนุปาทิเสสนิพพานเปรียบเทียบได้กับวิเทหมุกติและ
ลักษณะการหลุดพ้นที่คล้ายกัน คือ เป็นสภาวะที่อยู่เหนือการเกิดและการตาย อยู่เหนือกาลเวลาเป็น
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สภาวะที่ปราศจากความทุกข์ท้ังปวง เป็นสภาวะที่เป็นอมตะ และเป็นสภาวะความสุขสูงสุด แต่สภาวะ
ที่แตกต่างกัน คือ นิพพานมีสภาวะเป็นอนัตตา ส่วนโมกษะมีสภาวะเป็นอัตตา ส่วนวิธีการปฏิบัติเพ่ือ
เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดที่คล้ายกัน กล่าวคือ ปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท และปรัชญาศาสนาพราหมณ์ -
อินดู ก็เน้นการปฏิบัติสมาธิ หรือการฝึกจิต (ราชโยคะ) ที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู ถือว่า การปฏิบัติภักติโยคะ คือการประกอบพิธีบูชา และการอุทิศตนต่อพระเจ้า เป็นวิธีที่จะท า
ให้บรรลุถึงโมกษะ แต่ปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท ไม่เห็นด้วยกับการกระท าเช่นนั้น 
 
ค าส าคัญ นิพพาน, โมกษะ, ปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท, ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
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The thesis served its specific purposes: 1) to study the human highest goal in 

Theravada Buddhist philosophy, 2) follow the human highest goal in Hinduism’s one, 
and 3) to draw comparisons of their highest goals between two philosophical faiths. 
As the documentary research, it was derived from the qualitative methodology. Data 
were studied out of The Tipitaka, commentaries, books and relevant research 
undertakings, collected between October B.E. 2560 and June B.E. 2561.  

Results of the research have found the following findings:  
In Theravada Buddhism’s philosophy, human beings’ highest goal is attaining 

Nirvana. It denotes the exceptional state of dharma that liberates human beings from 
defilements, cravings and all sufferings. Categorically, it is divided into two types, 
nirvana with remainder of grasping and one without that of grasping. Both types are 
immortal states, without cycles of rebirth. The only practical way of accessing nirvana 
is observing Noble Eightfold Paths.  

In Hinduism’s philosophy, human beings’ highest goal is accessing Moksha. It 
refers to the state with which the state of Self (Atman) realizes itself as the one 
single entity with the Supreme Being (Paramataman). Hinduism’ Moksha is of two 
types: Moksha with remainder of life and that with remainder of demise. States of its 
Moksha is meant to those without affection, hatred, sorrow, fright, boons, and evils; 
they are supreme purity and bliss, and without ignorance on cycles of reincarnation. 
The practical unique way of attaining Moksha; it embraces: clear awareness (janana 
yoga), good deeds (karma yoga), faiths towards God (bhakti yoga), and mental 
observance (raj yoga) until atman (the soul that is reborn) becoming the same one 
with Super Being (brahman). 
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Comparatively, both faiths have a similarity in attitudes to the highest goal: 
liberation from all sufferings. Another similarity is types of Moksha: nirvana with 
remainder of grasping in Buddhism is compared to Moksha with remainder of life in 
Hinduism, nirvana without remainder of grasping to that with remainder of demise. A 
further similarity is Moksha, it is the state beyond birth and demise, and timeless; 
constituting the state without all sufferings but immortality and bliss. In contrast to 
each religion is the characteristic of the conditional state, Buddhism regards nirvana 
as impermanence (anatta) while Hinduism takes moksha as permanence (atta). For 
the practical methods of achieving the highest goal in both traditions, they are similar 
by putting the emphasis on observing concentration. The different case in point is 
that the practice of faiths to God is the only way to achieving moksha.  In contrast 
Theravada Buddhist philosophy does not agree with such acts. 
 
Keywords: nirvana, moksha, Theravada Buddhist philosophy, Hinduism philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายฝ่ายที่ให้ค าปรึกษาและได้ช่วยเหลือใน
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่ทรงเกียรติที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
 กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้
ให้ค าปรึกษาตลอดจนได้ให้ค าแนะน า  และตรวจสอบในข้อที่บกพร่องต่าง  ๆ พร้อมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จนส าเร็จลงด้วยดี และขอขอบพระคุณท่าน               
พระอาจารย์พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ค าแนะน าชี้แนะใน
การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่สอนในวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาทุกท่าน 
ที่ท่านมาบรรยายก็ได้รับความรู้อย่างมาก และขอขอบคุณพระอาจารย์นักศึกษาร่วมรุ่นสาขาวิชา         
พุทธศาสนาและปรัชญาทุกท่าน ที่ช่วยแนะน าให้ก าลังใจ ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณท่านพระครูวีรธรรมประยุต (ญาณวีโร)/สุทธิธรรม เจ้าคณะต าบลหนองฮี        
ทีเ่มตตาให้ทุนการศึกษา ให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมานี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติสืบไป สุดท้ายนี้ผู้วิจัย         
ขออนุโมทนาต่อโยมบิดา-มารดาผู้ให้ก าเนิด และขอนอบน้อมขอบพระคุณอุปัชฌาย์ คุณครูบาอาจารย์
ทั้งหลาย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
 
 

พระสุขศรี สุขกาโม (สาสีลา) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญค าย่อ 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 ใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าและการอ้างอิง โดยมีค าย่อและค า
เต็มของคัมภีร์ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 
 พระวินัยปิฎก  

วิ.ม.  =  วินยปิฏก มหาวคฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 
 ที.ม. =  สุตฺตนตฺปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺค  
 ที.ปา. =  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค  
 ม.มู. =  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก  
 ส .ส.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺค 
 ส .สฬา.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺค 
 ส .ม.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค 
 อง.ฺเอก.  =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  เอกนปิาต 
 องฺ.ทุก.  =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาต  
 องฺ.ติก. =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนปิาต 
 องฺ.ฉกฺก.  =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนปิาต 

องฺ.สตฺตก. =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนปิาต  
องฺ.ทสก. =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต 
ขุ.ธ.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปท 
ขุ.อุ.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  อุทาน 
ขุ.อิติ.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก 

 ขุ.สุ.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาต  
 ขุ.เถร.ี  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  เถรีคาถา  

ขุ.ม.  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  มหานิทเฺทส 
ขุ.จ.ู  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทเฺทส 

 ขุ.ป. =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระพุทธศาสนา มองจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ คือ การหลุดพ้นจากทุกข์ พบกับ
ความสุขนิรันดร ความทุกข์จึงเป็นสภาวะคู่กับชีวิตมาตั้งแต่เกิด พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความทุกข์
ไว้มากมายหลายแห่งในพระไตรปิฎก ความทุกข์นี้ มีทั้งทุกข์ทางกาย (กายิกทุกข์) และทุกข์ทางใจ 
(เจตสิกทุกข์) เป็นที่น่าสังเกตว่ามนุษย์ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย แต่
กลับมีความทุกข์มากกว่าสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถูกครอบง าด้วยอวิชชา หรือความไม่รู้ 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระท ากรรม อวิชชานี้เองเป็นเครื่องผูกมัดให้หมู่สัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดผูกพัน
อยู่กับความทุกข์ ความทรมานของชีวิต1

 พุทธศาสนาเถรวาทเน้นสอนความจริงของชีวิต คือ เรื่องทุกข์ 
และวิธีดับทุกข์ สามารถพิสูจน์ได้จริงด้วยการปฏิบัติ เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ มนุษย์จึงพยายาม
แสวงหาหนทางที่จะน าไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้  เรียกว่า บรรลุพระ
นิพพาน หรือเป็นพระอรหันต์ นิพพาน จึงเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เป็นภาวะที่มนุษย์
สามารถปฏิบัติให้ประจักษ์แจ้งได้ เมื่อมีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพร้อมแล้ว ก็สามารถบรรลุ
นิพพานได้ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า บุคคลทุกคน ก็สามารถบรรลุนิพพานได้ ไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องเป็น
คนชาติชั้นวรรณะใด มีฐานะอย่างไร ยากจน มั่งมี เป็นหญิงหรือชาย เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต 

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อว่า การได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง 
เพราะมนุษย์ เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามีเหตุมีผลมีความคิดริเริ่ม จึงสามารถที่จะท ากรรมดี บ าเพ็ญตบะ
โยคะปฏิบัติสมณธรรม บ าเพ็ญพรต ถือเพศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าดวงวิญญาณของตนให้
หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วเข้าไปอยู่ในภาวะเดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันได้  ปรัชญาศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าสิ่งที่เป็นแกนกลางของชีวิตมนุษย์ คือ อาตมัน หรือชีวาตมัน ซึ่งเป็นตัวตน
แท้จริงไม่แตกดับ และมีปรมาตมันเป็นตัวตนสากล เปรียบดั่งดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่เป็นพลังธรรม 
ชาติและปรมาตมันเป็นต้นก าเนิดของอาตมันทั้งปวงมีพรหมเป็นศูนย์รวม เป็นต้น ก าเนิดแห่งวิญญาณ
ทั้งปวง สิ่งมีชีวิตและวิญญาณทั้งหลายทุกดวง ที่สิงสถิตอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนก าเนิดมาจากพรหม 
เมื่ออาตมันแยกออกมาจากปรมาตมัน หรือพรหมแล้ว จะต้องผจญกับความทุกข์ยากท าให้เวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏก็เพราะ อวิชชา คือ ความไม่รู้ แต่ที่มนุษย์มีสภาพแตกต่างกันก็เพราะกรรมทุก
ครั้งที่ร่างเดิมแตกดับไป ท าให้ต้องไปอุบัติขึ้นในร่างใหม่ ท าให้อาตมันต้องผจญกับความทุกข์ใน
สังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายเรื่อยไป จนกว่าอาตมันหรือวิญญาณจะหลุดพ้นจากภาวะ การเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏ ซึ่งเรียกว่า โมกษะ อาตมันหรือวิญญาณดวงนั้นก็จะกลับไปรวมอยู่กับพรหม
เช่นเดิม2 ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จึงอยู่ที่การน าเอาอาตมันหรือ

                                                        
1 ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2530),          

หน้า 45. 
2 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 11. 
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วิญญาณกลับเข้าไปอยู่ร่วม กับปรมาตมันหรือพรหมันดังเดิม อันเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้ง
ปวง มีภาวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมัน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  

ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีแนวทางพ้ืนฐานบางอย่างที่คล้ายคลึงใกล้ 
เคียงกัน เช่น แนวความเชื่อเรื่องกรรม แนวความเชื่อเรื่องอวิชชา เป็นต้น แต่บางอย่างก็มีฐานความ 
คิดที่แตกต่างกัน เช่น พระพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องอ านาจอันสูงสุดของเทพพระเจ้า ขณะที่ปรัชญา
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู เชื่อว่า พระพรหมเป็นพระเจ้าสูงสุด แม้ทั้งสองศาสนาจะมีเป้าหมายสูงสุดของ
มนุษย์ในเรื่องความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่คล้ายกันแล้ว แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
ในเรื่องวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด เพราะศาสนาพราหมณ-์ฮินดู ถือว่า ถ้าไม่สามารถบรรลุ
ถึงพรหมันในชีวิตนี้ได้ ถือว่า เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชีวิตซึ่งสอดคล้องกับทางพระพุทธศาสนา
ที่เชื่อว่า เราสามารถบรรลุพระนิพพานได ้ก็โดยการลงมือกระท าเท่านั้น จึงจะสามารถบรรลุนิพพาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่ท าการศึกษาค้นคว้าประเด็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ตลอดจนแนวทางวิธีปฏิบัติว่าทั้งสองศาสนาจะมี
ลักษณะที่คล้ายกัน หรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่น่าศึกษา เพ่ือจะช่วยตอบปัญหา
ข้างต้นให้กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท  
1.2.2 เพ่ือศึกษาเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู   
1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับ

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู  
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์

ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู โดยได้วางขอบเขตของการวิจัย
ไว้ ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวศาสนาพุทธเถรวาท จากพระไตรปิฎก
ภาษา ไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 

1.3.2 ศึกษาจากเอกสาร คือ ต ารา หนังสือทั่วไป วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร 
(Documentary Research) ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.4.1 ขั้นส ำรวจข้อมูล 
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับ

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2. ส ารวจเอกสาร คือ ต ารา หนังสือทั่วไป เอกสารเชิงวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.4.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษา ไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์ 

วิเสสต่าง ๆ และหนังสือที่เก่ียวข้องกับหลักปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งมีผู้แปลไว้แล้วในเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3. น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ  มารวบรวมเรียบเรียงเพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญที่ เกี่ยวข้อง มาท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประเด็นที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง           
ตามกรอบวัตถุประสงค ์แล้วน าเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ท าให้ทราบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท  
1.5.2 ท าให้ทราบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   
1.5.3 ท าให้ทราบการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเป้าหมายสูงสุด

ของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  

1.6 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) เอกสำรทั่วไป 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงความหมายของนิพพาน
ตามรูปศัพทใ์นหนังสือธรรมวิจารณ์ไว้ 2 ประการ คือ  

 1. นิพพาน แปลว่า ธรรมชาติที่หาของเสียบแทงไม่ได้  
 2. นิพพาน แปลว่า ดับ3 
วศิน อิทนสระ สรุปความเรื่องนิพพาน ไว้ในหนังสือหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนามี

เนื้อหาสาระที่ส าคัญ ได้แก่  
 1. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง คือ เป็นสุขเพราะไม่ถูกกิเลสมี ราคะ โทสะและโมหะ 
 2. พระนิพพานสูญอย่างยิ่ง อธิบายได้เป็นสองนัย ได้แก่  
     2.1 นิพพานว่างจากกิเลส คือ ราคะ โทสะและโมหะ ว่างจากการยึดมั่นทั้งปวง

ไม่มีกิเลสอาศัยอยู่เลย  
 2.2 พระนิพพานเป็นสภาพว่าง คือ นิพพานมีอยู่จริง แต่มีอยู่อย่างไม่ปรากฏ 

คือ พ้นจากความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปอันเป็นอาการ หรือปรากฏการณ์ของสังขาร 
ทั้งปวง 
 3. พระนิพพานสงบอย่างยิ่ง ประณีตอย่างยิ่ง 

                                                        
3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ์, พิมพ์ครั้งที่ 22, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หน้า 47-48. 
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 4. พระนิพพานเป็นที่สร่างความเมา เป็นที่ดับความกระหาย เป็นที่ถอนอาลัย เป็นที่
สิ้น สุดแห่งการเดินทางในวัฏฏะ4 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายนิพพานธาตุในพจนานุกรมพุทธศาสตร์     
ฉบับประมวลศัพท์ ใจความว่า นิพพานนั้น เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้ว มีธรรมชาติอย่างเดียว คือ ความสิ้น
ทุกข์ หมายถึง นิพพานมีความสงบจากกิเลสและขันธ์ 5 เป็นลักษณะ เมื่อว่าโดยปริยายแล้ว นิพพาน
ธาตุ 2 อย่าง คือ  

 1. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ   
 2. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ5 
วิโรจน์ นำคชำตรี กล่าวไว้ในหนังสือศาสนาเปรียบเทียบ ใจความว่า พุทธปรัชญาเถรวาทให้

ความหมายของความทุกข์ไว้ 2 ลักษณะ คือ  
 1. ทุกข์ มาจากค าว่า ทุ แปลว่า ยาก และขม (ขะมะ) แปลว่า ทน หมายถึง ความทนได้

ยาก  
 2. ทุกข์ มาจากค าว่า ทุ แปลว่า น่าเกลียด และ ข (ขะ) แปลว่า ว่างเปล่า หมายถึง 

ภาวะที่ตัวเราไม่ปรารถนา ไร้แก่นสาร 
ดังนั้น ความทุกข์จึงหมายถึง  
  1. ภาวะที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ท าให้สรรพสิ่งไม่สามารถรักษาสภาพเดิมไว้ได้          

ในที่นี้หมายถึงร่างกาย 
 2. ภาวะที่บีบคั้นจิตใจก่อให้เกิดผล คือ ความเร่าร้อน ความหวาดวิตกกังวล6 
พระมหำณรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค ำ) ได้กล่าวถึงหลักค าสอนที่ส าคัญของพระพุทธศาสนาไว้ใน

หนังสือ จุดเด่นของพระพุทธศาสนา ใจความว่า ความทุกข์ เป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงของชีวิตที่
พระพุทธเจ้าค้นพบและน ามาเปิดเผย ไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นเอง เพราะสัจธรรมที่แท้จริงนั้น โดยธรรมดา
หรือธรรมชาติของมันเอง จะมีความเหมาะสมสอดคล้องกับทุกสถานที่ ทุกกาลสมัย ทุกกลุ่มชน ความ
ทุกข์ในไตรลักษณแ์ละอริยสัจนี้ มุ่งเน้นค าสอน เกี่ยวกับความทุกข์เป็นหลัก เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรง
ชี้แจงแสดงเรื่องทุกข์ ให้เห็นความจริงแท้ของชีวิตที่ประกอบด้วยความทุกข์นานัปการ เพ่ือแสดงให้
มนุษย์รู้จักทุกข ์และหาทางดับทุกข ์ได้อย่างถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทุกข์ จึงเป็นการ
แสดงสภาวะความจริงแท้ของชีวิตทั้งหมด พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์เท่านั้น แต่
พระองค์ยังทรงแสดงแนวทางดับทุกข์ไว้ด้วย7 

                                                        
4 วศิน อินทสระ, หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท), พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ 

มหานคร : อมรการพิมพ์, 2524), หน้า 104–107. 
5 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 103. 
6 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2542), หน้า 114.   
7 พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค า), จุดเด่นของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (เชียงใหม่ : ทรีโอแอด

เวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย จ ากัด, 2551), หน้า 111.   
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พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ประมวล
ศัพท์ความว่า ปรมาตมัน หมายถึง อาตมันสูงสุด หรืออัตตาสูงสุด (บรมอาตมัน หรือบรมอัตตา) เป็น
สภาวะแท้จริงและเป็นจุดหมายสูงสุดตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดู (เดิมคือศาสนาพราหมณ์) ซึ่ง
ถือว่า ในบุคคลแต่ละคนนี้ มีอาตมัน คือ อัตตาหรือตัวตน สิงสู่อยู่ครอง เป็นสภาวะเที่ยงแท้ถาวร เป็น
ผู้คิดผู้นึกผู้เสวยเวทนา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนย่อยที่แบ่งภาคออกมาจากปรมาตมันนั้นเอง เมื่อคนตาย 
อาตมันนี้ออกจากร่างไปสิงอยู่ในร่างอ่ืนต่อไป เหมือนถอดเสื้อผ้าเก่าสวมเสื้อผ้าใหม่ หรือออกจาก
เรือนเก่าไปอยู่ในเรือนใหม่ ได้เสวยสุขหรือทุกข์เป็นต้น สุดแต่กรรมที่ได้ท าไว้ เวียนว่ายตายเกิด
เรื่อยไป จนกว่าจะตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมัน และเข้าถึงความบริสุทธิ์จาก
บาปโดยสิ้นเชิง จึงจะได้กลับเข้ารวมกับปรมาตมันดังเดิม ไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกต่อไป ปรมาตมันนี้ก็
คือ พรหมหรือพรหมัน นั่นเอง8 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมำ ได้ให้ความหมายของค าว่า “พรหม” มาจากค าว่า พรฺห ธาตุ หมายถึง 
ความงอกงาม ความเจริญ หรือวิวัฒน์ ความหมายเดิม หมายถึง การบูชายัญ การสวดอ้อนวอน ภาย 
หลังความหมายได้เปลี่ยนมาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 1. ในฤคเวท พรหมัน หมายถึง ความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้อยค าอันเป็นสิ่งวิเศษ 
 2. ในคัมภีร์อุปนิษัทพรหมัน หมายถึง ความงอกงามความเจริญเติบโตความก้าวหน้า 
 3. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะหรือองค์สัมบูรณ ์(The Absolute) 
 4. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะที่รู้แจ้งโลกแต่อาตมัน หมายถึง ความแท้จริง

อันติมะที่รู้ในตัวเราเอง 
 5. พรหมัน หมายถึง สิ่งแท้จริงสูงสุดหรืออันติมะสัจจะซึ่งได้วิวัฒน์มาเป็นโลกและ

สรรพสิ่งในโลก ดังนั้น พรหมันตามความหมายในปัจจุบัน หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง9  
 กองวิชำกำรมหำวิทยำลัยธรรมกำยแคลิฟอร์เนีย กล่าวไว้ในหนังสือศาสนศึกษา ใจความว่า 
ชยานมรรค (ชยานโยคะ) เป็นวิธีการปฏิบัติที่จะบรรลุโมกษะ คือ การปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ้งเห็น
ความเป็นจริงขึ้นมาว่าปรมาตมันเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ วิญญาณส่วนบุคคล (อาตมัน) เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับปรมาตมัน หรือวิญญาณสากล การสร้างญาณดังกล่าวให้เกิดขึ้นอาจท าได้โดยการด าเนิน
ตามมรรค 4 ประการดังนี้ คือ 
 1. แยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง เรียกว่า วิเวกะ 
 2. บ าเพ็ญเนกขัมมะ คือ สละโลกิยสุขท้ังปวง ที่เรียกว่า ไวราคยะ 
 3. ปลูกฝังคุณธรรมทั้ง 4 คือ ควบคุมกายและประสาททั้ง 5 ให้อดกลั้นทน ทานต่อ
อารมณ์ต่าง ๆ ควบคุมมิให้ประสาททั้ง 5 ตกเป็นทาสของอารมณ์อีก ท าจิตใจให้สงบอย่างสมบูรณ์ 
และความศรัทธาที่เรียกว่า สลัมปัต 
 4. ใฝ่ฝันถึงความหลุดพ้น (โมกษะ) ที่เรียกว่า มุมุกษุตวะ ผู้ปฏิบัติเรียกว่า ชยาน
โยคิน10 

                                                        
8 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 123. 
9 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2536), หน้า 42. 
10 กองวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, ศาสนศึกษา, (ม.ป.พ. : 2550), หน้า 81. 
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สุนทร ณ รังษี ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ ใจความว่า โมกษะมี 2 
ชนิดเหมือนกัน คือ 

 1. ชีวันมุกติ คือ โมกษะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึง การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่
ยังมีชีวิตอยู่ แม้จะบรรลุโมกษะแล้ว แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือสิ้นผลกรรมที่ท าไว้ใน
อดีต ผู้ที่บรรลุโมกษะชนิดนี้แล้วจะไม่มีการกระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ กรรมที่ท าหลังจาก
บรรลุโมกษะแล้ว จะไม่มีผลให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป โมกษะชนิดนี้เทียบได้กับสอุปาทิเสสนิพพาน
ของพระพุทธศาสนา การบรรลุโมกษะชนิดนี้ แม้ผู้บรรลุจะรู้แจ้งในความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพรหมัน
กับอาตมัน แต่ไม่จ าได้ว่าเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันอย่างสมบูรณ์ 

   2. วิเทหมุกติ คือ โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ หมายถึง การหลุดพ้นหลังจากตาย
แล้ว การบรรลุวิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่า เป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับพรหมันอย่างแท้จริง โมกษะ
ชนิดนี้เทียบได้กับอนุปาทินเสสนิพพานของพระพุทธศาสนา11 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมำ ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาอินเดีย ใจความว่า อาตมันในคัมภีร์ฤคเวท 
หมายถึง ลมหายใจ หรือแก่นแท้ หรือลักษณะส าคัญ แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนมา มีความหมายว่า วิญญาณ
หรือตัวตน ในคัมภีร์ฉานโทคยะ อุปนิษัท จากค าสนทนาระหว่างพระประชาบดีผู้เป็นอาจารย์และ 
พระอินทร์ผู้เป็นศิษย์ ได้อธิบายถึงการพัฒนาของ “ตัวตน” ว่ามี 4 ระดับ คือ 

  1. ระดับร่างกาย 
   2. ระดับท่ีใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
   3. ระดับนอกเหนือจากธรรมชาติ 
  4. ระดับองค์สัมบูรณ์12 
ฟื้น ดอกบัว กล่าวไว้ในหนังสือปวงปรัชญาอินเดีย ความว่า กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ธ ารงโลก

ไว้ และรักษาผลของกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลท าไว้ไม่ให้สูญหายไปไหน ดุจเดียวกับการด ารงอยู่ของ
พลังงานในด้านวัตถุฉันนั้น ทั้งยังคอยตามสนองบุคคลผู้กระท ากรรมนั้นด้วย กรรมม ี2 ประเภท คือ 

 1. อารัพธกรรม หรือรารัพธกรรม กรรมที่ให้ผลแล้ว เกิดมามีรูปร่างดีหรือไม่ดี เป็นต้น 
 2. อนารัพธกรรม กรรมที่ยังไม่ให้ผล เรียกว่า ซึ่งกรรมประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 

อย่าง คือ กรรมที่เคยสะสมมาแต่ในอดีตเรียกว่า ปรากนกรรม หรือสัญจิตกรรม และกรรมที่สะสม
ขึ้นมาใหม่ในชาติปัจจุบัน เรียกว่า กริยมาณกรรม หรือสัญจิยมนกรรม13  

ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่ กล่าวไว้ในหนังสือ ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย สรุปใจความว่า  
โมกษะ (Moksa) มาจากรากศัพท์ว่า มุจฺ (Muc) แปลว่า การหลุดพ้นปล่อยไป ไม่ถูกสกัดกั้นการ 
ปลดปล่อย มีความหมายว่า การท าตัวเราให้เป็นอิสระ การช่วยตัวเองให้เป็นอิสระ ความเป็นอิสระ14 

วรลักษณ์ พับบรรจง กล่าวไว้ในหนังสือ คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต สรุปใจความ
ว่า สิ่งมีชีวิตว่าเกิดจากเจตจ านงของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งต้องการจะสร้างนามรูปต่าง ๆ ขึ้นมา เพ่ือแสดง
                                                        

11 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหา        
วิทยาลัย, 2536), หน้า 343-344. 

12 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 42. 
13 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2545), หน้า 16. 
14 ไพฑูรย ์พัฒน์ยิ่งใหญ่, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 45. 
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ถึงความมีอยู่จริงเหนือกาลและความมีอ านาจสิทธิ์ขาดอยู่เหนือทุกสิ่งของพระผู้เป็นเจ้า  หลังจากที่ 
พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างจักรวาลขึ้นจากพระองค์เองแล้ว ภาวะของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในร่างกายของสัตว์
โลกทั้งปวงที่เรียกว่า ชีวาตมันหรือบุรุษ ยังเป็นเหตุให้สัตว์โลกเกิดมามีสภาวะเป็นปัจเจกบุคคล คือ 
ความมีตัวตน ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้กระท าและผู้เสวยผลกรรม วัฏฏสงสารจึงเกิดมีข้ึน ส าหรับสัตว์โลกที่หลงอยู่
กับความเป็นปัจเจกบุคคล และร่างกายว่านี่คือตัวตนของตนเพราะอวิชชาและเมื่อใดที่สัตว์โลกหลุด
พ้นจากอวิชชาด้วยความรู้แจ้งเข้าใจในความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมัน ซึ่งเป็นแก่นสารของทุกสิ่ง
รวมทั้งชีวาตมันของตนกับพรหมัน เมื่อนั้นสัตว์โลกผู้นั้นย่อมกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมัน ซึ่งเป็น
การบรรลุภาวะ เรียกว่า โมกษะหรือนิรวาณ “จริง ๆ แล้วสากลจักรวาลนี้ คือ พรหมันที่เกิดขึ้น
ด ารงชีวิตอยู่และดับไปของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง”15 

อำรี วิชำชัย ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สรุปใจความว่า 
การที่พรหมได้พัฒนาไปสู่ความหมายถึงอันติมสัจจะ ท าให้พรหมด ารงอยู่ในภาวะแห่งสิ่งแท้จริงสูงสุด 
มีอยู่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ไม่มีเหตุปัจจัย ไม่มีขอบเขตจ ากัด ไม่มีรูปร่างตัวตน ไม่มีเบื้องต้นและเบื้อง
ปลาย มีอยู่ในทุกสิ่งสิงสถิตอยู่ทั่วไปในทุกแห่งหน พรหมหรือพรหมันจึงเป็นปฐมวิญญาณ เป็นบ่อเกิด
แห่งสรรพสิ่งและมีอยู่ตลอดกาลในฐานะเป็นสิ่งสมบูรณ์ที่มีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ เป็นสัต 
คือ ความมีอยู่จริง (Existence) หมายถึง ภาวะวิสัยที่แสดงให้รู้ว่าพรหมันมีอยู่จริง เป็นจิต คือ ความรู้ 
หมายถึง พรหมันนั้น ด ารงอยู่มีอยู่ในลักษณะที่เป็นจิตบริสุทธิ์ (Pure Consciousness) และเป็น
อานันทะ คือ ความสุขสูงสุด (Bliss) หมายถึง สภาพที่เป็นความสุข ความบันเทิงสูงสุดของจิตบริสุทธิ์
นั้นทั้งหมด นี้เป็นสิ่งที่หาที่สุดมิได้หาขอบเขตมิได้16 

2) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระสุธีวรำลังกำร (สมคิด สิริคุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์นิพพาน

สูตรในคัมภีร์ล้านนา” ความว่า ผู้ใดได้เข้าถึงนิพพาน ผู้นั้นย่อมไม่กลับมาเกิดอีกและพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานหาที่สุดไม่ได้ ฉะนั้น ผู้บรรลุจุดหมายสูงของชีวิตได้ ชื่อว่า   
พระอรหันต์ แปลว่า เป็นผู้ห่างไกลกิเลส การที่จะบรรลุความเป็นอรหันต์ได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องมีความเห็นชอบ ด าริชอบ เจรจา
ชอบ ท าการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ท าความเพียรชอบ ระลึกชอบและมีสมาธิชอบ ตามแนวทางของ
องค์มรรค 8 ประการ ดังกล่าวแล้ว ด าเนินชีวิตไปสู่จุดหมายอันสูงสุด นั่นคือ นิพพาน เพราะหาก
บุคคลท าอกุศลกรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็จะไปสู่อบายภูมิต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
ยาวนานทีเดียวหรือหากท ากุศลกรรมที่ยังเป็นโลกิยะมีเป้าหมายไม่ชัดเจนไม่มุ่งตรงต่อหนทาง         
พระนิพพาน มีกิเลสที่ยังหนาอยู่ ก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในเทวภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิกว่าจะกลับมาเกิดเป็น
มนุษย์อีกก็ยาวนานและยังต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุด17 

                                                        
15 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ : ม.ป.ป.),           

หน้า 13. 
16 อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ, 

2543), หน้า 89. 
17 พระสุธีวราลังการ (สมคิด สิริคุตฺโต), “ศึกษาวิเคราะห์นิพพานสูตรในคัมภีร์ล้านนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 216 หน้า. 
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พระครูปลัดสังวำลย์ เทวสโร (ศรีสุข) ได้กล่าวถึงนิพพาน ไว้ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบ 
เทียบแนวคิดเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์” ใจความสรุปว่า นิพพานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ใช่อภาวะ แต่เป็นภาวะที่มีอยู่จริง การกล่าวถึงนิพพานว่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่
สิ่งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่านิพพานไม่มีจริง นิพพานเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ได้ด้วยภาษามนุษย์ เพราะ
นิพพานไม่เหมือนอะไรเลย ที่ปุถุชนพบเห็นในโลก พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงความมีอยู่ของนิพพานในเชิง
ปฏิเสธว่า “ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (นิพพาน) มีอยู่นะที่ไม่มีดินไม่มีน้ าไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาสานัญ
จายตนะ ไม่มีวิญญาณัญจายตนะ ไม่มีอากิญจัญญายตนะ ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่มีในโลกนี้ 
ไม่มีโลกหน้า ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างเราไม่ กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมา การไป 
การตั้งมั่น การจุติ การอุบัติ อายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่เป็นไป ทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยว นั่น
แหละ คือ จุดจบของทุกข์” ตามนัยแห่งพระพุทธพจน์นี้ จะเห็นได้ว่านิพพานเป็นอายตนะอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมีอยู่จริง18 

Phra Naw Leang Tejanyana ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบหลัก
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน” ใจความสรุปว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทเชื่อว่า
นิพพาน เป็นสภาพจิตที่ว่างเปล่าจากกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เมื่อบุคคลมีสภาพจิตดังกล่าวนี้ตายไป 
วิญญาณหรือจิต ซึ่งประกอบด้วย เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีก ผู้ถึง
นิพพานจึงสิ้นทุกข์อันเกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตายโดยสิ้นเชิง เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ศรัทธา คือ จุดเริ่มต้นในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพานซึ่งต้องเชื่อ
ว่า พระนิพพานมีอยู่จริง19 

เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังสาร 
วัฏในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ” สรุปใจความว่า ธรรมที่เป็นปัจจัย (เป็นเหตุ) ชื่อว่า ปฏิจจสมุปบาท 
ส่วนธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยเหล่านั้น (ผล) ชื่อว่า ปฏิจจสมุปบันนธรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้  

สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัย คือ อวิชชา วิญญาณมีเพราะปัจจัย คือ สังขาร นามรูปมีเพราะ
ปัจจัย คือ วิญญาณ สฬายตนะมีเพราะปัจจัย คือ นามรูป ผัสสะมีเพราะปัจจัย คือ สฬายตนะ เวทนา 
มีเพราะปัจจัย คือ ผัสสะ ตัณหามีเพราะปัจจัย คือ เวทนา อุปาทานมีเพราะปัจจัย คือ ตัณหา ภพมี
เพราะปัจจัย คือ อุปาทาน ชาติมีเพราะปัจจัย คือ ภพ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปา 
ยาส มีเพราะปัจจัย คือ ชาติ20  

                                                        
18 พระครูปลัดสังวาลย์ เทวสโร (ศรีสุข), “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนา         

เถรวาทกับศาสนาพราหมณ์”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2560, 117 หน้า. 

19 Phra Naw Leang Tejanyana, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, 
135 หน้า.   

20 เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย, “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังสารวัฏในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ”, 
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, 97 
หน้า.   
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พระมหำแก่นเพชร วชิรสำโร (แฝงสีพล) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบ 
เทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัทกับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก” ใจความว่า โมกษะ 
คือ สภาวะอันเป็นที่สูญสิ้นของการยึดถือว่าเป็นตัวบุคคลเป็น สภาวะที่สูญสิ้นของการแยกแยะที่
เกี่ยวข้องกับตัวตน แต่ไม่ใช่ภาวะที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีข้อความในอุปนิษัทต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ลักษณะปฏิเสธของสภาวะของโมกษะซึ่ง ก็คือ อาตมันที่รู้แจ้งแล้วในสภาวะของสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่
อยู่เหนือกาลเวลาทั้ง 3 คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นสภาวะที่อยู่เหนือความโศกเศร้าปราศ จาก
บาป ปราศจากความแก่เพราะชรา และปราศจากความหิวกระหาย สิ่งที่ไม่ตาย ก็คือ สิ่งที่มีอยู่มาก 
มาย ส่วนสิ่งที่ตายก็คือสิ่งที่มีอยู่เล็กน้อย สิ่งทั้งปวง คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต ก็คือ อักษร โอม 
นั่นเองและแม้สิ่งอื่นที่อยู่เหนือกาลทั้ง 3 ก็คือ อักษร โอม เช่นเดียวกัน อาตมันนั้นไม่แก่ เพราะการแก่
ของร่างกาย ย่อมไม่ถูกฆ่าตายเพราะการฆ่าร่างกาย นี้คืออาตมันซึ่งปราศจากบาป ปราศจากชรา 
ปราศจากความตาย ปราศจากความเศร้าโศก ปราศจากความหิวกระหาย อาตมันนั้นเป็นสะพาน 
(เขื่อนดิน) ซึ่งแยกโลกเหล่านี้ออกจากกัน วันและคืนย่อมไม่ข้ามสะพานนี้ไปได้ ความแก่และความตาย
ก็ข้ามไม่ได้ความโศกกรรมดีและกรรมชั่วก็ข้ามสะพานนี้ไม่ได้21 

พระชำติชำย ชำติวุฑฺโฒ (สุขเอก) ได้กล่าวถึงความหมายของอาตมัน ในงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏในปรัชญาฮินดู” สรุปความว่า อาตมันในคัมภีร์ฤคเวท หมายถึง 
ลมหายใจหรือแก่นแท้หรือลักษณะส าคัญ แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนมา มีความหมายว่า วิญญาณหรือตัวตน 
ซึ่งท าให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ แต่ภายหลังความหมายของอาตมันได้เปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ คือ เป็นความรู้สึก ใจ (Mind) วิญญาณ (Soul) และเจตภูติ (Spirit)22 

พระมหำรุ่ง สุขุมำโล (ละเอียด) ได้กล่าวถึงสภาวะของโมกษะไว้ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษา
เปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู” ใจความว่า โมกษะ
ในฐานะที่เป็นจุดหมายสูงสุดของแต่ละบุคคล จึงถูกอธิบายว่าเป็นสภาวะที่สามารถดับทุกข์ทั้งมวลของ
มนุษย์ เป็นสภาวะที่ปราศจากความเกิด ปราศจากความแก่ ปราศจากความตาย ปราศจากความหิว
กระหายปราศจากความกลัวปราศจากความเศร้าโศก สภาวะของโมกษะในฐานะเป็นบรมสุข กล่าวคือ
ความสุขสูงสุด จัดได้ว่าเป็นการอธิบายถึงสภาวะของโมกษะในลักษณะบวกหรือเชิงยืนยัน  แต่โมกษะ
จะต้องถูกเข้าใจในฐานะเป็นสภาวะที่อาตมันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างที่สุด โมกษะจึงเป็นสภาวะของความ
ยินดีและปลาบปลื้มสูงสุด เป็นสภาวะของอานันทะ เป็นสภาวะที่สรรพสิ่งในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสูญ
สลายไป เป็นสภาวะที่สรรพสิ่งรู้แจ้งความเป็นหนึ่งเดียวของตนกับพรหมัน สภาวะของโมกษะหรือชีวิต
ที่เป็นอมตะนี้ จึงเป็นสภาวะของอานันทะหรือสภาวะของอาตมันที่เป็นบรมสุข ดังนั้น สิ่งอ่ืน ๆ ที่

                                                        
21 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2541, 170 หน้า. 

22 พระชาติชาย ชาติวุฑฺโฒ (สุขเอก), “การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏในปรัชญาฮินดู”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 116 หน้า.   
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แตกต่างจากอาตมันหรือพรหมัน จึงเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ กล่าวคือ ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอีกร่ าไป23  

พระครูเวฬุธรรมำนุรักษ์ (บรรจง อภิ ำโณ) ได้กล่าวถึงการบ าเพ็ญพรตถือเพศพรหมจรรย์ 
ไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการเกิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและใน
ศาสนาฮินดู” ใจความสรุปว่า พวกพราหมณ์ฮินดูจึงมีความเชื่อว่า การได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่ง
ประเสริฐยิ่ง เพราะมนุษย์ เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามีเหตุมีผลมีความคิดริเริ่ม จึงสามารถที่จะท ากรรมดี 
บ าเพ็ญตบะโยคะปฏิบัติสมณธรรม บ าเพ็ญพรตถือเพศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าดวงวิญญาณ
ของตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงแล้วเข้าไปอยู่ในภาวะเดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันได้24  
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

เปรียบเทียบ หมายถึง การน าเนื้อหาที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง ในด้านต่าง ๆ ระหว่างเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

เป้ำหมำยสูงสุดของศำสนำพุทธเถรวำท คือ พระนิพพาน หมายถึง สภาวะของจิตที่ดับ
กิเลสได้หมดสิ้น หลุดพ้นจากอ านาจของกรรมและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีก ก็คือ 
พ้นจากความทุกข์นั่นเอง  

เป้ำหมำยสูงสุดของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู  คือ โมกษะ หมายถึง สภาวะแห่งการหลุดพ้น 
จากกรรม และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเลย 
 

                                                        
23 พระมหารุ่ง สุขุมาโล (ละเอียด), “ศึกษาเปรียบเทยีบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันในศาสนาพราหมณ-์

ฮินดู”, วิทยานิพนธป์รญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, 170 
หน้า. 

24 พระครูเวฬุธรรมานุรักษ์ (บรรจง อภิ าโณ), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการเกิดในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทและในศาสนาฮินดู”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย), 2558, 107 หน้า. 
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บทท่ี 2 

เป้าหมายสูงสดุของมนษุย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท 
 

2.1 ความเป็นมาของพุทธศาสนา 
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระพุทธเจ้า 

นับตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ และประกาศสัจธรรมที่แท้จริงต่อชาวโลก ซึ่งไม่มีค าสอนเรื่องพระเจ้า
สร้างโลก ควบคุมโลก หรือพระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต แม้ในค าสอนจะพบการกล่าวถึงเทพ
ต่าง ๆ แต่ก็มิได้แสดงบทบาทและอิทธิพลของเทพเหล่านั้นเหนือชีวิตมนุษย์ ทั้งมนุษย์และเทพเจ้า
ยังคงอยู่ภายใต้แห่งกฎกรรมเช่นเดียวกัน จึงไม่มีใครมีอ านาจเหนือใครได้อย่างแท้จริง หากมนุษย์หรือ
เทวดาท าดีย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว ค าว่า พุทธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น จากความลุ่ม
หลงเพราะอ านาจของกิเลส หรือผู้เบิกบาน เพราะไม่มีกิเลสในใจ กล่าวคือ บุคคลผู้รู้จริง ผสมกับค าว่า 
ศาสนา (ภาษาบาลี คือ สาสน) แปลว่า ค าสั่งสอน รวมความแล้วหมายถึง ค าสอนของผู้รู้จริงที่เรียกว่า 
พระพุทธเจ้า หมายถึง บุคคลผู้ไม่มีกิเลส ที่ท าให้ลุ่มหลงเปรียบเหมือนบุคคลผู้ตื่นและมีปัญญารู้แจ้ง
ความเป็นจริงแล้ว  

พุทธศาสนาเกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี แค้วนกาสี (ปัจจุบัน คือ สารนาถ ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) 
กล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเกิดข้ึนในบรรยากาศที่มีลัทธิความเชื่ออ่ืน ๆ แพร่หลายอยู่แล้ว พระพุทธศาสนา 
มีหลักค าสอนในการด าเนินชีวิตตนเองให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุด โดยการก าจัดทุกข์ในชีวิต ได้แก่ การ
เกดิ ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายในชีวิตเป็นทุกข์ สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วน
เกลียดกลัวต่อความทุกข์ และปรารถนาความสุขโดยส่วนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่เป็นอมตะ
นิรันดรไม่แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นความทุกข์อีก ดังนั้น ทุก ๆ ชีวิต จึงต้องแสวงหาหนทางเพ่ือความ
หลุดพ้นจากความทุกข์ อมตะสุข หรือสุขในพระนิพพาน จึงเป็นเป้าหมายอันประเสริฐสูงสุดของสรรพ
สัตว์ทั้งหลายผู้ใดได้มีโอกาสเรียนรู้ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเข้าใจเป้าหมายชีวิตอันประเสริฐ
สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ผู้นั้นย่อมสามารถออกแบบก าหนดชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
และด าเนินชีวิตให้ปลอดภัย ในระหว่างที่ยังต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ก็จะเป็นผู้ท่องเที่ยวไปอย่าง
ผู้มีชัยชนะ ได้อัตภาพที่บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ โภคสมบัติ บริวารสมบัติและปัญญาสมบัติ ตลอดกาล 

นิพพาน จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะนิพพานเป็นแหล่งแห่งความ
บริสุทธิ์ เป็นที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์
ทั้งหลาย เป็นสถานที่ท่ีไม่มีทุกข์เจือปนเลย เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นภาวะ
ที่สิ้นกิเลสทั้งปวง กล่าวคือ ราคะ โทสะ และโมหะ ผู้ใดได้เข้าถึงนิพพาน ผู้นั้นย่อมไม่กลับมาเกิดอีก 
และพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานหาที่สุดไม่ได้  การที่จะบรรลุความเป็น
อรหันต์ได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องมี
ความเห็นชอบ ด าริชอบ เจรจาชอบ ท าการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ท าความเพียรชอบ ระลึกชอบ และ
มีสมาธิชอบ ตามแนวทางของมรรค 8 ประการดังกล่าว ด าเนินชีวิตไปสู่จุดหมายอันสูงสุด นั่นคือ  
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พระนิพพาน ดังพุทธพจน์ที่แสดงไว้ในมหาสาโรปมสูตร และจูฬสาโรปมสูตร สรุปว่า “เป้าหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่มีเพ่ือให้ผู้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ได้รับลาภสักการะและความสรรเสริญแต่
เป็นความสมบูรณ์แห่งศีล มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิ หรือการมีญาณทัศนะตามที่มุ่งหมาย ท าให้จิต
หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง คือ การมีจิตเป็นเจโตวิมุตติ หรือพระนิพพาน”1  

 
2.2 ความหมายของเป้าหมายสูงสุด 
 ค ำว่ำ นิพพำน เป็นภำษำบำลี (สันสกฤต เป็น นิรฺวำณ) ประกอบด้วย นิ อุปสรรค แปลว่ำ
ออกไป หมดไป ไม่มี ส่วนค ำว่ำวำน หมำยถึง เครื่องร้อยรัด คือ ตัณหำ รวมควำมก็แปลได้ว่ำ กำรออก
จำกตัณหำเครื่องร้อยรัด ซึ่งเปรียบเหมือนเชือกหรือด้ำยที่ผูกสัตว์ให้อยู่ในสังสำรวัฏ2 

นิพพานนั้นเมื่อว่าตามรูปศัพท์มีความหมาย ดังนี้ 
 1. นิพพาน ประกอบด้วยศัพท์ นิ (ออกไป หมดไป ไม่มี) +วานะ (พัดไป) เมื่อรวมค า

ทั้งสองเข้าด้วยกัน แปลว่า ไม่มีการพัดไป ค าว่า “วานะ” เป็นชื่อเรียกกิเลสตัณหา ดังนั้น นิพพาน คือ 
ไม่มีกิเลสที่จะร้อยรัดพัดกระพือให้กระวนกระวายใจด้วย ไฟ คือ ราคะ เป็นต้น ขยายความได้ว่า 
หมายถึง ความดับ ความหยุด ความบรรเทา ดับความร้อนใจ ไม่มีความกระวนกระวาย การท าให้เย็น
ในลักษณะบวก จึงหมายถึง สันติ ความสุขและความสมบูรณ์3 

 2. นิ+วำน (นิ = ออกไป หลีกไป วำนะ = เครื่องร้อยรัด คือตัณหำ) นิพพำนจึง
หมำยถึง สภำพที่ปรำศจำกตัณหำที่ท ำหน้ำที่ประดุจเชือกผูกรัดชีวิตไว้ในสังสำรวัฏ4 

 3. นิ+วน (นิ = ไม่มี วน = ป่ำ) นิพพำน หมำยถึง สภำพที่ไม่มีป่ำ หรือปรำศจำกป่ำ 
คือ ไม่มีป่ำ คือ กิเลส ได้แก่ ดับกิเลส5 

ควำมหมำยแรกเป็นควำมหมำยที่ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงที่สุด คือ นิพพำนเป็นกำรดับสนิทแห่ง
กิเลสอันเกิดจำกไฟ คือ รำคะ โทสะ โมหะ ในควำมหมำยเชิงปฏิฐำน นิพพำน หมำยถึง สภำพที่เย็น
สนิท กล่ำวคือ ควำมเย็นใจ ดับควำมเดือดร้อนใจ ท ำให้ชุ่มชื่นใจ เป็นควำมสงบหรือสันติสุข ส่วน
ควำมหมำยที ่2 และท่ี 3 นั้นเป็นกำรเสนอควำมเป็นไปได้ในทำงภำษำศำสตร์เท่ำนั้น 

นอกจำกนั้นนิพพำนนั้นยังมีควำมหมำยตำมนัยอ่ืน ๆ อีก เช่น นิพพำน คือ ภำวะที่จิตรู้แจ้งใน 
อริยสัจ 4 หรือปฏิจจสมุปบำทถึงที่สุดแล้ว นิพพำน คือ ภำวะที่ประณีตอย่ำงยิ่งสงบอย่ำงยิ่ง เป็นที่
สละคืออุปธิกิเลสทั้งปวง เป็นภำวะที่ดับสนิทแห่งควำมหลงผิดทั้งปวง นิพพำน คือ ควำมเท็จจริงแท้
สูงสุด ที่บัญญัติและตรรกะเข้ำไม่ถึง เป็นต้น6 

ในพระสูตรต่ำง ๆ ได้อธิบำยควำมหมำยลักษณะของนิพพำนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. นิพพำน คือ ควำมสิ้นรำคะ โทสะและโมหะ7 

                                                        
1
 ม.มู. 12/307-324/340-356. 

2 ขุ.จู. 30/381/184. 
3 องฺ.ติก. 20/35/191. 
4 ขุ.จู. 30/63/246. 
5 ขุ.ธ. 25/63/246. 
6 วิธาน สุขีวคุปต์, อภิปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534), หน้า 265. 
7 ส .สฬา. 18/497/36. 
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 2. นิพพำน ในฐำนะสภำวธรรมที่เข้ำถึงได้ บรรลุได้ เป็นธรรมที่บุคคลสำมำรถรู้เห็นได้ 
อันบุคคลผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกำล เรียกให้มำดูได้ ควรน้อมเข้ำมำไว้ในตน อันวิญญูชนพึงรู้ได้
เฉพำะตน8 

 3. นิพพำน หมำยถึง ธรรม หรือสภำวะควำมจริง ที่ไม่เกิด ไม่ตำย ไม่มีกำรแตกดับยัง
อิงอยู่ จึงมีกำรสั่นไหว ไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีกำรสั่นไหว เมื่อกำรสั่นไหวไม่มี ก็นิ่งสนิท เมื่อนิ่งสนิท ก็ไม่มี
กำรโอนเอน ก็ไม่มีกำรมำกำรไป เมื่อไม่มีกำรมำกำรไป ก็ไม่มีกำรจุติและอุบัติก็ไม่มีที่ภพนี้ ไม่มีที่ภพ
โน้น ไม่มีระหว่ำงภพทั้งสอง นั่นแหละคือจุดจบของทุกข์9 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงควำมหมำยของนิพพำน
ตำมรูปศัพท์ไว้ 2 ประกำร คือ 

   1. นิพพำน แปลว่ำ ธรรมชำติที่หำของเสียบแทงไม่ได้ 
  2. นิพพำน แปลว่ำ ดับ10 
พระมหาสมปอง มุทิโต ได้ให้ความหมายของ นิพฺพาน (นิ+วาน) เป็นสภาวธรรมที่พ้นจาก

ตัณหา ความดับตัณหา สภาพที่ดับสนิท เพราะหลุดพ้นจากตัณหา ที่เรียกว่า วานะ หรือธรรมเครื่อง
ดับไฟ คือ ราคะ เป็นต้น ชื่อว่า นิพพานะ นิพพานเป็นสภาพที่สงบสังขารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้ง
ปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ ดับราคะ ชื่อว่า นิพพาน เพราะไม่มีตัณหา11 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้นิยามค าว่า นิพพาน คือ เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธ 
ศาสนา หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกข์ เป็นโลกุตตรธรรม12 

วศิน อิทนสระ ได้สรุปค ำว่ำ นิพพำน ไว้ในหนังสือหลักค ำสอนส ำคัญในพระพุทธศำสนำ 
หมายถึง 

   1. พระนิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิ่ง คือ เป็นสุขเพรำะไม่ถูกกิเลส มี รำคะ โทสะและโมหะ   
เป็นต้น  

   2. พระนิพพำนสูญอย่ำงยิ่ง อธิบำยได้เป็นสองนัย ได้แก่  
   2.1 นิพพำนว่ำงจำกกิเลส คือ รำคะ โทสะ โมหะ ว่ำงจำกกำรยึดมั่นทั้งปวงไม่มี

กิเลสอำศัยอยู่เลย  
      2.2 พระนิพพำนเป็นสภำพว่ำง คือ นิพพำนมีอยู่จริง แต่มีอยู่อย่ำงไม่ปรำกฏ 

คือ พ้นจำกควำมเกิดขึ้น ควำมตั้งอยู่ชั่วครำวแล้วดับไปอันเป็นอำกำร หรือปรำกฏกำรณ์ของสังขำร 
ทั้งปวง 

 

                                                        
8 องฺ.ติก. 20/495/203. 
9 ขุ.อุ. 25/161/208. 
10 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 22, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หน้า 47–48. 
11 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ์ 

พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547), หน้า 19. 
12 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 103. 
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 3. พระนิพพำนสงบอย่ำงยิ่ง ประณีตอย่ำงยิ่ง 
 4. พระนิพพำนเป็นที่สร่ำงควำมเมำ เป็นที่ดับกระหำย เป็นที่ถอนอำลัย เป็นที่สิ้นสุด 

แห่งกำรเดินทำงในวัฏฏะ13 
พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ควำมหมำยของนิพพำนไว้ 3 ประกำร คือ 
   1. หมำยถึง อำกำรท่ีควำมทุกข์และกิเลสดับลงไป 
   2. หมำยถึง ภำวะที่จิตนั้นไม่ถูกกระท ำให้เร่ำร้อนเจ็บปวดอีกต่อไป 
   3. ธรรมชำติอันหนึ่งที่มีอยู่ตลอดอนันตกำล เป็นที่ดับสิ้นของกิเลสและทุกข์ เป็นแดน            

ที่ดับสิ้นของกิเลสและควำมทุกข์14 
วิโรจน์ นาคชาตรี ได้แสดงชื่อของนิพพานไว้ในหนังสือศาสนาเปรียบเทียบ มีหลำยชื่อหลำย

ควำมหมำย ใจควำมว่ำ นิพพำนมีชื่อที่ใช้เรียกอยู่มำกมำย เช่น  
  ปณีตะ (สิ่งประณีต)  อนิทัสสนะ (สิ่งไม่แสดงตัว)  
    อสังขตะ (สิ่งไม่ถูกปรุงแต่ง)  อนำสวะ (สิ่งไม่มีอำสวะ)  
    อมตะ (สิ่งไม่ตำย)  สัจจะ (ของจริง)    
    ธุวะ (ของยั่งยืน) นิปุณะ (ของละเอียด)   
    อัชชระ (ของที่ไม่คร่ ำคร่ำ)  สันตะ (สิ่งสงบระงับ) 
    สิวะ (สิ่งเย็น)  ตัณหักขยะ (ท่ีสิ้นตัณหำ)  
  วิรำคะ (ท่ีคลำยก ำหนัด)  สุทธิ (สิ่งบริสุทธิ์)   
   มุตติ (ควำมพ้น)   อปโลดิกะ (ไม่มีสิ่งใดท ำลำยได้)   
 ปำระ(ฝั่งนอก) 
และมีชื่อท่ีใช้อธิบำยในเชิงปฏิเสธอีก เช่น 
  นป วี จะว่ำดินก็ไม่ใช่  นอำโป จะว่ำน้ ำก็ไม่ใช่ 
    นเตโช จะว่ำไฟก็ไม่ใช่  นวำโย จะว่ำลมก็ไม่ใช่ 
  นำย โลโก ไม่ใช่โลกนี้  นปรโลโก ไม่ใช่โลกอ่ืน 
  นอุโภ จนฺ ทิมสุริยำ  จะว่ำพระจันทร์ พระอำทิตย์ก็ไม่ใช่ 
   อตฺถิ ภิกฺขำว ตทำยตน   แต่ว่ำสิ่งนั้นมีจริง15 
พระพุทธศาสนาเถรวาท เชื่อว่า นิพพาน เป็นสภาพจิตที่ว่างเปล่าจากกิเลส คือ โลภ โกรธ 

หลง เมื่อบุคคลมีสภาพจิตดังกล่าวนี้ตายไป วิญญาณหรือจิต ซึ่งประกอบด้วย เวทนาสัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีก ผู้ถึงนิพพานจึงสิ้นทุกข์อันเกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตายโดยสิ้นเชิง 

                                                        
13 วศิน อินทสระ, หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท), พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ 

มหานคร : อมรการพิมพ์, 2524), หน้า 104-107. 
14 พุทธทาสภิกขุ, หลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดที่ 2 ประจ าปี 2500, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2511), หน้า 287. 
15 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง, 2542), หน้า 136. 
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เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ศรัทธาคือจุดเริ่มต้นในการ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน ซึ่งต้องเชื่อว่าพระนิพพานมีอยู่จริง16 
 
2.3 คัมภีร์หลักของพุทธศาสนาเถรวาท  

คัมภีร์หลักของพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า พระไตรปิฎก มาจาก ค าว่า ไตร แปลว่า สาม 
ปิฎก แปลว่า ต ารา กระจาด หรือตะกร้า ในที่นี้หมายถึง คัมภีร์ แปลว่า สามคัมภีร์ เมื่อว่าตามเนื้อ 
ความแล้ว พระไตรปิฎก จึงหมายถึงคัมภีร์ที่รวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
จัดเป็น 3 หมวดหมู่ คล้ายกระจาด หรือตะกร้าที่เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่าง ๆ กันไม่ให้กระจัดกระจาย 
คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา เป็น
แนวทางความเชื่อและการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และผ่านการสังคายนามาหลายครั้ง เพ่ือให้
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนไว้  

พระไตรปิฎกเกิดขึ้นจากการท าสังคายนา ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว กล่าวคือ 
มีการประชุมเพ่ือตรวจช าระสอบทาน และจัดหมวดหมู่ตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบ
แผนเดียวกันและมีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรในการสังคายนาครั้งที่ 5 ประมาณ 
พ.ศ. 450 

ตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาท มีการท าสังคายนาพระไตรปิฎกจ านวน 9 ครั้ง โดย
กระท าที่ประเทศอินเดียจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1-3 กระท าที่ศรีลังกาจ านวน 4 ได้แก่ครั้งที่ 4-7 
แต่การท าสังคายนาครั้งที่ 6 ก็ไม่ได้นับเป็นการท าสังคายนาพระไตรปิฎก หรือการช าระพระไตรปิฎก 
แต่เป็นการอธิบายพระไตรปิฎกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการแปลความหมายหลากหลายตามใจ
ชอบ ส่วนการสังคายนาครั้งที่ 7 ก็ไม่ได้นับว่าเป็นการท าสังคายนาพระไตรปิฎก แต่เป็นการเรียบ
เรียงค าอธิบายพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี โดยท่านพุทธโฆษาจารย์ ได้แปลและเรียบเรียงอรรถกถา 
(ค าอธิบายพระไตรปิฎก) จากภาษาภาสิงหลเป็นภาษาบาลี ส่วนการสังคายนาครั้งที่ 8 เป็นการตรวจ
ช าระอักษรพระไตรปิฎก กระท าที่วัดโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการสังคายนาเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย ส่วนการสังคายนาครั้งที่ 9 เป็นการช าระพระไตรปิฎกและจารึกลงในใบลาน ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นับเป็นการสังคายนาครั้งท่ี 2 ในประเทศไทย  

คัมภีร์พระไตรปิฎกได้รับการจัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดพิมพ์เป็นอักษรไทย ในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์ไม่ครบชุด โดยมีเพียง 39 เล่ม
เท่านั้น ต่อมาได้มีการจัดพิมพ์จนครบชุด 45 เล่ม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
ได้ส่งไปเผยแผ่ยังประเทศต่าง ๆ ด้วย  

พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรม           
ปิฎก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

                                                        
16 Phra Naw Leang Tejanyana, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา

เชน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้า 50. 
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1. พระวินัยปิฎก  
พระวินัยปิฎกเป็นเรื่องของศีลและสิกขาบทต่าง ๆ ของบรรพชิต มีสาระส าคัญ คือ เป็นข้อ

ห้ามและบทลงโทษ กล่าวคือ พระวินัยปิฎกแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวัคค์ 
จุลลวัคค์และปริวาร  

2. พระสุตตันตปิฎก  
พระสุตตันตปิฎกเป็นประมวลค าสอนทั่วไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวก แบ่งออกเป็น 5

นิกาย แต่ละนิกายมีสาระส าคัญดังนี้  
 2.1 ทีฆนิกาย เป็นพระสูตรขนาดยาว ประกอบด้วยพระธรรมเทศนา 34 เรื่อง  
 2.2 มัชฌิมนิกาย เป็นพระสูตรขนาดกลาง ประกอบด้วยพระธรรมเทศนา 152 เรื่อง

หรือ 153 สูตร  
 2.3 สังยุตตนิกายเป็นการประมวลธรรมตามหมวดหมู่มีสาระส า คัญเป็นเรื่อง

ปฏิจจสมุปบาท ขันธ์ อายตนะ และอริยสัจ เป็นต้น  
 2.4 อังคุตตรนิกาย เป็นประมวลธรรมตามจ านวนข้อจากน้อยไปหามาก เช่น หมวดที่มี

ธรรม 1 ข้อ เรียกว่า เอกนิบาต หมวดที่มีหัวข้อธรรมมากที่สุด ประกอบด้วยธรรม 11 ข้อ เรียกว่า 
เอกาทสกนิบาต เป็นต้น  

 2.5 ขุททกนิกาย เป็นประมวลธรรมเบ็ดเตล็ด เช่น บทสวดระลึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ สิ่งอันเป็นมงคล 38 ประการ การแผ่เมตตา การประพฤติพรหมจรรย์ นิทานคติธรรม
ว่าด้วยการบ าเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  

3. พระอภิธรรมปิฎก  
พระอภิธรรมปิฎกเป็นหมวดธรรมที่ลึกซึ้ง ไม่มีท้องเรื่องประกอบเหมือนพระสุตตันตปิฎก 

กล่าวถึงความจริง 4 เรื่อง คือ จิต เจตสิก (คุณสมบัติของจิต) รูป และนิพพาน หรือการหลุดพ้นจาก
ความทุกข ์เป็นต้น  

5. คัมภีร์อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา  
คัมภีร์อรรถกถา ได้แก่ คัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นโดย

พระภิกษุผู้ทรงความรู้ในทางพระพุทธศาสนาหลังสมัยพุทธกาล เรียกว่า พระอรรถกถาจารย์ 
คัมภีร์ในระดับรองลงไป ซึ่งเป็นการอธิบายเนื้อความของคัมภีร์อรรถกถาอีกทีหนึ่งเรียกว่า 

คัมภีร์ฎีกา พระท่ีเขยีนหนังสือฎีกาเหล่านี้ เรียกว่า พระฎีกาจารย์  
ส่วนคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความในคัมภีร์ฎีกาอีกทีหนึ่ง เรียกว่า อนุฎีกา พระที่เขียนหนังสือ

ประเภทนี้ ก็เรียกว่า พระอนุฎีกาจารย์  
ทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท คัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่ส าคัญที่สุด และเป็นหลักฐาน

ในการตรวจสอบความถูกต้องของค าสอนในคัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งขึ้นมาในภายหลังว่าเป็นค าสอนใน
พุทธศาสนาหรือไม ่ถ้าเป็นไปตามพระไตรปิฎกก็นับว่าถูกต้อง หากขัดแย้งก็ถือว่าค าสอนนั้นไม่ถูกต้อง  

สรุปว่า คัมภีร์ที่ส าคัญของพุทธศาสนานิกายเถรวาทมี 4 ระดับ คือ พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่
มีความส าคัญที่สุด คัมภีร์อรรถกถาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความในพระไตร ปิฎก คัมภีร์ฎีกา เป็น
คัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความในคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์อนุฎีกา เป็นคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความในคัมภีร์
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ฎีกาอีกท่ีหนึ่ง คัมภีร์พระไตรปิฎกจัดเป็นคัมภีร์ปฐมภูมิ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา จัดเป็น
คัมภีร์ทุติยภูมิ 

   
2.4 หลักค าสอนในพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักของค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ ก็คือ วิธีกำรน ำออกจำกทุกข์ เมื่อควำมทุกข์ถูกก ำจัดออก
ได้แล้ว ควำมสุขจึงเป็นสภำวะที่เกิดขึ้นตำมมำ เรียกว่ำ กำรบรรลุพระนิพพำน ลักษณะค าสอนที่เป็น
เอกลักษณ์ส าคัญที่สุดของพุทธศาสนา คือ ความมีเหตุมีผลในค าสอน ค าสอนของพระพุทธศาสนาทุก
ค าสอนจึงเป็นเรื่องของความจริงแท้ในธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยกระบวนการของเหตุและผลทั้งสิ้น  
ดังนั้น ในส่วนของหลักค าสอนส าคัญของพุทธศาสนา มีดังต่อไปนี้  

2.4.1 หลักอริยสัจ 4  
อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมส าคัญท่ีครอบคลุมค าสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรม

ทั้งส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ าให้ภิกษุสอนให้ชาวบ้านรู้ และเข้าใจอริยสัจ 4 
เพราะเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นความจริงที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ พระพุทธ 
เจ้าได้ตรัสรู้ และน ามาสั่งสอนเพ่ือให้คนทั่วไปพ้นจาก ความทุกข ์มี 4 ประการ คือ 

 1. ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ได้แก่ ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ หมายถึง สภาพที่สรรพ
สิ่งตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงแท้ ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม และไม่มีตัวตนนั้นเอง ซึ่งบีบ
คั้น กดดัน ขัดแย้ง ขัดข้อง มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวตามพุทธพจน์ ก็คือ ความเกิด 
ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์  

พุทธปรัชญาเถรวาทให้ความหมายของความทุกข์ไว้ 2 ลักษณะ คือ  
 1) ทุกข์ มาจาก ทุ แปลว่า ยากและขม (ขะมะ) แปลว่า ทน หมายถึง ความทนได้ยาก  
 2) ทุกข์ มาจากค าว่า ทุ แปลว่า น่าเกลียดและ ข (ขะ) แปลว่า ว่างเปล่า หมายถึง 

ภาวะที่ตัวเราไม่ปรารถนา ไร้แก่นสาร 
ดังนั้น ความทุกข์จึงหมายถึง  
  1) ภาวะที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ท าให้สรรพสิ่งไม่สามารถรักษาสภาพเดิมไว้ได้ 

ในที่นี้หมายถึงร่างกาย 
   2) ภาวะที่บีบคั้นจิตใจก่อให้เกิดผล คือ ความเร่าร้อน ความหวาดวิตกกังวล17 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความทุกข์ ไว้ในพจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ ฉบับประมวลศัพทว์่ามี 2 ประเด็น18 คือ  
 1. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและ

ความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง  

                                                        
17 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 114.   
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 99.   
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 2. สภาพที่ทนได้ยาก คือ ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา ถ้ามาคู่กันกับโทมนัส 
(ในเวทนา 5) ทุกข ์หมายถึง ความไม่สบายกาย คือ ทุกข์กาย (โทมนัส คือ ไม่สบายใจ) แต่ถ้ามาล าพัง 
(ในเวทนา 3) ทุกข ์หมายถึง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือ ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ19 

 
พุทธปรัชญาเถรวาทได้แบ่งความทุกข์ออกเป็น 11 ประเภท20 ได้แก่ 
  1) การเกิดเป็นทุกข์ เมื่อก้าวลงสู่ครรภ์ ย่อมเป็นทุกข์เพราะครรภ์เป็นสถานที่คับแคบ 

มืดมน เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นจากซากที่มารดาดื่มกินเข้าไป เมื่อมารดาดื่มน้ าเย็นก็จะรู้สึกเย็นไปด้วย 
มารดาดื่มน้ าร้อนก็จะรู้สึกร้อนไปด้วย อีกทั้งเจ็บปวดจากการของมีรสจัด เช่น เปรี้ยว เผ็ด เค็ม เป็น
ทุกข์จากครรภ์วิบัติ คือ ถึงเวลาคลอดแล้วต้องทนอุดอู้เพ่ือรอหมอมาท าคลอด เป็นทุกข์เพราะออก
จากครรภ์ ต้องมากระทบกับสภาพอากาศภายนอกท าให้ปวดแสบปวดร้อน และเจ็บปวดจากการถูก
ผ้าเช็ด 

  2) ความชราเป็นทุกข์ บุคคลทุกคนต้องการที่จะหลีกหนีความแก่ชรา ภาวะที่แก่ชรา 
คือ ความแก่ ผมหงอก ฟันหลุด หนังเหี่ยว ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมของอินทรีย์ในหมู่สัตว์ 
ซึ่งก็คือ ความทุกข์อันเนื่องมาจากความแก่ 

   3) ความตายเป็นทุกข์ เพราะต้องวิตกกังวลถึงอนาคตข้างหน้า ต้องนึกถึงคนอันเป็นที่
รักที่อยู่ข้างหลัง ต้องฝืนใจตายจ าใจตาย 

   4) ความโศก (โสกะ) เป็นทุกข์ หมายถึง อาการที่จิตใจเศร้าหมอง ไม่สดชื่น ส่งผลให้
หน้า ตาหมองคล้ า ปราศจากสง่าราศี ซบเซา ไม่พูดจา ร้องห่มร้องไห้ ทานอาหารได้น้อย 

  5) ความคร่ าครวญ (ปริเทวะ) เป็นทุกข์ หมายถึง ความที่ต้องร าพัน เพ้อหา ร้องไห้ 
   6) ความทุกข์กายเป็นทุกข์ หมายถึง ความล าบากกาย ไม่ส าราญทางกาย 
  7) ความทุกข์ใจเป็นทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทบกระทั่ง

ภายในใจ 
   8) ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ (อุปายาสะ) หมายถึง การที่จิตใจถูกบีบคั้นอย่างแรง 

เนื่องมา จากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
  9. ความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ หมายถึง การได้พบกับสิ่งที่ตนเองไม่

ชอบ ไม่พอใจเป็นทุกข์ 
   10) ความพลัดพรากจากสิ่งที่ตนเองรักเป็นทุกข์ หมายถึง การสูญเสียในสิ่งที่ตนเองรัก 
  11) ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามท่ีใจปรารถนาเป็นทุกข์ 
ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนทั้ง 11 อย่างนี้ สามารถรวมให้เหลือลงได้เพียง 2 ประการ คือ ความทุกข์

ทางกายและความทุกข์ทางใจ ทั้งนี้ก็เพราะการยึดมั่นในขันธ์ 5 คือ ความยึดมั่นในตัวเอง  
 2. สมุทัย คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือ ความทะยานอยาก มี 3 

ประเภท ดังนี้ 
        2.1 กามตัณหา (ความอยากในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินหรือ น่าพอใจทางประสาท

สัมผัส) 

                                                        
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 99.   
20 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 114-115. 
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        2.2 ภวตัณหา (ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ อยากเป็นสิ่งใดก็ตามตลอดไป)  
 2.3 วิภวตัณหา (ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็นสิ่งใดก็ตาม)  
กามตัณหานั้นจะครอบคลุมทั้งกิเลสกามและวัตถุกาม ดังพุทธพจน์กล่าวว่า วัตถุข้างนอกอัน

งดงาม ไม่ใช่กามมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมัน แต่ความนึกคิดรุ่มร้อนภายในจิตเป็นตัวการส าคัญท าให้
คนเกิดทุกข์21 และเม่ือใดก็ตามท่ีเราไม่นึกถึงกาม เราก็ไม่เกิดความพอใจในกาม กิเลสกามก็ไม่สามารถ
ท าร้ายเราได้ ดังตอนพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ ๆ ทรงทักมารว่า ดูก่อนกาม เราได้เห็นรากฐานของท่าน
แล้วว่าท่านย่อมเกิดเพราะความด าร ิเราจักไม่ด าริถึงท่านอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจักไม่มี  

สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ คือ ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
  1. กามวัตถุ หมายถึงท่ีตั้งแห่งกาม สื่อให้เกิดกามหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดกามซึ่งอยู่ภาย 

นอกตัวเรา ก่อให้เกิดความดิ้นรนทะยานอยาก ในกามคุณ 5 คือ 
     1.1 รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ประกอบด้วย

กามเป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
     1.2 เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู ซึ่งน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ประกอบด้วย

กามเป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
   1.3 กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูก ซึ่งน่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจ ประกอบด้วย

กามเป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
  1.4 รสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น ซึ่งน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ประกอบด้วยกาม

เป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
   1.5 โผฏฐัพผะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย ซึ่งน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ประกอบ 

ด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
 2. กิเลสกาม หมายถึง ความใคร่ที่อยู่ในใจ ประกอบด้วย 

    2.1 ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากที่จะเป็น ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ 
        2.2 วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นความ

อยากใน ทางท่ีจะผลักดันให้พ้นจากตัวเอง เนื่องจากรู้สึกอึดอึดอัด เบื่อ เป็นต้น22 
 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข ์ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับไม่เหลือด้วยมรรค คือ วิราคะ สละ

คืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน เมื่อก าจัดอวิชชาความไม่รู้ ก าจัดตัณหาได้หมดสิ้นแล้ว ไม่ถูกตัณหาย้อมใจ 
หรือฉุดลากไป ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกระวนกระวาย ความเบื่อหน่าย หรือความคับข้องติด ขัด
อย่างใด ๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ ประสบความสุขท่ีบริสุทธิ์ ที่เรียกว่า นิพพานนั่นเอง  

 4. มรรค คือ ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับทุกข์ เป็นวิธีการ
ดับทุกข ์เป็นข้อปฏิบัติที่น าบุคคลไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือพระนิพพาน วิธีการดังกล่าวนี้ต้องปฏิบัติ ไม่
ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป กล่าวคือ ไม่เป็นการทรมานตนให้เป็นการล าบาก และไม่ปล่อยตนไปตาม
อ านาจกิเลส เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมดี เป็นทางสายกลาง จึงเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ผู้ที่มี

                                                        
21 ส .ส. 15/34/38.  
22 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 115-116. 
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ความเพียรพยายามและตั้งใจจริง สามารถปฏิบัติได้ตามทุกคน มรรค มีชื่อเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค 
แปลว่า ทางมีองค์แปดประการอันประเสริฐ องค์ประกอบ 8 ประการของมรรค มีดังนี้  

         1. สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นถูกต้อง หรือความเห็นชอบ มีหลายลักษณะ 
คือ  ประการแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์และวิธีการดับ
ทุกข์ ประการที่สอง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจว่า ปรากฏการณ์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มี
ความแน่นอน และยึดถือจริงจังไม่ได้ ประการที่สาม ได้แก่ การรู้จักผิดชอบชั่วดี เพ่ือละชั่วท าดีได้ 
ประการที่สี่ ได้แก่ การรู้จักเหตุรู้จักผล รู้ว่าทุกสิ่งมีสาเหตุ เมื่อแก้ไขเหตุได้ ก็ย่อมก าหนดผลได้ เป็นต้น  

        2. สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความด าริชอบ มีความนึกคิดที่จะออกจากความ
เพลิดเพลินทางประสาทสัมผัส ไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยากต่างๆ (เนกขัมมสังกัปป์) 
ไม่มีความคิดเคียดแค้น พยาบาท หรือเพ่งมองในแง่ร้าย มีความเมตตากรุณาและมีความปรารถนาดี
ต่อสิ่งมีชีวิตทั่วไป (อพยาบาทสังกัปป์) มีความปรารถนาดี ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข และไม่มีความคิด
ที่จะเบียดเบียน คิดท าร้ายผู้อ่ืน (อวิหิงสาสังกัปป์) มีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเป็นคุณธรรมฝ่ายปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการมองโลก ชีวิตและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  

        3. สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ ได้แก่ การงดเว้นจากการพูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดวาจาหยาบคายและการพูดเพ้อเจ้อ  

        4. สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระท าชอบ ได้แก่ การงดเว้นจากการท าลาย
ชีวิต การลักขโมย และการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  

        5. สัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง
เหมาะสมประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  ยังรวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบอาชีพสุจริต พุทธศาสนาจึงสอนให้หลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพบางอย่าง คือ การค้าขาย
มนุษย์ เช่น ค้าทาส ค้าโสเภณี เป็นต้น การค้าขายอาวุธและเครื่องประหาร การค้าขายสัตว์ให้เขาฆ่า 
การค้าขายสุราและสิ่งเสพติดและการค้าขายยาพิษ สารพิษ เป็นต้น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและ
สัมมาอาชีวะ เป็นคุณธรรมในด้านศีล  

    6. สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรพยายามชอบ ได้แก่ ความพยายามระวัง
ไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นกับตน พยายามก าจัดความชั่วที่เกิดแล้ว พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตน 
และพยายามรักษาความดีให้มั่นคง  

        7. สัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ ได้แก่ การระมัดระวังจิตใจให้รู้เท่าทันความ
ชั่วและให้ตื่น ตัวในการท าความดี โดยการตั้งสติ 4 ประการ (สติปัฏฐาน) คือ พิจารณาให้เห็นสภาพ
ร่างกายตามความเป็นจริงว่าไม่ยั่งยืน ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาความรู้สึกของตนตามที่เป็นจริง
ว่าก าลังรู้สึกอย่างไร พิจารณาจิตของตนตามความเป็นจริง ว่าในขณะนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร และ
พิจารณาปรากฏการณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าเกิดข้ึน ด าเนินอยู่และเสื่อมไปอย่างไร  

        8. สัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งใจชอบ ได้แก่ การส ารวมจิตใจให้แน่วแน่ จิตเป็น
ภาวะตั้งมั่น แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ไม่ฟุ้งซ่านหรือกระสับกระส่าย สงบเยือกเย็น ไม่วิตกกังวล จิตที่มี
สมาธิย่อมมีประโยชน์ต่อบุคคลมากมาย ท าการงานได้มีประสิทธิภาพ  
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สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นคุณธรรมด้านสมาธิ มรรค 8 จึงประกอบด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักไตรสิกขาอันเป็นแนวปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือนิพพาน23  

หลักอริยสัจ 4 เป็นค าสอนที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่สุดของพุทธศาสนา ก็คือ ความมีเหตุมีผล
ของค าสอน ทุกค าสอนจึงเป็นเรื่องของความจริงแท้ในธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยกระบวนการของเหตุ
และผลทั้งสิ้น หลักอริยสัจ 4 นี้ นอกจากจะเป็นค าสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมด ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแล้ว ยังมีคุณค่าอีกหลายประการ สามารถสรุปได ้ดังนี้  
 1. เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบ
วิธีแบบอย่าง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องด าเนินไปในแนว
เดียวกัน 
 2. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตน ด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยน าเอา
หลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องอ้างอ านาจดลบันดาลพิเศษเหนือธรรมชาติ 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ 
 3. เป็นความจริงที่เก่ียวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่ามนุษย์จะเตลิดออกไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขายังจะต้องมีชีวิตของตนเองที่มี
คุณค่า และสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอย่างมีผลดีแล้ว เขาจะต้องเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จาก
หลักความจริงนี้ตลอดไป 
 4. เป็นหลักความจริงกลาง ๆ ที่ติดเนื่องอยู่กับชีวิต หรือเป็นเรื่องของชีวิตเองแท้ ๆ ไม่
ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยา หรือด าเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาความ
เป็นอยูข่องตน และไม่ว่าศิลปวิทยา หรือกิจการเหล่าใด จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สลายไป หรือเกิดมีใหม่
มาแทนหลักอริยสัจนี้ ก็จะยังคงยืนยง และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกกาลสมัย24 

จากที่กล่าวมาแล้วรวมความได้ว่า ทุกข์ หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 ดังที่กล่าวไว้ใน
พระวินัยปิฎก ความว่า  

 “...ข้อนี้เป็นทุกข์อริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ 
แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก
ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใด 
ไม่ได้สิ่งนั้นก็เปน็ทุกข์ โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์...”25   

อีกประเด็น คือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ ทางแห่งความดับทุกข์ 
เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ตรัสรู้ ไม่ได้บัญญัติขึ้นเอง เพียงแต่ค้นพบแล้วน ามาเปิดเผย
สั่งสอนมวลหมู่มนุษย์ เพ่ีอไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดด้วยอ านาจกิเลสได้รับความทุกข์เรื่อยไป 
พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงเรื่องทุกข์ ให้เห็นความจริงแท้ของชีวิตที่ประกอบด้วยความทุกข์นานัปการ 
เพ่ือแสดงให้มนุษย์รู้จักทุกข์ และหาทางดับทุกข์ ได้อย่างถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่อง

                                                        
23 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ                   

ราชวิทยาลัย, 2532), หน้า 155. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 920. 
25 วิ.ม. 4/14/21.  
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ทุกข์ จึงเป็นการแสดงสภาวะความจริงแท้ของชีวิตทั้งหมด พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงเฉพาะเรื่อง
ทุกข์เท่านั้น แต่พระองคย์ังทรงแสดงแนวทางดับทุกข์ไว้ด้วย26 

2.4.2 หลักกฎแห่งกรรม  
กฎแห่งกรรมนับเป็นค าสอนที่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะหากไม่

มีค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรม หลักค าสอนที่เป็นจริยธรรมหรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย 
เพราะกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของการท าดี การท าชั่ว และผลของการกระท าทั้งสองนั้น ความหมาย
ของกรรม มีพระพุทธพจน์รับรองไว้ว่า เจตนานั่นแหละเป็นกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว บุคคลย่อมท า
กรรมโดย ทางกาย ทางวาจา และทางใจ”27 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ในลักษณะเดียวกันว่า กรรม แปลตาม
ศัพท์ว่า การงานหรือการกระท า แต่ในทางธรรมต้องจ ากัดความจ าเพราะลงไปว่า หมายถึง การ       
กระ ท าที่ประกอบด้วยเจตนา หรือการกระท าที่ท าด้วยความจงใจ ถ้าเป็นการกระท าที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่
เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายทางธรรม28  

1. ประเภทของกรรมในพระไตรปิฎก  
ในพระไตรปิฎก ได้แบ่งกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ หลายลักษณะ คือ กรรมตามสาเหตุที่

ท าให้เกิดกรรมตามพฤติกรรมที่แสดงออก กรรมตามความสัมพันธ์กับการให้ผล มีดังต่อไปนี้   
 1.1 จ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
        1. อกุศลกรรม ได้แก่ กรรมที่เป็นอกุศล หรือ การกระทาไม่ดี เป็นกรรมชั่ว เกิด

จากสาเหตุฝ่ายชั่วหรือเรียกว่า อกุศลมูล ได้แก่ ความอยากได้ (โลภะ) ความไม่พอใจ (โทสะ) และ
ความหลงไม่รู้ความจริง (โมหะ)  

        2. กุศลกรรม ได้แก่ กรรมที่เป็นกุศล หรือการกระท าที่ดี เกิดจากสาเหตุฝ่ายดี 
หรือเรียกว่า กุศลมูล ได้แก่ ความไม่อยากได้ (อโลภะ) ความไม่ประทุษร้าย (อโทสะ) และความรู้ความ
จริง (อโมหะ)29 

 1.2 ประเภทของกรรมตามพฤติกรรมที่แสดงออก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. กายกรรม ได้แก่ การกระท าทีแ่สดงออกทางกาย 
2. วจีกรรม ได้แก่ การกระท าที่แสดงออกทางวาจา 
3. มโนกรรม ได้แก่ การกระท าด้วยความคิดหรือด้วยใจ30  

พุทธศาสนาถือว่า มโนกรรมส าคัญที่สุด เพราะใจเป็นเครื่องก าหนดค าพูดและการกระท า 
คนเราเมื่อพูดดี ท าดี ก็เพราะคิดดี เมื่อพูดชั่ว ท าชั่ว ก็เพราะคิดชั่ว ความคิดและจิตใจจึงเป็นต้นเค้า 
หรือมูลเหตุของกรรมในวิธีอ่ืน ๆ ดังพระพุทธพจน์ทีว่่า  

                                                        
26 พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค า), จุดเด่นของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (เชียงใหม่ : ทรีโอแอด

เวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย จ ากัด, 2551), หน้า 111.   
27 องฺ.ฉกฺก. 22/63/474. 
28 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 4. 
29 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 60. 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
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“...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นเจ้านาย ส าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจ
ประทุษร้ายเสียแล้ว จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความชั่วย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อ
หมุนตามโคที่ลากเกวียน ถ้าคนมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะท าก็ตามความดีย่อม
ติดตามมา เหมือนดังเงาที่ติดตามตัว...”31 
 1.3 ประเภทของกรรมแบ่งตามความสัมพันธ์กับการให้ผล มี 4 ประการ คือ  
        1. กรรมด า มีวิบากด า หมายถึง การกระท าทางกาย วาจา ทางใจ เช่น การฆ่า

สัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จและการดื่มสุราและเมรัย เป็นต้น มีวิบากด า 
หมายถึง ส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ  

        2. กรรมขาว มีวิบากขาว หมายถึง การกระท าทางกาย วาจา และทางใจ เช่น 
การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จและการไม่ดื่มสุราและเมรัย 
เป็นต้น มีวิบากขาว หมายถึง ส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภูมิ  

        3. กรรมทั้งด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าทั้งขาว หมายถึง การกระท าทางกาย ทาง
วาจา และทางใจที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เช่น การฆ่าสัตว์ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การเว้นจาก
การลักทรัพย์ เป็นต้น กรรมที่ดีและไม่ดีนี้ จะมีผลทั้งดี และไม่ด ีปะปนกันไป  

        4. กรรมไม่ด าไม่ขาว มีวิบากไม่ด าไม่ขาว หมายถึง การกระท าทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ ที่ไม่ก่อให้เกิดบุญและบาป เป็นกรรมที่อยู่เหนือการให้ผลเช่นเดียวกับกรรมทั้ง 3 ข้อ
แรกนั้น หรือกรรมที่เป็นเพียงกิริยาเท่านั้น ปราศจากเจตนา เช่น การกระท าของพระอรหันต์ เป็นการ
กระท าที่ไม่ส่งผล ดังนั้นวิบากที่ได้จึงเรียกว่าไม่ขาว ไม่ด า ซึ่งหมายถึง ภาวะที่ดับกิเลสไม่เหลือหรือ
หมดจดจากกิเลสนั้นเอง32 

 1.4 การจ าแนกกรรม 12 การแบ่งประเภทของกรรม เป็นกรรม 12 หรือกรรม 4 
จ านวน 3 หมวด ตามการอธิบายความในคัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ดังต่อไปนี้  

   1.4.1 กรรมจ าแนกตามหน้าที่ มีจ านวน 4 ประการ คือ  
     1. ชนกกรรม คือ กรรมที่มีหน้าที่น าไปเกิดท้ังในภพภูมิที่ดีและไม่ดี  
         2. อุปถัมภกกรรม คือ กรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนการให้ผลของ ชนก

กรรมที่น าไปเกิดแล้ว ในทางดีและทางชั่ว กล่าวคือ ในทางดีก็ส่งผลให้กุศลกรรมส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 
ในทางชั่วก็ส่งเสริมให้อกุศลกรรมส่งผลเลวร้ายมากข้ึน  

       3. อุปปีฬกกรรม คือ กรรมที่มีหน้าที่เบียดเบียนการให้ผลของชนกกรรม
ทั้งที่น าไปเกิดฝ่ายดีและน าไปเกิดในฝ่ายชั่ว เช่น อุปปีฬกกรรมฝ่ายดีเบียดเบียนการให้ผลของชนก
กรรมฝ่ายชั่ว ตัวอย่างเช่น การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์ มีโรคเบียดเบียนมี
ความเป็นอยู่ลาบากมาก แต่มีคนน าไปเลี้ยงดู ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น โรคภัยที่เบียดเบียนอยู่ก็หายไปมี
ความสุขสบายขึ้น ที่เป็นอย่างนี้เพราะอ านาจแห่งอุปปีฬกกรรมฝ่ายดี เบียดเบียนชนกกรรมฝ่ายชั่ว 
ตัวอย่างเช่น การเกิดมาเป็นมนุษย์ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน แต่กระท าความ
ชั่วทุจริต มีการดื่มสุรา การฆ่าสัตว์ ฉ้อโกง อยู่เสมอ ต่อมาภายหลัง มีโรคภัยเบียดเบียน หรือมีสติฟ่ัน

                                                        
31 ขุ.ธ. 25/1/34.  
32 ที.ปา. 11/312/269.   
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เฟือน หรือเกิดความวิบัติ เสียหายในลาภยศ บริวาร การงาน อาชีพฝืดเคือง มีเรื่องท าให้เกิดเดือดร้อน
ใจต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะอ านาจอุปปีฬกกรรมฝ่ายชั่ว ที่ตนได้เคยกระท าให้เข้าเบียดเบียนการให้ผลของ
ชนกกรรมฝ่ายดี  

      4. อุปฆาตกกรรม คือ กรรมที่มีหน้าที่ตัดรอนการให้ผลของกรรมอ่ืนให้
สิ้นลงไป เป็นการตัดให้ขาดสะบั้นไปเลย ซึ่งต่างจากอุปปีฬกกรรม ที่ทาหน้าที่เพียงเบียดเบียนกรรม
เท่านั้น ส่วนอุปฆาตกกรรมนี้ เป็นกรรมชนิดที่ตัดกรรมอ่ืน ๆ อย่างเด็ดขาด เมื่อตัดกรรมใดแล้ว กรรม
นั้นก็ไม่สามารถส่งผลให้เกิดข้ึนได้เลยตลอดไป  

ส่วนในกรณีอุปฆาตกกรรมฝ่ายชั่วเข้าไปตัดรอนชนกกรรมฝ่ายชั่ว และรูปนามที่เป็นผลของ
กรรมชั่ว เช่น การเกิดเป็นสุนัขซึ่งเป็นผลของกรรมชั่วแล้วยังมาถูกรถทับตายอีก การถูกรถทับตายก็
เป็นอกุศลกรรมที่ตามมาทัน โดยท าหน้าที่เป็นอุปฆาตกกรรม ท าให้รูปนามขาดสะบั้นไปเลย คือ ไม่
สามารถรับผลกรรมได้อีกต่อไป  

 1.4.2 กรรมจ าแนกตามล าดับการให้ผล มีจ านวน 4 ประการ คือ  
        1. ครุกรรม คือ กรรมที่หนัก เป็นกรรมที่มีก าลังแรงมาก ต้องให้ผลก่อนกรรม

อ่ืน ๆ ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดี ก็มีผลมาก ให้คุณมาก ถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วก็มีโทษหนักมาก จนกระทั่งกรรม
อ่ืน ๆ ไม่สามารถขัดขวาง หรือยับยั้งการให้ผลของกรรมชนิดนี้ได้ ครุกรรม จึงต้องให้ผลก่อนกรรมอ่ืน 
ๆ และให้ผลในชาติที่สองอย่างแน่นอน  

        2. อาสันนกรรม คือ กรรมที่ได้กระท าในเวลาใกล้จะตาย กระชั้นชิดกับเวลา
ตาย ถ้าในเวลาใกล้จะตายได้กระท าสิ่งที่ดีหรือชั่ว หรือแม้แต่ระลึกสิ่งที่ดีหรือชั่ว เรียกว่า อาสันนกรรม 
มีอ านาจส่งให้ได้รับผลกรรมได้ท้ังนั้น แต่กรรมชนิดนี้จะให้ผล ก็ต่อเมื่อไม่มีครุกรรม กล่าวคือ บุคคลใด
ไม่เคยได้กระท าครุกรรม มีแต่อาสันนกรรมนี้ อาสันนกรรมก็ให้ผลก่อนกรรมอ่ืน ๆ  

        3. อาจิณณกรรม คือ กรรมที่กระท าเป็นประจ า เป็นการสั่งสมไว้บ่อย ๆ ไม่ว่า
จะเป็นกรรมดีหรือชั่ว ถ้าท าบ่อย ๆ เป็นประจ า ก็จัดเป็นอาจิณณกรรมทั้งนั้น อาจิณณกรรมนี้ 
ตามปกติก็ให้ผลในเมื่อไปเกิดแล้วเท่านั้น ยกเว้นแต่เมื่อบุคคลผู้ใกล้จะตาย ไม่เคยได้กระท าครุกรรม 
และไม่มีอาสันกรรมแล้ว อาจิณณกรรมนี้จึงจะส่งให้ได้รับผลในชาติที ่2 ตามกรรมที่ได้กระท า  

        4. กตัตตากรรม คือ กรรมสักแต่ว่าท า หรือกรรมที่ท าด้วยเจตนาอ่อน หรือมิใช่
เจตนาอย่างนั้น ๆ หรือกรรมที่ไม่ใช่กรรมทั้ง 3 ชนิดข้างต้นนั้น เมื่อไม่มีครุกรรม อาสันนกรรม หรือ
อาจิณณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง กตัตตากรรมนี้จึงให้ผล  

 1.4.3 กรรมจ าแนกตามก าหนดเวลาในการให้ผล มีจ านวน 4 ประการ คือ  
        1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน         
 2. อุปปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า หรือถัดจากชาติปัจจุบัน

ชาตินี้  
        3. อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติที ่3 เป็นต้นไป  
        4. อโหสิกรรม คือ กรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผล ไม่ให้ผล เลิกให้ผล กล่าวคือ เป็น

กรรมที่ไม่สามารถจะให้ผลได้  
สรุปว่า กรรมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแบ่ง แต่อย่างไร

ก็ตาม เจตนาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เพราะเจตนาเป็นตัวบ่งชี้ และก าหนดพฤติกรรมหรือการกระท า
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ทั้งหมดของมนุษย์ เป็นตัวการในการริเริ่ม ปรุงแต่ง สร้างสรรค์การกระท าทุกอย่าง จึงเป็นแก่นแท้ของ
กรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว บุคคลย่อมท ากรรมทั้งดีและชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ 

2.4.3 ธรรมท่ีเป็นเครื่องขัดขวางทางแห่งนิพพาน 
ทางพุทธศาสนาท่านเรียกสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงามว่า “มาร”ประกอบด้วย 

กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร เทวปุตตมาร และมัจจุมาร ในการปฏิบัติธรรมย่อมมีสิ่งที่เป็นข้าศึก 
อุปสรรคขัดขวาง ถ่วงรั้งของวิปัสสนาด้วยเหตุหลายประการดังต่อไปนี้ 
 1. กามฉันทะ หมายถึง ความยินดีพอใจในกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสสิ่ง
ที่ชวนให้รักชักให้ใคร่ยินดี ก าหนัด เป็นที่น่าชอบใจ ได้แก่ รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม และสัมผัสที่
น่ายินดี จิตที่ถูกนิวรณ์ครอบง าเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้น ๆ 
 2. พยาปาทะ หมายถึง ความหงุดหงิด ไม่พอใจ โกรธ ความคิดร้าย คือ สภาพจิตมี
ความ พยาบาท ซึมซาบแผ่ไปอยู่ในดวงจิตเสมอ ท าให้จิตเกิดความไม่พอใจ ขัดเคืองใจ คิดปองร้าย 
เหมือนดั่งคลื่นใต้น้ าในมหาสมุทร ที่คอยปิดกั้นกระแสแห่งบุญกุศลอยู่เสมอ 
 3. ถินมิทธะ หมายถึง ความหดหู่ซึมเซา คือ สภาพจิตที่เซื่องซึม สติหลงลืม เลื่อนลอย 
จิตไม่ผ่องใส เหมือนน้ ามีจอกแหนปกคลุม คอยกั้นกุศลธรรมอยู่เป็นนิจ 
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ คือ สภาพจิตฟุ้งซ่าน เดือดร้อน
ใจมีสภาวะความไม่นิ่งของสภาพอารมณ์ และจิตแปรปรวนดิ้นรน ซัดส่าย เหมือนลูกคลื่นในมหาสมุทร 
 5. วิจิกิจฉา หมายถึง ความลังเลสงสัย คือ ความสงสัยในพระรัตนตรัย สงสัยในขันธ์ 5 
ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สงสัยในพระธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน สงสัยในพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุ
ธรรม สงสัยในรูปนามด้วยเหตุจากอวิชชา สงสัยในแนวทางการปฏิบัติ หรือสงสัยในค าแนะน าของ
วิปัสสนาจารย ์เป็นต้น 

 6. อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้แจ้ง หมายถึง ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ตรง
สภาวะ ท าให้เกิดความยึดถือในตัวตนขึ้น เป็นภาวะที่มีอยู่แต่เดิมของทุกคน ที่ต้องก าจัดให้หมดสิ้นไป 
อวิชชาเป็นสังโยชน์เบื้องสูง คือ อุปสรรคที่ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องละเสียให้ได้ ก่อนจะบรรลุ
อรหัตตผล นอกจำกนี้ อวิชชำยังเป็นต้นสำยกระบวนธรรมนิโรธวำรแห่งปฏิจจสมุปบำท อวิชชำเป็น
หัวหน้ำในกำรยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอีกด้วย  

 7. อรติ หมำยถึง ควำมไม่ยินดีในภำวนำ ปัจจัยส ำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ควำมหลุดพ้น คือ กำรเจริญภำวนำ เป็นธรรมะในส่วนของปฏิบัติสัทธรรม หมำยถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติดัง
จะเห็นได้จำก ผู้รับเอำธรรมของพระพุทธเจ้ำมำปฏิบัติให้เข้ำถึง เรียกว่ำ ธรรมทำยำท เป็นกำรนับถือ
พระ พุทธเจ้ำอย่ำงแท้จริง พระพุทธทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชำนี้ยิ่งกว่ำอำมิสบูชำ ผู้ไม่ยินดีในกำรนั่ง
สมำธิ เดินจงกรม ก ำหนดรู้สภำวะควำมเกิดดับของรูปนำม นับว่ำยังห่ำงไกลจำกควำมหลุดพ้น 

 8. อกุศลธรรมทั้งปวง หมำยถึง ธรรมฝ่ำยอกุศล หรือธรรมฝ่ำยชั่ว อกุศลธรรมเป็น
ธรรมชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องกีดขวำงควำมเจริญของวิปัสสนำ มีเครื่องวินิจฉัยอกุศลธรรมอยู่ 3 ประกำร 
คือ 1) อะกุสะลัง ไม่เป็นกุศล 2) สำวัชชะ มีโทษ 3) ทุกขวิปำก ให้ผลเป็นทุกข์33 

 

                                                        
33 ขุ.ป. 31/153/234-236. 
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1. สังโยชน์ คือ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ กิเลสผูกใจสัตว์ หรือผูกกรรมไว้กับผล ได้แก่ 
    1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวของตน 
    2. วิจิกิจฉา ความสงสัย ความลังเล ไม่แน่ใจ 
    3. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นในศีลพรต อย่างเคร่งครัดไม่งมงาย    
 4. กามราคะ ความก าหนัดในกาม ความติดใจในกามคุณ 
 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง 
 6. รูปราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน ความปรารถนาในรูปภพ 
  7. อรูปราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน ความปรารถนาในอรูปภพ 
  8. มานะ ความส าคัญตน คือถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ 
   9. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 
  10. อวิชชา ความไม่รู้จริง ความหลง34 
สังโยชน์ ข้อ 1 ถึงข้อ 5 เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ เพราะผูกมัดสัตว์ไว้ในกามภพ ส่วน

สังโยชน์ข้อ 6 ถึงข้อ 10 เรียกว่า อุทธัมภาคยิสังโยชน์ เพราะผูกมัดสัตว์ไว้ในรูปภพกับอรูปภพ 
สิ่งที่ขัดขวางพระนิพพานประการสุดท้าย คือ อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอ านาจกิเลส 

ความยึดติดอันเนื่องมาจากตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง มี 4 ประการ ได้แก่ 
  1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าพอใจ 
   2. ทิฏฐปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎีคือความเห็นในลัทธิหลักค าสอนต่าง ๆ 
    3. ลีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติแบบ

แผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ โดยสักว่ากระ 
ท าสืบ ๆ กันมาหรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปโดย
ความรู้ความเข้าใจ ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล 

  4. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน (ถาวร) คือ ความถือหรือส าคัญ
หมายอยู่ในภายในว่า มีตัวตน ที่จะได้ จะเป็น จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้นท าลายหรือเป็นเจ้าของเป็น
นายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงอันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่
ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วน ๆ35 

จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคน ก็คือ ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ และวิธีที่จะท าให้พ้น
จากความทุกข์ได้ก็ต้องขจัดอวิชชา คือความไม่รู้แจ้ง ตัณหา ความอยากความใคร่ในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง
กามทั้งหลาย อุปาทาน ความยึดมั่น ถือมั่น ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นสิ่งที่ปกปิดทางแห่งพระนิพพาน เป็น
สาเหตุใหญ่ที่ท าให้หมู่สัตว์ยังติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ  บุคคลจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ จะต้องดับ
อวิชชา ตัณหา อุปาทานและละทิ้งความพึงพอใจในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นสิ่งรึงรัดจิตใจให้ได้โดยเด็ดขาด  

 
 
 

                                                        
34 องฺ.ทสก. 24/13/18. 
35 ที.ปา. 11/262/242. 
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2.5 วิธีปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
วิธีปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุพระนิพพานตามหลักพุทธศาสนา มีข้ันตอนในการปฏิบัติไปตามล าดับ 

จนกระท่ัง เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบ หมายถึง พระอรหันต์ ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความส าเร็จสูงสุด เพราะ
มีการฝึกฝนอบรมตนเองไปสู่เป้าหมายปลายทางอันสูงสุด ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา บุคคลผู้
ปฏิบัติชอบรู้เฉพาะธรรมที่ควรรู้ยิ่ง คือก าหนดรู้ธรรมที่ควรก าหนดรู้ ละธรรมที่ควรละ เจริญธรรมที่
ควรเจริญ ท าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรท าให้แจ้ง ย่อมบรรลุพระนิพพาน เรียกว่า มรรคมีองค์ 8 นั้น จัดได้
เป็น 3 หมวด คือ ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา  

2.5.1 หลักไตรสิกขา  
พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า ผู้ปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ จะต้องผ่าน

กระบวนการการพัฒนาตนจนถึงสภาวะพ้นทุกข์ คือ การศึกษา หรือไตรสิกขา หรือสิกขา 3 หมายถึง 
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา คือ การฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมข้ันพื้นฐาน จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือพระนิพพาน ไตร สิกขา คือ หลักการพัฒนา
ชีวิตเพ่ือให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ เป็นหลักค าสอนที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนา 
ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการนี้จะท าให้เกิดพัฒนาการทางจิตเป็นขั้น ๆ ได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี 
และอรหันต์ ในแต่ละข้ันสังโยชน์จะถูกท าลายลงตามล าดับจนหมดสิ้น บุคคลผู้ปฏิบัติไตรสิกขา ได้ชื่อ
ว่า สพฺรหฺมาจารี36  

ไตรสิกขาเป็นการฝึกอบรมตนเองใน 3 ด้าน คือ การส ารวมทางกาย และวาจา (อธิศีลสิกขา) 
การท าจิตให้มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน (อธิจิตตสิกขา) และการเห็นหรือรู้ตามความเป็นจริง (อธิปัญญาสิกขา) 
หรือเรียกโดยย่อ ก็คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ไตรสิกขาต้องปฏิบัติไปพร้อมกันในขณะเจริญวิปัสสนา
ภาวนา ไตรสิกขาสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ  
 1. ไตรสิกขาระดับต้น หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขา ซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติในขณะปฏิบัติ 
วิปัสสนาภาวนา เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้ปฏิบัติครบทั้ง 3 สิกขาในเวลาเดียวกัน เป็นการปฏิบัติที่ยังไม่
เข้มข้น เช่น การรักษาศีล 5 หรือศีล 8 เป็นบางวันหรือบางครั้ง  
 2. ไตรสิกขาระดับสูง หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขาในขณะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซ่ึง
เป็นการปฏิบัติครบทั้ง 3 สิกขาในเวลาเดียวกัน ที่จัดเป็นระดับสูงเพราะการปฏิบัติไตรสิกขาแบบนี้
เท่านั้น ที่จะท าให้เกิดวิปัสสนาญาณท่ีจะท าลายกิเลส และบรรลุอรหัตตผลได้ระดับ37   
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจะให้ผลส าเร็จได้ ต้องศึกษาให้ครบถ้วนในหลักไตรสิกขา บุคคลผู้
ทีย่ังต้องศึกษา คือ เสขะบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ยังต้องฝึกอบรม
ในไตรสิกขา คืออธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา38 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. อธิศีลสิกขา ศีล แปลว่า ปกติ คือ ภาวะที่เข้าไปทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติด้วยการ
ด ารงไว้ซึ่งกุศลธรรม คือ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจา ให้ตั้งอยู่ใน

                                                        
36 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, อ้างแล้ว, หน้า 488-489. 
37 วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามลดา, 2556),  

หน้า 396-397.    
38 องฺ.เอก. 20/87/312.   
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ภาวะปกติ หมายความว่า คนที่มีจิตเป็นปกติไม่ถูกความโลภ โกรธ หลงเข้าครอบง า เมื่อจะท าอะไร
ทางกายด้วยจิตที่เป็นปกติ ก็ไม่ท าสิ่งที่ชั่ว เมื่อจะพูดอะไรทางวาจาก็ไม่พูดเรื่องชั่ว เมื่อคิดเรื่องราว
อะไรทางใจก็ไม่คิดเป็นไปในทางที่ชั่ว อธิศีลสิกขา แปลว่า ศีลขั้นสูงสุดที่กุลบุตรผู้ต้องการหลุดพ้นจาก
ทุกข์ อธิศีลสิกขา จึงเป็นการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ได้แก่ การรวมองค์
มรรคข้อสัมมาวาจา 4 ประกำร คือ 

 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดส่อเสียด คือ พูดยุแหย่ให้บุคคลอื่นแตกร้ำวกัน 
 3. ไม่พูดค ำหยำบ 4. ไม่พูดค ำเพ้อเจ้อ คือ พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ 

 องค์มรรคข้อสัมมำกัมมันตะ กำรท ำงำนที่ดีม ี3 ประกำร คือ 
  1. ไม่ฆ่ำสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ของบุคคลอื่น 3. ไม่ประพฤติผิดในกำม 
องค์มรรคข้อสัมมำอำชีวะ กำรเลี้ยงชีพโดยสุจริต ก็คือ กำรละมิจฉำชีพ แล้วด ำรงชีพถูกต้อง

ตำมท ำนองคลองธรรม ด้วยกำรประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 
ทางกาย วาจา ได้แก่ เบญจศีล หรือศีล 5 มีดังนี้ คือ  

   1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้าย 
 2. อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักโกง

ละเมิดกรรมสิทธิ์ท าลายทรัพย์สิน 
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิด

สิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน 
 4. มุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 
 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากน้ าเมา สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ39  
เบญจศีล หรือศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เป็นข้อปฏิบัติให้เกิดการละเว้นจากการ

กระท าความชั่ว และควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 5 ประการ  
2. อธิจิตตสิกขา อธิจิต หมายถึง จิตที่มีฌาน ที่เป็นมหัคคตจิต อธิจิตตสิกขา แปลว่า 

จิตอันยิ่งที่ระงับนิวรณ์ได้แล้ว อันกุลบุตรผู้ต้องการพ้นจากทุกข์ จ าต้องศึกษาและเจริญให้มีขึ้นด้วย
การเจริญสมถภาวนา บรรลุปฐมฌานที่มี วิตก วิจาร ปีติ และสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตก วิจาร 
สงบระงับไปแล้ว บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มี
วิจาร มีแต่ปีติ และสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เพราะละ
สุข และทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อน แล้วบรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข           
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา40 อธิจิตตสิกขา จึงเป็นการฝึกคุณภาพสมรรถภาพ
ของจิตได้แกก่ารรวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะควำมเพียรพยำยำมชอบมี 4 ประกำร คือ 

 

                                                        
39 ปัญญา ใช้บางยางและคณะ, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม, 2548), หน้า 222. 
40 ขุ.ม. 29/10/49.   



29 

 

 1. พยำยำมไม่ให้ควำมชั่วทุกชนิดเกิดข้ึนในจิตสันดำน 
   2. พยำยำมละทิ้งควำมชั่วทุกชนิดที่เกิดข้ึนในสันดำน 
  3. พยำยำมสร้ำงควำมดีให้เกิดข้ึนในจิตสันดำน 
   4. พยำยำมรักษำควำมดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งขึ้น 

 องค์มรรคข้อสัมมำสติ ควำมระลึกชอบ คือ ระลึกในทำงที่ด ีมี 4 ประกำร คือ 
  1. ระลึกถึงควำมเป็นจริงในกำยนี้ (กำยำนุปัสสนำ) 
 2. ระลึกถึงเวทนำ คือ ควำมสุข ควำมทุกข ์และเฉย ๆ (เวทนำนุปัสสนำ) 

 3. ระลึกถึงจิตตำมควำมเป็นจริง (จิตตำนุปัสสนำ) 
   4. ระลึกถึงธรรม (ธรรมำนุปัสสนำ) 

 องค์มรรคข้อสัมมำสมำธิ ตั้งจิตชอบ คือ กำรมีสมำธิ หมำยถึง กำรท ำจิตให้สงบในอำรมณ์ของ
วิปัสสนำ 6 ประกำร คือ 1) อริยสัจ 4 2) ขันธ์ 5 3) อำยตนะ 12 4) ธำตุ 18 5) อินทรีย์ 22 และ        
6) ปฏิจจสมุปปบำท และท ำจิตให้สงบในอำรมณ์ของสมถะ 40 จนได้ฌำน 5 ผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจ 4 
ย่อมท ำกิจ 4 ประกำร ในขณะเดียวกัน คือ 
 1. ก ำหนดรู้ทุกข์   
 2. ละทิ้งเหตุให้เกิดทุกข์ 

  3. ท ำให้แจ้งพระนิพพำน  
 4. อบรมมรรคให้เกิด 
กิจ 4 ประกำรนี้ ย่อมเกิดพร้อมกันในขณะจิตหนึ่งของพระอริยบุคคล ผู้ตรัสรู้อริยสัจเปรียบ

เหมือนดวงไฟท ำหน้ำที่ 4 ประกำร ในขณะเดียวกัน คือ 1) ไหม้เชื้อไฟ 2) ก ำจัดควำมมืด 3) ให้แสง
สว่ำง 4) ก ำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป41 
 3. อธิปัญญาสิกขา ปัญญา แปลว่า ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความเห็นแจ้ง42 อธิปัญญาสิก 
ขา แปลว่า ปัญญารู้รูปนาม เห็นแจ้งพระไตรลักษณ์ และอริยสัจ 443 อันกุลบุตรผู้ต้องการพ้นทุกข์ 
จ าต้องศึกษาและเจริญให้มีขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา อธิปัญญาสิกขา คือ การรู้ว่าสัตว์มีกรรม
เป็นของตน ผลบุญ ผลกรรมมีจริง จัดเป็นปัญญาที่มีอยู่ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อธิปัญญา
สิกขา จึงเป็นการรวมเอาองค์มรรค 2 ข้อแรก คือ สัมมาทิฏฐิ ควำมเห็นถูกต้องม ี4 ประกำร คือ 

   1. เห็นทุกข์ของชีวิต กล่ำวคือ เห็นทุกขสัจจะ 
  2. เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ กล่ำวคือ เห็นทุกขสมุทัยสัจจะ 

3. เห็นควำมดับทุกข์ว่ำเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง กล่ำวคือ เห็นนิโรธสัจจะ 
     4. เห็นมรรคอันมีองค์ประกอบ 8 ประกำรว่ำ เป็นหนทำงหรือข้อปฏิบัติเพ่ือควำมดับ

ทุกข ์กล่ำวคือ เห็นทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำสัจจะ 
 
 

                                                        
41 ส .ม. 19/1666/529. 
42 อภิ.สงฺ. 34/34/33.   
43 องฺ.เอก. 20/90/319.   
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 องค์มรรคข้อสัมมำสังกัปปะ ควำมคิด หรือควำมด ำริถูกต้องมี 3 ประกำร คือ 
 1. คิดสลัดออกจำกกำม 
   2. ไม่คิดพยำบำทจองเวรคนอ่ืน 
     3. ไม่คิดสร้ำงควำมเดือดร้อนให้คนอื่น 
อธิปัญญาสิกขา ซึ่งก็คือ การฝึกอบรมพัฒนาให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาวะ 

ไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือน ด้วยอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้ที่
ครอบง าจิตอยู่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนถึงความหลุดพ้น เมื่อ
ปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้จิตนั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสอย่าง
แน่นอนยิ่งข้ึน44  

2.5.2 ภาวนา แปลว่า การเจริญ การอบรม การท าให้มีให้เป็นขึ้น คือ การอบรมกาย อบรม
จิต และอบรมปัญญา45 หมายถึง การท าจิตใจให้สงบ และท าปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฝึกฝนอบรมจิต 
ซึ่งเรียกชื่อไปต่าง ๆ กัน เช่น การบ าเพ็ญกรรมฐาน การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ ภาวนา หมายถึง การท าให้มีขึ้นเป็นขึ้น 
การท าให้เกิดข้ึน การเจริญ การบ าเพ็ญ การพัฒนา การฝึกอบรม หรือการเจริญพัฒนา มี 2 อย่าง คือ 
1) สมถภาวนาฝึกอบรมจิตใจให้อยู่กับความดีงามเกิดความสงบ 2) วิปัสสนาภาวนา ฝึกอบรมเจริญ
ปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง46 

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ภาวนามี 2 อย่าง ได้แก่  
 1. สมถภาวนา เป็นการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิจากกิเลส นิวรณ์  
 2. วิปัสสนาภาวนา เป็นการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงปัญญาให้เห็นแจ้ง เพ่ือให้รู้เหตุผลของ

สภาว ธรรมตามความเป็นจริง สมถะและวิปัสสนาเป็นธรรม 2 อย่างที่ควรเจริญ47  
กรรมฐานแห่งสมถภาวนา ชื่อว่า สมถกรรมฐาน และกรรมฐานแห่งวิปัสสนาภาวนา ชื่อว่า 

วิปัสสนากรรมฐาน สมถะ คือ คุณธรรมอันระงับกิเลสหรือธรรมหยาบอย่างอ่ืนมีวิตก เป็นต้น หมายถึง
สมาธิที่เรียกว่า เอกัคคตา ส่วนวิปัสสนา คือ ปัญญารู้แจ้งไตรลักษณ ์หมายถึง ภาวนาปัญญามีการหยั่ง
เห็นความไม่เที่ยง เป็นต้น สมถะและวิปัสสนาเป็นทางที่ให้ถึงอสังขตธรรม อันได้แก่ ความสิ้นราคะ 
ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ48 สมถะและวิปัสสนาเป็นฝ่ายวิชชา สมถะที่เจริญแล้วท าให้จิต
เจริญ จิตที่เจริญแล้ว ย่อมละราคะได้ เมื่อส ารอกราคะได้แล้วจึงมีเจโตวิมุตติ ส่วนวิปัสสนาที่เจริญแล้ว
ย่อมท าให้ปัญญาเจริญ ปัญญาที่เจริญแล้วย่อมละอวิชชาได้ เมื่อส ารอกอวิชชาได้แล้ว จึงมีปัญญา 
วิมุตติ49 การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานเป็นการเดินทางอ้อม คือ ต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุฌาน และสมาบัติ
เสียก่อน แล้วเอาฌานสมาบัตินั้น เป็นบาทฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนา เพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพานอีกต่อไป 

                                                        
44 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 915. 
45 ที.ปา. 11/305/272. 
46 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 172. 
47 ขุ.ป. 31/25/35. 
48 ส .สฬา. 18/367/449. 
49 องฺ.ทุก. 20/32/76. 
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ซึ่งท่านเรียกผลในการบรรลุว่า เจโตวิมุตติ ส่วนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นการเดินทางลัด หรือ
ทางตรงไปสู่เป้าหมายปลายทาง คือ มรรค ผล นิพพานเลยทีเดียว เรียกว่า ปัญญาวิมุตติ50 

สมถะและวิปัสสนำเป็นกำรปฏิบัติธรรมวิธีหนึ่ง เมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนำคู่กันไป ย่อมมีรส
เป็นอย่ำงเดียวกัน เป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภำวะหลุดพ้นคู่กัน คือ เมื่อละอุทธัจจะ จึงมีสมำธิ 
คือ ควำมที่จิตเป็นเอกัคคตำรมณ์ ไม่ฟุ้งซ่ำน หลุดพ้นจำกกำมำสวะ มีนิโรธเป็นโคจร เมื่อละอวิชชำ จึง
มีวิปัสสนำเพรำะมีสภำวะพิจำรณำเห็น หลุดพ้นจำกอวิชชำสวะ มีนิโรธเป็นโคจร ชื่อว่ำ เจโตวิมุตติ 
เพรำะมีสภำวะปรำศจำกรำคะ ชื่อว่ำ ปัญญำวิมุตติ เพรำะมีสภำวะปรำศจำกอวิชชำ51 
       2.5.3 สมถกรรมฐำน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ สมถะ แปลว่ำ ธรรมเป็นเครื่องสงบ
ระงับจิต ธรรมยังจิตให้สงบระงับจำกนิวรณูปกิเลส หรือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ52 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี ให้ควำมหมำยของ สมถะ แปลว่ำ สงบ มีควำมหมำย 3 ประกำร คือ 
1) สงบจำกกิเลสนิวรณ์ 2) สงบตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์อันเดียว หรือที่เรียกว่ำ เอกัคคตำจิต 3) สงบลง
จำกองค์ฌำนชนิดหยำบ ส่วนกัมมัฏฐำน หรือกรรมฐำน แปลว่ำ ที่ตั้งของกำรกระท ำ สมถกัมมัฏฐำน 
จึงหมำยถึง กรรมฐำนเพื่อกำรท ำจิตให้สงบเป็นสมำธิ ลักษณะของสมำธิโดยทั่วไป คือ สมำธิมีควำมไม่
ฟุ้งซ่ำนเป็นลักษณะ มีกำรก ำจัดควำมฟุ้งซ่ำนเป็นรส คือ เป็นกิจ มีควำมไม่กระเพ่ือมของจิตเป็นเครื่อง
ปรำกฏ มีสุขเป็นบรรทัดฐำน ด้วยเหตุนี้ จึงเรียก สมถภำวนำว่ำ สมำธิภำวนำ สมำธิที่สำมำรถท ำให้จิต
สงบจำกนิวรณ์ได้ต้องเป็นมหัคคสมถะ ซึ่งหมำยถึง กำรเจริญสมถภำวนำที่เข้ำถึงอัปปนำภำวนำ คือ
เข้ำถึงมหัคคตฌำน เพรำะองค์ฌำนที่ประกอบด้วยมหัคคจิต จะมีก ำลังมำก สำมำรถข่มนิวรณ์ได้ด้วย
วิขัมภนปหำน53 สมถกรรมฐำนมี 7 หมวด เมื่อว่ำโดยอำรมณ์มี 40 อย่ำง ได้แก่ 

    หมวดที่ 1 กสิณ 10 กัมมัฏฐำนว่ำด้วย วัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุส ำหรับเพ่งเพ่ือให้จิตเป็น
สมำธิ 10 ประกำร คือ 

      1. ปฐวีกสิณ กสิณ คือดิน  
 2. อำโปกสิณ กสิณ คือน้ ำ 
     3. เตโชกสิณ กสิณ คือไฟ  
 4. วำโยกสิณ กสิณ คือลม 
       5. นีลกสิณ กสิณ คือสีเขียว  
 6. ปิตกสิณ กสิณ คือสีเหลือง 
      7. โลหิตกสิณ กสิณ คือสีแดง  

                                                        
50 ธนิต อยู่โพธ์ิ, วิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบตัิวิปัสสนากัมมัฏฐาน, พิมพ์ครั้งท่ี 7, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 60-61. 
51 พระภูธนิก สิริธโร (จิรอุดมทรัพย์), “ศึกษาการพัฒนาตนเพื่อความหลุดพ้นในการปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2560, 
หน้า 65. 

52 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 251. 
53 วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กัมมัฏฐานสังคหวิภาค, 

(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2547), หน้า 11. 
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 8. โอทำตกสิณ กสิณ คือสีขำว 
          9. อาโลกกสิณ กสิณ คือแสงสว่าง  
 10. อากาศกสิณ กสิณ คือที่ว่างเปล่า54

 

 หมวดที่ 2 อสุภะ 10 กัมมัฏฐานว่าด้วยสภาพที่ไม่สวยไม่งาม วัตถุที่ใช้ในการเพ่ง
อารมณ ์หมายถึงซากศพในสภาพต่าง ๆ ของคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นมี 10 อย่าง 
 1. อุทธุมาตกะ (ศพที่พองอืด)   
 2. วินีลกะ (ศพที่ข้ึนเขียว) 
 3. วิปุพพกะ (ศพที่มีหนองไหลเยิ้ม)   
 4. วิจฉิททกะ (ศพที่ขาดเป็นท่อน) 
 5. วิกขายิตกะ (ศพที่ถูกสัตว์แทะกิน)   
 6. วิกขิตตกะ (ศพเรี่ยราด) 
 7. หตวิกขิตตกะ (ศพทีเ่ป็นชิ้นเล็กๆ)  
 8. โลหิตกะ (ศพที่อาบไปด้วยเลือด) 
 9. ปุฬุวกะ (ศพที่มีหนอนชอนไช)   
 10. อัฏฐิกะ (กองกระดูก)55  
 หมวดที่ 3 อนุสสติ 10 กัมมัฏฐานว่าด้วย ตามระลึก หมายถึง การท าจิตให้สงบด้วย
การระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถท าให้ใจสงบและได้ฌานเหมือนกัน มี 10 ประการ คือ 
  1. พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์    
 2. ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ 
 3. สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆเ์ป็นอารมณ์   
 4. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์ 
 5. จาคานุสติ ระลึกถึงการบริจาคเป็นอารมณ์  
 6. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณของเทวดาเป็นอารมณ์ 
   7. มรณสติ ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์            
 8. อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ 
   9. กายคตาสติ ก าหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์   
 10.อุปสมานุสติ ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์56 
 หมวดที่ 4 อัปปมัญญา 4 หมายถึง ธรรมที่เป็นไปในสัตว์ทั้งหลาย อันหาประมาณ
มิได้ม ี4 อย่าง ได้แก่ 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา อัปปมัญญาธรรม 4 ประการนี้ บางที 
 
 
                                                        

54 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุง- 
เทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 272. 

55 วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กัมมัฏฐานสังคหวิภาค,        
อ้างแล้ว, หน้า 23. 

56 องฺ.เอก. 20/179-180/39-40.  
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ก็เรียกว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของบรรดาพรหมทั้งหลาย57          
 หมวดที่ 5 อรูป 4 กัมมัฏฐานว่าด้วย อรูปกรรมฐาน 4 หมายถึง ฌานมีอรูปธรรมเป็น
อารมณ์ฌานที่เป็นอรูปาวจร หรือการปฏิบัติเพ่ือบรรลุสมาบัติขั้นสูง คือ สมาบัติที่เป็นอรูปฌาน 4 
ได้แก่ 1) อากาสานัญจายตนฌาน 2) วิญญาณัญจายตนฌาน 3) อากิญจัญญายตนฌาน 4) เนวสัญญา
นาสัญญายตนฌาน 
 หมวดที่ 6 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 กัมมัฏฐานว่าด้วย หมายรู้ความปฏิกูลในอาหาร
ความส าคัญหมายให้พิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูล ไม่สะอาด 

 หมวดที่ 7 จตุธาตุววัตถานะ 1 กัมมัฏฐานว่าด้วยการก าหนดธาตุทั้ง 4 บ้างก็เรียกววัต
ถานเท่านั้น คือ การก าหนดรู้ธาตุทั้งสี่ ได้แก่ การพิจารณาแยกแยะร่างกายออกให้เห็นเป็นส่วนต่าง ๆ 
ที่จัดเข้าในธาตุสี่ (ดิน น้ า ลม ไฟ)58 
  1.1 จริตของผู้ท ากรรมฐาน 

ผู้ปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องพิจารณาจริตของแต่ละบุคคลให้
เหมาะสมส าหรับกรรมฐานอย่างหนึ่ง กล่าวโดยสรุปบุคคลมีจริตหรือนิสัย 6 ชนิด คือ 

        1. รำคจริต ผู้มีรำคะเป็นควำมประพฤติปกติ 
        2. โทสจริต ผู้มีโทสะเป็นควำมประพฤติปกติ 
        3. โมหจริต ผู้มีโมหะเป็นควำมประพฤติปกติ 
        4. สัทธำจริต ผู้มีศรัทธำเป็นควำมประพฤติปกติ 
        5. พุทธิจริต ผู้มีควำมรู้เป็นควำมประพฤติปกติ 
        6. วิตกจริต ผู้มีวิตกเป็นควำมประพฤติปกติ59

 

1.2 ผลของการปฏิบัติสมถกรรมฐาน 
ผลกำรเจริญสมถภำวนำ จะท ำให้บรรลุถึงฌำน อภิญญำได้ แต่จะหยุดเพียงระดับอัปปนำ

สมำธิ ไปไม่ถึงข้ันปัญญำที่จะประหำรกิเลส ยังไม่บรรลุธรรม ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐำนที่ปรำรถนำบรรลุ
มรรค ผล นิพพำน จะต้องเจริญวิปัสสนำต่อไปอีก กำรเจริญสมำธิ หรือสมถะเป็นบำทของวิปัสสนำที่
เรียกว่ำ สมถยำนิก ส่วนกำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ เป็นกำรก ำหนดรู้รูปนำมเป็นอำรมณ์ จนเกิดปัญญำ
เห็นไตรลักษณ์ ญำณปัญญำปรำกฏถึงขั้นสังขำรุเปกขำญำณ เมื่อนั้นจิตจะรวมตัวมีก ำลังสมำธิเกิดขึ้น 
จึงกล่ำวได้ว่ำ ผู้เจริญวิปัสสนำก็มีผลส ำเร็จของสมถะเกิดขึ้นด้วย หรือพระอริยบุคคลที่ส ำเร็จโดยกำร
เจริญวิปัสสนำล้วน ๆ เมื่อส ำเร็จแล้วก็หันกลับมำเจริญสมถะเพ่ือประโยชน์แห่งกำรเข้ำนิโรธสมำบัติ60 

ผู้ที่ปฏิบัติสมถะล้วน ๆ โดยมิได้บ ำเพ็ญวิปัสสนำ จะได้เฉพำะฌำนกับอภิญญำเท่ำนั้น ส่วน
ฐำนะจะเป็นปุถุชนเหมือนเดิม กิเลสจะสงบชั่วครำวเท่ำนั้น ไม่สำมำรถจะละกิเลสได้ ส่วนในผู้บ ำเพ็ญ 

                                                        
57 วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กัมมัฏฐานสังคหวิภาค,       

อ้างแล้ว, หน้า 45. 
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47-49. 
59 ขุ.จู. 30/492/242. 
60 พระวิสุทธิวราภรณ์ (ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท), คู่มือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน, (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 

หน้า 127. 
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วิปัสสนำล้วน ๆ จะได้เฉพำะกำรเปลี่ยนฐำนะจำกปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล และตัดกิเลสได้เด็ดขำด  
แต่ไม่สำมำรถแสดงฤทธิ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ ส ำหรับผู้บ ำเพ็ญทั้งสองอย่ำงจะได้ผลทั้งสองประกำร 
กล่ำวคือ เป็นพระอริยบุคคลที่ตัดกิเลสได้ด้วย และสำมำรถแสดงฤทธิ์ได้ด้วย61 กำรปฏิบัติสมถกรรม
ฐำน จึงเป็นอุบำยวิธีเพ่ือสร้ำงจิตให้มีก ำลัง เรียกว่ำ ฌำน เมื่อได้ฌำนจิตย่อมสำมำรถท ำงำนต่ำง ๆ ได้
ตำมที่ตนต้องกำร งำนของจิต คือ กำรแสดงฤทธิ์ ดังนั้น ผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติสมถกรรมฐำน จึงแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประกำร คือ  

 1. ผลโดยตรงมี 4 ประกำร คือ  
  1. ปฐมฌำน  2. ทุติยฌำน  
  3. ตติยฌำน  4. จตุตถฌำน 
 2. ผลโดยอ้อมย่อมได้อภิญญำ 5 ประกำร คือ 
        2.1 อิทธิวิธี ควำมรู้ที่ท ำให้แสดงฤทธิ์ต่ำง ๆ ได้ 
        2.2 ทิพพโสต ญำณท่ีท ำให้มีหูทิพย์ 
        2.3 เจโตปริยญำณ ญำณท่ีท ำให้ก ำหนดใจคนอ่ืนได ้
        2.4 ปุพเพนิวำสำนุสสติ ญำณท่ีท ำให้ระลึกชำติได้ 
        2.5 ทิพพจักขุญำณ ญำณที่ท ำให้มีตำทิพย์62

 

2.5.4 วปิสัสนำกัมมฏัฐำน 
วิปัสสนำกัมมัฏฐำน เป็นศำสตร์เดียวที่สำมำรถพิสูจน์ และเห็นผลได้เฉพำะตัวผู้ปฏิบัติ โดยไม่

จ ำกัดกำลแต่อย่ำงใด เป็นศำสตร์เดียวที่สำมำรถท ำให้ผู้ปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้อง หลุดพ้นไปจำกอ ำนำจ
กำรครอบง ำของอำสวะกิเลส ตั้งแต่เบำบำงจนกระทั่งปรำศจำกกิเลสโดยสิ้นเชิง  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ วิปัสสนำ หมำยถึง ควำมเห็นแจ้ง 
คือ เห็นตรงต่อควำมเป็นจริงของสภำวธรรม ปัญญำที่เห็นไตรลักษณ์ อันให้ถอนควำมหลงผิด รู้ผิดใน
สังขำร กำรฝึกอบรมปัญญำให้เกิดควำมรูแจ้งชัด รู้ภำวะของสิ่งทั้งหลำยตำมท่ีมันเป็น63 

ในอรรถกถำ มัชฌิมนิกำย อำกังเขยยสุตตวัณณนำ อธิบำยว่ำ วิปัสสนำ คือ กำรพิจำรณำเห็น
ลักษณะของสภำวธรรมที่ปรำกฏ 7 ประกำร คือ  

 1. อนิจจำนุปัสสนำ พิจำรณำเห็นควำมไม่เที่ยง  
 2. ทุกขำนุปัสสนำ พิจำรณำเห็นควำมเป็นทุกข์  
 3. อนัตตำนุปัสสนำพิจำรณำเห็น ควำมไม่มีตัวตน  
 4. นิพพิทำนุปัสสนำ พิจำรณำเห็นควำมน่ำเบื่อหน่ำย  
 5. วิรำคำนุปัสสนำ พิจำรณำเห็นควำมคลำยก ำหนัด  
 6. นิโรธำนุปัสสสนำ พิจำรณำเห็นควำมดับกิเลส  
 7. ปฏินิสสัคคำนุปัสสนำ พิจำรณำเห็นควำมสลัดทิ้งกิเลส  

                                                        
61 ส .ม. 19/1670/530. 
62 ม.มู. 12/335/345. 
63 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 231-232. 
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ผลของวิปัสสนำภำวนำท ำให้ปัญญำรู้แจ้งสภำพธรรมตำมควำมเป็นจริง และดับกิเลสเป็น
สมุจเฉทตำมขั้นตอนของโลกุตตรมัคคจิตซึ่งมีพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิต ซึ่งดับ
กิเลสหมดไม่เหลือ จึงดับสังสำรวัฏไม่เกิดใหม่อีกเลย ปัญญำที่เกิดจำกวิปัสสสนำ เรียกว่ำ ญำณ เพรำะ
มีสภำวะรู้ธรรมนั้น ในทำงพุทธศำสนำเรียก ญำณที่เกิดแก่ผู้บ ำเพ็ญวิปัสสนำโดยล ำดับตั้งแต่ต้นจนถึง
จุดหมำย คือ มรรคผลนิพพำน 16 อย่ำงนี้ว่ำ ญำณ 16 หรือโสฬสญำณ ได้แก่  
 1. นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณก าหนดแยกนามรูป 
 2. ปัจจยปริคคหญาณ ญาณก าหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูป 
 3. สัมมสนญาณ ญาณพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ์ 
 4. อุทยัพพยญาณ ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแห่งนามรูป 
 5. ภังคญาณ ญาณตามเห็นจ าเพาะความดับเด่นขึ้นมา 
 6. ภยญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว 
 7. อาทีนวญาณ ญาณค านึงเห็นโทษ 
 8. นิพพิทาญาณ ญาณค านึงเห็นด้วยความหน่าย 
 9. มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย 
 10. ปฏิสังขาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพ่ือจะหาหนทางพ้นไปจากรูปนาม 
 11. สังขารุเบกขาญาณ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร 
 12. อนุโลมญาณ ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์ 
 13. โคตรภูญาณ ญาณครอบโคตรคือหัวต่อที่ข้ามพ้นภาวะปุถุชน 
 14. มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค 
 15. ผลญาณ ญาณในอริยผล 
 16. ปัจจเวกขณญาณ ญาณท่ีพิจารณามรรค ผล นิพพาน  

เมื่อกล่าวถึงวิปัสสนาญาณ หมายถึง การนับแต่อุทยัพพยญาณ ถึงอนุโลมญาณ ที่เรียกว่า 
วิปัสสนาญาณ 9 คือ ตั้งแต ่อุทยัพพยญาณ ถึงสัจจานุโลมิกญาณ ผู้ที่จะรู้แจ้งในรูปนามต้องผ่านญาณ 
4 คือ อุทยัพยญาณ เพราะเป็นญาณท่ีเห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างชัดเจน 

2.5.5 อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน 
ผู้ที่จะบ าเพ็ญธรรมเพ่ือให้ได้ฌาน จะต้องยึดอารมณ์ 40 ประการ ส าหรับสมถกรรมฐาน แต่

ส าหรับผู้ที่จะบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือให้พ้นความหลงผิดจะต้องยึดอารมณ์ 6 ประการ เป็นหลัก
ในการปฏิบัติ ดังนี้ คือ 
 1. พิจารณาอริยสัจ 4  2. พิจารณาขันธ์ 5 

   3. พิจารณาอายตนะ 12  4. พิจารณาธาตุ 18 
 5. พิจำรณำอินทรีย์ 22  6. พิจำรณำปฏิจจสมุปบำท64 
2.5.6 ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
กำรวิปัสสนำกรรมฐำน เป็นวิธีเพ่ือให้พบควำมจริงในควำมเป็นมนุษย์ เพรำะในหลักหรือ

อำรมณ์ของวิปัสสนำนั้นจะน ำผู้ปฏิบัติให้รู้จักแยกแยะส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย แล้วสรุปให้เห็นว่ำควำม

                                                        
64 ที.ปา. 11/304/255. 
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เป็นคนและสัตว์เกิดขึ้นมำเพรำะกำรรวมตัวกันของส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย เมื่อใดส่วนต่ำง ๆ นั้นแยก
ออกจำกกัน เมื่อนั้นควำมเป็นคนและสัตว์ก็จะหมดไป เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นควำมจริงดังกล่ำว ด้วยญำณทัส
สนะ คือ เห็นด้วยปัญญำแล้ว ผู้นั้นจะเปลี่ยนจำกปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล 
 ดังนั้น ผลของกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ก็คือ กำรบรรลุเป็น พระอริยบุคคล ซึ่งมี 4 
ประเภท ดังนี้  
 1. พระโสดาบัน เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้ 3 ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
และสีลัพพตปรามาส ชื่อว่าได้ก้าวหน้ามุ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้ ไม่มีทางตกต่ า มีความแน่นอนที่
จะส าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ท่านจึงมีชื่อว่า สัมโพธิปรายนะ65 
 2. พระสกทาคามี เป็นผู้ที่พัฒนาตนได้มากกว่าพระโสดาบันอีกขั้นหนึ่ง เป็นผู้ละ
สังโยชน์เบื้องต้นได้ 3 ประการ คือ ท าราคะ โทสะ และโมหะ ให้เบาบางลง เป็นผู้กลับมาเกิดอีกเพียง
ครั้งเดียว ก็จะไปเกิดในในสุคติภูมิ อันได้แก ่มนุษย ์เทวดา พรหม66 
 3. พระอนาคามี พัฒนาตนได้มากกว่าพระโสดาบัน และพระสกทาคามี คือ เป็นผู้
บ าเพ็ญสมาธิบริบูรณ์ เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในตัว ยั่งยืนคงระดับ มีพ้ืนฐานมั่นคง สามารถขจัดสังโยชน์
ขั้นต่ าทั้ง 5 ได้ หมายถึง สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ ไม่เวียนมาเกิด
อีกในกามภูม ิเขา้ถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์67  

พระอริยบุคคลทั้ง 3 จ าพวก ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี รวมเรียก 
ว่า พระเสขบุคคล หากไม่พึงหยุดชะงักในระหว่างเพียงแค่เพราะบรรลุคุณวิเศษชั้นต่ า ย่อมพึงหวัง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย68 
 
2.6 การบรรลเุป้าหมายสูงสุด 

การบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน เรียกว่า ปฏิเวธ หมายถึง การเข้าใจตลอด แทงตลอด  
ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงผลปฏิบัติ69 หมายถึง บรรลุจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา คือ พระอรหันต์ 
ที่สามารถละกิเลสที่เหลือได้สิ้นเชิง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา จะไม่เวียน
ตายเวียนเกิดในวัฏสงสารอีก เป็นผู้ท าให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมแล้ว คือ บรรลุธรรมอันเป็นแดน
เกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม หมายถึง อรหัตผล หรือนิพพานจึงเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษอันยอดยิ่ง เพราะ
สามารถละอาสวะทั้งหลาย อันท าให้เศร้าหมองปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า               
พระขีณาสพ70 บรรดาพระอริยบุคคล ในฐานะพระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุด เป็นผู้จบสิกขา เป็นอเสขะ
บุคคล เสร็จสิ้นภาวนาเป็นภาวิต บรรลุจุดหมายแล้ว เป็นผู้มุ่งบ าเพ็ญปรัตถะ เพ่ือประโยชน์สุขแห่งพหู
ชนเพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก พระอรหันต์แยกโดยคุณสมบัติพิเศษ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

                                                        
65 อภิ.ปญฺจ.อ. 3/31/67. 
66 องฺ.สตฺตก. 23/15/23. 
67 ขุ.ธ. 25/236/106. 
68 ที.ม. 10/137/84. 
69 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 118. 
70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 33. 
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1. พระปัญญาวิมุต คือ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา ได้แก่ ท่านผู้มุ่งหน้าบ าเพ็ญแต่วิปัสสนา อาศัย
สมถะสมาธิ พอเป็นบาทฐานของวิปัสสนาให้บรรลุอาสวักขยญาณเท่านั้น ได้สมถะไม่เกินรูปฌาน 4  
ไม่มีความสามารถพิเศษ เช่น เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ ไม่ได้โลกิยอภิญญา 5 เป็นต้น จ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. พระสุกขวิปัสสก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน ได้สมาธิถึงระดับฌาน ต่อเมื่อถึงขณะแห่ง
มรรค 
 2. พระปัญญาวิมุต ผู้ได้ฌาน 4 อย่างน้อยข้ันหนึ่งแล้ว เจริญวิปัสสนาให้บรรลุอรหัตผล 
 3. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4 คือ ได้ปัญญาแตกฉาน 4 ประการ 
 3.1 อัตถปฏิสัมภิทา เป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในอรรถ หรือความหมาย 
 3.2 ธัมมปฏิสัมภิทา เป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรม  
 3.3 นิรุตติปฏิสัมภิทา เป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในนิรุกติ หรือในภาษา 
 3.4 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ หรือในความคิด 
ทันการ 

2. พระอุภโตภาควิมุต แปลว่า ผู้หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสอง คือ หลุดพ้นจากรูปกายด้วย อรูป
สมาบัติและหลุดพ้นจากนามกาย เป็นการหลุดพ้น 2 วาระ คือ ด้วยวิกขัมภนะ (ข่มกิเลสไว้ด้วยก าลัง
สมาธิของฌาน) หนหนึ่งและด้วยสมุจเฉท (ตัดกิเลสถอนรากเหง้าด้วยปัญญา) อีกหนหนึ่ง ได้แก่  
 2.1 พระอุภโตภาควิมุต คือ พระอรหันต์ผู้ได้สมถะถึงอรูปฌานอย่างน้อยหนึ่งขั้น แต่
ไม่ได้โลกิยวิชชา โลกิยอภิญญา 
  2.1.1 พระเตวิชชะ คือ พระอุภโตภาควิมุต เป็นพระอรหันต์ผู้ได้วิชชา 3 คือ  
  1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเป็นเหตุระลึกชาติได ้
  2. จุตูปปาตญาณ ญาณหยั่งรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่า 
ทิพพจักขุ  
 3. อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
 2.1.2 พระฉฬภิญญะ คือ พระอุภโตภาควิมุต เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 
ได้แก่ 
 1. อิทธิวิธาหรืออิทธิวิธี ความรู้ที่ท าให้แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ 
 2. ทิพพโสต ญาณท่ีท าให้มีหูทิพย์ 
 3. เจโตปริยญาณ ญาณท่ีท าให้ก าหนดใจคนอ่ืนได ้คือ ทายใจเขาได้ 
 4. ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณท่ีท าให้ระลึกชาติได้ 
 5. ทิพพจักขุ ญาณท่ีท าให้มีตาทิพย์ 
 6. อาสวักขยญาณ ญาณท่ีท าให้อาสวะสิ้นไป 

 2.1.3 พระปฏิสัมภิทัปปัตตะ พระอรหันต์อุภโตภาควิมุต ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4 
อย่าง 

ดังนั้น พระอรหันต์องค์ใด เป็นทั้งฉฬภิญญะและปฏิสัมภิทัปปัตตะ ย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนบริบูรณ์ครอบคลุมทั้งหมด71 

                                                        
71 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 296-297. 
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2.6.1 ประเภทของนิพพาน 
ผู้บรรลุถึงนิพพานแล้ว เมื่อว่าโดยสภาวะลักษณะแล้วมีอย่างเดียว คือ สันติลักษณะ หมายถึง

ความสงบจากกิเลสและขันธ์ทั้ง 5 พระอรหันต์ทั้งหลาย จะมีจ านวนมากเท่าใดก็ตาม เมื่อปรินิพพาน
แล้ว ย่อมเข้าถึงสันติสุขด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นภาวะเช่นนั้นจึงเป็นอย่างเดียวกัน72 

นิพพานเมื่อว่าโดยปริยายแห่งเหตุแล้ว มี 2 ประเภท ตามคัมภีร์อิติวุตตกะ73 คือ นิพพานนั้น 
เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้ว มีธรรมชาติอย่างเดียว คือความสิ้นทุกข์ หมายถึง นิพพานมีความสงบจากกิเลส
และขันธ์ 5 เป็นลักษณะ เมื่อว่าโดยปริยายแล้วนิพพาน 2 คือ 1) สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีเบญจ
ขันธ์เหลือ 2) อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ74 

 1. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ แปลว่า ภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือ
นิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ได้แก่ นิพพานของพระอรหันต์ ในเวลาที่เสวยอารมณ์ต่าง ๆ รับรู้สุข
ทุกข์ทางอินทรีย์ทั้ง 5 หรือนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ในกระบวนการรับรู้เสวย
อารมณ ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่า นิพพานท่ามกลางกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้ง 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับขันธ์ 
5 โดยฐานเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ นิพพานในข้อนี้ จึงเป็นด้านที่เพ่งถึงผลซึ่งปรากฏออกมาในการ
รับรู้ หรือการเกี่ยวข้องกับโลก คือ สิ่งแวดล้อม ในการด าเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต์ ดังนั้น          
จึงหมายถึง ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ ซึ่งท าให้การรับรู้หรือเสวยอารมณ์ต่าง ๆ เป็นไปด้วยจิตใจ
ที่เป็นอิสระ ขยายความออกไปว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ได้แก่ ภาวะจิตของพระอรหันต์ซึ่งปลอด
โปร่งเป็นอิสระ ไม่ถูกปรุงแต่งบังคับด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ ท าให้พระอรหันต์นั้น ผู้ยังมีอินทรีย์
ส าหรับรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ บริบูรณ์ดีอยู่ตามปกติเสวยอารมณ์ทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ ด้วย
ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติ การเสวยอารมณ์ หรือเวทนานั้น ไม่ถูกกิเลสครอบง า หรือชักจูง จึงไม่ท า
ให้เกิดตัณหาทั้งในทางบวกและทางลบ (ยินดี-ยินร้าย ชอบ-ชัง ติดใจ-ขัดใจ) พูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มี
ตัณหาที่จะปรุงแต่งภพหรือชักน าไปสู่ภพ (ภวเนตติ) ภาวะนี้มีลักษณะที่มองเห็นได้ 2 ด้าน ด้านหนึ่ง
คือ การเสวยอารมณ์นั้นเป็นเวทนาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัว เพราะไม่มีสิ่งกังวลติดข้องคาใจหรือ
เงื่อนปมใด ๆ ภายในที่จะมารบกวนและอีกด้านหนึ่ง เป็นการเสวยอารมณ์อย่างไม่สงบ ไม่อภินันท์ ไม่
ถูกครอบง าหรือผูกมัดตัว ไม่ท าให้เกิดการยึดติดหรือมัวเมาเป็นเงื่อนง าต่อไปอีก ภาวะเช่นนี้ ย่อม
เป็นไปอยู่ตลอดเวลาในการด าเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต์ เป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้า แต่ละ
เวลาแต่ละขณะที่รับรู้อารมณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเรียกว่า ทิฏฐธรรม (แปลว่าอย่างที่เห็น ๆ กัน หรือ
ทันตาเห็นในเวลานั้น ๆ) ตามความหมายนี้นิพพานธาตุอย่างที่หนึ่ง จึงต้องเป็นภาวะของพระอรหันต์ที่
ยังทรงชีพ และด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอยู่ตามปกติ อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน75  

ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ ดังนี้ คือ ภิกษุทั้งหลำย สอุปำทิเสสนิพพำน เป็นไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เป็นพระอรหันต์ขีณำสพอยู่จบพรหมจรรย์ ท ำกิจที่ควรท ำแล้ว ปลงภำระลงได้แล้ว มีประโยชน์

                                                        
72 พระครูปลัดสังวาลย์ เทวสโร (ศรีสุข) “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

กับศาสนาพราหมณ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2560, หน้า 35. 

73 ขุ.อิติ. 25/44/256–257. 
74 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 103. 
75 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 264-265. 
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ของตนที่บรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพรำะรู้โดยชอบ ภิกษุย่อมเสวย
อำรมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพรำะควำมที่อินทรีย์ห้ำเป็นธรรมชำติไม่บุบ
สลำย อินทรีย์ห้ำเหล่ำนั้นของเธอยังตั้งมั่นอยู่นั่นเทียว ภิกษุทั้งหลำย ควำมสิ้นไปแห่งรำคะ ควำมสิ้น
ไปแห่งโทสะ ควำมสิ้นไปแห่งโมหะของภิกษุนั้น เรียกว่ำ สอุปำทิเสสนิพพำนธำตุ76 

ดังนั้น สอุปำทิเสสนิพพำน หมำยถึง สภำวะของพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุควำมสิ้นกิเลสสวะ
โดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ห้ำอยู่ ยังครองชีวิตอยู่ตำมธรรม ขันธ์ห้ำก็ยังคงด ำเนินไปตำมหน้ำที่ของ
มันอยู่ ควำมเจ็บปวดป่วยไข้ ควำมแก่ ซึ่งเป็นธรรมดำของร่ำงกำยก็ยังคงปรำกฏแก่ร่ำงกำย แต่ควำม
ทุกข์ทำงจิตนั้นไม่สำมำรถจะกระทบจิตของท่ำนได้ เพรำะจิตของท่ำนเป็นสภำวะที่อยู่เหนือผลกระทบ
จำกทุกข์ท้ังปวงโดยสิ้นเชิงแล้ว และจิตของท่ำนก็สำมำรถเข้ำสู่สภำวะนิพพำนเมื่อใดก็ย่อมได้ 

 2. อนุปาทิเสสนิพพาน แปลว่ำ ภำวะของนิพพำนที่ไม่มีอุปำทิเหลืออยู่ หรือนิพพำนไม่
เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ได้แก่ นิพพำนของพระอรหันต์พ้นจำกเวลำที่เสวยอำรมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง 5 หรือ
นิพพำนของพระอรหันต์ที่นอกเหนือจำกควำมเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ในกระบวนกำรรับรู้เสวยอำรมณ์ 
พูดอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ภำวะของนิพพำนเองล้วน ๆ แท้ ๆ ซึ่งประจักษ์แก่พระอรหันต์ เมื่อประสบกำรณ์
ในกระบวนกำรรับรู้ทำงประสำททั้ง 5 สิ้นสุดลง หรือในเมื่อไม่มีกำรรับรู้ หรือในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรรับรู้อำรมณ์ทำงประสำททั้ง 5 เหล่ำนั้น (รวมทั้งอำรมณ์ผ่ำนทำงประสำททั้ง 5 นั้น ที่ยังค้ำงอยู่ใน
ใจ) ขยำยควำมออกไปว่ำ อนุปำทิเสส นิพพำนธำตุ ได้แก่ ภำวะนิพพำนที่พระอรหันต์ประสบอันเป็น
ส่วนที่ลึกซึ้งลงไปหรือล้ ำเลยออกไปกว่ำที่มองเห็นได้พ้นจำกเวลำที่ เสวยอำรมณ์  หรือรับรู้
ประสบกำรณ์ทำงอินทรีย์ทั้ง 5 แล้ว กล่ำวคือ หลังจำกรับรู้ประสบกำรณ์ หรือเสวยอำรมณ์ โดยไม่
อภินันท์ด้วยตัณหำไม่เสริมแต่ง หรือกรุ่นด้วยกิเลส คือ รำคะ โทสะและโมหะ (อภินันทิตะ) แล้ว 
อำรมณ์ หรือประสบกำรณ์เหล่ำนั้น ก็ไม่ค้ำงคำที่จะมีอ ำนำจครอบง ำชักจูงหรือรบกวนอีกต่อไป จึง
กลำยเป็นของเย็น (สีตีภวิสฺสนฺติ) คือ สงบรำบคำบหมดพิษสงไป ไม่อำจก่อชำติก่อภพขึ้นได้อีก พูด
เป็นส ำนวนว่ำ พระอรหันต์มีควำมสำมำรถพิเศษที่จะท ำให้อำรมณ์หรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ผ่ำนเข้ำ
มำมีสภำพเป็นกลำงปรำศจำกอ ำนำจครอบง ำหน่วงเหนี่ยว กลำยเป็นของสงบเย็นอยู่ใต้อ ำนำจของ
ท่ำน พระอรหันต์จึงได้ชื่อที่เป็นคุณลักษณะอย่ำงหนึ่งว่ำ สีติภูตะ หรือสีตะ แปลว่ำ เป็นผู้เย็นแล้ว 
ภำวะที่ประจักษ์โดยปรำศจำกประสบกำรณ์เสริมแต่งค้ำงคำอยู่ หรือภำวะที่ประสบ เมื่อไม่มีอำรมณ์
ภำยนอกคั่งค้ำงครองใจหรือคอยรบกวนอยู่เช่นนี้ นับว่ำเป็นภำวะชั้นใน ซึ่งอยู่นอกเหนือจำกกำร
ติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภำยนอก ล้ ำเลยไปกว่ำระดับกำรรับรู้ทำงอินทรีย์ 5 พ้นจำกกระบวนกำรรับรู้
เสวยอำรมณ์ที่พัวพันอยู่กับขันธ์ 5 เรียกได้ว่ำ เป็นกำรเข้ำถึงภำวะที่ปรำศจำกภพหรือไม่มีภพใหม่ ใน
ภำวะเช่นนี้ คือเมื่อไม่มีขันธ์ 5 เป็นอำรมณ์ ท่ำนผู้บรรลุนิพพำนแล้ว ก็จึงมีนิพพำนเป็นอำรมณ์ คือ 
ประจักษ์ หรือประสพนิพพำนในฐำนะท่ีเป็นธัมมำยตนะ อนุปำทิเสสนิพพำนนี้ เป็นด้ำนที่เพ่งถึงภำวะ
ของนิพพำนเองแท้ ๆ ที่ประจักษ์แก่พระอรหันต์พ้นจำกกระบวนกำรรับรู้เสวยอำรมณ์ภำยนอก 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติ เป็นภำวะที่พูดถึงหรือบรรยำยได้เพียงแต่ลักษณะของกำร
เกี่ยวข้องกับนิพพำนนั้น ถึงจุดที่ประสบกำรณ์อย่ำงที่รู้ที่เข้ำใจกัน ซึ่งไม่ใช่นิพพำนสิ้นสุดลง ส่วนภำวะ

                                                        
76 ขุ.อิติ. 25/222/258. 
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ของนิพพำนเองแท้ ๆ ซึ่งลึกเลยไปกว่ำนั้น เป็นเรื่องของผู้ประสบและประจักษ์เองจะรู้และเข้ำใจ คือ 
เป็นสันทิฏฐิกะ77 ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่ำ  

“ภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปาทิเสสนิพพาน เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระ
อรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้วปลงภาระแล้วลงได้แล้ว  
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดย
ชอบการรับอารมณ์ภายนอกทุกอย่างของภิกษุนั้นไม่มีความสนุกสนาน  มีแต่ความ
สงบเย็น ภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ”78 
2.6.2 สภาวะหลังการบรรลุเป้าหมายสูงสุด (พระอรหันต์) 
ค าสอนในพระพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง ด้วยการลงมือท าให้รู้เห็นประจักษ์ บังเกิด

ผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือเน้นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ และน าสิ่งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ประโยชน์ที่เป็นผลของการบรรลุนิพพาน ภาวะของบุคคลผู้บรรลุนิพพาน เป็นสภาวะของการหลุดพ้น
จากความทุกข์ จึงมีคุณค่าในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา มีค าเรียกชื่อ
ที่แสดงคุณลักษณะของผู้บรรลุนิพพาน ซึ่งมีทั้งความหมายในแง่บวก และในแง่ลบ เป็นค าเรียกเพ่ือ
แสดงความยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงาม บริสุทธิ์ ประเสริฐ หรือได้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้ว 
เช่น อรหันต์ (ผู้ควรหรือผู้ไกลจากกิเลส) ขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวะแล้ว) อเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา ผู้จบ
การศึกษาแล้ว) ปริกขีณภวสังโยชน์ (ผู้หมดสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ในภพ) วุสิตวันต์หรือวุสิต
พรหมจรรย์ (ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว) กตกรณีย์ (ผู้ท ากิจที่ต้องท าเสร็จแล้ว) โอหิตภาระ (ผู้ปลงภาระ
แล้ว) อนุปปัตตสทัตถ์ (ผู้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้ว) สัมมทัญญาวิมุตต์ (ผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกถ้วน) อุดม
บุรุษ (คนสูงสุด คนเยี่ยมยอด) มหาบุรุษ (คนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของ
พหูชน และมีอ านาจเหนือจิตของตน) สัมปันนกุศล (ผู้มีกุศลสมบูรณ์) บรมกุศล (ผู้มีกุศลธรรมอย่าง
ยิ่ง) ผู้บรรลุถึงพระนิพพานจะมีคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้ คือ 
 1. ภาวะทางกาย ผู้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว มีภาวะทางกาย สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางวัตถ ุหรือทางกายภาพ โดยรู้จักอยู่ดีมีสุขอย่างเกื้อกูลกันกับสิ่งสรรพ และธรรมชาติ โดยเฉพาะให้
การรับรู้ทางอินทรีย์ 5 เช่น ดู ฟัง เป็นไปด้วยสติและเพ่ือปัญญา และให้การใช้สอยเสพบริโภคต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างพอดีที่จะได้คุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์จริง ไม่หลงใหลไปตามอิทธิพลของความชอบใจ 
หรือไม่ชอบใจ ไม่ลุ่มหลงมัวเมา มิให้เกิดโทษ มิให้ถูกบาปอกุศลครอบง า แต่หนุนให้กุศลธรรมงอกงาม 
 2. ภาวะทางศีล ผู้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว มีภาวะทางพฤติกรรมที่ดีงามในความ 
สัมพันธ์ทางสังคม โดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี ไม่ใช้กายวาจา และอาชีพในทาง
ที่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ แต่ใช้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของตนและช่วย 
เหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม 
 3. ภาวะทางจิต ผู้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว มีภาวะทางจิตใจที่สดใส เบิกบาน ร่าเริง       
ผ่องใส โปร่งโล่ง เป็นสุข เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีน้ าใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญญู
กตเวทิตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน สงบ มั่นคง มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 

                                                        
77 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 265-266. 
78 ขุ.อิติ. 25/222/231. 
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 4. ภาวะทางปัญญา ผู้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว มีภาวะทางปัญญาสามารถรู้และเข้าใจ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันชีวิต และโลก ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและดับ
ทุกข์ได้ โดยมีจิตใจทีบ่ริสุทธิ์ ปลอดพ้นจากกิเลส เป็นอิสระสุขเกษมไร้ทุกข์79 

สรุปว่า ทรรศนะนิพพานในพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาวะที่ดับกิเลสหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง อยู่เหนืออ านาจของกิเลส กรรมและวิบาก ซึ่งมี ราคะ โทสะ และโมหะเป็น
มูล เป็นสภาวะที่บริสุทธิ์ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของสภาวะที่ปรุงแต่ง จึงเป็นสภาวะแห่งความสุขสูงสุด  
นิพพาน ว่าด้วยปริยายมี 2 ประเภท คือ สอุปานิเสสนิพพาน หมายถึง สภาวะของผู้บรรลุความสิ้น
กิเลสแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ และอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง สภาวะที่ดับได้ทั้งกิเลสและขันธ์ 5 โดย
สิ้นเชิง ลักษณะของนิพพาน เป็นสภาวะที่ไม่แก่ ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่เศร้าโศก ไม่มีภัย ไม่มีความ
เดือดร้อน เป็นสภาวะที่ดับกิเลสจากทุกข์ทั้งมวล เป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสภาวะที่สงบ
เย็นและสิ้นสุดความกระวนกระวาย อันเนื่องมาจากความคลายก าหนัดยินดี จากตัณหา อุปาทาน เป็น
ต้น ในการปฏิบัติธรรมย่อมมีสิ่งที่เป็นข้าศึก อุปสรรคขัดขวาง ถ่วงรั้ง ที่ท าให้มนุษย์ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ คือ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ตรงสภาวะ ท าให้เกิดความยึด
มั่นถือมั่นในตัวตนขึ้น ได้แก่ ควำมไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุที่ท ำให้เกิดทุกข์ ไม่รู้จักดับทุกข์ ไม่รู้จักวิธี
ปฏิบัติเพื่อควำมดับทุกข์ หรือกำรไม่รู้จักปฏิปทำที่น ำไปสู่ควำมดับแห่งทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค 
หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ แปลว่ำ ทำงสำยกลำง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่น ำไปสู่กำรละอวิชชำ  

วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงนิพพาน ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักอริยมรรค 8 คือ สัมมาทิฏฐิ ความ 
เห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ ความคิดถูกต้อง สัมมาวาจา การพูดจาดี สัมมากัมมันตะ การกระท าการ
งานชอบ สัมมาอาชีวะ การประกอบชีพโดยสุจริต สัมมาวายามะ การมีความเพียรชอบ สัมมาสติ การ
ระลึกในทางที่ดี และสัมมาสมาธิ การตั้งจิตไว้ชอบ ซึ่งเป็นการฝึกจิตที่เรียกว่า การปฏิบัติสมถกรรม
ฐานอันเป็นทางที่จะน าไปสู่การได้ฌาน 4 และวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นทางที่จะน าไปสู่การบรรลุ
ความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งก็คือ การบรรลุนิพพานนั่นเอง สภาวะผู้บรรลุนิพพานแล้ว จะมีความประ 
พฤติท่ีดีงามท้ังทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปัญญา พร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์
รับใช้สังคม และไม่มีความประมาทในชีวิต 

 
 

                                                        
79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 241-242. 



 

 

 
บทท่ี 3 

เป้าหมายสูงสดุของมนษุย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพราหมณ–์ฮินดู 
  
3.1 ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย        
ถือก าเนิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่มีปรากฏหลักฐานแน่ชัด เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา มีเพียงแต่ความรู้ หรือ       
พระเวทอันเกิดขึ้นจากความเปิดเผยจากพระเจ้าสู่มนุษย์ในรูปแบบ ศรุติ (Sruti) คือ การได้ยิน ได้ฟัง
มา ผู้ที่ได้ยิน หมายถึง กลุ่มนักบวชประเภทฤาษี (Sage) ผู้มุ่งบ าเพ็ญพรตเพ่ือความหลุดพ้น บ าเพ็ญ
เพียรทางจิตที่ใช้ชีวิตในป่าและประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบ เมื่อจิตใจสงบก็
ปรากฏเสียงให้ได้ยิน ฤาษีทั้งหลายเชื่อว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงทิพย์ เป็นเสียงมาจากพระเจ้า หรือ
พระพรหม เป็นคัมภีร์พระเวทจึงได้จดจ าไว้ ท่องให้ขึ้นใจ แล้วจึงน ามาถ่ายทอดให้สานุศิษย์ด้วยปาก 
ต่ออีกทอดหนึ่งตามท่ีได้ยินมาโดยมิได้ต่อเติม พระเวทจึงเป็นอมตธรรม เป็นนิตยธรรม และเป็นปราณ 
หรือลมหายใจของพระเป็นเจ้าเอง เพราะฉะนั้น เรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันมา จึงเป็นที่มาหรือบ่อเกิดของ
ศาสนาพราหมณ์โดยไม่มีศาสดาเหมือนศาสนาอ่ืน แต่มีหัวหน้าลัทธิหรือผู้แต่งต ารา ท าหน้าที่คล้าย
ศาสดา1  
 ศาสนาพราหมณ์ เชื่อว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวง มีชื่อเรียกว่า “พระพรหม”
เป็นผู้สร้างโลก สร้างเทพเจ้า สร้างจักรวาล สร้างสรรพสิ่ง รวมทั้งมนุษย์ในโลกและยังเป็นผู้ก าหนด
ชะตาชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อีกด้วย ต่อมาเกิดแนวคิดอวตารเป็นเทพเจ้า
ต่าง ๆ เช่น พระวิษณุ (พระนารายณ์) และพระศิวะ (พระอีศวร) การนับถือเทพเจ้าสมัยนี้เป็นแบบ        
พหุนิยม ต่อมาพราหมณาจารย์ทั้งหลายได้ร่วมมือกันปรับปรุงลัทธิศาสนาของตนให้ได้รับความนิยม
แพร่หลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าว่า เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งใหญ่กว่าเทพทั้ง 
หลายแท้ที่จริงมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น เรียกว่า พระพรหมหรือประชาบดี เป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์
ตลอดจนเทวดาและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ทรงมีสภาวะเป็นทิพย์หาขอบเขตไม่ได้ จะแยกให้เห็นโดย
ต่างหากไม่ได้ เพราะลักษณะของพระองค์มีปรากฏแทรกแซงอยู่ในเทวดา มนุษย์ และสิ่งทั้งหลาย
ทั่วไป ส่วนเทวดาตามความเชื่อดั้งเดิมในสมัยพระเวทก็ลดความส าคัญลงไป การนับถือเทพเจ้าสมัยนี้
เป็นแบบเอกเทวนิยม หรือที่เรียกกันว่า สมัยฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ค าสอนในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูนี้ อธิบายถึงความทุกข์ของมนุษย์ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท าให้มีสภาพ
ต่างกันก็เพราะกรรม พรหมเป็นศูนย์รวม และเป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณทั้งปวง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ล้วนก าเนิดมาจากพรหม วิญญาณทุกดวงที่สิงสถิตอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนแยกออกมาจากพรหม 
ทุกครั้งที่ร่างเดิมแตกดับต้องไปอุบัติในร่างใหม่ ท าให้ต้องผจญกับความทุกข์ในสังสารวัฏเวียนเกิดเวียน
ตาย จนกว่าวิญญาณจะหลุดพ้นจากภาวะ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เรียกว่า โมกษะ 
วิญญาณดวงนั้นก็จะกลับไปรวมอยู่กับพรหมเช่นเดิม2  
                                                        

1 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน์, 2555), หน้า 17. 
2 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 11. 
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ศาสนาพราหมณ์มีอายุเก่าแก่กว่าศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดูอยู่ในฐานะเป็นศาสนาใหม่ นักการ
ศาสนาส่วนใหญ่เห็นว่าศาสนาทั้งสองเป็นศาสนาเดียวกัน ในระยะแรกเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์ และ
ต่อมาวิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดูท้ังนี้เพราะศาสนาฮินดูได้รับรองหลักการหลายอย่างที่มีมาในศาสนา
เดิมต่างกันเฉพาะข้อที่ศาสนาฮินดูได้เพ่ิมเข้ามาใหม่เท่านั้น  ศาสนาฮินดูได้แบ่งอายุของศาสนา
ออกเป็นยุค ๆ ปรากฏเป็นล าดับ ดังนี้ 
 1. ยุคพระเวท นับตั้งแต่ประมาณ 1,000 ปีก่อน พ.ศ. จัดว่าเป็นยุคที่เก่าแก่ที่สุด พระเวท
นั้นบางทีเรียกว่า ศรุติ แปลว่า ได้สดับมา หมายความว่า ฤษีผู้ได้ฌานสมาบัติได้รับฟังหลักค าสอนมา
จากพระพรหมหรือจากเทพเจ้าสูงสุด ข้อความในคัมภีร์พระเวทเชื่อกันว่าเป็นเทวโองการ หรือเป็นเทว
บัญชาในคัมภีร์พระเวทนั้นยังมีคัมภีร์ประกอบอีก 3 ส่วน คือ คัมภีร์มันตระหรือมนต์ ได้แก่ บท
สรรเสริญเทพเจ้า เป็นลักษณะค าฉันท์ จัดว่าเก่าแก่กว่าอย่างอ่ืน คัมภีร์พราหมณ์ กล่าวถึงพิธีกรรม 
และค าอธิบายพิธีกรรม มีความเก่าแก่รองจากมันตระ และคัมภีร์อุปนิษัท แปลว่า การเข้านั่งใกล้ 
แสดงถึงลักษณะการศึกษาในสมัยโบราณ ที่รับฟังจากปากของอาจารย์โดยตรง เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึง
หลักปรัชญา กล่าวถึงหลักอภิปรัชญา คือ อาตมันย่อย เรียกว่า ชีวาตมัน และอาตมันที่ยิ่งใหญ่เรียกว่า 
ปรมาตมัน หรือตัวตนใหญ่ กล่าวถึงสภาพของชีวิตและสากลโลก  
 2. ยุคมหากาพย์ นับตั้งแต่เริ่ม พ.ศ. จนถึง พ.ศ. 800 ที่เรียกว่า ยุคมหากาพย์ เพราะเป็น
ระยะที่มีความดีเด่นทางกาพย์ มหากาพย์ที่เด่นดัง คือ รามายณะและมหาภารตะ เป็นเรื่องใหญ่และมี
เนื้อความยาว กล่าวถึงวีรบุรุษและหลักปรัชญา เช่น หลักปรัชญาภควัทคีตา กล่าวถึงเรื่องอาตมันและ
พรหมได้อย่างละเอียด ต่อมากลายเป็นคัมภีร์ทางศาสนาของอินเดียได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์ และเรื่อง
มหาภารตยุทธ ที่ศึกษากันในฐานะเป็นวรรณคดีในเมืองไทย 
 3. ยุคสูตร เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 700 ปีเศษเป็นต้นมา ที่เรียกว่า ยุคสูตร เพราะเป็นสมัยที่ท า
การรวบรวมเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ เข้าเป็นระเบียบปรากฏเป็นเรื่อง ๆ ไม่กระจัดกระจาย มีประโยชน์
ในการจดจ าในการค้นคว้าและปรากฏเป็นหลักฐานสืบมา  
 4. ยุคปราชญ์ เริ่มตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 700 เป็นต้นมา เป็นยุคเดียวกับยุคสูตร เพราะเกิด
มีนักปราชญ์ขึ้นมาก ต่างแสดงทรรศนะของตนให้ปรากฏ เป็นที่ขัดแย้งกันบ้าง สนับสนุนกันบ้าง         
เป็นเหตุให้ปรัชญาอินเดียได้ขยายตัวขึ้นมากในยุคนี้ นักปราชญ์ในยุคนี้ เช่น กุมริละ สังกราจารย์รามา
นุชภาลัก เป็นต้น  
 
3.2 ความหมายของเป้าหมายสูงสุด (โมกษะ)  
 เป้าหมายสูงสุดหรือโมกษะ (Liberation) คือ อิสรภาพของวิญญาณ เป็นอุดมคติและคุณ
ค่าสูงสุดในชีวิต เป็นชีวิตที่ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร นั่นคือ การปฏิบัติให้รู้จัก
ตนเองว่าคือใคร พรหมคือใคร ในโลกนี้มีอะไรที่มีสาระส าคัญหรือมีค่าสูงสุด การรู้แจ้งในตนเองว่าเป็น
พรหม และรู้แจ้งพรหมว่าเป็นปฐมวิญญาณของตน นี่คือการรวมเอาวิญญาณ (อาตมัน) อันเป็นของตน
ไปรวมกับปฐมวิญญาณ (ปรมาตมัน) จึงเรียกว่า การเข้าถึงโมกษะ คือ การปลดปล่อยวิญญาณให้เป็น
อิสระอย่างสมบูรณ์อันเป็นจุดหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โมกษะ คือ หลักความดีสูงสุดใน
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู มีหลักการส าคัญของศาสนาว่า “ผู้ใดรู้แจ้งในอาตมัน (วิญญาณ) ของตนเองว่า
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เป็นอาตมันของพรหม ผู้นั้นย่อมข้ามพ้นจากสังสารวัฏ และไม่ปฏิสนธิอีก” ถือว่า เป็นความดีขั้นสูงสุด 
(Summum Bonum)  

ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่ ได้ให้ความหมายของ โมกษะ (Moksa) หมายถึง ปล่อยไป ไม่ถูกสกัด
กั้น การถูกปลดปล่อย มาจากรากศัพท์ว่า มุจฺ (Muc) มีความหมายว่า การท าตัวเราให้เป็นอิสระ 
อิสรภาพ การช่วยตัวเองให้เป็นอิสระ ความเป็นอิสระ การปลดปล่อย โมกษะ หรือความหลุดพ้น จึง
หมายถึง ภาวะที่ชีวาตมันเข้ารวมกับพรหมัน หรือเป็นเอกภาพกับพรหมัน เมื่อชีวาตมันรู้แจ้งเห็นจริง
ในภาวะที่แท้จริงของพรหมัน ขจัดความเห็นในความแตกต่างระหว่างพรหมันและสิ่งต่าง ๆ เสียได้ 
ประจักษ์ชัดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแห่งชีวาตมันและพรหมัน เมื่อนั้นก็จะบรรลุโมกษะ หรือการ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และด ารงอยู่ในความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร3

  
สุนทร ณ รังษ ีได้กล่าวถึง โมกษะ คือ สภาวะเป็นอันเดียวกันกับพรหมัน สภาวะของโมกษะ

เป็นสภาวะที่อยู่เหนือการเจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิดและการตาย เป็นสภาวะ
ที่ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว4 
 อดิศักดิ์ ทองบุญ ให้ความหมายของโมกษะ คือ การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึดติด
กับร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมัน
แล้วก็จะหมดความยึดมั่นกับความคิดที่ว่า มันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย การหลุดพ้นจากความคิดเช่นนั้น
เรียกได้ว่า การบรรลุโมกษะ สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่ง
เดียวกันกับพรหมัน คือมีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ และจะไม่กลับเข้าไปสู่ร่างกายใด ๆ อีก5 

ฟื้น ดอกบัว ให้ความหมายของโมกษะ คือ สภาวะที่ดับความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด
ได้อย่างสิ้นเชิง เป็นสภาวะที่อิสระอย่างสมบูรณ์ที่อยู่เหนือความยินดียินร้าย หรือความรู้สึกทั้งหลาย
ตลอดทั้งบุญและบาป6 
 Jadunath Sinha ได้กล่าวถึงความหมายของโมกษะไว้ว่า โมกษะ คือ ธรรมชาติที่แท้จริง
ของอาตมัน เป็นสิ่งที่นิรันดร ถูกปิดบังเพราะอวิทยา เมื่ออวิทยาถูกวิทยาก าจัดออกไป โมกษะย่อมถูก
รู้แจ้ง มันคือ ชีวิตที่เป็นนิรันดรและสูงสุด เป็นสภาวะที่มีอยู่ในเนื้อแท้ของอาตมัน หรือพรหมัน7 

สรุปว่า ความหมายของโมกษะ คือ การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกายซึ่ง
เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เป็นสภาวะที่อาตมันมีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่อยู่เหนือความยินดียิน
ร้าย หรือความรู้สึกทั้งหลาย อยู่เหนือการเจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิดและการ
ตาย ตลอดทั้งบุญและบาป อาตมันจึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน 

                                                        
3 ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531),         

หน้า 45. 
4 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 342. 
5 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), หน้า 313. 
6 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 185. 
7 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy, Vols. I, II, (Central Book Egency : Calcutta, 

1952), p. 578. 
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3.3 ลักษณะของเป้าหมายสูงสุด (โมกษะ) 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า โมกษะหรือความหลุดพ้น คือ สภาวะที่อาตมัน (ชีวาตมัน) รู้แจ้งตัวเอง

ว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับพรหมัน ไม่ใช่สภาวะที่ถูกสร้างขึ้น หรือถูกบรรลุโดยการกระท าต่าง ๆ เพราะ
เมื่อใดที่อาตมันรู้แจ้งถึงสภาวะที่แท้จริง ก็คือ โมกษะ ดังนั้นโมกษะเท่ากับอาตมันหรือพรหมัน เพราะ
เหตุนั้นสภาวะของโมกษะ ก็คือ สภาวะที่แท้จริงของอาตมันหรือพรหมันที่แท้จริงนั่นเอง เมื่อกล่าวถึง
สภาวะของโมกษะ เราจึงสามารถอธิบายตามลักษณะ หรือสภาวะของอาตมันหรือพรหมันนั่นเอง 
ออกเป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะปฏิเสธ และลักษณะยืนยัน ดังต่อไปนี้คือ 

3.3.1 โมกษะในลักษณะปฏิเสธ  
ราธกฤษณัน ได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของโมกษะ หรือความหลุดพ้นว่า เป็นความอิสระจาก

อ านาจของกาลเวลา เมื่อการเกิดและความตายเป็นสัญลักษณ์ของกาลเวลาชีวิตที่เป็นอมตะหรือ
โมกษะ จึงเป็นการหลุดพ้นจากการเกิดและการตาย เป็นสภาวะแห่งการรู้แจ้งล าดับที่สี่ (ตุริยะ) ที่
เรียกว่า ปรมพรหมัน สภาวะของโมกษะอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรม การ
กระท าไม่ว่าดีหรือชั่วของบุคคลผู้บรรลุโมกษะแล้วไม่มีผลต่อเขา เปรียบเสมือนม้าที่สลัดขนคอของมัน
เอง ฉันใด ชีวาตมันที่หลุดพ้นแล้วย่อมหลุดพ้นจากกรรมชั่วของมันเอง ฉันนั้น และเปรียบเหมือน
พระจันทร์ที่ส่องแสงหลังจากราหูเคลื่อนย้ายออกแล้ว ฉันใด ชีวาตมันที่หลุดพ้นแล้วย่อมหลุดพ้นจาก
พันธนาการด้านศีลธรรม ฉันนั้น การกระท ากรรมต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อชีวาตมันที่ยังไม่รู้แจ้งเท่านั้น การ
หลุดพ้นจึงเป็นสภาวะที่ท าลายพันธนาการ ซึ่งเป็นผลผลิตของอวิทยา อวิทยาย่อมถูกท าลายโดยวิทยา
ไม่ใช่โดยการกระท าต่าง ๆ การหลุดพ้น หรือโมกษะไม่ใช่สิ่งถูกท าให้มีขึ้น แต่มันเป็นผลของการรู้แจ้ง8 

พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล) ได้กล่าวถึงลักษณะของโมกษะว่า โมกษะ คือ 
สภาวะอันเป็นที่สูญสิ้นของการยึดถือว่าเป็นตัวบุคคลเป็น สภาวะที่สูญสิ้นของการแยกแยะที่เกี่ยวข้อง
กับตัวตน แต่ไม่ใช่ภาวะที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีข้อความ ในอุปนิษัทต่าง ๆ ที่แสดงถึงลักษณะ
ปฏิเสธของสภาวะของโมกษะ ซึ่งก็คือ อาตมันที่รู้แจ้งแล้วในสภาวะของสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
กาลเวลาทั้ง 3 คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นสภาวะที่อยู่เหนือความโศกเศร้าปราศ จากบาป 
ปราศจากความแก่เพราะชรา และปราศจากความหิวกระหาย สิ่งที่ไม่ตาย ก็คือ สิ่งที่มีอยู่มากมาย 
ส่วนสิ่งที่ตาย ก็คือ สิ่งที่มีอยู่เล็กน้อย สิ่งทั้งปวง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก็คือ อักษร โอม 
นั่นเอง อาตมันนั้นไม่แก่ เพราะการแก่ของร่างกาย ย่อมไม่ถูกฆ่าตายเพราะการฆ่าร่างกาย นี้คือ
อาตมัน ซึ่งปราศจากบาป ปราศจากชรา ปราศจากความตาย ปราศจากความเศร้าโศก ปราศจาก
ความหิวกระหาย อาตมันนั้นเป็นสะพาน (เขื่อนดิน) ซึ่งแยกโลกเหล่านี้ออกจากกัน วันและคืนย่อมไม่
ข้ามสะพานนี้ไปได้ ความแก่และความตายก็ข้ามไม่ได้ความโศก กรรมดีและกรรมชั่วก็ข้ามสะพานนี้

                                                        
8 Radhakrishnan, S., The Principal Upanisads, (London : George Allen & Urwin Ltd, 1974), 

pp. 119-120. 



46 
 
 

 

ไม่ได้9 แท้จริง พรหมันมีสองรูป คือ เวลาและไม่ใช่เวลา สิ่งที่มีอยู่ก่อนพระอาทิตย์ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่
กาลเวลา ไม่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบ แต่สิ่งที่เริ่มต้นพร้อมกับดวงอาทิตย์ ก็คือ กาลเวลา เป็นสิ่ง
ที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบ10 

โมกษะ ในลักษณะปฏิเสธอีกประการหนึ่ง ก็คือ โมกษะเป็นสภาวะที่ไม่สามารถรู้ได้ เป็น
สภาวะที่ไม่สามารถก าหนดคุณสมบัติได้ ไม่มีรูป อยู่เหนือการบรรยายด้วยค าพูด และอยู่เกินที่จะคิด 
ดังที่แสดงไว้ในอุปนิษัท ความว่า อาตมัน ไม่ใช่สิ่งนี้ มันไม่สามารถถูกเข้าใจได้โดยใช้ประสาทสัมผัส
เพราะมันไม่ถูกเข้าใจโดยใช้ประสาทสัมผัส มันไม่สามารถถูกท าลายได้ เพราะมันไม่ถูกท าลายมันไม่ติด
กับสิ่งใด เพราะไม่มีอะไรจะติดมัน มันไม่ถูกล่าม มันไม่ทุกข์ ไม่เจ็บปวด บุคคลผู้รู้จักพรหมัน ย่อม
เรียกชื่อพรหมันหรืออาตมัน ว่า สิ่งไม่สูญสิ้น มันไม่หยาบ ไม่ละเอียด ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่แดง ไม่เหลว 
ไม่ใช่เงา ไม่ใช่ความมืด ไม่ใช่ลม ไม่ใช่อากาศ ไม่ติดอะไร ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตา ไม่มีหู ไม่มีค าพูด 
ไม่มีใจ ไม่มีแสง ไม่มีปราณะ ไม่มีปากประมาณไม่ได้ ไม่มีภายนอก ไม่มีภายใน มันไม่กินสิ่งใด ๆ และ
ไม่มีสิ่งใดกินมัน แท้จริง นี้คืออาตมันที่ไม่เกิดอันนั้น ยิ่งใหญ่ ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่กลัว มันคือ พรหมัน           
พรหมัน เป็นสภาวะที่ไม่มีความกลัวนั่นแหละ บุคคลผู้รู้อย่างนี้ ย่อมกลายเป็นพรหมันผู้ไม่หวาดกลัว11  

ดังนั้น จึงมีค าสอนว่า ไม่ใช่สิ่งนี้ ไม่ใช่สิ่งนี้ เพราะไม่มีอะไรสูงกว่าอาตมันเขาผู้นั้นท าให้ทุก
อย่างเต็ม รุ่งโรจน์ ไม่มีร่าง ไม่มีบาดแผล ไม่มีเส้นเอ็น บริสุทธิ์ ไม่มีบาป เขาเป็นผู้เห็น ผู้คิด แทรกซึม
อยู่ในทุกสิ่ง อยู่ได้ด้วยตนเอง ได้แจกจ่าย ตามความเหมาะสม ซึ่งวัตถุทั้งหลาย ตามธรรมชาติของมัน
เป็นนิจนิรันดร สิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ ไม่อาจจับได้ด้วยประสาทสัมผัส ไม่มีโคตร ไม่มีชั้นวรรณะ ไม่มีตา 
ไม่มีหู ไม่มีมือหรือเท้า เป็นสิ่งมีชั่วนิรันดร แผ่ทั่วไปปรากฏอยู่ทั่วทุกแห่งละเอียดยิ่ง สิ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่
สูญสิ้น ธีรชนย่อมประจักษ์แจ้งว่า สิ่งนั้นแหละ เป็นแหล่งก าเนิดของสรรพสิ่ง มันไม่มีเสียง ไม่มีสัมผัส 
ไม่มีรูป ไม่สูญสิ้น ไม่มีรส มีชั่วนิรันดร ไม่มีกลิ่น ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด ใหญ่กว่าสิ่งที่ใหญ่แน่ 
นอน บุคคลเมื่อแยกออกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ย่อมพ้นจากปากพระยามัจจุราชสิ่งนั้น (อาตมัน) ไม่
เคลื่อนไหว เป็นหนึ่งเดียว เร็วกว่าใจ (มนสฺ) อินทรีย์ หรือประสาทสัมผัส ทั้งหลายก็ไม่สามารถไปถึงที่
นั้นได้ มันล่วงหน้าไปก่อนเสมอ ยืนอยู่แท้ ๆ ก็ไล่ไม่ทันสิ่งอ่ืน ๆ ที่วิ่งไปได้ ลมที่แผ่ไปในทุกสิ่งในมัน
นั้นเองช่วยสิ่งมีชีวิตให้ท ากิจกรรมทุกอย่างมันทั้งเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่  มันอยู่ใกล้และอยู่ไกล          
มันอยู่ทั้งภายในและภายนอกของสิ่งทั้งหมดนี้เขานั่งอยู่แต่ก็ยังเที่ยวไปไกลได้  นอนอยู่แต่ก็ยังเที่ยวไป
ทุกด้าน เมื่อรู้ว่าอาตฺมันเป็นสิ่งที่ไม่มีร่างกายในบรรดาร่างกายทั้งหลาย เป็นสิ่งที่นิ่งในบรรดาสิ่งที่ไม่นิ่ง
ทั้ง หลาย เป็นสิ่งที่ใหญ่แผ่ไปทั่วทุกท่ี บุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศก 

 ลักษณะปฏิเสธของโมกษะอีกประการหนึ่ง ก็คือ สภาวะของโมกษะไม่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุ 
และผล ซึ่งก็คือหลักสากลทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะของโมกษะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยประการใด ๆ เป็นสิ่งที่เป็นอมตะ เป็นสภาวะที่ตั้งอยู่ชั่ว
                                                        

9 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท
กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยา 
ลัยศิลปากร), 2541, หน้า 17. 

10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
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กัลปาวสาน ดังนั้น จึงนับได้ว่าสภาวะของโมกษะนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือหลักแห่งเหตุผล ดังข้อความที่
แสดงไว้ในพฤททารัณยะอุปนิษัทว่า สิ่งนั้นจะต้องถูกรู้อย่างแท้จริงว่าเป็นหนึ่งเดียว ประมาณไม่ได้ ไม่
เปลี่ยน แปลงอาตมันเป็นสิ่งที่ไม่มีมลทิน อยู่เหนืออากาศ (ช่องว่าง) ไม่เกิด ใหญ่จนหาที่สุดมิได้ ไม่มี
สิ่งใดท าลายได ้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นอย่างอ่ืน เป็นเพียงชื่อเรียกที่อาศัยค าพูดเป็นพ้ืนฐานคน
ที่บูชาสิ่งที่ไม่ปรากฏ ย่อมเข้าไปสู่ความมืดเหมือนคนตาบอด ส่วนคนที่ชอบ (บูชา) สิ่งที่ปรากฏก็เข้า
ไปสู่ความมืดยิ่งกว่านั้น คนที่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏทั้งสองอย่าง ย่อมข้ามพ้นความตาย
โดยอาศัยสิ่งที่ไม่ปรากฏ ย่อมบรรลุถึงสิ่งที่เป็นอมตะโดยอาศัยสิ่งที่ปรากฏ12 

สรุปว่า สภาวะหรือธรรมชาติที่แท้จริงของโมกษะอุปนิษัทจึงใช้ลักษณะปฏิเสธ เพราะสภาวะ
ที่แท้จริงของโมกษะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ เป็นสภาวะที่ปฏิเสธคุณสมบัติในโลกทั้งหมด เป็น
สภาวะที่อยู่เหนือการพรรณนาด้วยภาษา และอยู่เหนือสติปัญญาของมนุษย์ เป็นสภา วะที่ปฏิเสธการ
เวียนว่ายตายเกิด คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และความอยาก (เสวยอารมณ์ที่น่า
ปรารถนาต่าง ๆ) ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจของตัณหา เป็นสภาวะที่ปราศจากการกระท า การรับรู้ การคิด 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายของทวิภาวะ กล่าวคือ เป็นสภาวะที่ปราศจากผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้13 

3.3.2 โมกษะในลักษณะยืนยัน 
ศาสนาในยุคพระเวทและพระพุทธศาสนาต่างยอมรับแนวคิดที่ว่า ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ 

ใช่จุดหมายที่แท้จริงของชีวิต จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต ก็คือ ความหลุดพ้นจะเห็นได้จากแนวคิดที่
แสดงไว้ในอุปนิษัทต่าง ๆ ว่าสิ่งทั้งหลายที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บุคคลควรแสวงหา
ความหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนั้น โมกษะในฐานะที่เป็นจุดหมายสูงสุดของแต่ละบุคคล จึงถูกอธิบายว่า
เป็นสภาวะที่สามารถดับทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์ เป็นสภาวะที่ปราศจากความเกิด ปราศจากความแก่ 
ปราศจากความตาย ปราศจากความหิวกระหาย ปราศจากความกลัว ปราศจากความเศร้าโศก การ
อธิบายในลักษณะเช่นนี้เป็นการอธิบายถึงสภาวะของโมกษะในฐานะเป็นบรมสุข  กล่าวคือความสุข
สูงสุด จัดได้ว่าเป็นการอธิบายถึงสภาวะของโมกษะในลักษณะบวกหรือเชิงยืนยัน แต่โมกษะจะต้องถูก
เข้าใจในฐานะเป็นสภาวะที่อาตมันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างที่สุด โมกษะจึงเป็นสภาวะของความยินดี และ
ปลาบปลื้มสูงสุด เป็นสภาวะของอานันทะ เป็นสภาวะที่สรรพสิ่งในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสูญสลายไป 
เป็นสภาวะที่สรรพสิ่งรู้แจ้งความเป็นหนึ่งเดียวของตนกับพรหมัน สภาวะของโมกษะหรือชีวิตที่เป็น
อมตะนี้ จึงเป็นสภาวะของอานันทะหรือสภาวะของอาตมันที่เป็นบรมสุข ดังนั้น สิ่งที่แตกต่าง จาก
อาตมันหรือพรหมันจึงเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเรื่อยไป14  

ดังข้อความที่แสดงไว้ในอุปนิษัทว่า ชื่อของเขา คือ “อุตุ” (สูงส่ง) เขาอยู่พ้นบาปทั้งปวง 
บุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมหลุดพ้นจากบาปทั้งปวง มัน (อาตมัน) ไม่แก่เพราะการแก่ของร่างกาย ไม่ตาย 
เพราะการฆ่าร่างกายให้ตาย มัน (อากาศ) คือ อาตมันซึ่งปราศจากบาป ปราศจากชรา ปราศจาก
                                                        

12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
13 พระมหารุ่ง สุขุมาโล (ละเอียด), “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2557, หน้า 75. 

14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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ความตาย ปราศจากความเศร้าโศก ปราศจากความหิวกระหาย อาตมันของท่านนี้เองมีอยู่ในทุกสิ่ง       
สิ่งอ่ืน นอกจากอาตมันนั้นย่อมตาย อาตมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความหิวกระหาย เหนือความเศร้าโศก 
เหนือความหลง (ความไม่รู้จริง) ความแก่และความตาย เขาผู้ควบคุมภายใน ผู้ไม่ตาย ก็คือ อาตมัน
ของท่านนั่นเอง15 

ความเป็นสิ่งเดียวกันของโมกษะกับอานันทะ หรือความสุขนี้ เป็นภาวะที่มีเพียงผู้รู้ ไม่มีสิ่งที่
ถูกรู้ คือเป็นภาวะที่ท าลายความแตกต่างระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้อาตมันที่มีอยู่ใน
มนุษย์ หมดความยึดมั่นกับรูปกาย ไม่ยึดมั่นกับอารมณ์ภายนอก เมื่อหมดความยึดมั่นความทุกข์ย่อม
หมดไป ภาวะเช่นนี้จึงเป็นความสุขที่แท้จริง (บรมสุข) ไม่มีภาวะอ่ืนที่สูงกว่านี้อีก เป็นภาวะที่เป็น
ความรู้อันบริสุทธิ์ เป็นโลกสูงสุด ดังข้อความที่แสดงไว้ในอุปนิษัทต่าง ๆ ว่า ภาวะซึ่งเป็นอิสระจาก
ความอยากได้ ปราศจากความชั่วทั้งหลาย ไม่มีความกลัวของเขา (อาตมัน) เช่นเดียวกับบุรุษถูก
ภรรยาผู้เป็นที่รักกอด ย่อมไม่รับรู้สิ่งใด ๆ ทั้งภายนอกและภายในปุรุษะ (อาตมัน) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เมื่อถูกโอบอุ้มด้วยปรัชญาตมัน (อาตมันที่เป็นตัวรู้) ก็ไม่รับรู้สิ่งใด ๆ ทั้งภายในและภายนอก นั้นแหละ
คือ ภาวะที่แท้จริงของบุรุษนั้น ซึ่งได้รับสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแล้ว มีอาตมันเป็นสิ่งที่ต้องการ ไม่มี
ความต้องการอยู่เหนือความโศก ในภาวะนั้น บิดาไม่ใช่บิดา มารดามิใช่มารดา โลกทั้งหลายไม่ใช่โลก
เทพเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เทพเจ้า พระเวททั้งหลายไม่ใช่พระเวท ภาวะอาตมันในตอนนั้นจะอยู่เหนือบุญ
และบาป จะอยู่เหนือความโศกเศร้าทางใจทั้งมวล นี้เป็นพรหมโลก นี้คือ จุดหมายปลายทางอันสูงสุด
ของอาตมัน นี้คือ สมบัติอันสูงสุดของอาตมัน นี้คือ โลกอันสูงสุดของอาตมัน นี้คือ ความสุขอันสูงสุด
ของอาตมัน สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อยู่โดยอาศัยความสุขเพียงส่วนน้อยนิดของความสุขของอาตมันนั้น 

ภาวะนั้น จึงเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ความคิด ตั้งอยู่ในท่ามกลางแห่งความคิด เป็นภาวะที่คิดถึง
ไม่ได้ ถูกซ่อนไว้สูงสุด บุคคลพึงท าให้จิตเป็นหนึ่งอยู่ที่ภาวะนั้น แล้วสิ่งนั้น จะเป็นสัญลักษณ์ (ร่างละ 
เอียด) ที่ไม่ต้องพ่ึงพาสิ่งใด ๆ ความยินดีเป็นหัว ความชอบเป็นข้างขวา ความชอบมากเป็นข้างเบื้อง
ซ้าย ความสุขเป็นร่างกาย พรหมันเป็นส่วนภายใต้ เป็นฐานรองรับอันมั่นคง ในตอนเริ่มแรก โลกนี้เป็น
สิ่งที่ไม่มีอยู่ จากสิ่งที่ไม่มีอยู่ สิ่งที่มีอยู่จึงเกิดม ีสิ่งที่มีนั้นสร้างตัวเองเป็นอาตมัน (Soul) ดังนั้น มันจึงมี
ชื่อว่าผู้ถูกสร้างดีแล้ว ผู้ถูกสร้างดีแล้วนั้นคืออะไร มันคือแก่นแท้ของสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าบุคคลผู้เข้าถึง
แก่นแท้นั้นแล้ว ย่อมเป็นผู้มีความสุข เขาผู้รู้อย่างนี้ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมเข้าถึงอันนมยอาตมัน 
(อาตมันซึ่งประกอบด้วยอาหาร) ปราณมยอาตมัน (อาตมันซึ่งประกอบด้วยความรู้) และย่อมเข้าถึง
อานันทมยอาตมัน (อาตมันซึ่งประกอบด้วยบรมสุข) เขารู้ว่า พรหมัน คือ ความสุข เพราะว่า แท้จริง
แล้ว สิ่งที่มีอยู่ทั้ง หลายเหล่านี้ย่อมเกิดจากความสุข เมื่อเกิดแล้ว พวกเขาย่อมเป็นอยู่ด้วยความสุข 
เมื่อตายไป พวกเขาย่อมเข้าไปสู่ความสุข16 

ดังนั้น สภาวะของโมกษะจึงเป็นสภาวะที่เป็นอิสระสูงสุดจากความทุกข์ ความเกิดความตาย 
ความหิวกระหาย จึงเป็นสภาวะที่เป็นความสุขที่แท้จริง และเป็นสภาวะที่ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ และความรู้เป็น

                                                        
15 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 23. 
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-25. 
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อันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีผลเป็นอานันทะ กล่าวคือ ความสุขพ้นจากความทุกข์โศกทั้งปวง เมื่อใดก็
ตามที่อาตมันรู้แจ้งว่า อาตมันกับพรหมัน ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อนั้นอาตมันย่อมบรรลุโมกษะ
และย่อมได้อานันทะ คือ บรมสุข เพราะอานันทะ หรือความสุขสูงสุดเป็นสภาวะของโมกษะ17 
 
3.4 คัมภีรข์องศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

3.4.1 คัมภีร์พระเวท  
 พระเวท ประกอบด้วยคัมภีร์หลัก 3 คัมภีร์ ได้แก่ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท รวมเรียกว่า 
ไตรเพท ภายหลังต่อมาได้มีการรวบรวมบทสวดประเภทเวทย์ มนต์ คาถาที่ใช้ส าหรับขจัดปัดเป่าเหตุ
เภทภัย ตลอดเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอีกคัมภีร์หนึ่งต่างหาก เรียกว่า อถรรพเวท ปัจจุบันพระ
เวทจึงมีท้ังหมด 4 คัมภีร์ โดยแต่ละคัมภีร์เนื้อหาพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
 1. คัมภีร์ฤคเวท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมมันตระซึ่งแต่งเป็นร้อยกรองชนิดต่าง ๆ ถึง 17  
ประเภทฉันท์ จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ เช่น เทพอัคนี เทพวายุ เทพ
อัศวิน เทพสุริยะ เทพมารุต เทพโสมะ เทพวายุ เทพสาวิตรี เป็นต้น ตามต านานเล่าว่า ผู้เรียบเรียง
คัมภีร์นี้ คือ เทพฤาษีเวทวยาส ฤคเวทแบ่งออกเป็นมณฑล (เล่ม) แต่ละมณฑลแบ่งย่อยเป็นอนุวาก 
แต่ละอนุวากแบ่งออกเป็นสูกตะ (บท) แต่ละสูกตะจะประกอบด้วยมันตระ (บทสวด) ซึ่งมีลักษณะ
การแบ่งหมวดหมู่ ดังกล่าวออกได้ ดังนี้  
        1.1 มณฑล แบ่งเป็น 10 มณฑล  
         1.2 อนุวาก แบ่งเป็น 85 อนุวาก  
         1.3 สูกตะ แบ่งออกเป็น 1,028 สูกตะ (เดิมมี 1,017 แต่มีการเพิ่มมาใหม่) 
         1.4 มันตระ แบ่งออกเป็น 10,580 มันตระ 
 2. คัมภีร์ยชุรเวท  
 ยชุรเวท เป็นคัมภีร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีบูชายัญต่าง ๆ เช่น การบูชาในวัน
เพ็ญเต็มดวง และวันเพ็ญเดือนดับ การบูชาเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่พระอินทร์ การบูชาด้วยน้ าโสม 
พิธีราชสูยะ พิธีอัศวเมธ เป็นต้น เป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมแก่พราหมณ์ และอัธวรรยุ ยชุรเวท 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  
 2.1 กฤษณยชุรเวท หมายถึง ยชุรเวทด า เป็นยชุรเวทดั้งเดิมที่ยังไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างโศลก กับร้อยกรองออกจากกัน ลักษณะของยชุรเวทด าจะเริ่มต้นด้วยโศลก และค าอธิบาย
สลับเป็นบทไป เช่น คัมภีร์มีไมตติรียพราหมณะ คัมภีร์กาถก และคัมภีร์ไมตรยาณียะ เป็นต้น 
 2.2 กุศลยชุรเวท หมายถึง ยชุรเวทขาว เป็นยชุรเวทที่มีการแบ่งระหว่างโศลก และร้อย
แก้วที่เป็นค าอธิบายออกจากกัน ยชุรเวทขาวนี้มีจ านวนทั้งหมด 40 บท แต่ละบทก็จะกล่าวถึง
พิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น บทที่ 1-2 ว่าด้วยการประกอบพิธีบูชายัญ บทที่ 3 ว่าด้วยการบูชา
ไฟ บทที่ 4-8 ว่าด้วยการบูชาด้วยน้ าโสม เป็นต้น 

                                                        
17 พระมหารุ่ง สุขุมาโล (ละเอียด), “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 79. 
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 3. คัมภีร์สามเวท 
 สามเวท เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยบทเพลงที่ใช้ส าหรับสวดในพิธีบูชา เนื้อหาของบทเพลงแต่ละ
บทไปในท านองสรรเสริญ หรือขอพรจากเทพ มีจ านวนทั้งหมด 1,549 มันตระ มันตระส่วนใหญ่ก็
น ามาจากคัมภีร์ฤคเวทอีกชั้นหนึ่ง ที่เป็นของใหม่มีเพียง 75 มันตระเท่านั้น  
     สามเวท มีจ านวนสาขาทั้งหมด 1,000 สาขา แต่ในปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 3 สาขาเท่านั้น 
ได้แก่ 1) ราณายนียสาขา 2) ไชมินียสาขา หรือตลวการสาขา 3) เกาถุมสาขา สามเวทนี้ ถือว่ามี
ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์การดนตรีของอินเดียเป็นอย่างมาก เพราะโน้ตเพลงพ้ืนฐานของอินเดียก็
มีก าเนิดมาจากสามเวท 
 4. คัมภีร์อถรรพเวท เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเวทย์ มนต์ คาถา ของขลัง เป็นบทสวดที่ใช้ขจัด
ปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย ขณะเดียวกันก็เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ถือเป็นคัมภีร์หนึ่งที่มีความ 
ส าคัญมาก พระราชามหากษัตริย์ ตลอดเหล่านักรบทั้งหลายในอดีตมักจะใช้เวทย์มนต์คาถาเหล่านี้ใน
การป้องกันตัว ขณะเดียวกันก็สามารถท าลายฝ่ายตรงกันข้ามเพ่ือให้ตนได้ชัย อถรรพเวทที่ตกทอด
มาถึงปัจจุบันมีเพียง 2 สาขา คือ สาขาไปปลาทะ และสาขาเศานกียะ 
 เมื่อกล่าวถึงคัมภีร์อถรรพเวท จะหมายถึง สาขาเศานกียะ ซึ่งมีจ านวน 20 กาณฑ์ และแบ่ง
ออกเป็น 48 ประปาฐกะ รวมไว้ด้วยสูกตะ 764 สูกตะ ทุกสูกตะมีมันตระ 6,000 มันตระ ในจ านวนนี้ 
ประมาณ 1,200 มันตระ เป็นมันตระที่คัดมาจากคัมภีร์ฤคเวท ในบรรดาคัมภีร์พระเวททั้ง 4 คัมภีร์นี้ 
แต่ละคัมภีร์แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ  
 1. คัมภีร์สังหิตา หรือมันตระ ค าว่า สังหิตา แปลว่า ที่รวมหรือชุมนุม หมายถึง รวมหรือ
ชุมนุมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า บทสวดขับร้อง มนต์คาถาหรือสูตร ส าหรับใช้ในพิธีบูชายัญซึ่งอยู่ใน
รูปของร้องกรองหรือฉันท์ 
 2. คัมภีร์พราหมณะ ได้แก่ ข้อความร้อยแก้ว อธิบายความหมายของบทสวดแต่ละบทว่า
ใช้ในโอกาสใดพิธีใด นอกจากนั้นยังพรรณนาถึงที่มาของบทสวดที่ใช้ในการบูชายัญ ตลอดถึงอธิบายถึง
ความหมายของพิธีบูชายัญด้วย 
  3. คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิดทางศาสนา
และปรัชญา เช่น ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับพรหมัน อาตมัน วิญญาณ พระเจ้า การสร้างโลก ก าเนิด
มนุษย์ เป็นต้น บางต าราแยกคัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัทออกจากกัน  
  4. อุปนิษัท เป็นตอนสุดท้ายแห่งพระเวท เป็นส่วนที่เป็นแนวคิดทางปรัชญาอย่างลึกซึ้ง 
เป็นบทสนทนาโต้ตอบ อธิบายถึงธรรมชาติ จักรวาล วิญญาณของมนุษย์ การเวียนว่ายตายเกิดและ 
กฎแห่งกรรม  

คัมภีร์พระเวทแม้จะมีจ านวน 4 เล่ม แต่ก็เรียกว่า ไตรเพท หรือไตรเวท เพราะพราหมณ์ได้
แต่งคัมภีร์อาถรรพเวท ขึ้นมาในภายหลังยุคพระเวท พระเวทแต่ละคัมภีร์ จึงแบ่งออกเป็น 2 ภาค 
เรียกว่า กาณฑะ หรือกัณฑ์ ได้แก่  
 1. กรรมกาณฑะ เป็นภาคท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมการบูชา  
 2. ชญาณกาณฑะ เป็นภาคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้หรือปรัชญาเกี่ยวกับความจริงสูงสุด 
ได้แก่ พรหมัน อาตมันและโลกท่ีเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาจากพรหมัน  
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ส่วนที่เป็นมันตระ และพราหมณะ จัดอยู่ในภาคกรรมกาณฑะ ส่วนอรัณยกะและอุปนิษัทอยู่
ในชญาณกาณฑะ  

 2. ส่วนที่เป็นสมฤติ แปลตามรูปศัพท์ว่า สิ่งที่จ าไว้ได้ จึงเป็นคัมภีร์ที่จดจ า และถ่ายทอด
กันสืบต่อมา ได้แก่ คัมภีร์ที่ปราชญ์ทางศาสนาได้แต่งข้ึนเพื่ออธิบายเนื้อหา และสนับสนุนให้การศึกษา
คัมภีร์พระเวทเป็นไปโดยถูกต้อง เช่น คัมภีร์อุปนิษัท คัมภีร์มนูศาสตร์ คัมภีร์ปุราณะ คัมภีร์ภควัทคีตา 
มหากาพย์มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะ เป็นต้น 
 
3.5 หลักค าสอนของศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

3.5.1 วรรณะ 4 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายค าว่า วรรณะ หมายถึง ชนชั้นในสังคมอินเดีย

ที่ก าหนดด้วยชาติก าเนิดด้วยศาสนาพราหมณ์”18
  

หลวงวิจิตรวาทการ ได้ให้ความหมาย วรรณะ แปลว่า สี เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่าง
พวกอริยกะชนผิวขาว ที่รุกเข้ามากับพลเมืองเจ้าถิ่นซึ่งเป็นคนผิวด า ในที่สุดจึงเป็นชั้นของคนอินเดีย19

 

จ านงค์ ทองประเสริฐ ให้ความหมายของ วรรณะ หมายถึง ชนชั้นที่ถือเอาชาติก าเนิดที่
แตกต่างกันด้วยอ านาจของพระพรหม20 

ศาสนาพราหมณ์ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบวรรณะ โดยการแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น 4 
ประเภทหรือ 4 วรรณะ โดยแยกตามสีผิว ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า การแบ่งชั้นคนในระยะแรกน่าจะถือ
ตามสีผิว ซ่ึงแต่เดิมมีเพียง 2 วรรณะ (2 สี) คือ พวกผิวด า ได้แก่ พวกทราวิฑ (ดราวิเดียน) กับพวกผิว
ขาว (พวกอารยัน) ได้แก่  
 1. กษัตริย์ จ าพวกเจ้า มีธุระทางรักษาบ้านเมือง  
 2. พราหมณ์ จ าพวกเล่าเรียน มีธุระทางฝึกสอนและท าพิธี  
 3. แพศย์ จ าพวกพลเรือน มีธุระทางท านาค้าขาย  
 4. ศูทร จ าพวกคนงาน มีธุระรับจ้างท าการงาน21  

แต่ต่อมาระบบวรรณะ ทั้ง 4 วรรณะ ได้แบ่งตามสีผิวแบบละเอียด และแบ่งตามลักษณะ
บทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ22 คือ 

                                                        
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพ 

มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 159.   
19 หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เล่มที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จ ากัด, 2546), 

หน้า 352.   
20 จ านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ต้นอ้อ 

แกรมมี่ จ ากัด, 2539), หน้า 192.   
21 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธประวัติ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 53, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2541), หน้า 7.   
22 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หน้า 75.   
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 1. วรรณะพราหมณ์ (Brahmana) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้
เป็นเจ้า (พระพรหม) เป็นตัวแทนของความคิด สติปัญญา ได้แก่ พวกนักบวช นักปราชญ์ ครูอาจารย์ 
มีหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนา และเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมแก่ทุกชนชั้นวรรณะ มีหน้าที่
ในการศึกษาคัมภีร์พระเวท สั่งสอนศิลปวิทยาการชั้นสูง และสืบทอดคัมภีร์พระเวท โดยเป็นเป็นที่
ปรึกษาของพวกกษัตริย์ พราหมณ ์จึงถือว่าตนเป็นวรรณะสูงสุดในสังคม สีประจ าวรรณะ คือ สีขาว 
 2. วรรณะกษัตริย์ (Kshatriya) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า กษัตริย์จัดเป็นพวกชนชั้นสูง มีก า 
เนิดจากพระพาหา (แขน) ของพระผู้เป็นเจ้า (พระพรหม) มีหน้าที่ปกป้องและบริหารบ้านเมือง จึง
ต้องท าหน้าที่นักรบ เพ่ือป้องกันชาติบ้านเมือง และท าศึกสงคราม ได้แก่ นักรบ นักปกครอง เสนา
อ ามาตย์ต่าง ๆ สีประจ าวรรณะ คือ สีแดง 
 3. วรรณะแพศย์ (Vaishya) จัดเป็นพวกชนชั้นสามัญ หรือชนชั้นกลาง ในคัมภีร์ฤคเวท
กล่าวว่า แพศย์เกิดจากพระโสณี (ตะโพก) บ้างก็ว่าเกิดจากพระอูรุ (โคนขา) ของพระพรหม ซ่ึงคน
ส่วนใหญ่ของสังคมเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจที่ค้ าจุนบ้านเมืองไว้ ได้แก่ พ่อค้าพาณิชย์ เกษตรกร 
ช่าง และศิลปะต่าง ๆ สีประจ าวรรณะ คือ สีเหลือง  
 4. วรรณะศูทร (Shudra) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า วรรณะศูทรจัดเป็นพวกชนชั้นล่าง หรือ
ชนชั้นต่ าสุด จ าพวกกรรมกร มีก าเนิดจากพระบาทของพระพรหม ได้แก่ พวกกรรมกร ผู้ใช้แรงาน 
และทาสรับใช้ ไม่มีสีประจ าวรรณะ จะใช้สีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีของวรรณะทั้งสามข้างต้น แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นสีด า และสีเข้มอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ ยังมีชนนอกวรรณะซึ่งเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ เรียกว่า จัณฑาล เป็นที่  
รังเกียจของทุกวรรณะ นักปราชญ์ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า บรรดานักบวช และพ่อค้าเผ่าอารยันได้
กลาย เป็นวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ ส่วนทาสของอารยันได้กลายมาเป็นวรรณะศูทร         
ในวรรณะทั้ง 4 นี้ วรรณะกษัตริย์ และวรรณะพราหมณ์ จัดเป็นวรรณะสูง วรรณะแพศย์เป็นวรรณะ
สามัญ ส่วนวรรณะศูทรเป็นวรรณะต่ า 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มีพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของศาสนา 
เพราะชาวฮินดูทุกวรรณะ มีขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะที่ต้องประพฤติตามที่ก าหนดไว้  ส าหรับ
วรรณะของตน และกฎประเพณีส่วนรวม ที่ต้องปฏิบัติส าหรับทุกชั้นวรรณะ โดยแบ่งออกเป็น 4 
หมวดเพ่ือให้วรรณะแต่ละวรรณะ ใช้เป็นกฎส าหรับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
 1. กฎเกี่ยวกับการแต่งงาน จะแต่งงานนอกวรรณะของตนไม่ได้ แต่ผู้ชายที่เป็นพราหมณ์
จะแต่งงานกับผู้หญิงในวรรณะอ่ืนได้ เรียกว่า อนุโลม ส่วนผู้หญิงเป็นพราหมณ์จะแต่งงานกับผู้ชาย
วรรณะอ่ืนไม่ได้ เรียกว่า ปฏิโลม  
 2. กฎเกี่ยวกับอาหารการกิน มีข้อก าหนดว่าสิ่งใดกินได้ กินไม่ได้ และข้อก าหนดว่าบุคคล
ในวรรณะใดปรุงอาหารให้คนวรรณะใดกินไม่ได้ เช่น วรรณะพราหมณ์ไม่กินอาหารที่คนวรรณะอ่ืนท า  
 3. กฎเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ต้องประกอบอาชีพที่ก าหนดไว้ส าหรับเฉพาะคนใน
วรรณะนั้น ๆ เท่านั้น 
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 4. กฎเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ในสมัยโบราณมีกฎห้ามชาวฮินดูมีถิ่นฐานบ้านเรือนนอก
เขตประเทศอินเดีย และห้ามเดินเรือในทะเล แต่ปัจจุบันไม่ถือกันแล้ว23 

3.5.2 หลักอาศรม 4 
คัมภีร์พราหมณะ ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะน าไปสู่การหลุดพ้น หรือโมกษะ ซึ่งได้แก่ การบ าเพ็ญ

เพียรตามขั้นตอนที่เรียกว่า “อาศรม 4” อาศรม หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินชีวิตของชาวฮินดู 
เฉพาะที่เป็นพราหมณ์วัยต่าง ๆ โดยก าหนดเกณฑ์คนไว้ 111 ปี แบ่งช่วงการใช้ชีวิตไว้ 4 ตอน ตอนละ 
25 ปี ช่วงชีวิตแต่ละช่วง เรียกว่า อาศรม (วัย) อาศรมท้ัง 4 ช่วง ดังนี้ 

อาศรมที่ 1 ปฐมวัย เรียกว่า พรหมจรยอาศรม เริ่มตั้งแต่อายุ 8-25 ปี ผู้เข้าสู่อาศรมนี้
เรียกว่า พรหมจารี คือ วัยศึกษาเล่าเรียน คนที่ยังโสด หมายถึงเด็กชายในวรรณะต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่ม
เรียนจากอายุแตกต่างกันไป คือ 

  วรรณะพราหมณ์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 7 – 8 ขวบ 
 วรรณะกษัตริย์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 11-11 ขวบ 
  วรรณะแพศย์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 11-12 ขวบ24 
ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นพรหมจารี จะต้องเข้าสู่พิธีที่เรียกว่า อุปนยัน หรือ อุปนายนะ คือ พิธี

น าเด็กเข้าสู่สถานศึกษาของคุรุเด็กจะได้รับการคล้องด้วยด้ายศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า ยัชโญปวีต โดยคุรุเป็น
ผู้คล้อง คุรุจะสอนสิ่งที่จ าเป็น เป็นอันเสร็จพิธี ถือได้ว่าได้ประกาศตนเป็นพรหมจารี หลังจากนั้น
พรหมจารีก็จะประพฤติพรหมจรรย์ ศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของส านักคุรุ เป็นเวลา 12 ปี มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน 
 2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 

 3. ไม่ยุ่งเก่ียวกับเรื่องเพศ 
 4. ไม่คบกับเพศตรงกันข้าม 
 5. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องท าพิธีเกศนตสันสกา (ตัดผม) และพิธีคุรุทักษิณา มอบสิ่ง
ตอบแทนครูอาจารย์ผู้ที่ท าหน้าที่ครบทั้ง 5 ข้อนี้แล้ว ถือเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์จากฐานะ พรหม 
จารีและจะมีสิทธิพิเศษ 5 ประการ ดังนี้ 

        1. ศึกษาคัมภีร์พระเวทได้ 
        2. สอนพระเวทแก่คนอ่ืนได้ 
        3. ท าพิธียัคนัม (เกี่ยวกับการบริจาค) ได้ 
        4. รับทานจากผู้ศรัทธาได้ 
        5. บริจาคทานแก่คนยากจน (ผู้อยู่ในวรรณะต่ า) ได้25 

                                                        
23 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์รวมสาส์น, 

2541), หน้า 277.   
24 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปวงปรัชญาตะวันออก, อ้างแล้ว, หนา้ 34. 
25 ประทีป สาวาโย, สิบเอ็ดศาสนาของโลก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 112. 
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อาศรมที่ 2 (มัชฌิมวัย) เรียกว่า คฤหัสถ์ถาศรม อยู่ในช่วงอายุ 25-51 ปี เมื่อผ่านการ
ประพฤติพรหมจรรย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบจนจบแล้วก็บ าเพ็ญตนเป็นผู้ครองเรือน คือ 

  1. ช่วยพ่อแม่ท างาน 
   2. แต่งงามมีครอบครัว 
  3. ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 
ข้อที่ควรประพฤติอีกอย่างก็คือ การบูชาเทวดาในเวลาเช้าและค่ า ปฏิบัติตามธรรมเนียมของ

ผู้ครองเรือน หากต้องการบ าเพ็ญเพียรในขั้นสูงขึ้นไปอีก ก็จะต้องออกจากหมู่บ้านไปสู่ป่า 
อาศรมท่ี 3 (ปัจฉิมวัย) เรียกว่า “วานปรัสถาศรม” อยู่ในช่วงอายุ 51-75 ปี มีหน้าที่ที่จะต้อง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. มอบสมบัติให้บุตรธิดา 

   2. บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 3. ออกบวชปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่า วานปรัสถ์ (ตามศรัทธาไม่บังคับ) 
 4. ท าประโยชน์แก่สังคมด้วยการเป็นครูอาจารย์ 
โดยมากผู้ออกบวชมักจะทิ้งครอบครัวไปบ าเพ็ญเพียรอยู่ในที่สงบ การบ าเพ็ญเพียรยังไม่แก่

กล้าพอที่จะเข้าสู่สภาวะแห่งการหลุดพ้นจึงออกไปอยู่ป่า เพ่ือบ าเพ็ญเพียรให้เกิดฌานสมาบัติ อาศัย
ผู้อื่นเลี้ยงชีพ ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป 

อาศรมที่ 4 คือ สันยัสตาศรม อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ส าหรับผู้ปรารถนาความหลุด
พ้น (โมกษะ) จะออกบวชเป็น สันยาสี เมื่อบวชแล้วจะสึกไม่ได้ ค าว่า สันยาสี แปลว่า ผู้แสวงหาธรรม 
ผู้สละโลกออกไปสู่ป่า คือ ผู้ที่เป็นนักบวชออกแสวงบุญจาริกไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ าคงคา
ตอนต้นน้ า และแม่น้ าคงคาที่เป็นท่าน้ าที่เมืองพาราณาสี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองของพระศิวะ จาริกไปยัง
สถานที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระวิษณุ ที่เมืองคยา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองของพระวิษณุ  

การบวชของสันยาสี ตามคติของศาสนาพราหมณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นผลบุญสูงสุด พิธีบวชเริ่ม
จากการเชิญพราหมณ์ผู้ใหญ่มาประชุม เพ่ือประกาศตนประสงค์จะขอบวชให้ที่ประชุมทราบ แล้วที่
ประชุมก็จะก าหนดวันบวช ครั้นถึงวันบวชผู้บวชก็จะท าพิธีอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ 
เตรียมผ้า 11 ผืน ย้อมสีเหลือง 4 ผืน ส าหรับตนเองให้นุ่งห่มอีก 6 ผืนจะให้แก่พราหมณ์ผู้ใหญ่ที่
มาร่วมพิธี สิ่งของประจ าตัวผู้บวช ได้แก่ ไม้เท้า ภาชนะรับอาหารหนังกวางผู้บวชจะดื่มปัญจคาวี 
(ปัญจคาวี คือ ของดีที่ได้จากวัว 5 อย่าง คือ น้ านมวัว มูลวัว ปัสสาวะวัว เนยใส และนมเปรี้ยว)26 
แล้วเข้าสู่พิธีบวชคุรุคนเดียวจะท าพิธีโดยการสวดมนต์บูชาพระเจ้า แล้วสอนให้ผู้บวชว่าตาม สอนแนว
ปฏิบัติให้แก่ผู้บวช แล้วผู้บวชจะโกนผม ห่มผ้าสวดมนต์ หลังจากนั้นก็จะให้สิ่งของมี ผ้าขาว เงิน            
ดอก ไม้จันทน์แก่พราหมณ์คนอ่ืน ๆ ที่มาร่วมงานกิจวัตรของสันยาสี ได้แก่ การสวดมนต์เช้า-เย็น  
การท าพิธีลอยบาป คือ อาบน้ า ดื่มน้ าและสวดมนต์ตามคัมภีร์พระเวท บูชาเทพเจ้า แล้วใช้ขี้เถ้าทาตัว 
ปัจจุบันจะใช้ทาหน้าเท่านั้นรับประทานอาหารเพียงวันละมื้อ โดยการขอทาน ส าหรับผู้ที่อยู่นั้นจะท า

                                                        
26 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, อ้างแล้ว, หน้า 21. 



55 
 
 

 

เป็นเพิงชั่วคราวพอ กันแดดกันฝนเท่านั้น และมักจะหาที่อยู่ใกล้กับฝั่งแม่น้ า เพ่ือสะดวกในการท าพิธี
ลอยบาป การปฏิบัติของสันยาสีมีก าหนดไว้เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. โศลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรโดยการแยกจิตออกจากกายให้จิตไปอยู่กับทิพย์โลก 

   2. สมิปยัม คือ การเข้าฌานช าระจิตใจให้สะอาดจนสามารถมองเห็นพระเจ้า 
  3. สรุปยัม คือ การช าระจิตให้สนิทแน่วแน่ เพ่ือให้ตัวเองกลืนกลายเป็นลักษณะอันเดียว 

กันกับพระเจ้า 
 4. สยุชยัม คือ การเข้าถึงพระเจ้าจนตัวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเป็นจุดมุ่งหมาย

สูงสุดของสันยาสี เรียกว่า การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง คือ โมกษะ อันเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุด
ของปรัชญาพระเวท27 

อาศรม 4 นี้จัดเป็นอุดมคติของชีวิตตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูในการถือปฏิบัติ เป็นวิถีชีวิตที่ 
สูงสุดที่ทุกคนควรด าเนินตามเพ่ือประโยชน์สุข ความส าเร็จในชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้า 

3.5.3 พระตรีมูรติ 
พระตรีมูรติ (Trimurti) หรือเทพทัตตาเตรยะ ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปรัชญา

ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากพระตรีมูรตินี้เป็นการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ถึง 3 พระองค์เข้า
ด้วยกัน ซึ่งก็คือ พระพรหมที่ถือว่าเป็น ผู้สร้าง (สฤษฏิ) พระวิษณุ (พระนารายณ์) ผู้รักษาโลก (สถิติ 
สถิต) และพระศิวะ (พระอีศวร) ผู้ท าลาย (ประลัย) มีประวัติความเป็นมา มีความส าคัญ รวมถึง
ความสัมพันธ์กันในด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ 

1. พระพรหม (Brahma) มีพระนามอ่ืนที่นิยมเรียกกัน คือ พระธาดา (ผู้ทรงไว้) พระปรเมศ 
(ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์) และพระโลเกศ (จอมโลก) ทรงได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อ พระอาตมภู (ผู้เกิดเอง) ได้
ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นจากความว่างเปล่า โดยเมื่อทรงหว่านพืชลงในน้ า ก็บังเกิดเป็นไข่ทองขึ้น และก็
ได้ถือก าเนิดเป็นพระพรหม โดยพระพรหมจะทรงมีพระวรกายสีแดง มีสี่พระพักตร์ แปดพระกรรณ 
และสี่พระกร (บางแห่งว่ามี 8 พระกร) โดยทรงถือธารพระกร ช้อนส าหรับหยอดเนยในไฟคัมภีร์        
หม้อน้ า มีประค าคล้อง และถือธนู และทรงมีหงส์เป็นพาหนะ  

ในคัมภีร์ภควัทคีตา พรหม หมายถึง สิ่งที่บุคคลควรรู้สูงสุด คือ “พรหม” พรหม คือ สภาวะ
อันสูงสุด ไม่มีเบื้องต้น ไม่เป็นทั้งสิ่งมีอยู่และสิ่งไม่มีอยู่ พรหม หยั่งรู้ถึงอารมณ์ โลภ โกรธ หลง แต่
พรหมปราศจากอารมณ์เหล่านั้น พรหมไม่มีความยึดมั่นในสรรพสิ่ง พรหม คือ สภาวะอยู่เหนือความดี
และความชั่วพรหมมิอาจหยั่งรู้ได้ด้วยการคิดและใช้เหตุผล พรหม คือ แสงสว่างเหนือแสงสว่างทั้งปวง 

พระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก รวมทั้งเทวดาทั้งหลายด้วยลักษณะ
พระพรหมในระยะแรกไม่มีตัวตน แต่ครั้นเวลาต่อมา พวกพราหมณ์ได้พบข้อบกพร่องว่า เมื่อพระ
พรหมไม่มีตัวตนประชาชนเคารพบูชาไม่ได้  พวกพราหมณ์จึงได้ก าหนดให้พระพรหมมีตัวตนมี 4 
พักตร์ สามารถมองดูได้ทั่วทิศ ลักษณะของพระพรหมเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม พระพรหมที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมนั้นหมายถึง จักรวาล เป็นวิญญาณของธรรมชาติ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ 
ท้องฟ้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ ร่างกายของพระพรหม พระพรหมสิงสถิตในสิ่งเหล่านี้ พระพรหมเป็น

                                                        
27 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงกมล, 2534), หน้า 33. 
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อันติมสัจจะที่ไม่อาจอธิบายได้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจวัดได้ เป็นพ้ืนฐานความรู้ทั้งปวง ไม่หยาบ ไม่ละเอียด 
ไม่สั้นไม่ยาว ปราศจากกลิ่น แสง เสียง เทศะ เป็นต้น  

ตามคติศาสนาพราหมณ-์ฮินดู พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์มีความเมตตา สร้าง
โลกและสรรพสิ่งในจักรวาล และให้ก าเนิดคัมภีร์พระเวท พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประค า 
พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว คัมภีร์ และหม้อน้ า มีพาหนะเป็นหงส์หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัส 
วดีเทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ 

ในคัมภีร์มัตสยาปุราณะเล่าว่า พระพรหมเดิมทีมีถึงห้าพักตร์ การที่มีห้าพักตร์เกิดจากการที่
พระพรหมให้ได้ก าเนิดผู้หญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึ้นมา ความงามของศตรูปท าให้พระองค์หลงใหล 
เมื่อศตรูปนี้เคลื่อนไปทางใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพ่ือมองตามไปด้วย แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่พระ
พรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้า ท าให้พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์จากพระเนตรที่สามที่กลาง
พระนลาฏเผาพระพักตร์ที่อยู่ด้านบนเศียรของพระพรหม จนเหลือเพียงสี่พักตร์ แต่อีกความเชื่อหนึ่ง
เล่าว่า เพราะพักตร์ด้านบนของพระพรหมนั้นเจิดจรัสมาก ท าให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้จึงขอร้อง
ให้พระศิวะเป็นผู้ตัดให้ และยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่
ละส่วน ได้แก่ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ วรรณะกษัตริย์เกิดจากอก วรรณะแพศย์ เกิดจาก
ส่วนท้อง และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า 

2. พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ซึ่งมีพระนามที่เป็นที่นิยมเรียกกัน คือ พระวิษณุ พระพิษณุ
หริ พระอนันตไศยน์ หรือบางครั้ง เรียกว่า พระวิษณุนารายณ์ ตามต านานการเกิดของพระนารายณ์มี
อยู่ว่าหลังจากที่พระอิศวรทรงบังเกิดขึ้นจากพระเวทและพระธรรมแล้ว ก็ทรงสร้างผู้ช่วยขึ้น โดยทรง
เอาพระหัตถ์ซ้ายลูบพระหัตถ์ขวาและปรากฏเป็นองค์พระนารายณ์ขึ้น และไปประทับอยู่ในเกษียร 
สมุทร ยามใดเกิดทุรยุคพระนารายณ์ก็เสด็จไปปราบและระงับทุกข์ พระวิษณุหรือพระนารายณ์เทพ
เจ้าผู้รักษาและคุ้มครองโลกให้เป็นสุข ชาวฮินดูเชื่อว่า พระนารายณ์ทรงอวตารลงมาเป็นพระรามและ
พระกฤษณะ พระนารายณ์เป็นเทพเจ้าที่มีพลังทางท านุบ ารุงโลก เมื่อเวลาใดโลกเกิดยุคเข็ญกลียุค
วิกฤติ เวลานั้น พระนารายณ์จะเสด็จไปช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขปราบยุคเข็ญ เรียกว่าอวตาร (Avatar) 
แปลว่า การเสด็จข้ามลงมาจากสวรรค์ (อว แปลว่า ลง ตาร ตร แปลว่า ข้าม ซึ่งในความหมายต่อมา
หมายถึง การแปลงร่างจ าแลงลงมา (Incarnation) พระนารายณ์ประทับอยู่ในเกษียรสมุทร ทรงครุฑ
เป็นพาหนะ มีพระยาอนันตนาคราชเป็นบัลลังก์ และได้ทรงอวตารมาแล้ว 9 ปาง ซึ่งอวตารของพระ
นารายณ์จะมีทั้งหมด 10 ปาง และปางที่ 10 จะอวตารหลังจากสิ้นกลียุคแล้ว การอวตาร 10 ครั้ง 
นิยมเรียกว่า นารายณ์สิบปาง คือ 
 1. มัตสยาวตาร อวตารลงมาเป็นปลา เพ่ือช่วยมนุษย์ให้พ้นความตาย เมื่อเกิดน้ าท่วมโลก 
ฆ่ายักษ์ชื่อ หัยครีพ หรือหยครีวะ ผู้เป็นต้นเหตุให้มนุษย์มีความผิด 
 2. กูรมาวตาร อวตารลงมาเป็นเต่าในเกษียรสาคร ให้หลังรองรับภูเขา ชื่อ มันทาระ         
ในคราวที่เทวดากวนน้ าในมหาสมุทรเพ่ือให้เกิดน้ าอมฤต 
 3. วราหาวตาร อวตารลงมาเป็นหมูป่า เพ่ือปราบหิรัณยักษ์ผู้จับโลกกดลงไปใต้ทะเล           
โดยใช้เขี้ยวดุนให้โลกสูงขึ้นจนมนุษย์ได้อาศัยกระท่ังถึงทุกวันนี้ 
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 4. นรสิงหาวตาร อวตารลงมาเป็นคนครึ่งสิงห์ เพ่ือปราบยักษ์ ชื่อ หิรัณยกศิปุ ผู้ได้พรจาก
พระพรหมว่า จะไม่มีใครฆ่าตายได้ถึงกับก่อความเดือดร้อนทั่วโลก 
 5. วามนาวตาร อวตารลงมาเป็นคนค่อม เพ่ือปราบยักษ์ชื่อ พลิ มิให้มีอ านาจครองโลกทั้ง
สาม และได้ไล่ยักษ์พลิให้ไปอยู่ใต้บาดาล 
 6. ปรศุรามาวตาร อวตารลงมาเป็นปรศุรามถือขวาน เป็นบุตรพราหมณ์ ชื่อ ยมทัคนี          
ผู้สืบสกุลมาจากภฤคุ เพ่ือป้องกันมิให้กษัตริย์ครอบครองอาณาจักรเหนือวรรณะพราหมณ์ 
 7. รามาวตาร อวตารลงมาเป็นรามจันทร์ คือ เป็นพระรามในมหากาพย์ รามายณะเพ่ือ
ปราบท้าวราพณ์หรือทศกัณฐ์ 
 8. กฤษณาวตาร อวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ ผู้เป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนเพ่ือปราบคน
ชั่วในมหากาพย์มหาภารตะ 
 9. พุทธาวตาร อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า ประกาศหลักธรรมช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์เหตุ 
ผลที่ฮินดูดึงเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้น  นับเป็นการกลืนพระพุทธ 
ศาสนาได้อย่างสนิทอีกวิธีหนึ่ง 
 10. กัลกยาวตาร อวตารลงมาเป็นกัลกีบุรุษขี่ม้าขาวถือดาบมีแสงแปลบปลาบดังดาวหาง 
เพ่ือปราบคนชั่วและสถาปนาธรรมขึ้นใหม่ในโลก28 

3. พระศิวะ หรือพระอิศวร มีพระนามอ่ืนที่นิยมเรียกกันว่า พระตรีโลจนะ พระมหาเทพ
จันทรเศขร นิลกัณฐ์ ทรงเป็นโอรสของพระกัศยปกับนางสุรภี แต่บางต านานก็กล่าวไว้ว่าทรงสร้าง
พระองค์ขึ้นเองจากพระเวท และพระธรรม โดยพระศิวะจะทรงมีพระวรกายสีขาว มีสามพระเนตร 
โดยทรงจะมีรูปพระจันทร์ครึ่งซีกอยู่เหนือพระเนตรที่สาม พระเกศามุ่นเป็นชฎา ทรงมีประค ากะโหลก
หัวคนคล้องพระศอ พระสังวาลเป็นงู พระสอสีนิล ทรงนุ่งหนังเสือ หนังกวางและหนังช้าง ทรงสถิตอยู่
บนเขาไกรลาศในเทือกเขาหิมาลัย ทรงมีตรีศูลเป็นอาวุธ ถือคทายอดหัวกะโหลก ถือสังข์ เป็นต้น และ
ทรงมีวัว (โคอุสภะ) เป็นพาหนะพระศิวะ เทพเจ้าแห่งการท าลายและเทพเจ้าแห่งการฟ้อนร า มีหลาย
ชื่อ เช่น อิศวร รุทระ และนาฏราช เป็นต้น พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดในไศวนิกาย ประทับอยู่ที่ภูเขา
ไกรลาส มีโคนันทีเป็นพาหนะ และมีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายของพลังแห่งการสร้างสรรค์ ลักษณะของ
พระศิวะเป็นรูปฤๅษีมี 4 กร นุ่งห่มหนังสัตว์ ประทับนั่งบนหนังเสือโคร่ง ถืออาวุธตรีศูล ธนู และคทา
หัวกะโหลกมนุษย์ห้อยพระศอด้วยประค าร้อยด้วยกะโหลก มีงูเป็นสังวาล พระศอมีสีด าสนิท กลาง
พระนลาฏมีพระเนตรดวงที่ 3 ซึ่งถ้าพระศิวะลืมพระเนตรดวงที่ 3 เมื่อใด ไฟจะไหม้โลกเมื่อนั้น เหนือ
พระเนตรดวงที ่3 มีรูปพระจันทร์ครึ่งซีก พระศิวะมีพระชายา ชื่อ อุมา ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ปารว
ตีเทวีผู้เป็นธิดาแห่งหิมวัต หรือหิมาลัย ทุรคาเทวีผู้เป็นเจ้าแม่แห่งสงครามและกาลีเทวีผู้มีกายสีด า 

แนวคิดเรื่องตรีมูรติเป็นลักษณะเทวะที่แสดงออกมาในรูปของบุคลาธิษฐานให้รู้ภาวะทั้ง 3 
คือ 1) อุปาทะ โลกมีเกิดเป็นเบื้องต้น 2) ฐิติการรักษาให้ด ารงไว้ 3) ภังคะ มีการท าลาย เพราะโลก
ขาดความด ีและให้วิญญาณมนุษย์และสัตว์ได้พักผ่อน ชาวฮินดูเชื่อว่าโลกมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปใน

                                                        
28 Mohanty, J.N., A History of Indian Philosophy, In Eliot Deutsch and Ron Bontekoe 

(eds.), A Companion to World Philosophies, (Oxford : Blackwell, 2004), pp. 34-37. 
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ที่สุด การบูชาเทพเจ้าทั้ง 3 องค์ จึงเป็นลักษณะของบุคลาธิษฐาน คือ ถือบุคคลเป็นใหญ่ เป็นการบูชา
ให้รู้ถึงสภาวธรรม 3 ประการ คือ โลกเกิดขึ้น (อุปาทะ) ตั้งอยู่ (ฐิติ) และการแตกสลายไป (ภังคะ) 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ทรงเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้ง
ก าหนดโชคชะตาของคนและสัตว์ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นไปตามพรหมลิขิต แต่คนก็
อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตได้หากท าให้พระพรหมเห็นใจและโปรดปราน  โดยการบวงสรวงอ้อนวอนและ
กระท าความดีต่อพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดหากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และถ้าหากโปรดเป็น
ที่สุด ก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร แต่ถ้าไม่ทรงโปรดก็จะไปเกิดในทุคติภูมิได้รับทุกข์เวทนาแสน
สาหัส ชาวฮินดูเชื่อว่าวิญญาณเป็นอมตะจึงไม่ตายตามร่างกาย ที่ว่าตายนั้นเป็นเพียงวิญญาณออกจาก
ร่างกายเก่า เพราะร่างกายทรุดโทรมจนอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วเท่านั้น ดุจคนสวมเสื้อผ้าเมื่อใช้นานไปก็เก่า
คร าคร่า ก็ไปหาชุดใหม่สวมก็ฉันใด วิญญาณก็จะไปถือเอาร่างใหม่หรือที่เรียกว่าเกิดใหม่ฉันนั้น เพราะ 
ฉะนั้นวิญญาณจึงไม่มีเกิดมีตาย การเกิดตายเป็นเพียงร่างกายเท่านั้น วิญญาณจะไปเกิดในร่างใหม่
วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่ร่ าไปตราบที่ยังไม่บรรลุโมกษะ ชาวฮินดูเชื่อว่า โมกษะเป็นจุดหมายปลาย 
ทางสูงสุดของชีวิต ผู้เข้าถึงโมกษะจะไปอยู่กับพระพรหมชั่วนิรันดร ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป29 ดังนั้นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของชีวิต จะต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับพระตรีมูรติ 

3.5.4 หลักอรรถะ 4 หรือประโยชน์ 4  
เป็นหลักค าสอนที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับหลักอาศรม 4 ถือเป็นอุดมคติแห่งชีวิตของพราหมณ์ 

ฮินดู ในคัมภีร์พระเวทสอนให้มนุษย์ควรปฏิบัติตามทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
   1. อรรถะ คือ ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นสิ่งที่ผู้ครองเรือนปรารถนา เป็นสิ่งที่

เป็นประโยชน์เอื้ออ านวยให้เกิดความสุขสบายในการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 2. กามะ คือ การแสวงหาความสุขทางโลก ตามภาวะวิสัยของผู้ครองเรือน ความสุขทาง

กามจะเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลมีอรรถะอย่างเพียงพอในการที่จะแสวงหาความสุข 
 3. ธรรมะ คือ การถึงพร้อมด้วยคุณธรรม หรือศีลธรรม ซึ่งเป็นระเบียบความประพฤติของ

บุคคลเพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข อีกทั้งเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ เพ่ือน าดวงวิญญาณ
บริสุทธิ์กลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต เป็นความสุขสูงสุด ที่เรียกว่า 
การบรรลุโมกษะ หรือภาวการณ์หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 

 4. โมกษะ คือ การเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ความทุกข์อันเกิดจากการหมุน 
เวียนเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ไม่มั่นคงถาวร มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักร เพราะอวิชชาและ
มายา เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้รู้จริงในพรหมันและอาตมันของตนเอง โมกษะ เป็นภาวะแห่งความ สุข
นิรันดร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะวิญญาณ หรืออาตมันเข้าถึงอมตภาวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

                                                        
29 พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร (จ าปาทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับตรีกาย

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2558, หน้า 49. 
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พรหมัน ซึ่งเป็นสิ่งสัมบูรณ์แท้จริง เป็นความสุขแท้จริง ที่เรียกว่า นิรามิสสุข เพราะไม่ต้องอิงอาศัย
วัตถุหรือเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่ง มีอยู่ เป็นอยู ่และด ารงอยู่ด้วยตัวเอง30  

หลักอรรถะ หรือประโยชน์ 4 เป็นความมุ่งหวังส าหรับการมีชีวิตที่ดีของผู้ครองเรือนควร
แสวงหาตามล าดับ ถ้าใครแสวงหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถือว่าผู้นั้นประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต หลักอรรถะ หรือประโยชน์ 4 เป็นค าสอนที่คู่กับอาศรม 4 แบ่งออกเป็น 2 คต ิคือ  

 1. อรรถะ และกามะ เป็นคติโลก คือ ประโยชน์และความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สมบัติ
ที่ผู้ครองเรือนจะต้องแสวงหาและสั่งสมให้เกิดมีขึ้นใน 2 ขั้นตอนแรก คือ พรหมจรรย์ และคฤหัสถ์  

  2. ธรรมะ และโมกษะ เป็นคติทางธรรมส าหรับผู้ออกไปอยู่ป่า คือ ขั้นตอนวานปรัสถ์ และ
สันยาสะ เพ่ือแสวงหาโมกษะธรรม เพ่ือความหลุดพ้นของชีวิต31  
 3.5.5 แนวคิดเรื่องอาตมัน 

อาตมันในคัมภีร์ฤคเวท หมายถึง ลมหายใจ หรือแก่นแท้ หรือลักษณะส าคัญ ซึ่งมีความหมาย
ว่า วิญญาณหรือตัวตน (ซึ่งท าให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ ) แต่ภายหลังความหมาย
ของอาตมันได้เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ คือ เป็นความรู้สึก ใจ (Mind) วิญญาณ (Soul) และเจตภูติ (Spirit)32 

ความหมายของค าว่า อาตมัน ตามทรรศนะต่าง ๆ แล้ว มีหลายความหมายด้วยกัน เช่น ใน
ระยะแรกหมายถึงลมหายใจ ภายหลังความหมายได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นความรู้สึก จิต วิญญาณ 
และเจตภูต และหมายถึงสิ่งที่อาศัยอยู่ในสรรพสิ่ง อาตมันเป็นผู้รู้ มีประสบการณ์ และกระท าสิ่งที่ถูกรู้
ให้ปรากฏเป็นอมฤต และด ารงอยู่ในสถานะเดียวตลอดกาลในคัมภีร์ฉานโทคยะ อุปนิษัท ได้อธิบายถึง
การพัฒนาของตัวตนว่า มี 4 ระดับ คือ 
                 1. ระดับร่างกาย 
                 2. ระดับท่ีใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
                 3. ระดับนอกเหนือจากธรรมชาติ 
                 4. ระดับองค์สัมบูรณ์33 

ตัวตน มีลักษณะที่เป็นอิสระจากความชั่วร้ายมีความเป็นอมตะไม่ตาย ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัด
อายุ ไม่มีความหิว ไม่มีความกระหาย มีลักษณะส าคัญ คือ ความจริง อาตมัน เป็นตัวตนภาคหนึ่งของ
พรหม แตกออกมาจากปรมาตมัน ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่าวิญญาณทั้งหลาย มาจากปฐมวิญญาณหรือ
ปรมาตมัน เมื่อวิญญาณดวงใดหลุดออกจากปรมาตมันแล้ว จะเข้าสิงอยู่ในรูปต่าง ๆ ไม่สามารถนับ
ภพนับชาติได้ และอาตมันมีสภาพความเป็น ไปที่แตกต่างกันเพราะเหตุแห่งกรรม ท าให้มีการสืบเนื่อง
กันดั่งลูกโซ่ จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้นจากความเกิด กลับไปสู่แหล่งเดิม ดังนั้น อาตมัน ก็คือ
พรหม ใครรู้จักอาตมันจึงรู้จักพรหม หรือใครรู้จักสิ่งนี้ว่า ฉันเป็นพรหม จะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 

                                                        
30 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 26. 
31 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2554, หน้า 58. 

32 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 35-36. 
33 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 42. 
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แม้แต่เทวดาก็ไม่อาจจะป้องกันเขาจากการกลายเป็นพรหมได้ โดยการบ าเพ็ญโยคีให้ถึงที่สุด อาตมันก็
จะรวมอยู่กับปรมาตมัน หรือเข้าถึงความเป็นพรหมนั่นเอง34 

ในฉานโทคยะ อุปนิษัท ได้กล่าวถึงธรรมชาติของอาตมัน ไว้ว่า อาตมันเป็นอิสระจากบาป 
จากความชรา จากความตายและความเศร้า จากความหิวและกระหายไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากสิ่งที่
ควรต้องการ ไม่มีความคิดหรือจินตนาการอะไร ในพฤหทารัณยกะ อุปนิษัท พระประชาบดีได้อธิบาย
ธรรมชาติของอาตมันว่า อาตมันของมนุษย์มีอยู่ในตัวของมันเอง ไม่มีอยู่ในตัวของผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่
สามารถมองเห็น แต่ไม่ใช่วัตถุท่ีจะมองเห็นได้35 อาตมันมีระดับต่าง ๆ จากต่ าจนถึงระดับสูงสุด ดังนี้ 
               1. ระดับร่างกาย คือ ระดับของอาตมันที่เป็นร่างกายซึ่งเจริญเติบโต ตายแล้วเน่าเปื่อยสูญ
หายไป คือ อาตมัน พระประชาบดีได้อธิบายว่า ร่างกายไม่ใช่อาตมัน เมื่อขยายความให้ชัดเจนขึ้น 
พระประชาบดีจึงให้พระอินทร์แต่งตัวให้ดีขึ้น แล้วให้ไปดูในกระจกเงา พระอินทร์ก็ปฏิบัติตาม ก็เห็น
ว่าตัวเองน่าดูมากขึ้น เพราะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีและสะอาด ความสงสัยก็เกิดแก่พระอินทร์ต่อไปอีก
ว่า เพราะอาตมัน ซึ่งมองเห็นจากเงาในกระจกจะเห็นความสวยงามหากร่างกายแต่งตัวดีจะเห็นร่าง 
กายสะอาด ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายสกปรก และพิการก็จะเห็นว่าพิการ และจะมองไม่เห็น 
หากร่างกายหายไป 

   2. ระดับท่ีใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ระดับของประสบการณ์ที่เกิดจาก
ประสาททั้ง 5 พระประชาบดีสอนพระอินทร์ว่า ผู้ที่มีความสุขกับความฝันนั้น คือ อาตมัน ตัวตนใน
ระดับนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีความส าคัญแต่ประการใด เพราะมีความเปลี่ยนแปลงทุกระยะ 
ถึงแม้จะเป็นความอิสระจากร่างกาย แต่ความฝันดูเหมือนจะไม่ปรากฏขึ้นเองเหมือนลักษณะของตัว 
ตน หรืออาตมันปรากฏขึ้น อัตตาที่อาศัยความจ ากัดของเวลา และการเกิดไม่สามารถจะกล่าวได้ว่ามี
ความเป็นอมตะ 
 3. ระดับนอกเหนือธรรมชาติ พระประชาบดีสอนพระอินทร์ว่า เมื่อบุคคลนอนหลับพัก 
ผ่อนอย่างเต็มที่ จะไม่เห็นภาพอันเกิดจากความฝันเลย ภาวะเช่นนั้น คือ ตัวตนหรืออาตมัน พระ
อินทร์ยังไม่พอใจกับค าอธิบายนี้ เพราะในภาวะหลับฝันหลับสนิทไม่มีความฝันเลย เราจะไม่มีความ 
รู้สึกเลยว่าได้มีประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด แต่เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าไม่มีตัวตนปรากฏอยู่ 
 4. ระดับองค์สัมบูรณ์ หรือตัวตนสัมบูรณ์ คือ อาตมัน พระประชาบดีให้ค าอธิบายว่า 
อาตมันที่แท้จริง คือ สภาพที่เป็นอิสระจากประสบการณ์ทางร่างกายทั้งหลาย จากความมีรูปร่างทั้ง 
หลายจากความฝันทั้งหลาย นอกเหนือจากสภาพดังกล่าวนั้น อาตมัน ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถพบเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ไม่สามารถพบได้ในความฝัน ความฝันมีลักษณะส าคัญ คือ ความไม่มีอะไรเลย36 

หากจะพิจารณาอาตมันทั้ง 4 ระดับแล้วจะเห็นว่าตัวตน หรืออาตมันเป็นสิ่งที่เท่ียงแท้ ไม่มีวัน
แปรเปลี่ยน ดังนั้น อาตมันจะเป็นสิ่งเดียวกันกับตัวตนที่ปรากฏในความฝันก็ไม่ใช่ เพราะตัวตนที่
ปรากฏในความฝันนั้นยังมีความรู้สึกสุข ทุกข์ หวาดกลัว เจ็บปวด อาตมันจะเหมือนกับตัวตนที่เสวย

                                                        
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16. 
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43–44. 
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ความสุขในเวลาหลับสนิทก็ไม่ใช่อีก เพราะสภาพตัวตนเช่นนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมที่รับรู้อะไรมิได้
เลยอาตมันจึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น แต่อาตมันเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานให้สิ่งเหล่านั้น เป็นไปได้ นั่นคือร่างกาย
ก็มีได้ประสบการณ ์พระประชาบดีได้อธิบายเรื่องอาตมันไว้ว่า ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นตัวผู้รู้สูงสุด เป็น
พ้ืนฐานแห่งความรู้ทั้งปวง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามัญวิสัย 3 อย่าง คือ ผู้รู้ ความรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เป็น
สัมปชัญญะบริสุทธิ์ที่ส าแดงตนเองเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ เป็นตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตน 

3.5.6 แนวคิดเรื่องพรหมัน 
ค าว่า พรหม แปลว่า เจริญ แตกออก งอกข้ึน ใหญ่ กว้างมาก37 มีรูปศัพท์ คือ พรหม (พฺรหฺม) 

เป็นนปุงสกลิงค์ (Neuter) คือ ไม่มีเพศ แจกรูปแล้ว จะเป็นประธานของประโยค เป็นค าเดียวกับ พร
หมัน (พฺรหฺมนฺ) แปลว่า เจริญเติบโต แตกออก ยิ่ง เกิน มากกว่า38  

พรหม หมายถึง ความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเวทมนตร์อันเป็นสิ่งวิเศษ เป็นความหมายของการ
บูชายัญ39 ที่ต่อมาความหมายพรหมได้แปรเป็นผู้สวดสรรเสริญเทพเจ้า แหล่งสร้างสรรค์เริ่มแรกของ
จักรวาลที่ถูกแสดงออกมาในคัมภีร์อุปนิษัทยุคแรก ๆ ความเป็นสิ่งบริสุทธิ์ ความเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด 
ความเป็นอมตะ40 และเป็นสิ่งแท้จริงสูงสุด (Ultimate Reality) หรืออันติมะสัจจะ ซึ่งได้วิวัฒน์มาเป็น
โลกและสรรพสิ่งในโลก คือ สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง41  

พรหมัน หมายถึง อันติมสัจจะ เป็นต้นก าเนิด เป็นบ่อเกิด เป็นที่อิงอาศัย และเป็นที่กลับคืนสู่
แห่งวิญญาณท้ังปวง คือ สัจจะ ที่ภาวะเที่ยงแท้ เป็นอมร และคือ ศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง42  

พรหมัน หมายถึง ความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ เป็นสิ่งสัมบูรณ์ มีลักษณะเป็นองค์รวม
ของสรรพสิ่งเพียงหนึ่งเดียว เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด หรือสิ่งแท้จริงสูงสุดฝ่ายจิตที่ไม่มีรูปร่าง เป็น
นามธรรม ถือเป็นฝ่ายจิตนิยม (Monism) พรหมัน คือ สิ่งที่ถูกรับรู้ (Object) และอาตมัน คือ สิ่งที่รู้
หรือผู้กระท า (Subject)43 พรหมันหรือพรหม เป็นอันติมะสัจจะ ภายหลังความหมายได้เปลี่ยนไป
ตามล าดับ ดังนี้ คือ 

 1. ในคัมภีร์ฤคเวท พรหมัน หมายถึง ความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้อยค าอันเป็นสิ่งวิเศษ 
    2. ในคัมภีร์อุปนิษัทพรหมัน หมายถึง ความงอกงามความเจริญเติบโตความก้าวหน้า 

                                                        
37 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหา- 

นคร : เลี่ยงเซียง, 2551), หน้า 476. 
38 พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องพรหมในคัมภีร์อุปนิษัทและคัมภีร์

พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 
หน้า 9. 

39 สุมาลี มหณรงค์ชัย, ฮินดู-พุทธจุดยืนที่แตกต่าง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2546), หน้า 
55. 

40 พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องพรหมในคัมภีร์อุปนิษัทและคัมภีร์
พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 9. 

41 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 37. 
42 อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์–ฮินดู, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร    

วิโรฒ, 2543), หน้า 42. 
43 สุมาลี มหณรงค์ชัย, ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกต่าง, อ้างแล้ว, หน้า 56. 



62 
 
 

 

 3. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะ (Ultimate Reality) หรือองค์สัมบูรณ์ (The 
Absolute) 
 4. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะที่รู้แจ้งโลก แต่อาตมัน หมายถึง ความแท้จริง
อันติมะที่รู้ในตัวเราเอง 
 5. พรหมัน หมายถึง สิ่งแท้จริงสูงสุด หรืออันติมะสัจจะ ซึ่งได้วิวัฒน์มาเป็นโลกและสรรพ
สิ่งในโลก พรหมันตามความหมายในปัจจุบัน จึงหมายถึง สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง44 พรหมัน 
หรือปรมาตมัน คือ วิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด เป็นเทพสูงสุดที่มากด้วยปัญญา เป็นอมตะ ซึ่ง
เป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ปกครองสิ่งทั้งปวง 
แฝงอยู่ในพระเวท ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือมิติทั้งหมด45  

จากการอธิบายความหมายของพรหม ท าให้มีค าท่ีใช้เรียกพรหมต่าง ๆ กัน แต่ก็มีความหมาย
อย่างเดียวกัน เช่น พรหมในแง่ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ อาตมัน ชีวาตมัน วิญญาณย่อย ตัวตนย่อย และ 
อปรพรหม และพรหมในแง่ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ พรหมัน มหาพรหม ปรมาตมัน ปรพรหม ปฐม
วิญญาณ วิญญาณสากล สิ่งสัมบูรณ์ และตัชชลาน46 

พรหมันในฐานะที่เป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นปฐมเหตุของเอกภพเป็นที่ด ารงอยู่
และเป็นที่กลับคืนมาของสรรพสิ่ง คือ พรหมเป็นปฐมเหตุให้เกิดอากาศ อากาศให้เกิดลม ลมให้เกิดไฟ 
ไฟให้เกิดน้ า น้ าให้เกิดดิน ต่อจากนั้นชีวะก็ปรากฏเป็น 5 ระดับ คือ 

       1. อันนมัย ส าเร็จมาจากอาหาร ได้แก่ ส่วนร่างกาย ไม่มีความรู้ ร่างกายด ารงด้วยชีวะ
ส่วนนี้จัดเป็นส่วนที่ต่ าสุด 

       2. ปราณมัย ส าเร็จเป็นสิ่งมีชีวิต ร่างกายล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่ปรากฏเป็นสิ่งที่มี
ชีวิตเพราะส่วนนี้ สิ่งที่ไม่มีชีวิต (อนินทรีย์) วิวัฒนาการมาสิ่งมีชีวิต (อินทรีย์) ในภาคชีวะเริ่มต้นจาก
การเป็นชีวิตพืชก่อน ต่อมาเป็นชีวิตของสัตว์ ชีวิตนี้ครอบคลุมเอกภพ และผูกพันมนุษย์ไ ว้กับสิ่ง
ทั้งหลาย ชีวิตจะสมบูรณ์ข้ึนได้ก็ต่อเมื่อความรู้เกิดข้ึน 

       3. มโนมัย ส่วนที่ส าเร็จมาจากจิต เป็นภาคของจิต (จิตภาค) ชีวะส่วนนี้มีอยู่แม้ในสัตว์
ชั้นต่ า เช่น ที่ปรากฏเป็นสัญชาตญาณ เป็นความคิดทบทวน มนุษย์มีสัญชาตญาณ และความคิดทบ 
ทวนเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ มีความส าคัญในความหมายของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง 

       4. วิญญาณมัย ชีวะที่ส าเร็จเป็นวิญญาณ คือ เหตุผล คือ ส่วนที่รู้จักคิด มีเหตุผล การที่
มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน ก็เพราะวิญญาณนี่เอง 

       5. อานันทมัย ส่วนที่ส าเร็จเป็นความสุข เป็นชีวะระดับคัมภีรภาพ ถือเอาพรหมเป็น
อันติมะสัจจะ อันติมะสัจจะจะแฝงอยู่เบื้องหลังสรรพสิ่ง เป็นเหตุให้ชีวะระดับต่ าได้วิวัฒนาการเข้าถึ ง
ระดับสูง ซึ่งมีการสืบต่อเนื่องกันเป็นชั้น ๆ ดังนั้น สรรพสิ่งบรรจุอยู่ในพรหมทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ ทั้งปวง
                                                        

44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
45 จันทร์ศิริ แท่นมณี, “พระพรหมในวรรณคดีบาล ีและสันสกฤต”, วิทยานิพนธป์ริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2522, หน้า 14. 
46 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 11. 
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เท่ากับเป็นเรือนร่างของพรหม พรหมเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกสิ่ง พรหมเป็นศูนย์กลางของชีวาตมัน
ให้ก าเนิดทั้งอาตมันและไม่ใช่อาตมัน47 

3.5.7 ลักษณะของพรหมัน 
 ปรัชญาที่ถือว่าเป็นแก่นแท้ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ ปรมาตมัน และหลักโมกษะ ค าว่า
ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รวมของสิ่งในสากลจักรวาล ซึ่งเรียกว่า พรหม ปรมาตมันกับ
พรหมัน คือ สิ่งเดียวกัน (หมายถึง พรหมไม่มีรูปร่าง)48 ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. เป็นสิ่งมีเองเป็นเอง ไม่มีเบื้องต้น ท่ามกลาง และท่ีสุด 
              2. เป็นนามธรรม (ไม่มีรูปร่าง) สิ่งสถิตอยู่ในสรรพสิ่ง ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา 
            3. เป็นที่รวมของวิญญาณ (อาตมัน) ทั้งปวง 
            4. สรรพสิ่งในสากลจักรวาลล้วนเป็นส่วนย่อยที่ออกมาจากพรหม 
            5. เป็นอันติมสัจจะ (ความจริงขั้นสูงสุด) 
           6. เป็นผู้ประทานความรู้ (ญาณ) ความคิดและความบันเทิง 
             7. เป็นสิ่งนิรันดร์ คือ คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

พระพรหมในสมัยพระเวท เป็นอปรพรหม เป็นปฐมเหตุของโลกเป็นผู้สร้างผู้รักษาและผู้
ท าลาย เป็นเจ้าของสรรสิ่ง ส่วนอุปนิษัท เป็นปรพรหม เป็นความแท้จริงสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ ไม่อาจวัดได้ บรรยายไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของสัตว์ในสังสารวัฏ มีลักษณะ ดังนี้ 

 1. พรหมันมีอยู่ชั่วนิรันดร (Ever-identical) ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanging) ไม่เปลี่ยนรูป 
(Immutable) ไม่มีเบื้องต้นและที่สิ้นสุด 

   2. พรหมันเป็นภาวะสูงสุด อีกท้ังเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงเรียกว่า เป็นความจริงปรมัตถ์
 3. พรหมันด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Self-abiding) ไม่อยู่ในกรอบของกาลเทศะ อยู่นอก 
เหนือกรอบของกาล 

 4. พรหมันเป็นหลักการแห่งเอกภพ เป็นหนึ่ง มีแก่นสารในตัวเอง 
  5. วัตถุหรือสสารก็เป็นของนิรันดร เพราะมาจากพรหมัน แต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นเป็น

ลักษณะชั่วคราว เป็นภาพมายาที่ไม่ควรยึดติด 
 6. พรหมัน ไม่อาจท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามล าพัง เช่น รับรู้อารมณ์ หรือคิดจะต้อง
เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกเสมอ คือ มีกายห่อหุ้ม มีใจท าหน้าที่เป็นทางผ่านให้พรหมันแสดงตัวตน 
หรือเจตนาออกมา แต่การที่พรหมันกับร่างกายมารวมกันอยู่ก็ท าให้เกิดความผูกพันหรือผูกมัด จึงท า
ให้เกิดความทุกข์ 
 7. การเวียนว่ายตายเกิดแห่งพรหมันผ่านร่างกายนับจ านวนไม่ถ้วน เป็นค าอธิบายถึงความ
ชั่วร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก (คือ จะต้องละจากภาวะเช่นนี้เสีย) 

                                                        
47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45-46. 
48 พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร (จ าปาทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับตรีกาย

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 51. 
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 8. นอกจากการใช้ค าเรียก อาตมัน-พรหมัน ในฐานะเป็นความจริงในแง่ที่เป็นตัวรู้กับสิ่งที่
ถูกรู้แล้ว พรหมันยังมีชื่อเรียกตามบริบทการใช้อีกหลายชื่อ เช่น เมื่อกล่าวถึงตัวตนสากล หรือตัวตนที่
ไม่ถูกจ ากัด เรียกว่า “พรหมัน” หรือ “ปรมาตมัน” แต่เมื่อกล่าวถึงตัวตนสากล หรือตัวตนที่ถูกจ ากัด 
หรือพรหมันที่แฝงอยู่ในแต่ละบุคคล เรียกว่า “อาตมัน” หรือ“ชีวาตมัน”49 

ลักษณะของพรหมันมีอยู่ 3 ค า คือ 
 1. สัต ค าว่า สัต หมายถึง ความมีอยู่ของพรหมัน คือ แสดงให้รู้ว่าพรหมันนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่
จริงไม่ใช่ไม่มีอยู่ ในคัมภีร์อุปนิษัทได้กล่าวถึงการก าเนิดของโลกว่า อันดับแรกเกิดเป็นไฟ ต่อจากนั้นก็
เกิดเป็นน้ า เป็นดิน และเกิดเป็นโลกตามล าดับ กถาอุปนิษัทกล่าวว่า ทุกสิ่งเกิดมาจากไฟ บางคัมภีร์
กล่าวว่า เกิดมาจากอวกาศก่อน มีข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับค าว่า สัต คือ ในขั้นแรกถือว่ามี อสัต และสัต 
เกิดจาก อสัต หรือเรียกว่า ภาวะ (ความมีอยู่) เกิดจากอภาวะ (คือ ความไม่มีอยู่) หมายความว่าความ
มีเกิดจากความไมมี่ 
 2. จิต ค าว่า จิต เป็นค าตอบที่ว่า พรหมันมีอยู่ในลักษณะอย่างไร คือ การอธิบายหรือบอก
ให้ทราบว่า พรหมันมีลักษณะที่เป็นจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ 
 3. อานันทะ เป็นค าที่แสดงถึงคุณลักษณะของจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ว่ามี
สภาพเป็นความสุขหรือความบันเทิงสูงสุด ที่เรียกว่า นิรามิสสุข ค าทั้งสาม คือ สัต จิต และอานันทะ 
จึงเป็นค าที่แสดงถึงภาวะลักษณะขององค์สัมบูรณ์ คือ พรหมัน50 
 คัมภีร์อุปนิษัทได้กล่าวถึงเรื่อง อาตมันไว้ในหลายลักษณะ คือ 

      1. สัตว์แต่ละตัวมีอาตมันอยู่หนึ่ง และรักอาตมันยิ่งกว่ารักยิ่งกว่าบุตรภรรยาและทรัพย์ 
สมบัติใด ๆ ความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตนเองเท่านั้น แต่อยู่ที่อาตมัน ในสรรพสัตว์คนหนึ่งจะต้องรัก
คนอ่ืน ๆ ก็เพราะคนอ่ืน ๆ เหล่านั้นมีอาตมัน ความรักอาตมันเป็นสาเหตุให้รู้อาตมัน และเป็นสาเหตุ
ให้บรรลุอมฤตภาพด้วย 

       2. อาตมันที่ยิ่งใหญ่เป็นปรมัตถสัจจะ เป็นปรพรหมที่ครอบง าสรรพสิ่ง มีอยู่ในสรรพสิ่ง
และสรรพสิ่งเป็นแกนของเอกภาพ เป็นเหตุแห่งความเคลื่อนไหวของสสารทั้งปวงอาตมันนั้นมีทั้งสร้าง
และไม่สร้างโลก เป็นทั้งบุคลาธิษฐาน และธัมมาธิษฐาน 

       3. อาตมัน หรือพรหมัน คือ ความรู้ที่บริสุทธิ์ต่างจากความรู้ในเวลาฝัน และความรู้ทาง 
อินทรีย์ การรู้จักภาวะของตนเองอย่างชัดแจ้งเป็นความจริงที่สิ้นสุดประการหนึ่ง 

       4. ความสุขที่สูงสุดเข้าถึงได้ด้วยการรู้จักอาตมันอย่างสัมบูรณ์ ซ่ึงต่างจากความสุขท่ีเกิด
จากความรักสัตว์ และสรรพสิ่งในโลกอันเป็นความสุขชั่วคราว และเป็นความสุขที่มีขอบเขตจ ากัดที่
เจือด้วยความทุกข์ ความโศกเศร้าอยู่ด้วย และตกอยู่ในกระแสแห่งความแก่และความตาย 

ลักษณะของพรหมัน และอาตมัน ตามค าสอนของคัมภีร์อุปนิษัทแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏมี
อยู่ในโลกนี้ทั้งที่เป็นตัวตน คือ อาตมัน และสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน คือ อนาตมัน แต่เพ่ือร้างความเข้าใจให้

                                                        
49 สุมาลี มหาณรงค์ชัย, ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกต่าง, อ้างแล้ว, หน้า 62-63. 
50 ธนู แก้วโอภาส, ปรัชญา-ศาสนา ตะวันออก : ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสารการพิมพ์, 2529), 

หน้า 29. 
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ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า องค์สัมบูรณ์ หรือตัวตนสากลกับตัวตนย่อย จึงเรียกชื่อ
ใหมข่องตัวตนสากลว่า “ปรมาตมัน” ส่วนตัวตนย่อย เรียกว่า “ชีวาตมัน” ปรมาตมันไม่ได้จ ากัดด้วย
สิ่งใดเป็นอิสระ ส่วนชีวาตมันหรือตัวตนย่อยนั้นถูกจ ากัดด้วยร่างกายมนุษย์ ทุกคนมีชีวาตมันเป็นแกน 
กลางของชีวิต ร่างกายมีการเปลี่ยนแปร และสลายในที่สุด ส่วนชีวาตมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปร และไม่มีการสลายไปเหมือนร่างกาย ชีวาตมันเป็นส่วนหนึ่งของปรมาตมัน (อาตมันสากล) 
เมื่อร่างกายดับสลายลง (ตาย) ชีวาตมัน หรืออาตมันก็จะหาร่างใหม่เพ่ืออาศัยอยู่51 

3.5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมันกับอาตมัน 
ตามนัยแห่งค าสอนของอุปนิษัท สิ่งที่ปรากฏมีอยู่ในโลก ทั้งที่เป็นตัวตน คือ อาตมันและสิ่งที่

ไม่ใช่ตัวตน หรืออนาตมัน กล่าวคือ ทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่เป็นการส าแดงให้ปรากฏ (Manifestation) 
ของสิ่งสัมบูรณ์ คือ พรหมันทั้งสิ้น แต่เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งสัมบูรณ์ซึ่งเป็นตัวตนสากล
กับตัวตนย่อยซึ่งเกิดจากการส าแดงดังกล่าว ตัวตนสากลจึงเรียกเสียใหม่ว่า ปรมาตมัน ส่วนตัวตนย่อย
เรียกว่า ชีวาตมัน ตัวตนสากล หรือปรมาตมันไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยสิ่งใด แต่ตัวตนย่อย หรือชีวาตมันถูก
จ ากัดด้วยร่างกายมนุษย์แต่ละคน มีชีวาตมันเป็นแกนกลางของชีวิต ร่างกายมีการเปลี่ยนแปร และ
สลายไปในที่สุด ส่วนชีวาตมันนั้นจะคงสภาพเดิมอยู่ตลอดไป โดยไม่เปลี่ยนแปร หรือสลายตามไปด้วย 
ทั้งนี้ก็โดยที่มันเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาตมันสากล หรือปรมาตมัน ในเวลาที่คนตายชีวาตมันจะละทิ้งร่าง
เก่าแล้วไปอาศัยร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าเป็นชุดใหม่ฉะนั้น ในฉานโทคยอุปนิษัทมี
ความตอนหนึ่งแห่งอาตมันสากลที่ว่ามีธรรมชาติอย่างเดียวกัน ก็เพราะทั้งปรมาตมัน และชีวาตมัน
เป็นสรรพัญญ ู(Omniscient) สรรพาภูติ (Omnipresent) สรรพเดชา (Omnipotent) เป็นอมตะ คือ
ไม่เกิด ไม่ตายและเที่ยงแท้นิรันดรเหล่านี้ เป็นต้น ที่ต่างกันก็เพียงแต่ชีวาตมัน ยังถูกจ ากัดด้วยร่างกาย 
มีร่างกายเป็นที่คุมขัง ตกอยู่ในอ านาจกิเลสยังถูกอวิชชาครอบง า จึงยังเสวยสุข เสวยทุกข์ ดีใจ และ
เสียใจ เพราะฉะนั้น ชีวาตมันจึงยังถูกจ ากัดด้วยเทศะ และกาละ (Space and Time) และยังตกอยู่ใน 
อ านาจกิเลส เป็นดุจน้ าที่ยังมีตะกอนอยู่ ยังไม่เป็นน้ ากลั่น ดังนั้นจึงมี 4 สภาวะ คือ 
 1. สภาพขณะตื่นอยู่ เรียกว่า วิศวะ ชีวาตมันจะรู้ และเพลิดเพลินต่อรูป เสียง กลิ่นรส 
และผัสสะโดยผ่านทางอายตนะภายในหรือประสาทสัมผัส 

 2. สภาวะขณะฝัน เรียกว่า ไตชสะ ชีวาตมันจะรู้และเพลิดเพลินกับธรรมารมณ์โดยผ่าน
ทางมนัส 
 3. สภาวะขณะหลับสนิทไม่ฝัน เรียกว่า ปราชญา ชีวาตมันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับความสุขแท้โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกและภายใน 
 4. สภาวะที่เสวยปิติสุข เรียกว่า อาตมัน ชีวาตมันจะไม่รับรู้อารมณ์ทั้งภายนอกและ
ภายใน กลายเป็นอาตมันซึ่งรวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งเป็นสองอีกต่อไป อาตมันนี่แหละ คือ ปรมาตมัน52 

คัมภีร์อุปนิษัท ได้กล่าวถึงสิ่งสัมบูรณ์ว่า เป็นอาตมันและพรหมัน โดยกล่าวว่า ภาวะที่เรียกว่า
อาตมันและพรหมัน เป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่การมองจากแง่อัตวิสัย (Subjectivity) หรือในฐานะผู้รู้

                                                        
51 สุวรรณ เพชรนิล, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2518), หน้า 31-31. 
52 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 41. 
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เรียกว่า อาตมัน แต่มองในแง่วัตถุวิสัย (Objectivity) หรือในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เรียกว่า พรหมัน 
ปรมาตมัน คือ ตัวตนสากล (วิญญาณสากล) เป็นวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยสิ่งใด ส่วนชีวาต
มันเป็นตัวตนย่อยถูกจ ากัดด้วยร่างกาย ชีวาตมันเกิดจากส่วนผสมของดิน น้ า ลม ไฟ เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งอาตมันสากล เมื่อร่างกายแตกดับ สิ่งที่เหลืออยู่ คือ อาตมันสากล หรือปรมาตมัน ซึ่งไม่มีวันจะ
สูญสิ้น วิญญาณย่อย คือ ชีวาตมัน จึงกลับคนืไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมัน53 
 3.5.9 หลักกฎแห่งกรรม  
 จากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ พบว่าศาสนาฮินดูที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลรวม
ของค าสอนทางศาสนาต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย โดยมีการพัฒนาแนวความคิดเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ส าคัญ คือ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของวิญญาณ ซึ่งมีหลักพ้ืนฐาน คือ 
  1. เชื่อว่าดวงวิญญาณทั้งปวงผ่านการเกิดและตายมานับไม่ถ้วนวนเวียนอยู่ในร่างกายของ
มนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง 
 2. เชื่อว่าความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์นั้น เป็นไปโดยอ านาจของกรรม หรือการ
กระท าในชาติก่อน ๆ และกรรมนั้นเป็นสาเหตุที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด 
 3. เชื่อว่าการสิ้นสุดที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าถึงอกรรมหรือการ
ไม่กระท า ซึ่งก็คือ การเข้าถึงพระพรหม หรือปรมาตมันอันเป็นปฐมเหตุแห่งวิญญาณ 
 4. เชื่อว่าการสิ้นสุดของโลกเก่าและการเริ่มต้นของโลกใหม่เป็นไปตามอ านาจของเทพเจ้า
ผู้สร้างและผู้ท าลาย54         

กรรม มาจากรากศัพท์ว่า ฤตะ หมายความว่า การกระท า การกระท านี้ หมายถึง การกระท า
ทุกอย่างโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการกระท าดีหรือไม่ดีก็จัดเป็นกรรม หรือการกระท าทั้งสิ้น นักปราชญ์
บางท่านกล่าวว่า กรรมในคัมภีร์พระเวท หมายถึง ความเป็นระเบียบแห่งสรรพสิ่งในสากลจักรวาล 
หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง ความเป็นระเบียบในธรรมชาติ ส่วนค าว่ากฎแห่งกรรม ในปรัชญาฮินดู         
มีความหมาย 2 นัย คือ 
 1. กฎแห่งกรรม หมายถึง กฎแห่งธรรมชาติ หรือกฎแห่งเหตุผลในธรรมชาติ ทุกสิ่งที่ 
เกิดข้ึนจะต้องเป็นไปตามอ านาจเหตุปัจจัย การที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้น ก็ต้องอาศัยเหตุ
ปัจจัยท าให้เกิด เมื่อเกิดมาแล้วมันด ารงอยู่ได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยท าให้มันด ารงอยู่ และเมื่อมันเสื่อม
สลายลงก็มีปัจจัยท าให้เสื่อมสลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปร่างก็อยู่ภายใต้อ านาจของเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใด
เกิดข้ึนมาอย่างลอย ๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย  
 2. กฎแห่งกรรม หมายถึง กฎแห่งศีลธรรมเป็นกฎแห่งการกระท าของสิ่งที่มีชีวิต หรือกฎที่
เกี่ยวกับการกระท าของมนุษย์ หลักการทั่วไปของกฎแห่งกรรมตามความหมายนี้ คือ ท าดีย่อมได้รับ
ผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ตามกฎทางศีลธรรมในคัมภีร์อุปนิษัทการประกอบพิธีบูชายัญถือว่าเป็น
การประกอบกรรมดี (กุศลกรรม) นอกจากนี้กรรมดี คือ การสร้างหรือท าสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

                                                        
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 52. 
54 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย        

ราม ค าแหง, 2542), หน้า 38. 
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งานสังคมสงเคราะห์ การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อ่ืน จัดว่าเป็นกรรมดีขั้นธรรมดา ส่วนกรรมดีขั้น
สูงสุด หรือขั้นอุกฤษฏ์ คือ การบ าเพ็ญตบะ หรือการบ าเพ็ญเพียรแบบนักบวชเพ่ือให้บรรลุโมกษะ55 

กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ธ ารงโลกไว้ และรักษาผลของกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลท าไว้ไม่ให้สูญ
หายไปไหน ทั้งยังคอยตามสนองบุคคลผู้กระท ากรรมนั้นด้วย ปรัชญาเรื่องการเกิดการตายอธิบายไว้
ว่า การที่มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสภาพต่าง ๆ นั้น เป็นเพราะผลของกรรมเก่า พระพรหมเป็น
ศูนย์รวมและเป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณท้ังปวง สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถือก าเนิดมาจากพรหม56 

1. ประเภทของกรรม กรรมม ี2 ประเภท คือ 
 1. กรรมที่ให้ผลแล้ว เรียกว่า อารัพธกรรม หรือรารัพธกรรม เช่น เกิดมามีรูปร่างดีหรือ 

ไม่ด ีเป็นต้น 
 2. กรรมที่ยังไม่ให้ผล เรียกว่า อนารัพธกรรม ซึ่งกรรมประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 อย่าง 

คือ กรรมที่เคยสะสมมาแต่ในอดีต เรียกว่า ปรากนกรรม หรือสัญจิตกรรม และกรรมที่สะสมขึ้นมา
ใหม่ในชาติปัจจุบัน เรียกว่า กริยมาณกรรม หรือสัญจิยมนกรรม57  

เจ้าแห่งกรรม คือ พระอิศวร ซึ่งอยู่ในฐานะเป็น อปรพรหม มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม        
กฎแห่งกรรมมีว่า การที่บุคคลมีความทะยานอยาก ย่อมกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปด้วยเจตนาเพ่ือ 
สนองความทะยานอยาก เขาท าอย่างใดผลก็ปรากฏอย่างนั้น ผลกรรมย่อมควบคุมภพหน้าของสัตว์อีก 

ค าสอนเรื่องกรรมหรือการกระท า คือ เชื่อว่าการกระท าทั้งหลายจะส่งผลให้ต้องกลับมาเกิด
เพ่ือรับผลของกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมที่ก่อนั้นมี 3 ชนิด คือ กรรมดี กรรมชั่ว และกรรมที่ท า
ตามปกติสม่ าเสมอ และยังมีกรรมที่มนุษย์กระท าอีก 3 ระดับ คือ  

 กรรมระดับที่ 1 เป็นกรรมขั้นสูงสุด คือ การกระท าสิ่งใดโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ให้เห็นแต่ประโยชน์ของส่วนรวม จัดเป็นกรรมอันประเสริฐ  

 กรรมระดับที่ 2 คือ กรรมปฏิบัติหรือการท าหน้าที่ตามความเหมาะสม มีหน้าที่อย่างใดก็
ให้ท าหน้าที่นั้นให้ดีและถูกต้อง  

 กรรมระดับที่ 3 คือ กรรมที่คนท าเพราะความจ าเป็น โดยยกย่องกรรมระดับที่ 1 เป็น
กรรมที่ควรกระท าอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นทางให้เข้าถึงโมกษะได้ ซึ่งก็คือ เรื่องกรรมโยคะหรือการ
กระท า ที่พระกฤษณะสอนให้อรชุนท ากรรมระดับนี้58 

ฉานโทคยะอุปนิษัทให้ทรรศนะเก่ียวกับการเกิดใหม่ว่าชีวาตมันเกิดได้ 2 ทาง คือ 
 1. เทวยาน เป็นทางสว่างหรือทางแห่งเทพ ในทางสว่างหรือทางแห่งเทพนั้นผู้ที่จะเข้าถึง

ได้ก็ด้วยการบ าเพ็ญตบะเพ่ือความรู้แจ้งเห็นจริงในพรหมันหลังจากตายแล้วจึงจะสามารถด าเนินไป

                                                        
55 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
56 พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร (จ าปาทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับตรีกาย

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 50. 
57 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 13. 
58 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 61. 



68 
 
 

 

ทางนี้ได้ ซึ่งเป็นทางอันเกษมโดยผ่าน อากาศ พระอาทิตย์ และสุดท้ายก็เข้าสู่โลกแห่งความเป็น
เอกภาพกับพรหมัน ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

  2. ปิทฤยาน เป็นทางมืดหรือทางแห่งบิดร ผู้ที่จะด าเนินไปตามทางนี้ได้ ก็คือ คนที่บ าเพ็ญ
กุศลกรรม หรือกรรมดีดังกล่าวแล้ว เมื่อตายแล้วก็จะด าเนินไปตามทางมืดนี้ ซึ่งเป็นทางแห่งหมอก
ควัน เมื่ออยู่ในโลกแห่งบิดรระยะหนึ่งก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก หรือลงมาสิงสถิตอยู่ในพืชพันธุ์
ธัญญาหาร เมื่อมนุษย์บริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหารเข้าสู่ร่างกาย ก็จะถือก าเนิดในร่างกายมนุษย์ ถ้าผู้ที่
ประกอบแต่กุศลกรรม หรือกรรมดีไว้ก็จะเกิดมาเป็นคนดี เช่น เกิดเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ส่วน
ผู้ที่ประกอบกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมไว้มาก เมื่อตายแล้วก็จะไปสู่ยมโลก เสวยความทุกข์ตามสภาพ
ของกรรมที่ท าไว้ เมื่อสิ้นกรรมในยมโลกแล้วหากเกิดในโลกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่ า เช่น เกิดใน
ตระกูลศูทร จัณฑาล หรืออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ เช่น สุนัข หมู แมว แพะ แกะ เป็นต้น 

ปรัชญาพระเวท มีหลักกรรมว่า การกระท าความดีย่อมน าไปสู่อมฤตภาพวิญญาณ ท่องเที่ยว
ไปมีเกิดและมีตายในภพชาติต่าง ๆ ตามกรรมของตนคนเราทุกคนจะต้องได้รับผลของกรรม โดยไม่
อาจหลีกหนีไปได้สิ่งเลวร้ายที่ปรากฏในชาตินี้ หรือในชีวิตนี้เป็นผลกรรมเก่ากรรมชั่วที่ท าไว้ในชาติ
ก่อนหรืออดีตชาติ การสวดอ้อนวอนมีความมุ่งหมายเพื่อปลดเปลื้องกรรมในอดีตด้วย ผู้กระท ากรรมดี
ย่อมไปเกิดในพรหมโลก ผู้กระท ากรรมชั่วจึงต้องไปเกิดในสิ่งที่ไร้วิญญาณ เช่น ต้นไม้ กรรมและ        
การเกิดใหม่ของมนุษย์นั้น จะวนเวียนอยู่เรื่อยไปจนกว่า ได้ท าลายอวิทยาลงแล้ว เข้าถึงพรหมันหรื
อปรามาตมัน แล้วจึงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้กรรมใด ๆ ก็ตามไม่ว่ากรรมดี หรือกรรมชั่ว
ย่อมส่งผลให้แก่อินทรียภาพของผู้ท า และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ผลกรรมที่ส่งผลให้แก่อินทรียภาพ
ของผู้ท านั้นจะถูกเก็บไว้ในจิต เป็นปัจจัยปรุงแต่งจิตให้คิดดีหรือคิดชั่วไปตามลักษณะของกรรมนั้น ๆ 
ผลกรรมที่ส่งผลให้แก่สิ่งแวดล้อมก็ท าให้สิ่งแวดล้อมดีหรือเลว ตามลักษณะของผลกรรมเช่นกัน59 

ผลกรรมทั้งหลายเกิดจากอวิทยา เพราะฉะนั้น อวิทยา (อวิชชา) หมายถึง ความไม่รู้ อวิทยา
เป็นสิ่งที่เหมือนม่านปิดบัง ท าให้ชีวาตมันไม่รู้ความเป็นจริงว่า ตนเองกับสิ่งสมบูรณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความไม่รู้หรืออวิทยานี้เป็นสาเหตุให้ชีวาตมันต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 
ขณะที่ท่องเที่ยวไปก็กระท ากรรมดีบ้างชั่วบ้าง แล้วก็ได้รับผลแห่งกรรม เป็นความสุขบ้างทุกข์บ้าง
หมุนเวียนกันไป เมื่อใดชีวาตมันเห็นแจ้งในความเป็นจริง และขจัดอวิทยาเสียได้ เมื่อนั้นก็จะบรรลุ
ความหลุดพ้น กลับคืนสู่สภาพความเป็นหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน ซึ่งเรียกว่า การบรรลุโมกษะ60 

สรุปว่า ค าภีร์อุปนิษัทให้ความสนใจกับเรื่องพรหมัน อาตมัน มายา อวิชชา การสร้างโลก 
และโมกษะซึ่งเป็นค าสอนที่เน้นหนักในเรื่องปรมาตมัน ที่เป็นการอธิบายพระเจ้า หรือพรหม ในรูป
ของพระเจ้าที่เป็นนามธรรม โดยสอนความจริงแท้ที่เรียกว่า อันติมสัจจะของโลก และจักรวาลนั้น         
มีสิ่งเดียว คือ พรหมันหรือปรมาตมัน ซึ่งก็คือ วิญญาณสากลอันเป็นศูนย์รวมของวิญญาณย่อย
ทั้งหลาย ที่เรียกว่า อาตมัน หรือชีวาตมันในโลกนี้ วิญญาณสากลนี้เป็นความจริงแท้ สูงสุดไม่มีเพศ  
ไร้ตัวตนมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกหนทุกแห่ง มีสภาวะเป็นอมตะอยู่ชั่วนิรันดรไม่มีเบื้องต้นเบื้อง

                                                        
59 อดิศักดิ ์ทองบุญ, ปรัชญาอินเดยีร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑติยสถาน, 2545), หน้า 158. 
60 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 41. 
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ปลาย ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นที่เกิด ที่รักษา และที่กลับมารวมอยู่ของวิญญาณทั้งหลายในสากลโลกนี้ และ
เมื่อวิญญาณสากลมีสภาวะเป็นอมตะ อาตมัน หรือตัวตนย่อยที่มาจากตัวตนใหญ่ คือ พรหมัน หรือ
ปรมาตมันนั้น จึงมีสภาวะเป็นอมตะเช่นกัน เมื่ออาตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปรมาตมัน อาตมัน
ย่อยของบุคคลที่แตกออกมาจากพรหมัน ก็คือ พรหมันด้วย คัมภีร์อุปนิษัทจึงสอนว่า อาตมัน คือ      
พรหมัน ผู้ที่รู้จักและเข้าใจพรหมัน เท่ากับรู้จักและเข้าใจพรหมัน ผู้รู้จักพรหมัน ผู้นั้นจะเข้าถึงโมกษะ 
คือภาวะแห่งความหลุดพ้น คือ อยู่ร่วมกับพรหมันหรือปรมาตมันได้ ดังนั้นค าสอนในอุปนิษัทจึง
เน้นหนักที่การศึกษาและการปฏิบัติต่อตนเองให้รู้จักและเข้าใจให้เห็นตัวเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
พรหมันแล้วพาตนเองเข้าภาวะแห่งพรหมันหรือโมกษะให้ได้61 
 
3.6 วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด (โมกษะ) 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตให้ถึงความดีสูงสุด  (Summum 
Bonum) คือ การน าเอาอาตมันเข้าสู่ปรมาตมัน เพ่ือความหลุดพ้นจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด คือ การบรรลุโมกษะนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเบื้องต้นในอาศรม 4 ดังกล่าวแล้ว ยังมี
หลักปฏิบัติที่ส าคัญเพ่ือการเข้าถึงโมกษะทีน่ักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวไว้ ประกอบด้วย62  

 1. ชญาณโยคะ (ชญาณมรรค) มาจากการรวมค า ชยาน คือ ความรู้ ความเห็น ความ 
ชอบ ความถูกต้อง ความวิเวก63 กับโยคะ คือ การประกอบร่วม หรือการรวม รวมค าทั้ง 2 เข้าด้วยกัน
หมายถึง การรวมความรู้แจ้งเข้าใจธรรมชาติของพระพรหมันซึ่งมีอยู่ในตนในฐานะชีวาตมันหรือ
อาตมันย่อย นั่นคือ การศึกษาพรหมวิทยา ด้วยการแสวงหาครูผู้สอนพรหมวิทยา เพ่ือเป็นผู้ช่วย
ท าลายอวิชชา และชี้แนะหนทางท าให้บรรลุถึงพระพรหมัน ครูผู้สอนพรหมวิทยา จึงมีความส าคัญ
มาก ดังนั้น คุณสมบัติของครูผู้สอน จะต้องเป็นผู้รู้แจ้งในพระพรหมันแล้วก่อน จึงจะสามารถสอนผู้อ่ืน
ได้ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมนี้หาได้ยากและเมื่อหาได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะสอนให้ใครง่าย ๆ แต่จะใช้เวลาจน 
กว่าผู้เป็นศิษย์จะได้ถือพรหมจรรย์ บ าเพ็ญตบะตามที่ครูก าหนด หรือผู้เป็นศิษย์สามารถพิสูจน์ตัวเอง
ให้ครูเห็นว่า เป็นผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงที่จะเรียนรู้พระพรหมันอย่างแท้จริง  จิตไม่หวั่นไหว
วอกแวกด้วยกามตัณหาดังในกฐะอุปนิษัทนจิเกตัส สามารถแสดงให้พระยมเห็นว่า นจิเกตัสมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเรียนรู้พรหมวิทยา เมื่อนจิเกตัสได้รับความรู้จากพระยม รวมถึงหลักการ
ปฏิบัติโยคะทั้งหมดเพ่ือรวมจิตเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมัน นจิเกตัสก็ได้เป็นผู้ปราศจากราคะ
กิเลส ไม่มีมรณภัย คือ กลายเป็นอมตะ และบรรลุถึงพระพรหมัน 

ทั้งนี้การศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มาจากพระพรหมัน ธรรมชาติของพระพรหมัน ที่อยู่และบทบาท
ของพรหมัน หรืออาตมันในร่างกาย และความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันในร่างกายกับพระพรหมัน 
และการที่บุคคลจะรู้แจ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันได้ก็โดยอาศัยกรรมโยคะมรรค และภักติ

                                                        
61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59. 
62 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
63 องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, (กรุงเทพมหานคร : สหพรการ

พิมพ์, 2523), หน้า 15. 
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โยคะมรรคเป็นเครื่องสนับสนุนให้ประสบผลส าเร็จในชาตินี้ ชยาณโยคะ จึงมีความส าคัญยิ่งกว่าโยคะ
อ่ืน ๆ เพราะเป็นหนทางน าชีวิตของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ อีกทั้งในการปฏิบัติตามแนวทาง
กรรมโยคะ หรือภักติโยคะนั้น จะต้องประกอบด้วยชยาณโยคะเสมอ เพราะภาวะแห่งการบรรลุ
โมกษะจะเกิดไม่ได้หากปราศจากซึ่งชยาณ คือ ความรู้ชอบในเรื่องกรรมโยคะ ซ่ึงภควัทคีตาได้ให้
ความส าคัญกับชยาณโยคะว่า มนุษย์แม้จะชั่วช้าก็สามารถจะก้าวข้ามวัฏสงสารได้ด้วยอาศัยนาวาที่
เรียกว่า ความรู้ ไฟเมื่อก่อให้ลุกได้ดีแล้ว ย่อมสามารถท าเชื้อเพลิงให้คงเหลือแต่เถ้าธุลีฉันใด ไฟคือ
ความรู้ก็ย่อมประหารกรรมทั้งมวลให้สูญสิ้นไปฉันนั้น กรรมทั้งหลายมีความรู้เป็นที่สุด เมื่อได้บรรลุถึง
ความรู้แล้ว บุคคลย่อมได้ความสงบในไม่ช้า ไม่มีอะไรบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่าความรู้64  

ชยาณโยคะจึงเป็นมรรควิธีแห่งการเข้าถึงความจริงอันติมะ ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมัน
หรือชีวาตมันของตนเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันหรือพรหมัน  

 2. กรรมโยคะ (กรรมมรรค) ในคัมภีร์ทางศาสนาของพราหมณ์ฮินดูต่าง ๆ ที่กล่าวถึงกฎ
แห่งกรรมและการเกิดใหม่ของชีวิต รวมถึงการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่โมกษะล้วนอาศัยกรรมทั้ง 
สิ้น กรรมโยคะ มาจากค า “กรรม” คือ การกระท า65 กับ “โยคะ” คือ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใน
ภพ หรือความเพียร66 ในที่นี้หมายถึง การประกอบร่วม หรือการรวมรวมค าทั้ง 2 เข้าด้วยกัน หมายถึง 
การรวมการกระท า คือ การกระท าดี ละชั่วโดยสิ้นเชิง พวกพราหมณ์ฮินดูให้ความส าคัญกับเรื่องกรรม
ที่มีผลต่อชีวิตที่สุด 

กรรมโยคะ เป็นมรรควิธีหนึ่งที่จะน าพาให้บรรลุโมกษะด้วยการกระท าดี คือ การท าตาม
หน้าที่ตามวรรณะด้วยจิตที่ว่าง ปล่อยวางและไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ และกรรมหรือการกระท านั้น
จะสัมพันธ์กับชยาณโยคะ และภักติโยคะจึงจะท าให้ผู้เลือกปฏิบัติด้วยวิธีกรรมโยคะพ้นจากทุกข์ได้ ซึ่ง
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูสอนว่า กรรมที่บุคคลเลือกท าแล้วโดย ชยาณโยคะ หรือความรู้ และภักติโยคะ 
หรือความภักดี ย่อมเป็นเหตุปัจจัยและเป็นที่มาแห่งเกียรติยศ ตลอดทั้งความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตใน
ปัจจุบันและชีวิตในภพหน้า ในทางกลับกัน หากกรรมใดที่บุคคลเลือกท าโดยปราศจากซึ่งชยาณโยคะ
และภักติโยคะกรรมนั้นย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันและ
ในภพหน้า67 กรรมโยคะ จึงหมายถึง หนทางอันเข้าถึงอันติมะสัจจะด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติให้เข้าถึงชญาณโยคะ คือ มีความรู้ก่อน กรรมโยคะจึงจะปรากฏชัด คือ เห็นความส าคัญของ
การปฏิบัติหน้าที่ บุคคลไม่สามารถสลัดหน้าที่ของตนให้พ้นได้ เอกภาพนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละบุคคล คือ ไม่ได้หมายถึงการหนีโลก หรือสละโลกเท่านั้น แต่หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เจตจ านงอย่างแท้จริง ทั้งต้องท าในทางที่จะไม่ผูกพันตนด้วยกรรมโยคะนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 

                                                        
64 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
65 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท,์ อ้างแล้ว, หน้า 3. 
66 เรื่องเดียวกัน, หน้า 215. 
67 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 65. 
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 1. สกามกรรมโยคะ หรือประวฤติกรรม เป็นการกระท าที่ท าโดยปรารถนาสิ่งตอบแทน
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น กรรมที่ปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องโดยอาศัยความรู้ และความภักดีเป็นหลัก 
และกรรมที่ปฏิบัติตามหลักของความรู้และความภักดี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

  2. นิษกรรมกรรมโยคะ หรือนิวฏติกรรม เป็นการกระท าที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่ปฏิบัติ
ไปตามหลักอันถูกต้องเท่านั้น สามารถแบ่งย่อยเป็นกรรมที่ถือเอาหน้าที่เป็นหลัก คือ ยึดเอาชยาณ 
และภักติเป็นหลัก โดยเห็นว่ามนุษย์ควรปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้อง และถือเอาพรหมเป็นหลัก 
ซึ่งเชื่อว่าพรหมนั้นมีอยู่ในชีวะทั้งปวงในโลกนี้68 

ปรัชญาภควัทคีตา ไม่ได้สอนให้ทิ้งหน้าที่ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีตัณหาอุปาทาน ไม่หวัง
ผลที่พึงเกิดขึ้นในหน้าที่ ผลในหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนเรา เราจะต้องไม่ติดใจในผลของการปฏิบัติ
หน้าที่ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ติดใจในผลของการปฏิบัติหน้าที่นั้น ฉะนั้น
จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริสุทธิ์ที่เรียกว่า นิสกามกรรม คือ การท างาน
นั้นจึงเป็นเพียงการแสดงออกซึ่งปฏิกิริยาที่บริสุทธิ์เท่านั้นผู้ที่เข้าถึงความสมบูรณ์ แล้วจะไม่ท าอะไร
เพ่ือมุ่งหวังเป็นประโยชน์ต่อตนเองจะท าความดีเพ่ือคนอ่ืน ๆ อย่างเช่นเทพเจ้าไม่มีอะไรเพ่ือตนเอง 
ท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์ชาติผู้สมบูรณ์ย่อมท างานเพ่ือสงเคราะห์โลก ไม่ใช่เก็บเกี่ยวผลด้วย
ตนเอง บุคคลพวกนี้ย่อมคิดเห็นว่าตนเป็นเครื่องมือท าประโยชน์ในนามของพระผู้เป็นเจ้า บาปย่อมไม่
ซึมซับในผู้นั้น เหมือนหยาดน้ าไม่ซึมซับในใบบัวผู้เข้าถึงความสมบูรณ์ย่อมด ารงชีวิตอยู่เพ่ือมนุษย์ชาติ 
ประดจุดวงอาทิตย์ที่อยู่เพ่ือโลก อาจมีผู้สงสัยว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีตัณหาอุปาทานจะเป็นไปได้
หรือ ก็เครื่องยนต์ปราศจากวิญญาณ ตัณหา อุปาทาน ยังท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องยืน 
ยันได้ว่า ประสิทธิภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเสมอไป เป็นไปได้ที่คนเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมีตัณหาอุปาทาน69 

การปฏิบัติตามหลักกรรมโยคะ คือ การสอนให้รู้จักหน้าที่ และท าหน้าที่ตามวรรณะ ด้วยการ
ท างานด้วยจิตที่ว่าง ไม่ยึดติดหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ แต่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องดีงาม เรียก
การกระท าเช่นนี้ว่า “นิษกามกรรมโยคะ”70 ในนิษกามกรรมโยคะนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ  

 1. ถือเอาหน้าที่เป็นหลัก คือ ให้มนุษย์ประกอบความเพียรเพ่ือให้สิ้นความปรารถนาดิ้น
รนอันเป็นเหตุให้เกิดกรรม มนุษย์จะประกอบการท ามาหากินและมีหน้าที่ในครอบครัวอย่างใด ก็ควร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นต่อไป ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งและออกบวชจึงปฏิบัติธรรมได้  

 2. ถือเอาพระเป็นเจ้าเป็นหลักด้วยการบูชาและสวดอ้อนวอน71 นั่นหมายถึงว่า การกระ 
ท าแบบกรรมโยคะนี้จะต้องประกอบด้วยชยาณโยคะ คือ ความรู้ และภักติโยคะ คือ ความศรัทธา 
รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะท าให้การกระท าเป็นไปได้ด้วยดี 

                                                        
68 องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, อ้างแล้ว,  หน้า 13-14. 
69 พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร (จ าปาทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับตรีกาย

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 51. 
70 อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู อ้างแล้ว, หน้า 114. 
71 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2514), หน้า 114. 
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สาระส าคัญถัดมาคือค าสอนเรื่องพระเจ้าผู้สร้าง และความเป็นอมตะของวิญญาณซึ่ง      
พระกฤษณะให้ค าตอบแก่อรชุนว่า ใครเป็นผู้สร้างจักรวาลและสิ่งต่าง ๆ สิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ซึ่งสรรพสิ่งเหล่านี้ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับ
พระองค์ เพราะเมื่อเขาเหล่านั้นสามารถพาวิญญาณของตนกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับพระองค์ได้แล้ว  
วิญญาณของเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอมตะทันที ภาวะที่วิญญาณของสรรพสิ่งกลับมาอยู่ในภาวะอันเดียว 
กันกับพระองค์นี้เรียกว่า ภาวะแห่งโมกษะ ภาวะแห่งนิรวาณ หรือภาวะแห่งการหลุดพ้น ถ้าหาก
วิญญาณไม่สามารถกลับเข้าสู่โมกษะหรือนิรวาณได้ วิญญาณนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อย
ใหญ่ เป็นสัตว์เป็นแมลงเล็กใหญ่ประมาณ 8 ล้านชนิดตามแรงกรรมของแต่ละคนที่ได้ท าเอาไว้ ซ่ึงพวก
พราหมณ์ฮินดูเชื่อว่า การไปเกิดใหม่ของวิญญาณจะมี 2 อย่าง72 คือ 

 1. ทางแห่งเทวยาน หรือทางแห่งเทพ เป็นทางที่สว่าง ทางแห่งสุคติภพ และเป็นทางแห่ง
ความ สุขสุดยอดที่เรียกว่า นิรามิสสุข หรือบรมสุข บุคคลใดได้บ าเพ็ญตบะโยคะ และสมณธรรมเพ่ือ
ความรู้แจ้งในพรหมันจนสามารถบรรลุโมกษะได้ เมื่อตายไปแล้ว ชีวาตมันหรือวิญญาณของบุคคลนั้น
ก็จะมุ่งไปสู่เส้นทางนี้โดยผ่านอากาศ พระอาทิตย์ พระจันทร์ แล้วเข้าสู่โลกแห่งความเป็นอมตะรวม
เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมัน วิญญาณนั้นก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก73  

 2. ทางปิตฤยาน หรือทางแห่งบิดร เป็นทางที่มืดตรงข้ามกับทางแห่งเทวยานวิญญาณ 
หรือชีวาตมันดวงใด บ าเพ็ญกุศลกรรมในขั้นธรรมดาสามัญหรือกระท าอกุศลกรรมเมื่อตายไปวิญญาณ
ดวงนั้นก็จะด าเนินไปตามทางที่มืดนี้ ไปสู่โลกปิดระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบก าหนดจึงกลับมาเกิดในโลก
มนุษย์อีก โดยกลับมาทางเดิม ลงมาสถิตอยู่ในพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ เมื่อมนุษย์บริโภคพืชพันธุ์
เหล่านั้น ก็จะเข้าไปถือก าเนิดในร่างกายมนุษย์ ผู้ที่ท ากรรมดีก็ไปเกิดในที่ดี เช่น เกิดเป็นพราหมณ์ 
กษัตริย์ แพศย์ ส่วนที่ผู้ท ากรรมชั่วไว้มากมาย เมื่อตายไปแล้วก็จะลงไปสู่ยมโลก เสวยความทุกข์
ทรมานตามก าลังแห่งกรรมชั่วที่กระท าไว้ เมื่อพ้นจากยมโลกแล้ว ถ้าโชคดีได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะ
เกิดในวรรณะต่ า เช่น วรรณะศูทร หรือจัณฑาล ถ้าโชคร้ายได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่น สุนัข แมว 
เป็นต้น จะทุกข์สาหัสเพ่ิมขึ้น เพราะยากที่จะท าความดีเพ่ือให้วิญญาณหลุดพ้นจากวัฏสงสารพวก
พราหมณ-์ฮินดู จึงมีความเชื่อว่า การได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มี
สติปัญญา มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่ม จึงสามารถที่จะท ากรรมดี บ าเพ็ญตบะโยคะ ปฏิบัติสมณธรรม 
บ าเพ็ญพรต คือ เพศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าดวงวิญญาณของตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
แล้วเข้าไปอยู่ในภาวะเดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันได้74 

 3. ภักติโยคะ (ภักติมรรค) มาจากค าว่า “ภักติ” คือ ความภักดี กับ “โยคะ” คือ การ
ประกอบร่วมหรือการรวม รวมค าทั้ง 2 เข้าด้วยกัน หมายถึง การรวมความภักดีความศรัทธาต่อ       
พระเป็นเจ้า เพราะความศรัทธา และภักดีต่อพระเป็นเจ้า จะช่วยให้บุคคลมีจิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่

                                                        
72 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 47-48. 
73 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 61. 
74 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61. 
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มั่นคงในพระเป็นเจ้า จนสามารถรู้แจ้งเข้าใจพระองค์ได้ซึ่งในไกวัลย์ อุปนิษัทได้กล่าวถึงความศรัทธา 
ความภักด ีการเพ่งจิต (ฌาน) และการควบคุมตนให้มีสมาธิอยู่ในพระพรหมันท าให้เกิดความรู้แจ้งพระ
พรหมัน และในภควัทคีตา พระกฤษณะได้สอนอรชุนถึงความภักดีต่อพระเป็นเจ้าว่า เป็นหนทางที่ท า
ให้สามารถบรรลุถึงพระเป็นเจ้าได้ว่าเราผู้ซึ่งใคร ๆ ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แบบนี้ เหมือนที่เธอได้
มองเห็นเรา ไม่ว่าด้วยความรู้ ด้วยการบ าเพ็ญตบะ ด้วยการให้ทานและด้วยการบูชาบวงสรวง แต่ด้วย
ความภักดี ไม่มี อะไรอ่ืนอีกนะ อรชุน บุคคลจึงจะสามารถรู้แจ้งและมองเห็นเรา รวมทั้งเข้าถึง (เรา) 
ได้อย่างแท้จริงนะ เธอผู้มีตบะเป็นเลิศ จงมีใจจดจ่อต่อเรา ภักดีต่อเรา บูชาบวงสรวง เราเคารพกราบ
ไหว้เรา มีเราเป็นที่พ่ึงสูงสุด เมื่อประกอบตนได้อย่างนี้แล้วเธอจักบรรลุถึงเราได้อย่างแน่นอน75 

ทั้งนี้ความภักดีในทัศนะของพวกพราหมณ์ฮินดู หมายถึง การบ ารุงบ าเรอ การเอาใจตั้งใจรับ
ใช้ ให้บริการด้วยความมั่นใจและเต็มใจโดยปราศจากการหวังผล เป็นการกระท าด้วยความจงรักภักดี
ต่อพระเป็นเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจ ดังปรากฏในภควัทคีตาตอนหนึ่งว่า จงรวมจิตใจของเจ้าเข้ากับจิตใจ
ของเรา จงเป็นผู้ภักดีต่อเรา จงน้อมตนเองเข้ามาหาเรา จงเข้ามาหาเรา จนเป็นตัวเรา เราจักให้ค ามั่น
แก่เจ้า เจ้าเป็นผู้ที่รักใคร่ของเราจงละทิ้งธรรม (สิ่งอ่ืน ๆ) เสียให้หมดและอาศัยเราเป็นที่พ านักแต่ผู้
เดียว จงอย่าเศร้าโศกเสียใจ เราจะปลดเปลื้องเจ้าจากบาปทั้งปวง76 ภักติโยคะ เป็นมรรควิธีที่เป็น
องค์ประกอบร่วมส าคัญของกรรมโยคะ และชยานโยคะซึ่งโยคะทั้ง 3 จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จะขาด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ จะท าให้การปฏิบัติไม่สมบูรณ์และไม่สามารถจะน าตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้  ทั้งนี้
ภักติโยคะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนั้นจัดเป็นการกระท าหรือกรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลพึง
กระท าด้วยความรู้ ถ้าปราศจากความรู้แล้ว ภักติโยคะก็จะไม่มีความหมายหรือความส าคัญ ผู้ที่มี
ความรู้ที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และ
บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดังปรากฏในภควัทคีตาตอนหนึ่งว่า “ผู้จงรักภักดีด้วยความรู้ที่
เรียกว่า “ชญานี” เป็นผู้ภักดีที่ดีที่สุด เพราะผู้เป็นชญานีเท่านั้นที่จะทราบชัดว่าพระเป็นเจ้าทรงสถิต
อยู่ในสรรพสิ่งในเอกภพ เขาย่อมเห็นพระองค์ในสรรพสิ่งและเห็นสรรพสิ่งในพระองค์” วิธีการแสดง
ความภักดีต่อพระเป็นเจ้านั้นมี 9 ประการ ประกอบด้วย ศรวณ กีรตน สมรณ จรณเสวา ปูชา วันทนา
ทาสย สขย และอาตมสมรปติ77 

ภักต ิหมายถึง การมอบใจไว้กับสิ่งสูงสุดของตน หรือการมีใจแน่วแน่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ลักษณะของความเคารพ ถ้าขาดความรู้ที่ถูกต้อง ความภักดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผู้มีความรู้ถูกต้องเท่านั้นจึง
จะมีความภักดีท่ีถูกต้องได้ และสามารถมอบตนไว้ในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระผู้เป็นเจ้ารับรอง
ว่า ผู้ภักดีต่อเราไม่ดับสูญ แม้คนบาปเมื่อภักดีต่อเราก็ยังกลับเป็นคนดีได้ จะประสบสันติอย่างสมบูรณ์ 
พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้อีกว่า จงปล่อยใจของท่านมายังเราเถิด อย่าได้เศร้าโศกเลย เราจะปลดเปลื้อง
ท่านจากบาปทุกประการ พระผู้เป็นเจ้าย่อมเชิดชูผู้มีความภักดีในพระองค์ ทรงน าให้ข้ามพ้นสาคร
แห่งการเกิด การตาย ความภักดีในพระเจ้าเป็นความภักดีที่สูงสุด ผู้ภักดีในพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ว่า

                                                        
75 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 126-127. 
76 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52-53. 
77 องค์การศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู หลักธรรมในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู, อ้างแล้ว, หน้า 21-22. 
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พระองค์ควบคุมเอกภพนี้ ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด ถ้าปราศจากความรู้โมกษะจะเกิดขึ้นไม่ 
ได้ พระผู้เป็นเจ้าย่อมอ านวยความรู้แก่ผู้ภักดีพระองค์ จนกว่าผู้นั้นจะสามารถเข้าถึงพระองค์ ความรู้
ท าบุคคลให้บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรบริสุทธิ์เท่ากับความรู้78   

 
3.7 การบรรลเุป้าหมายสูงสุด (โมกษะ)  

การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้น ราชโยคะ ถือเป็นการปฏิบัติที่เน้นทางจิตใจ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับโยคะทั้ง 3 ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ เพราะราชโยคะเป็นการปฏิบัติ
ฝึกฝนสมาธิจิตใจให้อยู่ในอ านาจ และให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพ
สิ่งทั้งหลายว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน แม้ผู้ปฏิบัติจะยึดหลักโยคะข้อใด
เป็นหลักส าคัญ แต่จะต้องปฏิบัติโยคะข้ออ่ืน ๆ ด้วยให้เป็นโยคะสมังคี หรือมรรคสมังคีด้วย เพราะ
โยคะแต่ละประเภทมีความส าคัญในตัวเอง และการบรรลุโมกษะของผู้ปฏิบัติก็แตกต่างกันตามวิธีหรือ
แนวทางที่เลือกปฏิบัติ โยคะมรรคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในฐานะเป็นวิถีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดู79  

ราชโยคะ (ราชมรรค) เป็นการบ าเพ็ญเพียรจิตขั้นอุกฤษฎ์ เพ่ือให้จิตพ้นกิเลส80 ค าว่า โยคะ 
หมายถึง เอกภาพ หรือการที่จิตเข้าถึงความสมดุลกับอันติมะสัจจะ ก าจัดกิเลสของตนได้บรรลุถึง
ความสงบ ความสุขอันประณีต ที่พึงบรรลุได้ด้วยเหตุผลเหนือประสาทสัมผัส ด ารงอยู่ในสัจจะที่ไม่มี
สิ่งใดยิ่งใหญ่กว่า ไม่หวั่นไหวเพราะความทุกข์ ย่อมด ารงอยู่ในปรัชญาแห่งเหตุผล จัดว่าเข้าถึงฐานะสูง 
สุดแห่งพรหมเป็นฐานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป โยคะเป็นกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ หรือเป็น
เครื่องผูกสัตว์ดุจเทียมไว้กับแอก มี 4 อย่าง คือ กาม ภพ ทิฏฐิและอวิชชา หมายถึง ความเพียร81 และ
ความหมายของราชโยคะมี 2 นัย ได้แก่ 

        นัยที่ 1 หมายถึง การน าวิญญาณย่อย หรือชีวาตมัน กลับเข้าสู่สภาวะดั้งเดิม รวมเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปรมาตมัน หรือวิญญาณสากล ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งผู้ปฏิบัติที่
ใช้แนวทางนี้ จะต้องฝึกฝนให้เข้าถึงโยคะ 8 ประการ ที่เรียกว่า อัษฎางคโยคะ ได้แก่  
   1. ยมะ คือ การส ารวมระวังเก่ียวกับความประพฤติ ได้แก่ ศีล 5 คือ  

    1.1 อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน  
  1.2 สัตย์ คือ มีความสัตย์ไม่โกหกหลอกลวง 
  1.3 อัสเตย คือ การไม่ลักขโมย  
  1.4 พรหมจรรย์ คือ การควบคุมอารมณ์  
  1.5 อปริครหะ คือ การไม่สะสมทรัพย์ ไม่รับของที่ไม่จ าเป็นจากผู้อื่น 
 2. นิยมะ คือ การปลูกฝังนิสัยที่ดี มี 5 ประการ คือ 

                                                        
78 สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2545), หน้า 27-28. 
79 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52-53. 
80 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
81 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 215. 
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  2.1 เศาจะ คือ มีร่างกายที่สะอาด กินอาหารที่บริสุทธิ์ จิตใจสะอาด ท าความดี 
มีเมตตา-กรุณา ไม่ผูกโกรธ 

  2.2 สันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
  2.3 ตบะ คือ ความอดทนต่อความร้อนหนาว และทุกข์ทรมานทั้งปวง 
  2.4 สวารยายะ คือ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
  2.5 อศวรปณิธาน คือ การตั้งจิตอุทิศแด่พระผู้เป็นเจ้า  
 3. อาสนะ คือ การควบคุมร่างกายให้ปกติสุขอยู่เสมอด้วยท่าดัดตน ให้เลือดลมเดิน

สะดวก และเพ่ือสุขภาพร่างกายและจิตใจ  
 4. ปราณยมะ คือ การก าหนดลมหายใจเข้าออก เพ่ือให้กล้ามเนื้อปอดและหัวใจ

แข็งแรง ค าว่า “ปราณ” หมายถึง ลมหายใจ และค าว่า “ปราณยมะ” หมายถึง การควบคุมลมหายใจ
ให้เป็นไปในทางที่ต้องการ 

 5. ปรัตยาหาระ คือ การส ารวมตา หู จมูก ลิ้น จากอารมณ์ที่ปรารถนา คือ          
การถอดเส้นประสาทออกจากตัวไปไว้ในการควบคุมของจิต ปิดการสัมผัสทางทวารใด  ๆ ทั้งหมด            
ผู้บ าเพ็ญจะต้องก าจัดวิถีจิตที่คอยรับอารมณ์ภายนอกเสีย พยายามเพ่งเฉพาะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใน  

 6. ธารณะ คือ การท าจิตให้มั่นคง ด้วยการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่จิตปรารถนา เช่น ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ปลายลิ้น คิ้ว ท้อง หรือเทวรูป เมื่อจิตเพ่ง
อารมณ์ หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่วแน่มั่นคงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ให้เป็น
หนึ่งอยู่เสมอ และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน   

 7. ธยานะ คือ การปฏิบัติต่อจากธารณะ ด้วยการเพ่งหรือภาวนาอยู่กับอารมณ์ของ
สมาธิอย่างจดจ่อมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดพลังทางจิตมากขึ้น (เกิดหูทิพย์ ตาทิพย์) ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็น
ความเป็นจริงมากขึ้น  

 8. สมาธิ คือ การท าจิตใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างลึกซึ้ง เป็นจิตที่ดิ่งแน่วแน่อยู่กับ
อารมณ์หรือการภาวนาปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกระทั่งจิตไม่มีความรู้สึกตน บุคคลหรือ
อารมณ ์ในขณะที่จิตแน่วแน่จะต้องมีสติควบคุมอยู่ด้วย และจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลเท่านั้น 

 การปฏิบัติตามหลักโยคะ 8 ประการนี้ ข้อปฏิบัติที่ 1-5 เป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติทางด้านร่างกาย ส่วนข้อปฏิบัติที่ 6-8 เป็นหลักปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทางด้านจิตใจโดยตรง82  

        นัยที่ 2 หมายถึง การรวมเอาโยคะ หรือมรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือ 
เป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมีพลังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละ
ข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น มีความเก่ียวข้องกัน เช่น การประกอบกรรมโยคะ และการประกอบภักติ
โยคะ หรือการกระท าใด ๆ นั้น จะต้องประกอบไปด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ83 ขั้นตอน
การปฏิบัติราชโยคะเป็นขั้นตอนการพัฒนาจิตในระดับขั้นสูง มี 4 ขั้นตอน คือ 

                                                        
82 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว,  หน้า 96-97. 
83 องค์การศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู หลักธรรมในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
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   1. ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่งจิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้า    
พระอิศวรหรือพระศิวะ 

   2. ขั้นสมิปยัม คือ การเข้าฌานฟอกจิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็นเจ้า 
   3. ขั้นสรุปยัม คือ การฟอกจิตให้แน่วแน่จนตัวกลืนหายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า 
    4. ขั้นสยุชยัม คือ การรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับพรหม หรือปุรุษะซึ่งเป็นเทพสูงสุดอัน    

เป็นยอดปรารถนาของพวกสันยาสี84 
3.7.1 ประเภทของการบรรลุเป้าหมายสูงสุด (โมกษะ) 
ค าว่า โมกษะ แปลว่า การหลุดพ้น กล่าวคือ พ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏ หมายถึง         

การรู้แจ้งถึงภาวะของตัวเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน รวมถึงการเข้าถึงภาวะที่เป็นพรหมัน
นั้นด้วยการรู้ และการเข้าถึงภาวะเช่นนี้ท าให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิด และถือว่าเป็นการเกิดใหม่ 
คือเกิดรวมอยู่กับพรหมัน หรือบรรลุถึงโมกษะ 2 ประเภท คือ 

สวาม ีวิเวกานันทะ อธิบายโมกษะไว้ 2 ขั้น 
ขั้นแรกเรียกว่าชีวันมุกติ คือ การหลุดพ้นขณะมีชีวิตอยู่ หมายความว่า เมื่อรู้แจ้งว่าตัวเองเป็น

อย่างเดียวกับพรหมันแล้ว ก็ยังด ารงชีวิตอยู่ในโลก มีร่างกายอันไม่จีรังยั่งยืนห่อหุ้มคลุมอาตมันอยู่
ต่อไป ตามผลแห่งกรรมเก่า แต่มีชีวิตอยู่เหนือโลก ไม่ติดข้องกับโลกธรรมทั้งหลาย มีแต่จะท างานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่อยากได้ใคร่ดีเหมือนชาวโลกอ่ืน ๆ ครั้นหมดกรรมเก่าแล้ว ร่างกายอันเป็นผล
แห่งกรรมเก่าก็แตกสลายไป อาตมันก็หลุดพ้นจากการยึดเกาะของร่างกายกลับเป็นอิสระตลอดกาล 
ตอนนี้อาตมันเข้าถึงโมกษะขั้นสุดท้าย เรียกว่า วิเทหมุกติ85 

Radhakrishnan ได้กล่าวถึง การบรรลุโมกษะ หรือการบรรลุถึงพรหมันไว้ 2 ประเภท86 คือ 
 1. ชีวันมุกติ ได้แก่ การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการหลุดพ้นจากข้อ

ผูกพันของความมีความเป็นที่ถูกปรุงแต่งขึ้น รูปกายยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอก
มากนัก เพราะควบคุมรูปกายภายนอกได้แล้วและรู้แจ้งความเป็นสิ่งภายนอกของรูปกาย 

 2. วิเทหมุกติ ได้แก่ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว ไม่มีรูปกายปรากฏ กล่าวคือ ชีวาตมัน 
ที่เป็นอิสระจากความมีความเป็นที่ถูกปรุงแต่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกฺรมมุกฺติ (Krama-mukti) ซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นตามล าดับ (ทีละเล็ก
ทีละน้อย) เป็นการหลุดพ้นเพียงชั่วคราว ชีวาตมันยังคงเป็นไปอย่างสืบต่อในรูปกาย การรับรู้ที่สูงขึ้น
ไปก็จะเพิกถอนออกไปจากชีวาตมัน แต่ความทรงจ าเกี่ยวกับการรู้แจ้งยังคงเป็นไปอยู่ต่อไป จนกระทั่ง
ความไม่บริสุทธิ์ถูกก าจัดให้หมดไป 

สุนทร ณ รังษี ได้กล่าวถึง ประเภทของการบรรลุโมกษะ 2 ชนิด เหมือนกัน คือ 

                                                        
84 เรื่องเดียวกัน, หน้า 33-34. 
85 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 67-68. 
86 Radhakrishnan, S., The Principal Upanisads, (London : George Allen & Urwin Ltd, 1974), 

pp. 121-122. 



77 
 
 

 

 1. ชีวันมุกติ โมกษะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึง การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยังมี
ชีวิตอยู่ แม้จะบรรลุโมกษะแล้ว แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือสิ้นผลกรรมที่ท าไว้ในอดีต 
ผู้ที่บรรลุโมกษะชนิดนี้แล้วจะไม่มีการกระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ กรรมที่ท าหลังจากบรรลุ
โมกษะแล้วจะไม่มีผลส่งให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป การบรรลุโมกษะชนิดนี้ แม้ผู้บรรลุจะรู้แจ้งใน
ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพรหมันกับอาตมัน แต่ไม่จ าได้ว่าเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ 
พรหมันอย่างสมบูรณ์ 

 2. วิเทหมุกติ โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ คือ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว การบรรลุ    
วิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับพรหมันอย่างแท้จริง87 

3.7.2 สภาวะหลังการบรรลุเป้าหมายสูงสุด (โมกษะ) 
บุคคลผู้บรรลุรู้แจ้งในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพรหมันกับอาตมัน เป็นอิสระจากแนวคิด

แห่งชีวิตทางวัตถุ เขาจะมีความสงบ รู้แจ้งถึงวิญญาณ เราก็ได้เห็นภาวะภายในอันล่วงเสียซึ่ง อัตทิฏฐิ 
(ตัวเขา-ของเรา) และมีความสัมพันธ์กับภาวะทั้งหมด เมื่อรู้ซึ้งถึงขั้นนี้ เรียกว่า การรู้แจ้งตน (Self-
realization) ผู้รู้แจ้งตนอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้นแล้ว แต่ยังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็
เป็นชีวิตสมบูรณ์แบบ คือ เปลี่ยนสภาพเป็นเทพในร่างมนุษย์กลายเป็นอภิมนุษย์ (Superman) เป็นผู้
ไม่มีกิเลสตัณหา มีใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อ่ืนตลอดไป เพราะรู้ว่าทุก ๆ ชีวิตเป็นละอองอณูของพระเจ้า
สูงสุด ดังนั้นทุก ๆ ชีวิตจึงเป็นผู้รับใช้นิรันดร นี่คอื ระดับพรหมัน88 ต่อจากนั้นจะต้องพัฒนาความรู้สึก
ในเรื่องความไม่ยึดมั่น และความไม่ก าหนัดยินดีหรือการสละโลกที่เคยถือ ให้ถือว่าความจงรักภักดีต่อ
พระเป็นเจ้าย่อมส าแดงออกมาในรูปของการประกอบคุณงามความดีต่าง  ๆ เช่น การรับใช้สังคม         
การให้ความรู้ ซึ่งเป็นการจงรักภักดีต่อพระเจ้าแล้ว ผู้นั้นก็เข้าถึงซึ่งโมกษะ 

สรุปว่า วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ คือ การรวมเอาภักติโยคะ กรรมโยคะ และชยานโยคะ 
หรือมรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือเป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมีพลังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
บรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น มีความเกี่ยวข้องกัน 
โดยเฉพาะการกระท าใด ๆ จะต้องประกอบด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ ส่วนในขั้นตอน
สุดท้ายของการปฏิบัติ คือ ราชโยคะ เป็นขั้นตอนการพัฒนาจิตให้ขึ้นไปในระดับขั้นสูงจนกระทั่งจิต
เป็นภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมัน หรือปรมาตมัน ซึ่งเป็นสิ่งสัมบูรณ์แท้จริง ซึ่งก็คือ วิญญาณ
สากล อันเป็นศูนย์รวมของวิญญาณย่อยทั้งหลาย ผู้ที่รู้จักและเข้าใจพรหมัน พาตนเองเข้าสู่ภาวะแห่ง
พรหมัน ผู้นั้นย่อมจะเข้าถึงโมกษะ คือ ภาวะแห่งความหลุดพ้น ส่งผลให้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป ผู้บรรลุถึงโมกษะมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ชีวันมุกติโมกษะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และวิเทหมุกติ 
โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ 

                                                        
87 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 343-344. 
88 กฤษณะ สังคีตทาน, ภควัท-คีตาแปล ฉบับเดิม เล่ม 1-2 โศลก 53, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาร, 

2541), หน้า 559-560. 



 
บทท่ี 4 

เปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท 
กับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 

  
4.1 เปรียบเทียบความหมายของเป้าหมายสูงสุด  

นิพพานในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น หมายถึง การออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัด 
ซึ่งเป็นเหมือนเชือกหรือด้ายที่ผูกสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏ1 อีกประการหนึ่ง นิพพาน แปลว่า ธรรมชาติที่
หาสิ่งเสียบแทงไม่ได้ หมายความว่า สิ่งเสียบแทง คือลูกศร ซึ่งได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ สัตว์ทั้งหลาย
ถูกลูกศร คือ ราคะ โทสะ และโมหะเสียบแทง ท าให้เกิดความเร่าร้อนและเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา 
นิพพานจึงเป็นภาวะที่หาเครื่องเสียบแทงโดยลูกศร คือ ราคะ โทสะและโมหะไม่ได้ นอกจากนี้ 
นิพพาน ยังแปลว่า ดับ หมายถึง การดับความร้อนเพราะไฟที่เกิดจากราคะ โทสะ และโมหะนั่นเอง 
นิพพาน จึงหมายถึง สภาวะที่ความทุกข์และกิเลสดับลง เป็นภาวะที่จิตไม่ต้องเร่าร้อนหรือเจ็บปวด
ด้วยอ านาจของกิเลสอีกต่อไป เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวที่มีอยู่ตลอดอนันตกาล เป็นที่ดับสิ้นของกิเลส
และทุกข์ เป็นการดับความร้อนเพราะไฟที่เกิดจากกิเลส คือ ราคะ โทสะและโมหะ เป็นสภาวะที่อยู่
เหนืออ านาจของกิเลส กรรมและวิบาก ซึ่งมีราคะ โทสะและโมหะ เป็นมูลรากโดยสิ้นเชิง นิพพานจึง
เป็นสภาวะแห่งปรมัตถธรรมสูงสุด เป็นแดนดับกิเลส และความทุกข์ท้ังมวล 

โมกษะในทรรศนะของปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นความจริงสูงสุด เป็นสภาวะที่ไม่
เปลี่ยนแปลงรูป เป็นอมตะกระจายอยู่ทั่วไปเหมือนอากาศ เป็นสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยประการ
ทั้งปวง การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล 
เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวเองว่า มันเป็นสิ่งเดียวกับพรหมัน แล้วก็จะหมดความยึดมั่นกับความคิดที่ว่า มัน
เป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย การหลุดพ้นจากการยึดมั่นในความคิดดังกล่าว เรียกว่า โมกษะ ดังนั้น สภาวะ
ของอาตมันที่บรรลุโมกษะแล้ว จึงมีสภาพเหมือนกันกับพรหมัน เป็นสภาวะที่อาตมันรู้แจ้งตัวมันเอง 
กล่าวคือ เป็นสัตจิตและเป็นอานันทะ โมกษะจึงไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด แต่โมกษะเป็นสิ่งสูงสุด 
เป็นสภาวะที่มีอยู่ในทุกสิ่งอยู่แล้ว มีมาตั้งนานแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  

โมกษะ จึงเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของอาตมัน เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร แต่ถูกปิดบังเพราะอวิทยา 
เมื่ออวิทยาถูกก าจัดหมดไปแล้ว โมกษะย่อมถูกรู้แจ้งได้ โมกษะจึงเป็นชีวิตที่เป็นนิรันดร และสูงสุด 
เป็นสภาวะที่มีอยู่ในเนื้อแท้ของอาตมันหรือพรหมัน ในคัมภีร์อุปนิษัทโมกษะ หมายถึง ธรรมชาติหรือ
สภาวะที่เป็นอมตะของอาตมันของแต่ละบุคคล เป็นการรู้แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงของอาตมันที่มีอยู่ใน
แต่ละบุคคลเป็นการค้นพบความจริงที่มีอยู่มานานแล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลง  การบรรลุโมกษะจึง
เป็นการยอมรับความจริงที่เป็นอมตะที่มีอยู่แล้ว แต่ถูกอวิทยาปกปิดไว้ ดังข้อความที่ว่า “...บุคคลผู้รู้

                                                        
1 ขุ.จู. 30/381/184. 
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แจ้งพรหมันย่อมกลายเป็นพรหมัน ในตระกูลของเขา ไม่มีใคร ซึ่งไม่รู้พรหมันจะเกิดอีก เขาย่อมข้าม
พ้นความโศก (ทุกข)์ และบาปทั้งหลาย เพราะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งใจ เขาย่อมเป็นผู้ไม่ตาย...2  

ในคัมภีร์อุปนิษัท กล่าวว่า ถ้าบุคคลรู้แจ้งอาตมันว่า ฉันเป็นสิ่งนี้ แล้วเขาจะทนทุกข์อยู่ใน
ร่างกายนี้ โดยหวังสิ่งใด เพ่ือต้องการอะไร ผู้ใดก็ตามที่ได้พบและรู้แจ้งว่าอาตมันนี้อยู่ในสถานที่อันไม่
สามารถเข้าถึงได้อันเป็นอันตราย (ร่างกาย) เขาก็คือ ผู้สร้างจักรวาลนั่นเอง เพราะเขาเป็นผู้สร้างทุก
สิ่งทุกอย่างโลกเป็นของเขาและเขานั่นแหละคือโลก โมกษะจึงเป็นสภาวะที่จะรู้แจ้งได้ แม้ชีวาตมัน  
จะยังอาศัยร่างกายนี้อยู่ บุคคลผู้ไม่รู้ความจริงย่อมตกอยู่ในอวิทยาและต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก
บุคคลผู้รู้แจ้งพรหมันจึงเป็นผู้ไม่เกิดไม่ตาย หรือเป็นอมตะ ซึ่งก็คือ การได้บรรลุโมกษะนั่นเอง3 

1. ประเด็นความหมายที่คล้ายกัน 
นิพพาน หมายถึง สภาวะที่ความทุกข์และกิเลสดับลง เป็นภาวะที่จิตไม่ต้องเร่าร้อนหรือ

เจ็บปวดด้วยอ านาจของกิเลสอีกต่อไป เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวที่มีอยู่ตลอดอนันตกาล เป็นที่ดับสิ้น
ของกิเลสและทุกข์ เป็นการดับความร้อนเพราะไฟที่เกิดจากกิเลส คือ ราคะ โทสะและโมหะ เป็น
สภาวะที่อยู่เหนืออ านาจของกิเลส กรรมและวิบาก ซึ่งมีราคะ โทสะและโมหะ เป็นมูลรากโดยสิ้นเชิง
นิพพาน หมายถึง ธรรม หรือสภาวะความจริง ที่ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่มีการแตกดับ ยังอิงอยู่ จึงมีการ       
สั่นไหว ไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีการสั่นไหว เมื่อการสั่นไหวไม่มี ก็นิ่งสนิท เมื่อนิ่งสนิท ก็ไม่มีการโอนเอน ก็ไม่
มีการมาการไป เมื่อไม่มีการมาการไป 

โมกษะ เป็นสภาวะที่ชีวาตมันและปรมาตมันเป็นหนึ่งเดียว เป็นสภาวะที่ปราศจากความรัก 
เกลียด เข้าใจผิด เศร้าโศกและกลัว ปราศจากบุญและบาป เป็นความบริสุทธิ์สูงสุด จิตและความสุข
สูงสุด โมกษะหรือความหลุดพ้น บุคคลผู้รู้แจ้งพรหมันย่อมกลายเป็นพรหมัน ในตระกูลของเขาไม่มี
ใครซึ่งไม่รู้พรหมันจะเกิดอีก เขาย่อมข้ามพ้นความโศก (ทุกข์) และบาปทั้งหลาย เพราะหลุดพ้นจาก
พันธนาการแห่งใจเขาย่อมเป็นผู้ไม่ตาย เมื่อความปรารถนาซึ่งอยู่ในหัวใจของมนุษย์หมดไป เมื่อนั้น
บุคคลที่จะต้องตาย ย่อมกลายเป็นอมตะ และเขาย่อมได้บรรลุพรหมันในโลกนี้เอง4 การที่อาตมันหลุด
พ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เมื่ออาตมันรู้แจ้งด้วยตัวมัน
เองว่า เป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้วก็จะหมดความยึดมั่นกับความคิดที่ว่า มันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย 
การหลุดพ้นนี้ เรียกว่า การบรรลุโมกษะ ดังนั้น สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะแล้ว จึงมีความ
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ5 

 
 

                                                        
2 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภรี์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปฎิก”, วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยา 
ลัยศิลปากร, 2541), หน้า 10. 

3 พระมหารุ่ง สุขุมาโล (ละเอียด), “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2557, หน้า 63-64. 

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58. 
5 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), หน้า 303. 
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2. ประเด็นความหมายที่แตกต่างกัน 
นิพพานในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง สภาวะที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล

เป็นการดับความร้อนเพราะไฟที่เกิดจากกิเลส คือ ราคะ โทสะและโมหะ เป็นการสลัดออกจากตัณหา
เครื่องร้อยรัดซึ่งผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏ ไม่ใช่เป็นการที่จิตของมนุษย์แต่ละบุคคลรู้แจ้งด้วยตัวเองว่าเป็น
สิ่งเดียวกันกับนิพพาน และเข้าไปร่วมอยู่กับนิพพาน นิพพานเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้จากกการปฏิบัติ
ตามหลักของพระพุทธศาสนา จนกระทั่งบุคคลสามารถดับอวิชชา ตัณหาและอุปาทาน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของความทุกข์ท้ังมวลได้โดยสิ้นเชิง 

ส่วนโมกษะหรือพรหมันในทรรศนะศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แปลว่า การหลุดพ้น ปล่อยไป       
มีความหมายว่า การท าตัวเราให้เป็นอิสระ หรือความเป็นอิสระ ชีวาตมันที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมีแก่น
แท้เพียงหนึ่งเดียว คือ ปรมาตมัน ชีวาตมันที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละคนสามารถท าลายม่านของการ
แบ่งแยกสรรพสิ่งออกเป็นอย่างต่าง ๆ และรู้แจ้งธรรมชาติที่แท้จริง ของตนเองและความเป็นสิ่ง
เดียวกันของสรรพสิ่ง พรหมัน จึงหมายถึง สภาวะของการเป็นหนึ่งเดียวเป็นนิรันดรกับปรมาตมัน 
หรือพรหมัน ดังนั้น พรหมันจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีทั้งผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้ ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะ
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว 

ดังนั้น ความหมายที่แตกต่างกันของเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในทรรศนะศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู คือ โมกษะ หมายถึง การที่อาตมันรู้แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงของตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
กับปรมาตฺมัน หรือพรหมัน เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันกับพรหมันซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด เป็น
การรู้ถึงพรหมันที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในทุกสิ่ง เป็นสภาวะที่มีมาตั้งนานแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

 
4.2 เปรียบเทียบประเภทของเป้าหมายสูงสุด 

1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
นิพพานนั้น เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้ว มีธรรมชาติอย่างเดียว คือ ความสิ้นทุกข์ หมายถึงนิพพาน

มีความสงบจากกิเลสและขันธ์ห้าเป็นลักษณะ แต่เมื่อว่าโดยปริยายแล้ว นิพพานแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ6 
 1. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ แปลว่า ภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือ
นิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ได้แก่ นิพพานของพระอรหันต์ ในเวลาที่เสวยอารมณ์ต่าง ๆ รับรู้สุข
ทุกข์ทางอินทรีย์ทั้ง 5 หรือนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ในกระบวนการรับรู้เสวย
อารมณ ์ดังพระพุทธพจน์ที่รับรองสอุปาทิเสสนิพพาน มีดังนี้  
 “...ภิกษุทั้งหลาย สอุปาทิเสสนิพพาน เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอร 
 หันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ ท ากิจที่ควรท าแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ 
 ของตนที่บรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว ...เพราะรู้โดยชอบ  
 ภิกษุย่อมเสวยอารมณ์ท้ังที่พึงใจ และไม่พึงใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความ 
 ที่อินทรีย์ห้าเหล่าใด เป็นธรรมชาติทีไ่ม่บุบสลาย อินทรีย์ห้าเหล่านั้นของเธอ ยังตั้ง 
 มั่นอยู่นั้น ...ภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไป 

                                                        
6 ขุ.อิติ. 25/222/231. 
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 แห่งโมหะของภิกษุนั้น เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ...”7 
 สอุปาทิเสสนิพพาน จึงหมายถึง สภาวะของพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุความสิ้นกิเลสาสวะโดย
สิ้นเชิงแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ห้าอยู่ ยังครองชีวิตอยู่ตามธรรม ขันธ์ห้าก็ยังคงด าเนินไปตามหน้าที่ของมัน
อยู่ ความเจ็บปวดป่วยไข้ ความแก่ ซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายก็ยังคงปรากฏแก่ร่างกายอยู่ แต่ความ
ทุกข์ทางจิตนั้นไมส่ามารถจะกระทบจิตของท่านได้ เพราะจิตของท่านเป็นสภาวะที่อยู่เหนือผลกระทบ
จากทุกข์ท้ังปวงโดยสิ้นเชิงแล้ว และจิตของท่านก็สามารถเข้าสู่สภาวะนิพพานเมื่อใดก็ย่อมได้ 

 2. อนุปาทิเสสนิพพาน แปลว่า สภาวะนิพพานของพระอรหันต์ที่ดับทั้งกิเลสและขันธ์ 5 
ได้โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป เป็นนิพพานที่พ้นจากเวลาที่เสวยอารมณ์
ด้วยอินทรีย์ทั้ง 5 หรือนิพพานของพระอรหันต์ ที่นอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ในกระบวน 
การรับรู้เสวยอารมณ์ พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะของนิพพานเองล้วน ๆ แท้ ๆ ซึ่งประจักษ์แก่        
พระอรหันต์ในกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้ง 5 สิ้นสุดลง หรือในเมื่อไม่มีการรับรู้ หรือในเมื่อไม่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ทางประสาททั้ง 5 เหล่านั้น (รวมทั้งอารมณ์ผ่านทางประสาททั้ง 5 นั้น  
ที่ยังค้างอยู่ในใจ) ดังพระพุทธพจน์ที่รับรองอนุปาทิเสสนิพพาน ความว่า 
 “...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ ท ากิจที่ควร 
 ท าเสร็จแล้วปลงภาระแล้วลงได้แล้ว มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ใน 
 ภพนี้สิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ การรับอารมณ์ภายนอก ทุกอย่างของ 
 ภิกษุนั้น ไม่มีความสนุกสนาน มีแต่ความสงบเย็น ...ภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเรียกว่า  
 อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ...”8 

ส่วนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น ได้กล่าวถึงประเภทของพรหมันไว้ 2 ชนิด คือ  
 1. ชีวันมุกติ ได้แก่ การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการหลุดพ้นจากข้อ
ผูกพันของความมีความเป็นที่ถูกปรุงแต่งขึ้น รูปกายยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอก
มากนัก เพราะควบคุมรูปกายภายนอกได้แล้วและรู้แจ้งความเป็นสิ่งภายนอกของรูปกายการหลุดพ้น
ของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ แม้จะบรรลุโมกษะแล้ว แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือ
สิ้นผลกรรมที่ท าไว้ในอดีต ผู้ที่บรรลุพรหมัน (โมกษะ) ชนิดนี้แล้วจะไม่มีการกระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น 
กล่าวคือ กรรมที่ท าหลังจากบรรลุโมกษะแล้ว จะไม่มีผลส่งให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
 2. วิเทหมุกติ ได้แก่ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว ไม่มีรูปกายปรากฏ กล่าวคือ ชีวาตมัน 
ที่เป็นอิสระจากความมี ความเป็นที่ถูกปรุงแต่งขึ้น เป็นพรหมัน (โมกษะ) ของผู้มีร่างกายแตกดับ คือ
การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว การบรรลุวิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่า เป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับ        
พรหมันอย่างแท้จริง  

ดังนั้น ประเภทของนิพพานและโมกษะ จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในประเภทของนิพพาน
และโมกษะ ออกเป็น 2 ประเภทเหมือนกันของทรรศนะทั้งสองศาสนา ได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน คือ 
สภาวะของพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุความสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ห้าอยู่ ยังครองชีวิต
อยู่ตามธรรม ขันธ์ห้าก็ยังคงด าเนินไปตามหน้าที่ของมันอยู่ ความเจ็บป่วยไข้ ความแก่ ซึ่งเป็นธรรมดา

                                                        
7 ขุ.อิติ. 25/222/231–232. 
8 ขุ.อิติ. 25/222/231. 
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ของร่างกายก็ยังคงปรากฏแก่ร่างกาย แต่ความทุกข์ทางจิตนั้น ไม่สามารถจะกระทบจิตของท่านได้ 
เพราะจิตของท่านเป็นสภาวะที่อยู่เหนือผลกระทบจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้ว  และจิตของท่านก็
สามารถเข้าสู่สภาวะนิพพานเมื่อใดก็ย่อมได้ เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันได้กับชีวันมุกติ หมายถึง 
การบรรลุโมกษะของผู้หลุดพ้นแล้ว แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ หรือสิ้นผลกรรมที่ท าไว้ใน
อดีต ผู้ที่บรรลุโมกษะ รูปกายยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนัก เพราะควบคุม
รูปกายภายนอกได้แล้ว และจะไม่มีการกระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น  แม้กรรมที่กระท าหลังจากบรรลุ
โมกษะแล้ว ก็จะไม่มีผลส่งให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป และอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง การบรรลุ
นิพพานพร้อมทั้งการดับขันธ์ห้าด้วย หรือสภาวะที่ดับทั้งกิเลสและขันธ์ห้าได้โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องเวียน
ว่าย ตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันได้กับวิเทหมุกติ การหลุดพ้น
หลังจากตายแล้ว ไม่มีรูปกายปรากฏการบรรลุวิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่า เป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพ
กับพรหมันอย่างแท้จริง9  

 2. ประเด็นที่แตกต่างกัน 
 ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา ได้อธิบายถึง นิพพาน ตามลักษณะอาการที่ได้บรรลุหรือ

โดยภาวะที่เป็นไปได้อีก 3 ประเภท คือ 
   1. อนิมิตตนิพพาน ได้แก่ ภาวะของนิพพานที่ไม่มีนิมิต เครื่องหมาย รูปร่างสัณฐาน สีสัน
วรรณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง พระอริยบุคคลผู้บรรลุนิพพานนั้น เจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณานามรูป
โดยความเป็นไตรลักษณ์ก่อนที่จะบรรลุนิพพาน แต่มีอารมณ์หนักไปในอนิจจลักษณะพิจารณาเห็น
สังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยง จนกระท่ังบรรลุนิพพาน 
  2. อัปปณิหิตนิพพาน ได้แก่ ภาวะของนิพพานที่ไม่มีอารมณ์ที่น่าปรารถนากล่าวคือไม่มี
ตัณหาความดิ้นรนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวง ผู้ที่จะบรรลุนิพพานประเภทนี้ ต้องเจริญวิปัสสนา
พิจารณาสังขารโดยความเป็นทุกขลักษณะ พิจารณานามรูปโดยความเป็นทุกข์ 
   3. สุญญตนิพพาน ได้แก่ ภาวะของนิพพานที่สูญสิ้นจากกิเลสและอุปาทานขันธ์ห้าไม่มี
อะไรเหลืออยู่เลย ผู้ที่จะบรรลุนิพพานประเภทนี้ ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารโดยความเป็น
อนัตตลักษณะ พิจารณานามรูปโดยความเป็นอนัตตา10 

แต่ในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้กล่าวถึงการบรรลุโมกษะ หรือการเข้าถึงพรหมัน
ตามล าดับทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเรียกว่า กฺรมมุกฺติ (krama-mukti) ซึ่งหมายถึง การหลุดพ้นตามล าดับ 
ขั้นทีละเล็กทีละน้อย เป็นการหลุดพ้นที่ค่อยเป็นค่อยไป เป็นการหลุดพ้นเพียงชั่วคราว แต่ชีวาตมันก็
ยังคงด ารงสืบต่อไปในรูปกาย การรับรู้ที่สูงขึ้นไปก็จะเพิกถอนออกไปจากชีวาตมัน แต่ความทรงจ า
เกี่ยวกับการรู้แจ้งยังคงเป็นไปอยู่ต่อไป จนกระท่ังความไม่บริสุทธิ์ หรืออวิชชาถูกก าจัดให้หมดสิ้นไป 
 
 
 

                                                        
9 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 343–344. 
10 ขุ.ป. 31/470/255. 
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4.3 เปรียบเทียบลักษณะของเป้าหมายสูงสุด 
การที่จะอธิบายลักษณะของนิพพานให้เข้าใจแจ่มแจ้งเป็นการยาก เพราะนิพพานเป็นภาวะที่

มีความละเอียดลึกซึ้ง เกินกว่าที่เราจะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เกินกว่าวิสัยของปุถุชนจะเข้าใจ 
นิพพานเป็นภาวะลักษณะที่มีอยู่เหนือโลกแห่งปรากฏการณ์ (โลกุตตระ) อยู่เหนือเหตุผลโดยประการ
ทั้งปวง นอกจากนั้น นิพพานเป็นภาวะธรรมอันไม่จ ากัดด้วยกาลเทศะ เป็นภาวะที่อยู่เหนือกาลเทศะ 
การจ ากัดขอบเขตของนิพพาน จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ เพราะนิพพานมีลักษณะไม่เหมือนกับสิ่ง 
ใด ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ไม่มีลักษณะ เห็นได้ยาก จะเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ยาก ฉะนั้น 
การบรรยายคุณลักษณะของนิพพาน จึงเท่ากับไปจ ากัดลักษณะของนิพพานเป็นการผิด แต่พระพุทธ
องค์ทรงอาศัยพระกรุณา จึงตรัสถึงคุณลักษณะนิพพานให้ผู้ยังเป็นปุถุชนฟังว่า พระนิพพานเป็น
อสังขตธรรม เป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จึงเป็นสภาวะที่ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของเงื่อนไข เป็น
สภาวะที่อยู่เหนือไตรลักษณ์ ปราศจากกิเลสเครื่องท าให้เร่าร้อนทั้งปวง ได้แก่ ราคัคคิ ความเร่าร้อน
เพราะราคะ โทสัคคิ ความเร่าร้อนเพราะโทสะ โมหัคคิ ความเร่าร้อนเพราะโมหะ จึงเป็นสภาวะที่สงบ
เย็น ไม่มีความเร่าร้อน ความกระวนกระวายความหิวกระหายด้วยอ านาจของกิเลส เป็นสภาวะที่ไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะเป็นบรมสุข
ของพระนิพพานได ้เพราะเม่ือไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็ถือว่าเป็นความสุขสูงสุด 

ส่วนโมกษะหรือความหลุดพ้นในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ คือ สภาวะที่อาตมัน รู้แจ้งตัวเอง
ว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับพรหมัน ไม่ใช่สภาวะที่ถูกสร้างขึ้น หรือถูกบรรลุโดยการกระท าต่าง ๆ เพราะ
เมื่อใดที่อาตมันรู้แจ้งถึงสภาวะที่แท้จริง เมื่อนั้น ก็คือ โมกษะ ดังนั้น โมกษะเท่ากับอาตมันหรือ      
พรหมัน เพราะเหตุนั้นสภาวะของโมกษะ ก็คือ สภาวะที่แท้จริงของอาตมันหรือพรหมันที่แท้จริง
นั่นเอง โมกษะ คือสภาวะอันเป็นที่สูญสิ้นของการยึดถือว่าเป็นตัวบุคคลเป็น สภาวะที่สูญสิ้นของการ
แยกแยะที่เกี่ยวข้องกับตัวตน แต่ไม่ใช่ภาวะที่ไม่มีอะไรเลย ในอุปนิษัทต่าง ๆ ที่แสดงถึงลักษณะ
ปฏิเสธของสภาวะของโมกษะ ซึ่งก็คือ อาตมัน ที่รู้แจ้งแล้วในสภาวะของสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
กาลเวลาทั้ง 3 คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นสภาวะที่อยู่เหนือความโศกเศร้าปราศ จากบาป 
ปราศจากความแก่เพราะชรา และปราศจากความหิวกระหาย สิ่งที่ไม่ตายก็คือ สิ่งที่มีอยู่มากมาย ส่วน
สิ่งที่ตายก็คือสิ่งที่มีอยู่เล็กน้อย สิ่งทั้งปวง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตเช่นเดียวกัน อาตมันนั้นไม่แก่ 
เพราะการแก่ของร่างกาย ย่อมไม่ถูกฆ่าตายเพราะการฆ่าร่างกาย นี้คือ อาตมัน ซึ่งปราศจากบาป 
ปราศจากชรา ปราศจากความตาย ปราศจากความเศร้าโศก ปราศจากความหิวกระหาย อาตมันนั้น
เป็นสะพาน (เขื่อนดิน) ซึ่งแยกโลกเหล่านี้ออกจากกัน วันและคืนย่อมไม่ข้ามสะพานนี้ไปได้ ความแก่
และความตายก็ข้ามไม่ได้ความโศก กรรมดีและกรรมชั่วก็ข้ามสะพานนี้ไม่ได้11 

1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันอีกอย่างหนึ่งระหว่างนิพพาน และพรหมัน ก็คือ นิพพานเป็นสภาวะที่

ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งใด ๆ เพราะบุคคลผู้บรรลุนิพพานได้ ก็คือ ได้บรรลุนิพพานอันเดียวกัน ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการอธิบายถึงสภาวะนิพพานที่เป็นอมตะ และเป็นนิรันดรของนิพพาน  ซึ่งเป็นสภาวะที่มี

                                                        
11 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภรี์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปฎิก”, วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 17. 
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อยู่แล้ว เปรียบได้ดั่งกระแสน้ าทั้งหลาย ย่อมไหลลงสู่มหาสมุทร และสายน้ าทั้งหลายย่อมไหลลงมา
จากฟากฟ้า ย่อมไม่ท าให้มหาสมุทรนั้นพร่อง หรือว่าเต็มได้ ฉันใด ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุ ย่อมไม่ท าให้นิพพานธาตุนั้นเต็ม หรือพร่องได้ ฉันนั้น เหมือนกัน12 

ลักษณะของนิพพานเป็นลักษณะ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพราะพระนิพพานนี้ ไม่แก่ 
ไม่ตาย เป็นที่แห่งความไม่แก่ ไม่ตาย ไม่มีความเศร้าโศก ไม่มีคู่แข่ง ไม่เบียดเสียดยัดเยียด ไม่มีความ
พลั้งพลาด ไม่มีภัย ไม่มีความเดือดร้อน13 

ลักษณะของนิพพานอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ สภาวะเป็นที่ดับตัณหา เพราะพุทธปรัชญาเถรวาท 
ถือว่าตัณหา เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ การดับตัณหา ก็คือ การดับทุกข์ เมื่อทุกข์หมดไป เพราะละ
ตัณหาเสียได้ เพราะสิ้นไปแห่งตัณหา ท่านจึงเรียกว่า “นิพพาน”14 ภพใหม่ ย่อมไม่มี เพราะการไม่ยึด
มั่นถือมั่นของภิกษุผู้บรรลุนิพพานแล้ว15 
 สภาวะของพระนิพพานอีกประการหนึ่ง ก็คือ สภาวะที่อยู่เหนือบุญ และบาป เพราะการกระ 
ท าของบุคคลผู้บรรลุพระนิพพานแล้ว ไม่จัดเป็นบุญ และบาป เป็นเพียงกิริยาเท่านั้น ดังข้อความกล่าว
ว่า ภัย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้บรรลุนิพพานแล้ว ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ผู้มีจิตไม่เป็นไปตามอ านาจกิเลส ผู้ละ
บุญและบาปได้แล้ว ผู้ตื่นแล้ว16  ผู้ใดในโลกนี้ ลอยบุญและบาปได้แล้ว ประพฤติพรหมจรรย์แล้วมี
กิเลสสิ้นแล้ว ย่อมเที่ยวไปในโลก บุคคลนั้นแล เรียกว่า ภิกษุ17 

ซึ่งก็มีทรรศนะคล้ายคลึงกันกับทรรศนะของศาสนาพราหมณ์–ฮินดูที่กล่าวว่า โมกษะ คือ
สภาวะที่อยู่เหนือบุญ และบาป บุคคลผู้ละบุญ และบาปได้แล้ว ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องไม่
โศกเศร้า ไม่มีมลทิน บริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์18 ลักษณะของโมกษะอีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็นความ
อิสระจากอ านาจของกาลเวลา เมื่อการเกิดและความตายเป็นสัญลักษณ์ของกาลเวลาชีวิตที่เป็นอมตะ
หรือโมกษะ จึงเป็นการหลุดพ้นจากการเกิดและการตาย เป็นสภาวะแห่งการรู้แจ้งล าดับที่สี่ (ตุริยะ)  
ที่เรียกว่า ปรมพรหมัน สภาวะของโมกษะอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรม  
การกระท าไม่ว่าดีหรือชั่วของบุคคลผู้บรรลุโมกษะแล้วไม่มีผลต่อเขา เปรียบเสมือนม้าที่สลัดขนคอของ
มันเอง ฉันใด ชีวาตมันที่หลุดพ้นแล้วย่อมหลุดพ้นจากกรรมชั่วของมันเอง ฉันนั้น และเปรียบเหมือน
พระจันทร์ที่ส่องแสงหลังจากราหูเคลื่อนย้ายออกแล้ว ฉันใด ชีวาตมันที่หลุดพ้นแล้วย่อมหลุดพ้นจาก
พันธนาการด้านศีลธรรม ฉันนั้น 

ลักษณะปฏิเสธของสภาวะของโมกษะอีกประการหนึ่ง ก็คือ อาตมันที่รู้แจ้งแล้วในสภาวะของ
สิ่งที่ไม่ตาย เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นสภาวะที่อยู่เหนือความโศก 
เศร้าปราศจากบาป ปราศจากความแก่ชรา และปราศจากความหิวกระหาย สิ่งที่ไม่ตาย ก็คือ สิ่งที่มี
อยู่มากมาย ส่วนสิ่งที่ตาย ก็คือ สิ่งที่มีอยู่เล็กน้อย สิ่งทั้งปวง คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต อาตมันนั้น

                                                        
12 ขุ.ธ. 25/118/134–135. 
13 ขุ.เถรี. 26/474/442–443. 
14 ขุ.สุ. 25/437/490–491. 
15 ขุ.อุ. 25/84/105–107. 
16 ขุ.ธ. 25/13/17–18. 
17 ขุ.ธ. 25/29/41–42. 
18 ขุ.ธ. 25/36/56–58. 
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ไม่แก่ เพราะการแก่ของร่างกาย ย่อมไม่ถูกฆ่าตายเพราะการฆ่าร่างกาย นี้คืออาตมัน ซึ่งปราศจาก
บาป ปราศจากชรา ปราศจากความตาย ปราศจากความเศร้าโศก ปราศจากความหิวกระหาย อาตมัน
นั้นเป็นสะพาน (เขื่อนดิน) ซึ่งแยกโลกเหล่านี้ออกจากกัน วันและคืนย่อมไม่ข้ามสะพานนี้ไปได้ ความ
แก่และความตายก็ข้ามไม่ได้ กรรมดีและกรรมชั่วก็ข้ามสะพานนี้ไม่ได้19 

  1.2 ประเด็นทีค่ล้ายกันในลักษณะบรมสุข 
  นิพพานในฐานะเป็นสภาวะของความสุข เป็นสภาวะสงบเย็นและสิ้นสุดความกระวน

กระวายอันเนื่องมาจากความคลายก าหนัดยินดี พระนิพพานเป็นอสังขตธรรม เป็นสภาวะที่ไม่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นสภาวะที่ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของเงื่อนไขเป็นสภาวะที่อยู่ เหนือไตรลักษณ์ 
ปราศจากกิเลสเครื่องท าให้เร่าร้อนทั้งปวง อันได้แก่ ราคัคคิ ความเร่าร้อนเพราะราคะ โทสัคคิ ความ
เร่าร้อนเพราะโทสะ โมหัคคิ ความเร่าร้อนเพราะโมหะ จึงเป็นสภาวะที่สงบเย็น ไม่มีความเร่าร้อน 
ความกระวนกระวายความหิวกระหายด้วยอ านาจของกิเลส เป็นสภาวะแห่งความสุขที่แท้จริง  
 พระนิพพานในฐานะท่ีเป็นบรมสุขอีกประการหนึ่ง ก็คือ สงบ (สนฺติ) ซึ่งค าว่า สุข ความสงบนี้
เกิดขึ้นจากการก าจัดราคะ โทสะ โมหะ ได้อย่างสิ้นเชิง ดังปรากฏในพระสูตร ความว่า “...นตฺถิ สนฺ
ติปร  สุข ” สุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มี...”20 

ความสงบจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่แสดงถึงภาวะเป็นบรมสุขของพระนิพพาน พระอรหันต์ผู้ได้
บรรลุพระนิพพานจะมีการกระท ากิริยาต่างๆ ด้วยความสงบ ดังพุทธพจน์ความว่า “...สนฺต  ตสฺส มน  
โหติ สนฺตา วาจา จ กมฺม จ สมฺมทญฺญา วิมุตฺตสฺส อุปฺสนฺตสฺส ตาทิโน...” 

ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้จริง เป็นผู้สงบระงับ คงท่ี (ไม่เปลี่ยนแปลง) ย่อมมี
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมสงบ21 

ในมิลินทปัญหา พระนาคเสนเถระ ได้แสดงพระนิพพานเป็นสภาวะที่เป็นบรมสุขว่า เป็น
สภาวะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะ
เป็นบรมสุขของพระนิพพานได้ เพราะเมื่อไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็ถือว่าเป็นความสุขสูงสุด        
จึงแสวงหาพระนิพพานอันไม่เกิด เป็นแดนเกษมจากโยคะ (ปลอดภัยสูงสุด) อันยอดเยี่ยม จึงแสวงหา
พระนิพพานอันไม่ชรา เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีพยาธิ  
(ไม่มีป่วยไข้) เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงแสวงหาพระนิพพานอันไม่ตาย เป็นแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงแสวงหาพระนิพพาน อันไม่มีความโศก เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยม จึงแสวงหาพระนิพพาน อันไม่มีกิเลสเครื่องท าให้ใจเศร้าหมอง เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยม ดังข้อความทีว่่า  
  “...นิพพาน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ไม่เจือทุกข ์ก็ชนเหล่าใด แสวงหานิพพานนั้น  
 นั้น ชนเหล่านั้นต้องยังกายและจิตให้ระส่ าระสาย ต้องระวังการยืน การเดินการนั่ง 
 การนอนและอาหาร ต้องปราบปรามความง่วงเหงาต้องให้อายตนะล าบากต้องสละ  

                                                        
19 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภรี์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปฎิก”, วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, อ้างแล้ว, หนา้ 17. 
20 ขุ.ธ. 25/25/42. 
21 ขุ.ธ. 25/17/28. 
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 กายและชีวิต ต้องแสวงหานิพพานด้วยทุกข์ แล้วย่อมเสวยนิพพาน อันเป็นสุขส่วน 
 ตัว ดุจพระราชาทั้งหลาย ก าจัดปัจจามิตรเสียได้แล้ว เสวยสุขในราชสมบัติ ฉะนั้น  
 เมื่อเป็นเช่นนี้ นิพพานเป็นสุขส่วนเดียว ไม่เจือทุกข ์นิพพานต่างหาก ทุกข์ต่างหาก 
 ฉะนั้น...”22 

นิพพานที่เป็นบรมสุข จึงมีลักษณะที่เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันได้กับกับพรหมันหรือ
โมกษะ ก็คือ ในฐานะที่โมกษะเป็นเป้าหมายสูงสุดของแต่ละบุคคล สภาวะของโมกษะในฐานะเป็น
บรมสุข จึงเป็นสภาวะที่สามารถดับทุกข์ท้ังมวลของมนุษย์ เป็นสภาวะที่ปราศจากความเกิด ปราศจาก
ความแก่ ปราศจากความตาย ปราศจากความหิวกระหาย ปราศจากความกลัว ปราศจากความเศร้า
โศก โมกษะ จึงเป็นสภาวะของความยินดีและปลาบปลื้มสูงสุด เป็นสภาวะของอานันทะ เป็นสภาวะที่
สรรพสิ่งในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสูญสลายไป เป็นสภาวะที่อาตมันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างที่สุด         
เป็นสภาวะที่สรรพสิ่งรู้แจ้งความเป็นหนึ่งเดียวของตนกับพรหมัน สภาวะของโมกษะหรือชีวิตที่เป็น
อมตะนี้ จึงเป็นสภาวะของอานันทะ หรือสภาวะของอาตมันที่เป็นบรมสุข หรือสภาวะที่มีความสุข
สูงสุด23 ความเป็นสิ่งเดียวกันของโมกษะกับอานันทะ หรือความสุขสูงสุดนี้ เป็นภาวะที่มีเพียงผู้รู้ ไม่มี
สิ่งที่ถูกรู้ คือเป็นภาวะที่ท าลายความแตกต่างระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้อาตมันที่มี
อยู่ในมนุษย์ หมดความยึดมั่นกับรูปกาย ไม่ยึดมั่นกับอารมณ์ภายนอก เมื่อหมดความยึดมั่น ความ
ทุกข์ย่อมหมดไป ภาวะเช่นนี้จึงเป็นความสุขที่แท้จริง (บรมสุข) ไม่มีภาวะอ่ืนที่สูงกว่านี้อีก เป็นภาวะที่
เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ เป็นโลกสูงสุด 

ดังนั้น สภาวะของโมกษะจึงเป็นสภาวะที่เป็นอิสระสูงสุดจากความทุกข์ ความเกิดความตาย 
ความหิวกระหาย จึงเป็นสภาวะที่เป็นความสุขที่แท้จริง และเป็นสภาวะที่ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ และความรู้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีผลเป็นอานันทะ กล่าวคือ ความสุขพ้นจากความทุกข์โศกทั้งปวง เมื่อใดก็
ตามที่อาตมันรู้แจ้งว่า อาตมันกับพรหมัน ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อนั้นอาตมันย่อมบรรลุโมกษะ
และย่อมได้อานันทะ คือ บรมสุข เพราะอานันทะ หรือความสุขสูงสุดเป็นสภาวะของโมกษะ24 

2. ประเด็นที่แตกต่างกัน 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาต่าง ๆ ระบุอย่างชัดเจนว่า นิพพานเป็นอนัตตา ซึ่งเป็น

ค าสอนที่ตรงกันข้ามกับค าสอนของศาสนาของพราหมณ์-ฮินดู ที่สอนว่าวิญญาณมีสภาวะเป็นหนึ่ง 
เป็นชีวิตเอกภาพ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตตา อัตตานั้นมีฐานะเป็นวิญญาณของจักรวาลที่เรียกว่า 
วิญญาณสากล ด ารงอยู่ในฐานะเป็นปฐมเหตุและเป็นที่รวมเข้าของสรรพสิ่ง แต่นิพพานมีสภาวะตรง
ข้าม เพราะนิพพานมีลักษณะเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่ง ไม่ได้เป็นที่
รวมในข้ันสุดท้ายของสรรพสิ่ง เป็นสภาวะที่เป็นอิสระจากการสร้างและสิ่งที่ถูกสร้างอย่างสิ้นเชิง 

นิพพานในฐานะเป็นปรมัตถธรรม จึงมีสภาวะเป็นอนัตตา คือ สภาวะที่ไร้อัตตาหรือสภาวะที่
รู้แจ้งชัดว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น และนั่นก็ไม่ใช่อัตตาของเรา 
                                                        

22 หอสมุดแห่งชาติ, มิลินทปัญหาฉบับพิสดาร, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 
2511), หน้า 936–937. 

23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
24 พระมหารุ่ง สุขุมาโล (ละเอียด), “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพรหมันใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 79. 
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4.4 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
4.4.1 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเรื่องศีล 
พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า ผู้ปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ จะต้องศึกษา

และปฏิบัติตน ผ่านกระบวนการไตรสิกขา หรือสิกขา 3 ได้แก่ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญ 
ญาสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ “พระนิพพาน” วิธีปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดในเบื้องต้น คือ อธิสีลสิกขา เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจา 
ได้แก่ เบญจศีล หรือศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติให้เกิดการละเว้นจากการกระท าความชั่วและควบคุม
พฤติกรรมให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 5 ประการ คือ 

   1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้าย 
 2. อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักโกง

ละเมิดกรรมสิทธิ์ท าลายทรัพย์สิน 
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิด

สิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน 
 4. มุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 
 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากน้ าเมา สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ25  
ส่วนหลักค าสอนที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ใน

ศาสนาของพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักโยคะ 8 ประการนี้ ข้อปฏิบัติที่ 1-5 เป็นหลัก
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 
 1. ยมะ คือ การส ารวมระวังเก่ียวกับความประพฤติ ได้แก่ ศีล 5 คือ  

 1.1 อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน  
  1.2 สัตย์ คือ มีความสัตย์ไม่โกหกหลอกลวง 
  1.3 อัสเตย คือ การไม่ลักขโมย  
  1.4 พรหมจรรย์ คือ การควบคุมอารมณ์  
  1.5 อปริครหะ คือ การไม่สะสมทรัพย์ ไม่รับของที่ไม่จ าเป็นจากผู้อื่น 
2. นิยมะ คือการปลูกฝังนิสัยที่ดี มี 5 ประการ คือ 
  2.1 เศาจะ คือ มีร่างกายที่สะอาด กินอาหารที่บริสุทธิ์ จิตใจสะอาด ท าความดี         

มีเมตตา กรุณา ไม่ผูกโกรธ 
  2.2 สันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
  2.3 ตบะ คือ ความอดทนต่อความร้อนหนาว และทุกข์ทรมานทั้งปวง 
  2.4 สวารยายะ คือ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
  2.5 อศวรปณิธาน คือ การตั้งจิตอุทิศแด่พระผู้เป็นเจ้า  

                                                        
25 ปัญญา ใช้บางยางและคณะ, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม, 2548), หน้า 222. 
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 3. อาสนะ คือ การควบคุมร่างกายให้ปกติสุขอยู่เสมอด้วยท่าดัดตน ให้เลือดลมเดิน
สะดวก และเพ่ือสุขภาพร่างกายและจิตใจ  

 4. ปราณยมะ คือ การก าหนดลมหายใจเข้าออก เพ่ือให้กล้ามเนื้อปอดและหัวใจแข็งแรง 
หมายถึง การควบคุมลมหายใจให้เป็นไปในทางที่ต้องการ 

 5. ปรัตยาหาระ คือ การส ารวมตา หู จมูก ลิ้น จากอารมณ์ที่ปรารถนา คือ การถอดเส้น 
ประสาทออกจากตัวไปไว้ในการควบคุมของจิต ปิดการสัมผัสทางทวารใด ๆ ทั้งหมด ผู้บ าเพ็ญจะต้อง
ก าจัดวิถีจิตที่คอยรับอารมณ์ภายนอกเสีย พยายามเพ่งเฉพาะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นภายใน 

1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
หลักปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ ในทรรศนะของทั้งสองศาสนาที่คล้ายกัน

คือเรื่องศีล เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย และวาจา ได้แก่ เบญจศีล หรือศีล 5 เป็นข้อ
ปฏิบัติ ให้เกิดการละเว้นจากการกระท าความชั่ว  และควบคุมพฤติกรรมให้ตั้งอยู่ ในความดี 
เปรียบเทียบความคล้ายกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ ยมะ คือศีล 5 เป็นการส ารวมระวัง
เกี่ยวกับความประพฤติทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่  

 เบญจศีล หรือศีล 5 ในพุทธศาสนา 
     1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้าย 
      2. อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือ เอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักขโมย 
     3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  

     4. มุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 
 ยมะ หรือศีล 5 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
    1. อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน  
    2. อัสเตย คือ การไม่ลักขโมย 
    3. พรหมจรรย์ คือ การควบคุมอารมณ์ 
    4. สัตย์ คือ มีความสัตย์ไม่โกหกหลอกลวง 
 2. ประเด็นที่แตกต่างกัน 
 หลักปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในทรรศนะของทั้งสองศาสนาที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับเรื่องศีล ดังนี้คือ ในทรรศนะพุทธศาสนาข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจา ใน
ข้อที่ 5 ของเบญจศีล หรือศีล 5  คือ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากน้ าเมา สุราและ
เมรัย จะมีความแตกต่างกันกับทรรศนะปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับ
ควบคุมกายและวาจา ในข้อที่ 5 ของยมะ หรือศีล 5 คือ อปริครหะ คือ การไม่สะสมทรัพย์ ไม่รับของ
ที่ไม่จ าเป็นจากผู้อื่น 

4.4.2 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเรื่องสมาธิ 
พระพุทธศาสนา แสดงทรรศนะเรื่องการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงพระนิพพานไว้ว่า บุคคลที่จะบรรลุ

ถึงนิพพานได้ จะต้องก าจัดอวิชชา ตัณหาและอุปาทาน ซึ่งเป็นกิเลสที่ปกปิดพระนิพพาน เป็นกิเลสที่
ก่อให้เกิดทุกข์ ดังนั้น บุคคลที่ต้องการความสุขจะต้องละเหตุแห่งทุกข์ให้ได้จึงจะพบกับความสุข26  

                                                        
26 ขุ.ธ. 25/33/59. 
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เมื่อปราศจากความทุกข์ที่เข้ามารบกวน สภาพจิตของบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสงบ ไม่มีความกังวล       
ใด ๆ ทั้งสิ้น27 อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง เป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรม อธิจิตตสิกขา คือ จิตที่ที่สงัดออกจากกาม และอกุศลกรรมทั้งหลาย จนสามารถเจริญสมาธิ
ให้บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามล าดับ เพราะฌานสมาบัติที่เป็นบาทของ
วิปัสสนาภาวนาเป็น อธิจิตตสิกขา เป็นการฝึกให้จิตใจสงบ28 พระพุทธศาสนา กล่าวถึงวิธีการท าสมาธิ
ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ไว้ว่า การท าสมาธิ ก็คือ การปฏิบัติกรรมฐาน
นั่นเอง ผู้ที่จะเริ่มท ากรรมฐานจะต้องรู้ก่อนว่า กรรมฐานที่ตนเองบ าเพ็ญนั้น เป็นแบบสมถะ หรือ
วิปัสสนา เมื่อรู้ประเภทของกรรมฐานแล้ว จะต้องรู้อารมณ์ของสมถกรรมฐานเป็นล าดับต่อมา ท่าน
แบ่งอารมณ์ของกรรมฐานออกเป็น 7 หมวด คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อนุสติ 10 พรหมวิหาร 4 อรูป
สมาบัติ 4 สัญญา 1 และการก าหนดธาตุต่างๆ ในร่างกาย ส่วนอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ 
การพิจารณาอริยสัจ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 และพิจารณาการเกิดดับของ 
ปฏิจจสมุปบาท บุคคลผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้ง 2 ประเภท จะต้องยึดเอาอารมณ์ให้เข้ากับจริตของตนจึง
จะประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ จริตของบุคคลมี 6 อย่าง คือ ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต 
ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต หากอารมณ์ของกรรมฐานไม่เข้ากับจริตของตนก็ไม่เกิดประโยชน์ 
การปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นอุบายส าหรับฝึกจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะที่มีอารมณ์
เป็นหนึ่ง ก็จะเกิดฌานซึ่งเป็นผลโดยตรงของการปฏิบัติ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถ
ฌาน ซึ่งเรียกว่า ฌาน 4 และส่งผลให้ได้ คือ อภิญญา 5 ได้แก่ อิทธิวิธี สามารถแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ         
ได้ ทิพพโสต มีหูทิพย์ เจโตปริยญาณ ก าหนดใจของคนอ่ืนได้ ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้ และ
ทิพพจักขุ มีตาทิพย์ เพราะเมื่อการปฏิบัติสมาธิ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะส่งผลให้เกิดปัญญาให้บุคคล
สามารถพิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ การพิจารณาอริยสัจ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 
ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 และพิจารณาการเกิดดับของ ปฏิจจสมุปบาท เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริง
เช่นนั้น เรียกว่าเห็นด้วยญาณทัสสนะ คือ เห็นด้วยปัญญา บุคคลนั้นย่อมกลายเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้
ตัดกิเลสได ้จนกระท่ังเข้าถึงพระนิพพาน  

ในทรรศนะปรัชญาศาสนาของพราหมณ์-ฮินดู ราชโยคะเป็นการบ าเพ็ญเพียรขั้นอุกฤษฏ์
เพ่ือให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส29 ค าว่า โยคะ หมายถึง เอกภาพ หรือการที่จิตเข้าถึงความสมดุลกับ
อันติมะสัจจะ ก าจัดกิเลสของตนได้บรรลุถึงความสงบ ความสุขอันประณีต ที่พึงบรรลุได้ด้วยเหตุผล
เหนือประสาทสัมผัส ด ารงอยู่ในสัจจะที่ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่า ไม่หวั่นไหวเพราะความทุกข์ ย่อมด ารง
อยู่ในปรัชญาแห่งเหตุผล จัดว่าเข้าถึงฐานะสูงสุดแห่งพรหมเป็นฐานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ซึ่งผู้
ปฏิบัติที่ใช้แนวทางนี้ จะต้องฝึกฝนการปฏิบัติตามหลักอัษฎางคโยคะ หรือโยคะ 8 ประการ ในข้อ         
ปฏิบัติที่ 6-8 เป็นหลักปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทางด้านสมาธิ หรือทางจิตใจโดยตรง30 ได้แก่   

                                                        
27 ขุ.ธ. 25/27/44. 
28 เสาวนีย์ ดาราอัมพรสิน, “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หน้า 34. 

29 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2534), หน้า 33. 
30 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 96-97. 
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 6. ธารณะ คือ การท าจิตให้มั่นคง ด้วยการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่งที่จิตปรารถนา เช่น ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ปลายลิ้น คิ้ว ท้อง หรือเทวรูป เมื่อจิตเพ่งอารมณ์หรือ
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่วแน่มั่นคงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอ 
และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน   
 7. ธยานะ คือ การปฏิบัติต่อจากธารณะ ด้วยการเพ่ง หรือการภาวนาอยู่กับอารมณ์ของ
สมาธินั้นอย่างจดจ่อมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดพลังทางจิตมากขึ้น (เกิดหูทิพย์ ตาทิพย์) ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้
เห็นความเป็นจริงมากข้ึน  
 8. สมาธิ คือ การท าจิตใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างลึกซึ้ง เป็นจิตที่ดิ่งแน่วแน่อยู่กับอารมณ์
หรือการภาวนาปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกระทั่งจิตไม่มีความรู้สึกตน บุคคลหรืออารมณ์ 
ในขณะที่จิตแน่วแน่จะต้องมีสติควบคุมอยู่ด้วย และจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลเท่านั้น 
 ในโยคะทั้ง 8 ประการนี้ เป็นวิธีการบ าเพ็ญตนอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติ (ตบะ) เพ่ือการ
หลุดพ้นทีเ่ป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง วิธีการบ าเพ็ญตบะเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต มีอยู่ 15 วิธี คือ 
 1. อูรธวพาหุ คือ ยกแขนคาไว้จนแขนค้าง 
 2. เอกบาท คือ ยืนขาเดียวจนแข็ง 
 3. อูรธวมุรี คือ เงยหน้าขึ้นตลอดเวลาจนคอแข็งค้าง 
 4. ภูมิกา คือ นอนบนพ้ืนดินโดยไม่ใช่เครื่องปูลาดเป็นเวลานาน 
 5. ชลาคยี คือ แช่ตนเองอยู่ในน้ าเป็นเวลานาน 
 6. นิคจลี คือ ยืนหรือนั่งในท่าเดียวกันเป็นเวลาแรมปี 
 7. นีจคีรุล คือ การเอาเท้าเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้อย่างค้างคาว 
 8. ปัญจตปามสี คือ นั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟรอบข้าง กลางแสงแดด 
 9. ศรไคยา คือ การนอนบนตะปูหรือหนามแหลม 
 10. นชิมุษฏะ คือ ก ามือไว้จนเล็บงอกทะลุอุ้งมือ 
 11. ฉินนกา คือ การบีบรัดร่างกายของตนเอง เช่น แขน ขา เอว จนเป็นง่อย 
 12. พหูทกา คือ พยายามอาบน้ าในแหล่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มากที่สุด 
 13. ขทาครี คือการยืนขาแข็งตลอดเวลา 
 14. กุฏิลลา คือ การนั่งหรือเอนตัวตลอดเวลาและพยายามท าให้ตัวตรงเสมอ 
 15. อุญนหฤตติ คือ การยังชีพด้วยการกินเมล็ดข้าวที่ตกหล่นหลังการเก็บเกี่ยว31 
 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติโยคะ คือความสันโดษ ปราศจากอารมณ์แห่งความรัก ชอบ ชัง ซึ่ง
พระกฤษณะตรัสไว้ว่า “ส่วนผู้ซึ่งมีจิตและอยู่ใต้อ านาจ เสวยอินทรีย์ที่ปราศจากรักและชัง ทั้งอยู่ใต้
อ านาจของตนเองย่อมได้รับความสันโดษ” เมื่อสันโดษความสุขก็จะเกิดขึ้น จากนั้นความสุขที่แท้จริงก็
จะเกิดตามมา ความสุขอันอุดมย่อมเข้าถึงพระโยคะโดยแท้ ซึ่งเป็นผู้มีใจอันผ่องใสมีรชะ (กิเลส) อัน
สงบ เห็นอะไรเป็นปลงไปหมด และหาบาปมิได้ 
 

                                                        
31 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง, 2542), หน้า 123-124. 
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1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
ทรรศนะของปรัชญาทั้งสองศาสนาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับแนวทางการ

ปฏิบัติสมาธิเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด โดยกล่าวว่า บุคคลผู้ต้องการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของ
ศาสนา จะต้องบ าเพ็ญสมาธิ ตามความสามารถ และสติปัญญาของแต่ละบุคคล ปรัชญาพุทธศาสนา
กล่าวว่า สมาธิ คือ สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะ มีการก าจัดความ
ฟุ้งซ่านเป็นรส คือ เป็นกิจ มีความไม่กระเพ่ือมของจิตเป็นเครื่องปรากฏ มีสุขเป็นบรรทัดฐาน
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ว่า สมาธิ คือ การท าจิตให้มั่นคง ด้วยการ
ฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างแน่วแน่มั่นคงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้อง
พยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอ และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน   

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่ง ก็คือ อารมณ์กรรมฐาน คืออารมณ์จากการ
เพ่ง ให้จิตจดจ่ออยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ในพุทธศาสนา เรียกว่า กสิณ 10 ส่วนในศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู เรียกว่า ธารณะ 

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิ คือ การท าจิตใจให้เด็ด
เดี่ยวมั่นคงอย่างลึกซึ้ง เป็นจิตที่ดิ่งแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หรือการภาวนาปรากฏเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จนกระทั่งจิตไม่มีความรู้สึกตน บุคคลหรืออารมณ์ ในขณะที่จิตแน่วแน่จะต้องมีสติควบคุมอยู่
ด้วย และจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลเท่านั้น ในพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า ฌานสมาบัติ ส่วนใน
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู เรียกว่า สมาธิ  

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิ ก็คือ ในพุทธศาสนาเถร
วาท การปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นอุบายส าหรับฝึกจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะที่มี
อารมณ์เป็นหนึ่ง ก็จะเกิดฌานซึ่งเป็นผลโดยตรงของการปฏิบัติ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน ซึ่งเรียกว่า ฌาน 4 และส่งผลให้ได้ คืออภิญญา 5 ได้แก่ อิทธิวิธี สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆ 
ได้ ทิพพโสต มีหูทิพย์ เจโตปริยญาณ ก าหนดใจของคนอ่ืนได้ ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้ และ
ทิพพจักขุ มีตาทิพย์ คล้ายคลึงกันกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือการปฏิบัติต่อจากธารณะ ด้วย
การเพ่ง หรือการภาวนาอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้นอย่างจดจ่อมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดพลังทางจิตมาก
ขึ้น (เกิดหูทิพย์ ตาทิพย์) ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นความเป็นจริงมากขึ้น ที่เรียกว่า ธยานะ 

เปรียบเทียบข้อธรรมท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายสูงสุด  
ในพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติสมถกรรมฐานเพ่ือให้เกิดสมาธิ จะต้องละ

นิวรณ์ 5 (คือกิเลสอย่างหยาบที่คอยขัดขวางการเจริญสมาธิ) ให้ได้ก่อนจึงจะเจริญกรรมฐาน ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกันกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ว่า ผู้ปฏิบัติที่ต้องการบรรลุโมกษะ จะต้อง
พยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอ และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน 

 2. ประเด็นทีแ่ตกต่างกัน 
ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าวิธีการบ าเพ็ญตนอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติ (ตบะ) หรือ

การทรมานร่างกายเพ่ือการหลุดพ้นที่เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการบ าเพ็ญตบะเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต อาทิเช่น อูรธวพาหุ คือ การยกแขนคาไว้จนแขนค้าง เอกบาท คือ การยืนขาเดียวจน
แข็ง ปัญจตปามสี คือ การนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟรอบข้าง กลางแสงแดด ศรไคยา คือ การนอนบน
ตะปูหรือหนามแหลม นชิมุษฏะ คือ การก ามือไว้จนเล็บงอกทะลุอุ้งมือ เป็นต้น ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบที่
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แตก ต่างอย่างเห็นได้ชัดกับพุทธศาสนาเถรวาท ในข้อปฏิบัติ หรือการด าเนินชีวิตที่ผิดพลาดไปจาก
ทางอันถูกต้อง คือมัชฌิมาปฏิปทา นั่นคือที่สุด 2 หรืออันตา 2 ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงห้าม ไม่ให้
ประพฤติตน ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข และอัตตกิลม
ถานุโยค การสร้างความเดือดร้อน ล าบากให้แก่ตนเอง คือ การบีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อน เพ่ือ
บรรลุผลที่หมายด้วยวิธีทรมานตนเอง เช่น การบ าเพ็ญตบะต่างๆ ที่นิยมกันใน หมู่นักบวชอินเดีย
จ านวนมาก32  เพราะหนทางทั้งสองอย่างนี้ พระพุทธองค์ท่านทรงได้กระท าบ าเพ็ญมาแล้ว จึงไม่ใช่
หนทางเพ่ือความ ส าเร็จในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
 
4.5 เปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

พระพุทธศาสนา สอนให้พุทธศาสนิกชนฝึกฝนตนเองเพ่ือให้เกิดปัญญา เรียกว่า อธิปัญญา
สิกขา (สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง) ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงซึ่ง
ปัญญาในทรรศนะพระพุทธศาสนา ไม่ได้หมายถึงความเฉลียวฉลาดของมันสมองของมนุษย์ แต่เป็น
ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติตามความเป็นจริงของชีวิต ดังแสดงในเมฆิยเถรวัตถุ ดังนี้  

“...จิต เป็นสภาวะที่ดิ้นรน ไปในอารมณ์ ทั้ง 6 มีรูปารมณ์ เป็นต้น ที่มักจะ
กวัดแกว่งหวั่นไหว ไม่อาจจะตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์เดียวได้นาน เช่น ทารกไม่อาจ         
ทรงตัวอยู่ในอริยาบถเดียวได้นาน เป็นต้น การรักษาจิตก็เช่นกัน จิตนั้นยาก  ที่จะให้
ด ารงอารมณ์ธรรม เป็นที่สัปปายะธรรม ได้นาน และห้ามยาก มักซ่านไปในวิสภา
คารมณ์ คืออารมณ์ที่ขัดแย้งกัน เพราะจิตมักมีความยินดีพอใจในกามคุณ 5 เมื่อจิต
ถูกพรากจากกามคุณ 5 ให้หยุดนิ่ง อยู่ในวิปัสสนากรรมฐาน จิตก็จะดิ้นรนไปมาไม่
อาจจะตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์ไปมา ไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ธรรมที่เป็นสัปปายะได้
นาน แต่ผู้มีปัญญาย่อม สามารถควบคุมจิต ให้ตรงได้ เหมือนดั่งช่างศร สามารถดัด
ดัดลูกศรให้ตรงได้...”33 
อธิปัญญาสิกขา (สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง) เป็นวิธีการปฏิบัติตน ท าให้เป็นผู้มีปัญญาอย่าง 

ประเสริฐสามารถ หยั่งรู้ถึงความเกิด และความดับของสภาวธรรม ผู้ปฏิบัติตนย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่า 
ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้ว วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นศาสตร์เดียวที่สามารถพิสูจน์
และเห็นผลได้เฉพาะตัวผู้ปฏิบัติ โดยไม่จ ากัดกาลแต่อย่างใด เป็นศาสตร์เดียวที่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้อง ให้หลุดพ้นไปจากอ านาจการครอบง าของอาสวะกิเลส  ตั้งแต่เบาบางจนกระทั่ง
ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง วิปัสสนามีสภาวะพิจารณาเห็น หมายถึง กิริยาที่รู้ชัด ความก าหนดหมาย 
ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่าง
แจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท าลายกิเลสปัญญาเครื่อง
น าทาง ความเห็นแจ้ง34 ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น 

                                                        
32 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพ 

มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 63. 
33 ขุ.ธ. 25/33-34/35-36. 
34 อภิ.สงฺ. 34/55/36-37. 
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นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา35 โดยพิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏในสังขาร36 รู้ชัดทั้งคุณและ
โทษแห่งกาม ตลอดจนทางออกจากกาม37 สามารถเพิกถอนกิเลสบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ตามความเป็น
จริงในอริยสัจ 4 ว่า นี้คือ ทุกข์ นี้คือทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ 
(ความดับทุกข)์ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความ
ดับทุกข ์เห็นทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหลาย)38 

ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท าให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง และดับ
กิเลสเป็นสมุจเฉทตามข้ันตอนของโลกุตตรมัคคจิต ซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิต 
ซึ่งดับกิเลสหมดไม่เหลือ จึงดับสังสารวัฏไม่เกิดใหม่อีกเลย ปัญญาที่เกิดจากวิปัสสสนา เรียกว่า ญาณ 
เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ในทางพุทธศาสนาเรียก ญาณทัสสนะ (คือ เห็นด้วยปัญญา) ญาณที่เกิดแก่ผู้
บ าเพ็ญวิปัสสนาโดยล าดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมาย คือ มรรคผลนิพพาน เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นความจริง
ด้วยปัญญาแล้ว ผู้นั้นจะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล ดังนั้น ผลของการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานก็คือการบรรลุเป็น พระอริยบุคคล ซึ่งม ี4 ประเภท ดังนี้  
 1. พระโสดาบัน เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้ 3 ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส ชื่อว่าได้ก้าวหน้ามุ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้ ไม่มีทางตกต่ า มีความแน่นอนที่จะ
ส าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ท่านจึงมีชื่อว่า สัมโพธิปรายนะ39 
 2. พระสกทาคามี พัฒนาตนได้มากกว่าพระโสดาบันอีกขั้นหนึ่ง เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต้น
ได้ 3 ประการ คือ คือ ท าราคะ โทสะ และโมหะ ให้เบาบางลง เป็นผู้กลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียว        
จะไปเกิดในในสุคติภูมิ อันได้แก ่มนุษย์ เทวดา พรหม บ้างก็เรียกว่า บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป40 
 3. พระอนาคามี พัฒนาตนได้มากกว่าพระโสดาบัน และพระสกทาคามี คือ เป็นผู้บ าเพ็ญ 
สมาธิบริบูรณ์ เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในตัว ยั่งยืนคงระดับ มีพ้ืนฐานมั่นคง สามารถขจัดสังโยชน์ขั้นต่ าทั้ง 
5 ได้ หมายถึง สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ ไม่เวียนมาเกิดอีกในกาม
ภูม ิเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์41  

 4. พระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์สามารถละกิเลสที่เหลือได้สิ้นเชิง คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะและอวิชชา จะไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารอีก เป็นผู้บรรลุความส าเร็จและท าให้
แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมแล้ว คือ บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม หมายถึง
อรหัตตผล หรือนิพพาน จึงเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษอันยอดยิ่ง เพราะสามารถละอาสวะทั้งหลายอันท าให้
เศร้าหมอง ปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า พระขีณาสพ42 

                                                        
35 ม.มู. 12/82/70. 
36 ขุ.ธ. 25/277-279/118. 
37 ม.มู. 12/170/171. 
38 ส.ม. 19/1071/583. 
39 อภิ.ปญฺจ.อ. 3/31/67. 
40 องฺ.สตฺตก. 23/15/23. 
41 ขุ.ธ. 25/236/106. 
42 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 33. 
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 ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ การ
น าเอาอาตมันเข้าไปอยู่ร่วมกับพรหมัน ที่เรียกว่า โมกษะ หรือพรหมัน หมายถึง การปฏิบัติโดยการ
รวมเอาโยคะ หรือมรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือเป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมีพลังส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกัน เช่น การประกอบกรรมโยคะ และการประกอบภักติโยคะ หรือการกระท าใด ๆ นั้น 
จะต้องประกอบไปด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ43 ขั้นตอนการปฏิบัติราชโยคะเป็นขั้นตอน
การพัฒนาจิตในระดับข้ันสูง มี 4 ขั้นตอน คือ 

    1. ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่งจิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้า 
พระอิศวรหรือพระศิวะ 

    2. ขั้นสมิปยัม คือ การเข้าฌานฟอกจิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็นเจ้า 
    3. ขั้นสรุปยัม คือการฟอกจิตให้แน่วแน่จนตัวกลืนหายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า 
     4. ขั้นสยุชยัม คือ การรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับพรหม หรือปุรุษะซึ่งเป็นเทพสูงสุดอัน 

เป็นยอดปรารถนาของพวกสันยาสี44 
ราชโยคะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับโยคะทั้ง 3 ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ เพราะการปฏิบัติ

เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้น ถือเป็นการปฏิบัติที่เน้นทางจิตใจ และราชโยคะเป็นการปฏิบัติ
ฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในอ านาจ และให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพสิ่งทั้ง 
หลายว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน แม้ผู้ปฏิบัติจะยึดหลักโยคะข้อใดเป็น
หลักส าคัญ แต่จะต้องปฏิบัติโยคะข้ออ่ืน ๆ ด้วยให้เป็นโยคะสมังคี หรือมรรคสมังคีด้วย เพราะโยคะ
แต่ละประเภทมีความส าคัญในตัวเอง และการบรรลุโมกษะของผู้ปฏิบัติก็แตกต่างกันตามวิธีหรือ
แนวทางที่เลือกปฏิบัติ โยคะมรรคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในฐานะเป็นวิถีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดู45  

1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต จะต้อง        

ประกอบด้วยวิชชา คือ ความรู้ หมายถึง รู้ทุกข์ รู้ทุกขสมุทัย คือ รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ทุกขนิโรธ คือ รู้
ความดับทุกข์ รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ รู้ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์ เห็นทุกข์และ
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหลาย เปรียบเทียบมีความคล้ายคลึงกันกับหลักค าสอนทางศาสนาของ
พราหมณ-์ฮินดู ทีก่ล่าวว่า บุคคลกระท าสิ่งใดก็ย่อมจะได้สิ่งนั้น แต่การกระท านั้นจะต้องประกอบด้วย
วิทยา คือความรู้ (พฺรหฺมวิทฺยา) ดังนั้น การจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตจะต้องประกอบด้วยวิทยา 
มิฉะนั้น การกระท านั้นจะพินาศไป ฉะนั้น ทั้งสองศาสนาจะเน้นที่เรื่องความรู้คล้ายกัน 

พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา คือ การ

                                                        
43 องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, (กรุงเทพมหานคร : สหพรการ

พิมพ์, 2523), หน้า 2. 
44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 33-34. 
45 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52-53. 
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ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา เป็นหลักค าสอนที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธ
ศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน        
ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เน้นทางจิตใจที่คล้ายกันกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในแง่ที่ว่า ราชโยคะ
เป็นการบ าเพ็ญเพียรขั้นอุกฤษฏ์เพ่ือให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส46 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
โยคะทั้ง 3 ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ เพราะการปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้น ถือเป็นการ
ปฏิบัติที่เน้นทางจิตใจเช่นเดียวกันกับพระพุทธศาสนา และราชโยคะเป็นการปฏิบัติฝึกฝนจิตใจให้อยู่
ในอ านาจ และให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพสิ่งทั้ง หลายว่าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน 

2. ประเด็นที่แตกต่างกัน 
พระพุทธศาสนามีทรรศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต คือ      

พระนิพพานว่า วิปัสสนากรรมฐาน เป็นศาสตร์เดียวที่สามารถพิสูจน์และเห็นผลได้เฉพาะตัวผู้ปฏิบัติ 
โดยไม่จ ากัดกาลแต่อย่างใด เป็นศาสตร์เดียวที่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ให้หลุดพ้นไป
จากอ านาจการครอบง าของอาสวะกิเลส ตั้งแต่เบาบางจนกระทั่งปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง วิปัสสนา
กรรมฐาน เป็นวิธีการปฏิบัติตนท าให้เป็นผู้มีปัญญาอย่างประเสริฐสามารถ หยั่งรู้ถึงความเกิด และ
ความดับของสภาวธรรม ผู้ปฏิบัติตนย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่า ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
แล้ว เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา (สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง) 

ส่วนในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิต กล่าวคือ การท าสมาธิเป็นหนทางทีจะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต คือ การบรรลุโมกษะ หรือ
พรหมัน และยังแสดงว่า การท าสมาธิ ด้วยการคิดถึงความมีอยู่ของอาตมันซ้ าแล้วซ้ าอีก อวิทยา หรือ
มายา (ภาพที่เกิดจากความเข้าใจผิด) เกี่ยวกับจักรวาลก็จะหมดไปในที่สุดบุคคลผู้ที่ต้องการหลุดพ้น 
จะต้องท าสมาธิ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าไปสู่การรู้แจ้งถึงพรหมัน ด้วยการเข้าไปรวมอยู่กับพรหมันนั้น47  

ส่วนทรรศนะที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่ง ในแนวทางการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต ก็คือ พระพุทธศาสนามีทรรศนะที่ว่า อธิปัญญาสิกขา (สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง) เป็นวิธีการ
ปฏิบัติตนท าให้เป็นผู้มีปัญญาอย่างประเสริฐสามารถ หยั่งรู้ถึงความเกิด และความดับของสภาวธรรม 
โดยพิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏในสังขาร รู้ชัดทั้งคุณและโทษแห่งกาม ตลอดจน
ทางออกจากกาม  สามารถเพิกถอนกิเลสบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ตามความเป็นจริงในอริยสัจ 4 ว่า         
นี้คือ ทุกข์ นี้คอื ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)์ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) เธอ
รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์ เห็นทุกข์
และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหลาย ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท าให้ปัญญารู้แจ้งสภาพ
ธรรมตามความเป็นจริง และดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามขั้นตอนของโลกุตตรมัคคจิต ซึ่งมีพระนิพพาน
เป็นอารมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิต ซึ่งดับกิเลสหมดไม่เหลือ จึงดับสังสารวัฏไม่เกิดใหม่อีกเลย ปัญญาที่

                                                        
46 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
47 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, อ้างแล้ว, หน้า 101. 
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เกิดจากวิปัสสสนา เรียกว่า ญาณทัสสนะ (คือ เห็นด้วยปัญญา) เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ผู้ปฏิบัติตน
ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่า ได้บรรลุนิพพาน คือ เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้ว  

ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อธิบายว่า ประการสุดท้ายของวิธีการปฏิบัติที่จะบรรลุโมกษะ         
ก็คือ ความรู้แจ้ง (ชญาณโยคะ) และถือว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นการรวมเอาโยคะ หรือ
มรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือเป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมีพลังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ
โมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น 
การประกอบกรรมโยคะ และการประกอบภักตโิยคะ หรือการกระท าใด ๆ นั้น จะต้องประกอบไปด้วย
ชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ48 อาตมันไม่สามารถจะถูกบรรลุได้โดยการสอน หรือการศึกษาพระ
เวท แต่สามารถถูกบรรลุได้โดยบุคคลผู้ที่อาตมันเลือกและโดยบุคคลผู้ที่อาตมันแสดงธรรมชาติที่
แท้จริงของอาตมันแก่เขา รวมทั้งบุคคลผู้ปราศจากความยึดมั่น และรู้แจ้งถึงชัยชนะของอาตมันหรือ
พระเจ้า (Lord) โดยความกรุณาของพระเจ้า บุคคลนั้นย่อมบรรลุโมกษะได้ อาตมันนี้ไม่สามารถจะ
บรรลุได้ด้วยการสั่งสอน ด้วยความรู้ (ระดับโลก) หรือแม้แต่ด้วยการได้ยินได้ฟังมาก อาตมันย่อมถึงแก่
บุคคลผู้ที่อาตมันเลือกเท่านั้น อาตมันย่อมเปิดเผยตัวเองบุคคลเช่นนั้น49 อาตมันนี้ไม่สามารถจะบรรลุ
ได้โดยบุคคลผู้ปราศจากก าลังหรือโดยความประมาทหรือโดยตบะที่ไร้จุดหมาย แต่บุคคลผู้พยายาม
ด้วยวิถีทางเหล่านี้ ถ้าเขาเป็นผู้รู้อาตมันนี้ย่อมเข้าไปสู่ที่อยู่ของพรหมัน50 พระเจ้าย่อมปรากฏตัวต่อ
บุคคลผู้มีความภักดีสูงสุดและสถิตมั่นในบุคคลนั้น การรู้แจ้งพรหมันไม่สามารถที่จะบรรลุได้หาก
ปราศจากความจงรักภักดี คือการประกอบภักตโิยคะ 
  
4.6 เปรียบเทียบภาวะหลังบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ภาวะของบุคคลผู้บรรลุนิพพาน เป็นสภาวะของการหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงมีคุณค่าในทาง
ปฏิบัติ มีค าเรียกชื่อที่แสดงคุณลักษณะของผู้บรรลุนิพพาน ซึ่งมีท้ังความหมายในแง่บวก และในแง่ลบ 
เป็นค าเรียกเพ่ือแสดงความยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงาม บริสุทธิ์ ประเสริฐ หรือได้บรรลุ
จุดหมายสูงสุดแล้ว เช่น อรหันต์ (ผู้ควรหรือผู้ไกลจากกิเลส) ขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวะแล้ว) อเสขะ (ผู้ไม่
ต้องศึกษา ผู้จบการศึกษาแล้ว) ปริกขีณภวสังโยชน์ (ผู้หมดสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ในภพ) วุสิต
วันต์หรือวุสิตพรหมจรรย์ (ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว) กตกรณีย์ (ผู้ท ากิจที่ต้องท าเสร็จแล้ว) โอหิตภาระ 
(ผู้ปลงภาระแล้ว) อนุปปัตตสทัตถ์ (ผู้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้ว) สัมมทัญญาวิมุตต์ (ผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูก
ถ้วน) อุดมบุรุษ(คนสูงสุด คนเยี่ยมยอด) มหาบุรุษ (คนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์สุขของพหูชน และมีอ านาจเหนือจิตของตน) สัมปันนกุศล (ผู้มีกุศลสมบูรณ์) บรมกุศล (ผู้มี
กุศลธรรมอย่างยิ่ง)51 ผู้บรรลุถึงพระนิพพานจะมีคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้ คือ 

                                                        
48 องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
49 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, อ้างแล้ว, หน้า 100. 
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
51 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2532), หน้า 241. 
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 1. ภาวะทางกาย ผู้ได้เจริญกาย หรือมีกายที่พัฒนาแล้ว คือ ได้ฝึกอบรมพัฒนาความ 
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ โดยรู้จักอยู่ดีมีสุขอย่างเกื้อกูลกันกับสิ่งสรรพ และ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะให้การรับรู้ทางอินทรีย์ 5 เช่น ดู ฟัง เป็นไปด้วยสติและเพ่ือปัญญา และให้การใช้
สอยเสพบริโภคต่าง ๆ เป็นไปอย่างพอดีที่จะได้คุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์จริง ไม่หลงใหลไปตามอิทธิ 
พลของความชอบใจ หรือไม่ชอบใจ ไม่ลุ่มหลงมัวเมา มิให้เกิดโทษ แต่ให้เป็นคุณ มิให้ถูกบาปอกุศล
ครอบง า แต่หนุนให้กุศลธรรมงอกงาม 
 2. ภาวะทางศีล ผู้ได้เจริญศีล หรือมีศีลที่พัฒนาแล้ว คือ ได้พัฒนาความประพฤติ มีพฤติ 
กรรมที่ดีงามในความสัมพันธ์ทางสังคม โดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี ไม่ใช้กาย
วาจา และอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ แต่ใช้เป็นเครื่องพัฒนา
ชีวิตของตน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม 
 3. ภาวะทางจิต ผู้ได้เจริญจิต หรือมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว คือ ผู้ฝึกได้อบรมพัฒนาจิตใจ         
ให้สด ใส เบิกบาน ร่าเริง ผ่องใส โปร่งโล่ง เป็นสุข เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีน้ าใจ
เมตตากรุณา ศรัทธา กตัญญูกตเวทิตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน สงบ มั่นคง         
มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
 4. ภาวะทางปัญญา ผู้ได้เจริญปัญญา หรือมีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือ ได้ฝึกอบรมพัฒนา
ปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะ ใช้ปัญญาแก้ไข
ปัญหา และดับทุกข์ได้ปลดเปลื้องตนให้บริสุทธิ์ปลอดพ้นจากกิเลส มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา โดยมีจิต 
ใจเป็นอิสระสุขเกษมไร้ทุกข์52 

ผู้บรรลุโมกษะ จะเป็นอิสระจากแนวคิดแห่งชีวิตทางวัตถุ เขาจะมีความสงบ ไม่มีความเร่า
ร้อน ความเร่าร้อนของมนุษย์ กระท าเพ่ือประโยชน์เฉพาะตน ตัณหาอันเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้บดบัง
ความกระจ่างแจ้งเสีย มิให้เขามองเห็นวิญญาณของตนเอง เพราะมุ่งแสดงแต่ความคับแคบ เมื่อใดเรา
รู้แจ้งถึงวิญญาณ เราก็ได้เห็นภาวะภายในอันล่วงเสียซึ่ง อัตทิฏฐิ (ตัวเขา-ของเรา) และมีความสัมพันธ์
กับภาวะทั้งหมด เมื่อรู้ซึ้งถึงข้ันนี้ เรียกว่า การรู้แจ้งตน (Self-Realization) ผู้รู้แจ้งตนอย่างนี้ถือว่าเข้า 
ถึงโมกษะหรือความหลุดพ้นแล้ว แต่ยังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เป็นชีวิตสมบูรณ์แบบคือเปลี่ยนสภาพ
เป็นเทพในร่างมนุษย์กลายเป็นอภิมนุษย์ (Superman) ผู้ไม่มีกิเลสตัณหา มีใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ตลอดไป เพราะรู้ว่าทุก ๆ ชีวิตเป็นละอองอณูของพระเจ้าสูงสุด ดังนั้นทุกๆ ชีวิตจึงเป็นผู้รับใช้นิรันดร 
เขาจะไม่มองตามแนวคิดทางวัตถุว่าบางคนสูง หรือบางคนต่ า สภาวะที่สูงกว่า และต่ ากว่านั้นไม่ถาวร
พระสาวกผู้รู้แจ้งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปรากฏหรือไม่ปรากฏ ทั้งไม่ยั่งยืนส าหรับบุคคลเช่นนั้น ทั้งก้อน
หินหรือทองค ามีค่าเท่ากันนี่คือระดับพรหมัน53 

ภัควัทคีตากล่าวถึงหลักการสภาวะหลังการหลุดพ้นซึ่งมีความภักดีต่อพระเป็นเจ้า คือ 
 1. เป็นผู้ไม่เกลียดชังต่อสรรพสัตว์ มีเมตตากรุณาโดยแท้ ปราศจากอหังการ มมังการสม่ า 
เสมอในทุกข์และสุข คอยแต่จะให้อภัย 

                                                        
52 เรื่องเดียวกัน, หน้า 242. 
53 กฤษณะ สังคีตทาน, ภควัท-คีตาแปล ฉบับเดิม เล่ม 1-2 โศลก 53, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาร, 

2541), หน้า 559-560. 
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 2. เป็นผู้สันโดษเนืองนิจ เป็นผู้ประกอบในสมาธิ บังคับจิตใจได้ มีความตั้งใจมั่นคงมีใจ
และปัญญาแน่นแฟ้น ในอนาคตภักดีต่อเรา เขาผู้นั้นย่อมเป็นที่เคารพของเรา 
 3. เป็นผู้ไม่เดือดร้อนจากผู้ใด และผู้ใดไม่เดือดร้อนจากโลก ผู้ใดพ้นจากความยินดีความ
ยินร้ายผู้นั้นเป็นที่รักของเรา 
 4. ผู้ใดไม่มุ่งต่ออะไร บริสุทธิ์ ขมักเขม่น วางเฉย พ้นจากความกลัว สละเสียซึ่งความ
ปรารถนาทุกสิ่ง ภักดีต่อเรา ผู้นั้นเป็นที่รักเรา 
 5. ผู้ใดวางตัวสม่ าเสมอในศัตรูและมิตร ในการได้รับการนับถือและการดูหมิ่นมีความสม่ า 
เสมอในหนาว ร้อน สุข ทุกข์ เว้นจากการคลุกคลี คนที่วางตนให้เท่ากัน ไม่นินทาและสรรเสริญ         
มีความนิ่ง มีความสันโดษ ไม่ติดที่อยู่ มีความม่ันคง มีความภักดีผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของเรา 
 6. ส่วนผู้ใดตั้งม่ันในศรัทธา นับถือเราเป็นอย่างยิ่ง มีความภักดี บ าเพ็ญ อมฤตธรรมตามที่
กล่าวมาแล้ว ผู้นั้นเป็นยอดที่รักของเรา 

ดังนั้น ความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้ามีความส าคัญมากกว่าความรู้ตามคัมภีร์  ความจงรัก 
ภักดีต่อพระเป็นเจ้านั้น ต้องแสดงออกทางด้านบริการสังคม ด้วยการรักเพ่ือนมนุษย์ (Philanthropy) 
เพราะผู้ที่รักเพ่ือนมนุษย์อย่างจริงใจนั้นจะต้องก าจัดความถือตัว ความก าหนัดยินดี ความเห็นแก่ตัว 
ให้หมดไปก่อนจะบริการเพ่ือนมนุษย์ 

1. ประเด็นที่คล้ายกัน 
สภาวะผู้บรรลุนิพพานแล้วในปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท มีชื่อเรียกว่า วิสุทธิเทพ หมายถึง 

เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย54 ส่วน
ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรียกผู้บรรลุโมกษะ หรือพรหมันแล้วว่า เทพ เพราะถือว่าการที่เข้าไป
อยู่ร่วมกับพระเจ้า หรือพระพรหมก็ย่อมเป็นสาวกของพรหม หรือเทพ ที่คล้ายกัน 

ส่วนลักษณะที่คล้ายกันอีกประการหนึ่ง คือ สภาวะผู้บรรลุนิพพานจะมีความประพฤติที่ดีงาม 
มีความเมตตาเป็นพ้ืนฐาน พร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์รับใช้สังคม เป็นผู้ไม่มีกิเลส
ตัณหา และไม่มีความประมาทในชีวิต ส่วนผู้บรรลุโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะมีภาวะ
จิตใจที่เมตตาประกอบคุณงามความดี เป็นผู้ไม่มีกิเลสตัณหา มีใจกว้าง มีความเสียสละเพ่ือเพ่ือน
มนุษย ์ด้วยการบริการรับใช้สังคม 

2. ประเด็นที่แตกต่างกัน 
ปรัชญาทั้งสองศาสนาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยการ

บริการรับใช้สังคม ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่า เป็นการจงรักภักดีต่อพระเจ้า แต่ปรัชญา
ศาสนาพุทธเถรวาทไม่เห็นด้วย เพราะไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้า 

ส่วนที่แตกต่างกันของทั้งสองศาสนาอีกประการหนึ่ง ก็คือ สภาวะทางปัญญา พุทธศาสนาเถรวาท
มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือใช้ปัญญาในการหลุดพ้น ใช้ปัญญาเพ่ือพิจารณารู้สภาวธรรมตามความ
เป็นจริง แต่ปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ปฏิบัติสมาธิอย่างเดียว ไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
จึงไม่สามารถปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา เพ่ือรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ จึงได้อยู่แค่ชั้นอรูปพรหม 
หรืออรูปภพ โลกเป็นที่อยู่ของพรหมไม่มีรูป 

                                                        
54 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 91. 



99 
 

 สรุปว่า ในปรัชญาของทั้งสองศาสนาจะมีลักษณะที่คล้ายกันในเรื่องภาวะทางกาย ผู้ได้เจริญ
กาย หรือมีกายที่พัฒนาแล้ว คือ ได้ฝึกอบรมพัฒนาทางกายภาพ โดยเฉพาะให้การรับรู้ทางอินทรีย์ 5 
มีการด าเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยสติและเพ่ือปัญญา ไม่ลุ่มหลงมัวเมา มิให้เกิดโทษ แต่ให้เป็นคุณ มิให้ถูก
บาปอกุศลครอบง า แต่หนุนให้กุศลธรรมงอกงาม 
 ผู้ได้เจริญศีลที่พัฒนาแล้ว จะมีพฤติกรรมที่ดีงามในความสัมพันธ์ทางสังคม โดยตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี ไม่ใช้กายวาจา และอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ แต่ใช้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของตน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์
สังคม 
 ผู้ได้เจริญจิตและมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว จะเป็นผู้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น        
มีน้ าใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญญูกตเวทิตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน สงบ 
มั่นคง มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 

ยังมีข้อแตกต่างกันด้านข้อปฏิบัติอยู่บ้าง เพราะปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าการ
กระท าการบูชาต่าง ๆ (กรรมโยคะ) และการจงรักภักดีอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้า (ภักติโยคะ) เป็นวิธี 
การหนึ่งที่จะท าให้ได้บรรลุโมกษะ แต่พระพุทธศาสนาปฏิเสธการบูชาและความภักดีต่อพระเจ้า 
เพราะทั้งสองวิธีนั้นมิใช่วิธีปฏิบัติที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ การที่บุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็โดยการ
ลงมือกระท าเท่านั้น ไม่ใช่การบูชาอ้อนวอนหรือภักดีต่อพระเจ้าแต่อย่างใด กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตาม
มรรคอันมีองค์ประกอบ 8 ประการ หรือที่เรียกว่า ไตรสิกขาเท่านั้น จึงจะสามารถบรรลุนิพพานได้ 

สภาวะผู้บรรลุนิพพานที่คล้ายกันอีกประการหนึ่งของทั้งสองศาสนาคือ จะมีความประพฤติที่
ดีงาม พร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์รับใช้สังคม เป็นผู้ไม่มีกิเลสตัณหา และไม่มีความ
ประมาทในชีวิต  
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท
กับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ผู้วิจัยสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาทั้งสองศาสนา ดังต่อไปนี้ 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระนิพพาน ดังนั้น ทรรศนะเป้าหมายสูงสุด
ของมนุษย์ในพระพุทธศาสนา ก็คือ การปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นภาวะที่ดับสิ้น จาก
กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ คือ นิพพาน ซึ่งแปลว่า 
การออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดซึ่งเป็นเหมือนเชือกที่ผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏ  ธรรมชาติที่หาเครื่อง
เสียบแทง (กิเลส) ไม่ได้ หรือแปลว่า ดับ หมายความว่า นิพพาน คือ สภาวะที่ดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง 
อยู่เหนือ อ านาจของกิเลส กรรมและวิบาก (ผลของกรรม) ซึ่งมีราคะโทสะและโมหะ เป็นมูลเป็น
สภาวะที่บริสุทธิ์ เป็นสภาวะแห่งความสุขสูงสุด เป็นสภาวะที่ไม่อาจจินตนาการถึงได้ ทั้งในความ 
หมายด้านลบหรือบวก เป็นสภาวะที่ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของสภาวะที่ปรุงแต่ง เป็นสภาวะที่หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทรมานทั้งปวง เพราะเป็นธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นิพพาน ว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมี
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว คือ ความสิ้นทุกข ์ 

นิพพาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สอุปานิเสสนิพพาน หมายถึง สภาวะของพระอริย- 
บุคคลผู้ได้บรรลุความสิ้นกิเลสสวะโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ห้าอยู่ ยังครองชีวิตอยู่ตามธรรม   
ขันธ์ 5 ก็ยังคงด าเนินไปตามหน้าที่ของมันอยู่ ความเจ็บปวด ป่วยไข้ ความแก่ ก็ยังคงปรากฏแก่
ร่างกายเป็นธรรมดา แต่ความทุกข์ทางจิตนั้น ไม่สามารถจะกระทบจิตของท่านได้ เพราะจิตของท่าน
เป็นสภาวะที่อยู่เหนือผลกระทบจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้วและจิตของท่านก็สามารถเข้าสู่สภาวะ
นิพพานเมื่อใดก็ย่อมได้ อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง สภาวะที่ดับทั้งกิเลสและขันธ์ห้าได้โดยสิ้นเชิง 
ท่านผู้ได้บรรลุนิพพานพร้อมทั้งการดับขันธ์ 5 ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป 

ลักษณะนิพพานเป็นอนัตตา คือ การอธิบายถึงนิพพานในฐานะเป็นอนัตตา (ไม่ใช่อัตตา) และ
การอธิบายถึงนิพพานในลักษณะปฏิเสธต่าง ๆ เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ได้ด้วยภาษามนุษย์ 
ได้แก่ นิพพานเป็นสภาวะ ไม่แก่ ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่เศร้าโศก ไม่มีภัย ไม่มีความเดือดร้อน เป็นสภาวะที่
ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล เป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีการเกิดใหม่ การแก่ 
และการตายอีก เรียกว่า เป็นการบรรลุอมตะ (ความไม่ตาย) เป็นต้น ส่วนการอธิบายถึงนิพพานใน
ฐานะเป็นบรมสุข นิพพานเป็นสภาวะที่สงบเย็นและสิ้นสุดความกระวนกระวาย อันเนื่องมาจากความ
คลายก าหนัดยินดีจากอ านาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน 

จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคน ก็คือ ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ และวิธีที่จะท าให้พ้น
จากความทุกข์ได้ก็ต้องขจัดอวิชชา คือความไม่รู้แจ้ง ตัณหา ความอยาก ความใคร่ในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง
กามทั้งหลายและอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น ทั้ง 3 ประการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ปกปิดพระนิพพาน เป็น
สาเหตุใหญ่ที่ท าให้หมู่สัตว์ยังต้องติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ เป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึง
พระนิพพานได ้ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพาน บุคคลจะต้องดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
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และละทิ้งความพึงพอใจในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นสิ่งรึงรัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกแห่งสังสารวัฏ ให้ได้โดยเด็ดขาด 
จึงจะสามารถบรรลุ หรือเข้าถึงพระนิพพานได้  

วิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงนิพพานนั้น ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือการปฏิบัติ
ตามทางสายกลาย ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักอริยมรรค 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้อง 
สัมมาสังกัปปะ ความคิดหรือความด าริถูกต้อง สัมมาวาจา การพูดค าดีสัมมากัมมันตะ การกระท าการ
งานที่ด ีสัมมาอาชีวะ การประกอบชีพโดยสุจริต สัมมาวายามะ การมีความเพียรพยายามที่ดี สัมมาสติ 
การระลึกในทางท่ีดีและสัมมาสมาธิ การตั้งจิตไว้ชอบ ซ่ึงพุทธศาสนาเถรวาท เน้นการฝึกสมาธิหรือฝึก
จิตที่เรียกว่า สมถกรรมฐาน อันเป็นทางที่จะน าไปสู่การที่จิตตั้งมั่นจนกระทั่งได้ฌาน 4 และอรูปฌาน 
4 แล้วน าอารมณว์ิปัสสนากรรมฐานมาพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง เพ่ือที่จะน าไปสู่
การบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งมี 4 ประเภท ดังนี้ คือ พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ 3 คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส พระสกทาคามี เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้ 3 ประการ
ข้างต้นเหมือนกับพระโสดาบันและเป็นผู้ท าราคะ โทสะและโมหะ ให้เบาบางลง พระอนาคามีสามารถ
ขจัดสังโยชน์ขั้นต่ าทั้ง 5 ได้ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ ไม่เวียน
มาเกิดอีกในกามภูมิ ส่วนพระอรหันต์สามารถละกิเลสที่เหลือได้สิ้นเชิง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะและอวิชชา จะไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารอีก เป็นผู้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะที่ยอดเยี่ยม หมายถึง อรหัตตผล หรือนิพพาน เป็นผู้บรรลุคุณวิเศษอันยอดยิ่ง เพราะสามารถละ
อาสวะทั้งหลายอันท าให้เศร้าหมอง ปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า พระขีณาสพ 
สภาวะผู้บรรลุนิพพานแล้ว จะมีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย ทางศีล ทางจิตและทางปัญญา           
ผู้บรรลุถึงนิพพานเป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์รับใช้สังคมและด าเนินชีวิต
อย่างไม่มีความประมาท 

ส่วนเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือโมกษะ แปลว่า การ
หลุดพ้น การถูกปลดปล่อยจากเครื่องพันธนาการ หรือความเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการให้ติดอยู่
ในโลก หมายถึง การที่ชีวาตมันของแต่ละบุคคลรู้แจ้งปรมาตมันหรือพรหมันและเข้าถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวกับพรหมัน หรือการที่อาตมัน (ชีวาตมัน) หลุดพ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิด
ของความทุกข์ท้ังมวล เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้ว ก็จะหมดความยึดมั่น
ความคิดที่ว่า มันเป็นสิ่งเดียวกันกับร่างกายซึ่งการหลุดพ้นดังกล่าว เรียกว่า การบรรลุโมกษะ ดังนั้น
โมกษะ จึงเป็นธรรมชาติหรือสภาวะที่เป็นอมตะของอาตมันของแต่ละบุคคล เป็นการรู้แจ้งตนเองของ
อาตมัน ไม่ใช่เป็นการรู้สิ่งอ่ืน แต่เป็นการรู้แจ้งความจริงที่มีอยู่แล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็น
เวลานานแล้ว  

เหตุที่อาตมันตกอยู่ใต้อ านาจของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ คือ อวิทยา หรือความไม่
รู้แจ้ง อาตมันจึงเข้าใจว่า ตัวมันเองเป็นสิ่งเดียวกับร่างกายภายนอก และความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
จิตใจ มันจึงยึดถือความคิดที่ว่าเรา และความคิดว่าของเรา อันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตใจ มันจึง
ยึดถือความคิดที่ว่าเราและความคิดว่าของเรา อันเป็นความคิดที่เกิด ขึ้นจากการสัมผัสกันระหว่าง
ความรู้สึกและโลกภายนอก เพราะเหตุนั้น อาตมันจึงตกอยู่ใต้อ านาจของการเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏ ทั้งหมดนั้นเป็นการหลอกลวงของสิ่งที่ไม่จริงกระท าต่อสิ่งที่เป็นจริง (อาตมัน) อาตมันของ
มนุษย์ทุกผู้ทุกนามสามารถท าลายเครื่องปกปิดที่ท าให้อาตมันเห็นสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันได้ 
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และในที่สุดก็จะบรรลุถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวมันเอง กล่าวคือ ความเป็นสิ่งเดียวกันกับปรมาตมัน
หรือพรหมัน 

วิทยา ก็คือ โมกษะ วิทยา คือ การที่ชีวาตมันรู้แจ้งตัวตนที่แท้จริงของตนเองว่าเป็นสิ่งเดียว 
กันกับปรมาตมันหรือพรหมัน เป็นการรู้แจ้งภายในถึงอาตมันที่ไม่สิ้นสุด เป็นอมตะ มีอยู่ทั่วทุกแห่งใน
จักรวาล โมกษะจึงหมายถึงการกลายเป็นพรหมัน เป็นชีวิตที่อมตะ เป็นสภาวะที่ปราศจากความรัก 
ความเกลียด ความเศร้าโศกและความกลัว ปราศจากบุญและบาป เป็นความบริสุทธิ์สูงสุด เป็นจิตและ
ความสุขสูงสุด 

โมกษะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชีวันมุกติ ได้แก่ การหลุดพ้นของผู้ที่หลุดพ้นแล้วแต่ยังมี
ชีวิตอยู่ เป็นการหลุดพ้นจากข้อผูกพันของความมีความเป็นที่ถูกปรุงแต่งขึ้น ร่างกายยังคงมีอยู่ต่อไป
แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกและวิเทหมุกติ  ได้แก่ โมกษะของผู้มีร่างกาย
แตกดับ คือ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว ไม่มีรูปกายปรากฏ จัดเป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับ
พรหมันอย่างแท้จริง โมกษะ มีสภาวะเป็นอันเดียวกันกับพรหมัน ดังนั้น สภาวะของโมกษะจึงเป็น
สภาวะที่อยู่เหนือการเจริญและการเสื่อมของวัฏฏะ อยู่เหนือการเกิดและการตาย เป็นสภาวะที่ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู ้ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน การอธิบายถึงสภาวะของโมกษะจึงถูกอธิบายเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะลบหรือลักษณะ
ปฏิเสธ ได้แก่ การอธิบายถึงโมกษะในฐานะเป็นสิ่งที่ปราศจากการเกิดและตาย ความกลัว ความหิว
กระหายปราศ จากบุญและบาป ปราศจากการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือหลักของเหตุและผล 
เป็นสภาวะที่ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยค าพูด เป็นสภาวะที่ไม่สามารถก าหนดคุณสมบัติได้ ส่วนการ
อธิบายถึงสภาวะ ของโมกษะอีกประการหนึ่งก็คือ การอธิบายในลักษณะบวก ได้แก่ การอธิบายถึง
โมกษะในฐานะเป็นบรมสุข (อานันทะ) เป็นสภาวะของความยินดีและความปลาบปลื้มสูงสุดเป็น
สภาวะที่สรรพสิ่งในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสูญสลายไป เป็นสภาวะที่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้รวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ผลที่ได้รับจากภาวะดังกล่าว ก็คือ อานันทะหรือความสุขสูงสุด 

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุโมกษะ หรือภาวะแห่งพรหมัน ซึ่งเป็นภาวะแห่งความสุขนิรันดร ด้วย
การปฏิบัติ 1) ท าลายอวิชชาให้หมดสิ้นไป ด้วยการเรียนพรหมวิทยา 2) การปฏิบัติโยคะมรรค คือ          
1) ชญาณโยคะ คือ ความรู้แจ้ง ความเข้าใจธรรมชาติของพระพรหมันซึ่งมีอยู่ในตน 2) กรรมโยคะ คือ
การปฏิบัติด้วยการประกอบการงานตามหน้าที่ 3) ภักติโยคะ คือ ความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้า มอบ
กายถวายชีวิตต่อพระเป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง 4) ราชโยคะ เป็นการปฏิบัติฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในอ านาจ และ
ให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพสิ่งทั้ง หลายว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน ผู้บรรลุโมกษะแล้วจะมีภาวะที่ประกอบคุณงามความดี มีความเสียสละ
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยการบริการรับใช้สังคม ซ่ึงถือว่าเป็นการจงรักภักดีต่อพระเจ้า  

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน  
ในทรรศนะความหมายของเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพานและโมกษะ หมายถึง การหลุดพ้น

จากความทุกข์ทั้งปวง สาเหตุหลักของการเวียนว่ายตายเกิด อันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล คือ
อวิชชา ความไม่รู้แจ้งทีค่ล้ายกัน  

ส่วนความหมายของโมกษะและนิพพานในทรรศนะของทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังนี้ คือ
นิพพานในทรรศนะพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ธรรม หรือสภาวธรรม หรือสภาวะความจริงที่เข้าถึง
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ได้ บรรลุได้ เป็นธรรมที่บุคคลสามารถรู้เห็นได้เอง อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน ในทรรศนะของ
ปรัชญา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พรหมันหรือโมกษะ หมายถึง สภาวะที่อาตมันที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลรู้
แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับปรมาตมันหรือพรหมัน  

ส่วนทรรศนะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนของทั้งสองศาสนาอีกประการหนึ่ง ก็คือ พุทธ
ศาสนาเถรวาท กล่าวว่า การบรรลุพระนิพพาน คือการดับกิเลสตัณหา เป็นสภาวะที่อยู่เหนืออ านาจ
ของกิเลส กรรม และวิบาก เป็นสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยใด ๆ ปรุงแต่ง พระนิพพานไม่ใช่ต้นก าเนิดของ
สรรพสิ่ง มิได้แปรสภาพเป็นพระเจ้าหรือเป็นปฐมวิญญาณหรือเป็นโลก ส่วนปรัชญาศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู กล่าวว่า พรหมันหรือพระเจ้าหรือศูนย์รวมปฐมวิญญาณ เป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่งในโลกและ
จักรวาล  

ส่วนหลักค าสอนที่ส าคัญคือเป้าหมายสูงสุดในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สอนเรื่องการมี
ตัวตน (อัตตา) พรหมันมีฐานะเป็นพระเจ้า ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทสอนเรื่องการไม่มีตัวตน (อนัตตา) 
ไม่มีพระเป็นเจ้า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากพรหมและไม่ได้กลับคืนสู่พรหมัน ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งแท้จริงที่เป็น
แหล่งก าเนิดของสรรพสิ่ง นี้เป็นทรรศนะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนของทั้งสองศาสนา 

อย่างไรก็ตาม แม้ความหมายจะถูกอธิบายต่างกัน แต่การอธิบายถึงประเภทจะพบความ
คล้ายกัน กล่าวคือในทรรศนะทั้งสองศาสนา แยกประเภทของเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ออกเป็น 2 
ประเภทเหมือนกัน คือ สอุปาทิเสสนิพพานนั้นเปรียบเทียบได้กับชีวันมุกติ อนุปาทิเสสนิพพาน
เปรียบเทียบได้กับวิเทหมุกติ ส่วนการอธิบายถึงลักษณะของนิพพานและโมกษะ ที่คล้ายกัน ก็คือ ใน
ฐานะเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการเกิดและการตาย อยู่เหนือกาลเวลา เป็นสภาวะที่ปราศจากความทุกข์
ทั้งมวล ปราศจากความหิวกระหาย ปราศจากบุญและบาป ปราศจากความโศกเศร้า เป็นสภาวะที่เป็น
อมตะ และเป็นสภาวะที่มีอยู่ และการใช้ค าในลักษณะปฏิเสธในการอธิบายถึงสภาวะของปรัชญาทั้ง
สองศาสนา เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาของมนุษย์ได้ รวมทั้งการอธิบายถึงสภาวะใน
ฐานะเป็นบรมสุข คือ เป็นความสุขสูงสุด  

ส่วนวิธีการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงสิ่งสูงสุด ก็มีทั้งส่วนที่แตกต่างและคล้ายคลึง กล่าวคือ การบูชา 
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และการอุทิศตนต่อพระเจ้าว่าเป็นวิธีที่จะท าให้บรรลุถึงโมกษะ แต่
พระพุทธศาสนาเถรวาท คัดค้านความคิดและวิธีการเช่นนั้น แต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือการเน้นการปฏิบัติ
สมาธิ หรือการฝึกจิตที่ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรียกว่า ราชโยคะ พระพุทธศาสนาเถรวาท ก็มี
การปฏิบัติสมาธิ หรือการฝึกจิตที่เรียกว่า การปฏิบัติสมถกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่ฝึกจิตให้สงบใจ 
และวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานเพ่ือพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 
น าพาให้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง น าพาออกไปจากสังสารวัฏไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก อาจกล่าวได้
ว่า การบรรลุโมกษะตามทรรศนะของปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ชีวาตมันกับพรหมันจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นั่นคือ การบรรลุของชีวาตมันขึ้นอยู่กับความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้า
หรือพรหมัน และสภาวะแห่งการหลุดพ้น คือ สภาวะที่ชีวาตมันมีชีวิตนิรันดรอยู่ร่วมกับพรหมัน 
โมกษะ ก็คือพรหมัน ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างนั่นเอง 

สภาวะผู้บรรลุนิพพานแล้ว จะมีความประพฤติท่ีดีงามท้ังทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปัญญา 
พร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์รับใช้สังคม และไม่มีความประมาทในชีวิต 
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ผู้บรรลุโมกษะแล้วจะมีภาวะจิตใจที่ประกอบคุณงามความดี มีความเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
ด้วยการบริการรับใช้สังคม ซ่ึงการปฏิบัติเช่นนี้ ถือว่าเป็นการจงรักภักดีต่อพระเจ้า 

ดังนั้น สภาวะผู้บรรลุนิพพานและผู้บรรลุโมกษะแล้วจะมีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย 
ทางศีล ทางจิต จะมีภาวะจิตใจที่ประกอบคุณงามความดี มีความเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยการ
บริการรับใช้สังคมที่คล้ายกัน 

ส่วนที่แตกต่างกันของทั้งสองศาสนา ก็คือ สภาวะทางปัญญา พุทธศาสนาเถรวาทใช้ปัญญาเพ่ือ
การหลุดพ้น ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือให้เกิดปัญญา ใช้ปัญญาพิจารณารู้สภาวธรรมตาม
ความเป็นจริง แต่ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณารู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง 
เพ่ือการหลุดพ้น เพราะปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวเพ่ือเข้าถึงโมกษะ ไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน         
จึงไม่สามารถปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญาเพ่ือรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ จึงได้อยู่แค่ชั้นอรูปพรหม หรือ
อรูปภพ โลกเป็นที่อยู่ของพรหมไม่มีรูป 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาท
กับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในทรรศนะเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์
ของทั้งสองศาสนานั้นได้อย่างชัดเจน ถึงความหมาย ประเภท ลักษณะและวิธีการขั้นตอนปฏิบัติให้ถึง
เป้าหมายสูงสุดในทั้งสองศาสนาว่า มีส่วนที่คล้ายและแตกต่างกันอย่างไร จากการศึกษาเชิงเปรียบ 
เทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
ยังมเีรื่องท่ีน่าสนใจที่จะได้รับการศึกษาวิจัย อีกหลายประเด็น ได้แก่ 
 1. การศึกษาเชิงวิเคราะห์สอุปานิเสสนิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาทกับชีวันมุกติในปรัชญา
ศาสนาพราหมณ–์ฮินดู   
 2. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดสภาวะหลังการหลุดพ้นในทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท
กับปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู  
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ประทีป สาวาโย. สิบเอ็ดศาสนาของโลก. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2545. 
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ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่. ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2530. 
พุทธทาสภิกขุ. หลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดที่ 2 ประจ าปี 2500. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2511. 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหา-

นคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพ-

มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538. 



106 
 

พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค า). จุดเด่นของพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : ทรีโอแอด
เวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย จ ากัด, 2551. 

พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร์อภิธานวรรณนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ์ 
พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547. 

พระวิสุทธิวราภรณ์ (ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท). คู่มือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน. ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 
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วิชัย สุธีรชานนท์. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2534. 
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กายในพุทธศาสนามหายาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
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