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The thesis served its specific purposes: 1) to study moksha (ultimate goal for 

all souls to escape from the cycle of reincarnation) in Brahma-Hinduism’s 
philosophy, 2) examine it in Jainism’s, and 3) to draw comparisons of *it in both 
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:  
Moksha in Brahma-Hinduism connotes the state of purified atman (the 

essence of soul that is reborn) liberated from sufferings, becoming the single entity 
with Super Being (paramataman). In Brahma-Hinduism’s, Ignorance (avijja) prompts it 
to perform karma, causing it to be in the cycle of reincarnation. The practical way to 
attain moksha is performed through clear insight (jnana yoga), good deeds (karma 
yoga), faiths to God (bhakti yoga) and critically mental practice (raj yoga), until the 
purified atman becomes the single entity with God Brahma. 

Moksha in Jainism’s connotes the purified state of jiva (soul), liberated from 
sufferings (dukkha) and all defilements (kilesa). According to Jainim’s, ignorance 
(avijja) is the cause of making jiva (soul) be subject to karma, prompting jiva to be in 
the cycle of reincarnation. The highest goal of Jainism’s is to separate its particle of 
karma from jiva. The practical way to Jainism’s highest goal is to cultivate three 
jewels of: right belief, right knowledge and right conduct. Accordingly, ones who have 
attained moksha are to possess supreme states of wisdom, being omniscient; they 
attain complete attributes such as omniscience, omnipotence, and infinite bliss. 



 
ช 

 

Comparatively, two types of moksha in philosophies of both faiths are similar. 
They are pure, absolutely free, and immortal. In terms of differences, moksha in 
Brahma-Hinduism’s has the state of becoming the single entity with God Brahman, 
which is the highest god, acting as the focal centre of all souls while in that of 
Jainism’s is the mental state, omniscience. The highest goal in philosophies of both 
religions are also similar, that is, liberation from karmic powers of good and evil 
deeds. The second issue of their similarity is the same opinion on ignorance (avijja) in 
the nature of atman/jiva, which prompts either of them to perform karmic acts, 
leading each one to the cycle of reincarnation.  The further issue of their similar 
philosophy regards that knowledge is the device for demolishing ignorance (avijja), 
believing that the right knowledge can lead followers to liberation, attaining moksha. 
It is also obvious that both faiths have different beliefs in the practical ways of 
achieving moksha. In Brahma-Hinduism’s, it is said that being loyal to God and 
entertaining Him can make followers have an audience with God and dwell with Him 
as they so desire and pray for, whereas Jainism’s stresses that followers, who rigidly 
behave and stringently follow founder’s teachings, are able to attain moksha.   
 
Keywords: Brahma-Hinduism’s philosophy, Jainism’s philosophy, Moksha 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู เป็นศาสนาฝ่ายเทวนิยม มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า และความศักดิ์สิทธิ์มี
ความเชื่อว่า พระพรหม คือ ผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวง เป็นผู้สร้างโลก สร้างเทพเจ้า สร้างจักรวาล 
สร้างสรรพสิ่ง รวมถึงการก าหนดชะตาชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์  เมื่อตาย
แล้วกจ็ะกลับคืนสู่พระองค์ดังเดิม พรหมเป็นศูนย์รวมและเป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณทั้งปวง วิญญาณ
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ-์ฮินดู เรียกว่า อาตมัน สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนก าเนิดมาจากพรหม วิญญาณ
ทุกดวงที่สิงสถิตอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนแยกออกมาจากพรหม ทุกครั้งที่ร่างเดิมแตกดับต้องไปอุบัติ
ในร่างใหม่ ท าให้ต้องผจญกับความทุกข์ในสังสารวัฏ จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏ อวิชชา คือ ความไม่รู้ เป็นเหมือนม่านคอยปิดบังมิให้อาตมันไม่รู้ความจริงว่า
ตนเองเป็นสิ่งเดียวกับพรหมัน เป็นเหตุให้มีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรา เป็นของเรา เข้าใจ
ผิดคิดว่าอาตมันเป็นอย่างเดียวกับร่างกาย ประสาทสัมผัส ใจ และปัญญา จึงท าให้เสวยสุข ทุกข์ ดีใจ 
เสียใจ ไปตามการกระท านั้น ๆ อวิชชาเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้สรรพสัตว์ต้องติดอยู่ในสังสารวัฏ
เวียนว่ายตายเกิด เมื่อใดอาตมันสามารถท าลายอวิชชาลงได้ เมื่อนั้นอาตมันก็จะหลุดพ้นจาก
พันธนาการทั้งปวง แล้วคืนสู่สภาพที่แท้จริงของตน การหลุดพ้นนี้เรียกว่าสภาวะแห่งโมกษะ1 เมื่อ
อาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้ว ก็จะหมดความยึดมั่นถือมั่นกับความคิดที่ว่า      
มันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ท้ังมวล สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมี
สภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน คือ มีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ และ 
จะไม่กลับเข้าไปสู่ร่างกายใด ๆ อีก2 ผู้บรรลุโมกษะถือได้ว่าเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในชาติปัจจุบัน 
ส าเร็จกิจของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ-์ฮินดู  

ปรัชญาศาสนาเชน เป็นศาสนาที่เกิดจากการปฏิรูปของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนา 
อเทวนิยม ศาสดาองค์สุดท้าย มีพระนามว่า พระมหาวีระ ซึ่งชาวพุทธนิยมเรียกในชื่อ นิครนถ์นาฏ
บุตร ปรัชญาเชนปฏิเสธเรื่องพระเจ้าที่จะมามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ และเชื่อว่าจักรวาลและโลกนี้
ประกอบไปด้วยวิญญาณของสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตทั้งปวง ทั้งจักรวาลและวิญญาณล้วนเป็นอมตะ 
ไม่สูญสลาย วิญญาณทุกดวงมีฐานะเท่าเทียมกัน ที่เหลื่อมล้ ากันก็ขึ้นอยู่ที่กรรม ผลของกรรมท าให้
วิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด3 เหตุที่ท าให้ท าให้ชีวะต้องมาเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ ก็คือ อวิชชา คือ ความไม่รู้จักธรรมชาติของชีวะตามความเป็นจริง เป้าหมายสูงสุด
ของชีวิตในปรัชญาศาสนาเชน ก็คือ การแยกกรรมออกจากชีวะ เพราะกรรมเป็นสิ่งบันดาลให้บุคคลมี
ความเป็นไปต่าง ๆ นานา ปรัชญาศาสนาเชน จึงมุ่งสอนวิธีปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกรรม เมื่อใดที่

                                                        
1
 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาตะวันออก, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน์, 2555), หน้า 34. 

2 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), หน้า 303. 
3 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 240. 
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ชีวะสามารถท าลายอวิชชาและกรรมลงได้ เมื่อนั้นชีวะก็จะหลุดพ้นจากกรรม หลุดพ้นจากการผูกพัน
กับวัตถุทั้งปวง สภาพของชีวะที่บรรลุโมกษะ จะบริสุทธิ์ดังเดิม สามารถรู้แจ้งถึงพลังเดิมอันมีอยู่ในตน 

มีความรู้สมบูรณ์ที่สุดและสูงที่สุด ที่เรียกว่า โมกษะ  
ทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาเชนต่างก็มีพ้ืนฐานแนวความคิดบางประเด็นที่คล้าย 

คลึงใกล้เคียงกันส่งผลและมีอิทธิพลต่อกัน โดยเฉพาะหลักค าสอนที่ส าคัญสูงสุดของปรัชญาทั้งสอง
ศาสนา นั่นก็คือ การบรรลุโมกษะ คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าการ
บรรลุโมกษะ ก็คือ การน าเอาอาตมันเข้าสู่พรหมัน ส่วนในปรัชญาเชน ถือว่าการบรรลุโมกษะ ก็คือ
การน าเอาให้ชีวะเข้าสู่แดนสิทธศิลา ชีวะจะมีภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณที่สามารถรู้ทุกสิ่งทุก
อย่าง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบประเด็นเรื่อง ความหมายของโมกษะ วิธีปฏิบัติเพ่ือ
ท าลายกรรม ท าลายอวิชชา และขั้นตอนของการบรรลุโมกษะ ก็จะท าให้ทราบการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
โมกษะ ในทั้งสองศาสนาจะมีสภาวะที่คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาปรัชญาทั้งสองศาสนาข้างต้นได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึน้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบโมกษะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับโมกษะใน
ปรัชญาเชน เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องโมกษะของปรัชญาทั้งสองศาสนาในเชิง
เปรียบเทียบ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปรัชญาโดยทั่วไป 

  
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
1.2.2 เพ่ือศึกษาโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 
1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ-์ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางขอบเขต ในการศึกษาเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนา
พราหมณ-์ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน โดยได้วางขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเก่ียวกับโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 
จากคัมภีร์ของศาสนาพรหมณ์-ฮินดูและศาสนาเชน  

 2. ศึกษาจากเอกสารคือ ต ารา หนังสือทั่วไป วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.4 วิธีการด าเนินวิจัย 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
จากเอกสาร (Document Research) โดยมีวิธีการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 1.4.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล 
 1. ส ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ต ารา หนังสือ เอกสาร 
บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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1.4.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมสอดคล้อง ตาม
กรอบวัตถุประสงค์  และสรุปประเด็นที่ส าคัญแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ในแต่ละประเด็น  

1.4.3 ขั้นน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาน าเสนอโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)      
  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบถึงโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ–์ฮินดู  
1.5.2 ได้ทราบถึงโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 
1.5.3 ได้ทราบถึงการเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดูกับโมกษะใน

ปรัชญาศาสนาเชน 
 
1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือ 

สุนทร ณ รังษี ได้ให้ความหมายของโมกษะไว้ในหนังสือ ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ 
ความว่า โมกษะ คือ สภาวะเป็นอันเดียวกันกับพรหมัน สภาวะของโมกษะเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการ
เจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิดและการตายเป็นสภาวะที่ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ 
ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว4 
 อดิศักดิ์ ทองบุญ กล่าวในหนังสือปรัชญาอินเดียว่า โมกษะ คือ การที่อาตมันหลุดพ้นจาก
การผูกพันยึดติดกับร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่ง
เดียว กับพรหมันแล้ว ก็จะหมดความยึดมั่นกับความคิดที่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย การหลุดพ้น
จากความคิดเช่นนั้นเรียกได้ว่า การบรรลุโมกษะ สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมีสภาพเหมือน 
กับพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน คือ มีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ และจะไม่กลับ
เข้าไปสู่ร่างกายใด ๆ อีก5 

ธนู แก้วโอภาส ได้กล่าวถึง ลักษณะของพรหมัน ไว้ในหนังสือปรัชญาศาสนาตะวันออกและ
ตะวันตก ดังนี้ คือ 

 1. สัต หมายถึง ความมีอยู่ของพรหมัน คือ แสดงให้รู้ว่าพรหมันนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่
ไม่มีอยู่ ในคัมภีร์อุปนิษัทได้กล่าวถึงการก าเนิดของโลกว่า อันดับแรกเกิดเป็นไฟ ต่อจากนั้น ก็เกิดเป็น
น้ า เป็นดิน และเกิดเป็นโลกตามล าดับ กถาอุปนิษัทกล่าวว่า ทุกสิ่งเกิดมาจากไฟ บางคัมภีร์กล่าวว่า
เกิดมาจากอวกาศก่อน มีข้อที่น่าสังเกตเก่ียวกับค าว่า สัต คือ ในขั้นแรกถือว่ามี อสัต และสัต เกิดจาก 
อสัต หรือเรียกว่า ภาวะ (ความมีอยู่) เกิดจากอภาวะ (ความไม่มีอยู่) หมายความว่าความมีเกิดจาก
ความไม่มี 

                                                        
4 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2537), หน้า 342. 
5 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), หน้า 303. 
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 2. จิต ค าว่า จิต เป็นค าตอบที่ว่า พรหมันมีอยู่ในลักษณะอย่างไร คือ การอธิบายหรือบอก
ให้ทราบว่า พรหมันนั้นมีอยู่ในลักษณะที่เป็นจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ 
            3. อานันทะ เป็นค าที่แสดงถึงคุณลักษณะของจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ว่ามี
สภาพเป็นความสุขหรือความบันเทิงสูงสุด ที่เรียกว่า นิรามิสสุข ค าทั้งสาม คือ สัต จิต และอานันทะ 
จึงเป็นค าที่แสดงถึงภาวะลักษณะขององค์สัมบูรณ์ คือ พรหมัน6 

สุมาลี มหณรงค์ชัย ได้กล่าวถึงความหมายของพรหมัน ไว้ในหนังสือ ฮินดู-พุทธ จุดยืนที่
แตกต่าง ความว่าพรหมัน หมายถึง ความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ เป็นสิ่งสัมบูรณ์ มีลักษณะเป็น
องค์รวมของสรรพสิ่งเพียงหนึ่งเดียว เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด หรือสิ่งแท้จริงสูงสุดฝ่ายจิตที่ไม่มี
รูปร่าง เป็นนามธรรม ถือเป็นฝ่ายจิตนิยม (Monism) พรหมัน คือ สิ่งที่ถูกรับรู้ (Object) และอาตมัน 
คือ สิ่งที่รู้หรือผู้กระท า (Subject)7 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาอินเดีย ใจความว่า อาตมันเป็นตัวตนภาค
หนึ่งของพรหม แตกออกมาจากปรมาตมัน ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่าวิญญาณทั้งหลาย คือ อาตมัน มา
จากปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน เมื่อวิญญาณดวงใดหลุดออกจากปรมาตมันแล้วจะเข้าสิงอยู่ในรูป
ต่าง ๆ ไม่สามารถนับภพนับชาติได้ และอาตมันมีสภาพความเป็นไปที่แตกต่างกันเพราะเหตุแห่งกรรม 
ท าให้มีการสืบเนื่องกันดั่งลูกโซ่ จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้นจากความเกิด กลับไปสู่แหล่งเดิม ดังใน
ฉานโทคยะอุปนิษัท สรุปว่า โลกทั้งหมดประกอบด้วยพรหม นั่นคือ ท่าน ท่าน คือ สิ่งนั้น นั่นคือ 
อาตมัน ดังนั้น อาตมัน คือ พรหม ใครรู้จักอาตมันจึงรู้จักพรหม หรือใครรู้จักสิ่งนี้ว่า ฉันเป็นพรหม จะ
กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่เทวดาก็ไม่อาจจะป้องกันเขาจากการกลาย เป็นพรหมได้ โดยการ
บ าเพ็ญโยคีให้ถึงที่สุด อาตมันก็จะรวมอยู่กับปรมาตมัน หรือเข้าถึงความเป็นพรหมนั่นเอง8 
          เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้กล่าวถึงหลักศรัทธาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไว้ใน
หนังสือลัทธิของเพ่ือน ใจความว่า 

 1. เชื่อว่าพระเป็นเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียว ซึ่งประทานความรู้ให้เห็นแจ้งเป็นองค์แห่ง
ความแท้จริง คือ พระพรหม แต่ประชาชนยังคงนับถือเทพเหมือนที่เคยนับถืออยู่ เนื่องเพราะลักษณะ
ของพรหมดังกล่าวยากท่ีชาวบ้านสามัญจะคิดเห็นตามไปด้วยได้ 
 2. เชื่อเรื่องกรรม โดยเชื่อว่าคนเราเกิดมาไม่เสมอภาคกันเพราะกรรม หรือการกระท าที่
ติดตัวแต่ละคน ผลการกระท าเมื่ออดีตภพเป็นเหตุให้ต้องมาปฏิสนธิในชาติปัจจุบัน และได้รับผลของ
การกระท าเมื่ออดีตชาติ และผลของการกระท าในปัจจุบันชาติ ไม่ได้หลีกหนีไปไหน แต่จะไปให้ผลใน
อนาคต วิญญาณทั้งหลายย่อมออกจากปฐมวิญญาณ คือ พรหม เปรียบดั่งประกายไฟที่กระเด็นออก
จากไฟมหึมาดวงเดิม หรือหยดน้ าที่หยาดออกจากมหาสมุทรกลาง ฉันใด วิญญาณแห่งสรรพสัตว์ก็

                                                        
6 ธนู แก้วโอภาส, ปรัชญา-ศาสนา ตะวันออก : ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสารการ

พิมพ์, 2529), หน้า 29. 
7 สุมาลี มหณรงค์ชัย, ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกต่าง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2546), หน้า 

56. 
8 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 15-16. 
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ย่อมออกมาจากพรหม ฉันนั้น วิญญาณดวงเดียวกันนั้น ย่อมเข้าสิงอยู่ในรูปต่าง ๆ จนกว่าวิญญาณนั้น
จะหลุดพ้น (โมกษะ) จากความเกิด กลับเข้าสู่แหล่งที่มาเดิม คือ พรหม9 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการบ าเพ็ญตบะไว้ในหนังสือพจนานุ-
กรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ใจความว่า การบ าเพ็ญเพียรทางกายและใจเพ่ือให้บรรลุถึงพระ 
พรหมันเป็นการบ าเพ็ญตบะจัดว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่ง ตบะ หมายถึง การบ าเพ็ญ
เพียรเพื่อก าจัดกิเลส พิธีข่มกิเลสโดยการทรมานตัว10  

วิโรจน์ นาคชาตรี กล่าวไว้ในหนังสือศาสนาเปรียบเทียบ ใจความว่า ความทุกข์เป็นปัญหา
ใหญ่ของมนุษย์ทุกคน เป็นสภาวะที่มนุษย์ไม่ต้องการพบแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ความทุกข์ใน
ศาสนาฮินดนูั้น คือ มายาที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์มีอยู่ 3 แบบ คือ 
 1. อาธยาตมิกะ หมายถึง ความทุกข์ทางกายและอารมณ ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากธรรมชาติภาย 
ในร่างกาย 
 2. อาธิเภาติกะ หมายถึง ความทุกข์ทางกายและอารมณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากธรรมชาติภาย 
นอกร่างกาย 
 3. อาธยาตมิกะ หมายถึง ความทุกข์ทางกายและอารมณ ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งเหนือธรรม 
ชาติ และสิ่งภายนอกร่างกาย11 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ให้ความหมายของการบ าเพ็ญตบะ
ไว้ในหนังสือสารานุกรมพระพุทธศาสนา ใจความว่า ตบะ หมายถึง การย่างกิเลสด้วยการทรมานร่าง 
กายให้ได้รับความล าบาก การบ าเพ็ญตบะเพ่ือให้พ้นทุกข์ มี 2 แนวทาง12 คือ  

   แนวทางท่ี 1 เป็นการทรมานร่างกายให้ได้รับความทุกข์เจ็บปวดสาหัสจึงจะละกิเลสได้  
 แนวทางท่ี 2 เป็นการบ ารุงบ าเรอให้ร่างกายได้รับความสุขเต็มท่ีด้วยกามคุณ  

การบ าเพ็ญตบะแนวทางท่ี 1 ได้รับความนิยมเชื่อถือจากพวกพราหมณ์ และพวกนักบวชนอก
ศาสนามากกว่า แนวทางที่ 2 วิธีการบ าเพ็ญตบะมีมากมายและพิสดารยากอย่างยิ่งที่คนธรรมดาจะ
ปฏิบัติได้ โดยเชื่อว่ายิ่งทรมานตนได้มากเท่าใด กิเลสก็จะหมดเร็วเท่านั้น ส่วนจะบ าเพ็ญตบะด้วย
วิธีการไหน แบบใดนั้น ขึ้นกับความถนัดและจริตของผู้นั้น ไม่ได้บังคับว่าต้องปฏิบัติเหมือนกัน  
 วรลักษณ์ พับบรรจง กล่าวไว้ในหนังสือคัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต ใจความว่าการ
ประพฤติพรหมจรรย์เป็นข้อวัตรปฏิบัติที่ส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งยวดของพวกพราหมณ์ฮินดูที่จะเข้าถึง
พระพรหมัน ถือเป็นเงื่อนไขในการจะเรียนพรหมวิทยาว่า นอกเหนือจากการบ าเพ็ญตบะและเจริญ
ศรัทธาด้วยการมีจิตใจที่ภักดีต่อพระเป็นเจ้าแล้ว จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ทั้งทางกายและทางใจ 
ซึ่งในฉานโทคยะอุปนิษัท ได้ยกย่องการประพฤติพรหมจรรย์ไว้มากว่าสิ่งที่  เรียกว่า ยัญกรรม จริง ๆ 

                                                        
9 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2514), หน้า 86. 
10 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : 

เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2546), หน้า 55. 
11 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง, 2542), หน้า 112. 
12 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 173. 
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แล้ว คือ การประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ศึกษาพรหมวิทยาจะบรรลุพรหมันโดยอาศัยการประพฤติ
พรหมจรรย์เท่านั้น ดังที่ปรากฏในฉานโทคยะอุปนิษัท ก่อนที่พระประชาบดีจะสอนพรหมวิทยาให้
พระอินทร์นั้น พระอินทร์จะต้องอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นานถึง 101 ปี13 

สถิต วงศ์สวรรค์ กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาตะวันออก ใจความว่า ภักติ หมายถึง การมอบใจ
ไว้กับสิ่งสูงสุดของตน หรือการมีใจแน่วแน่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเป็นลักษณะของความเคารพ ถ้าขาด
ความรู้ที่ถูกต้อง ความภักดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผู้มีความรู้ถูกต้องเท่านั้นจึงจะมีความภักดีที่ถูกต้องได้ และ
สามารถมอบตนไว้ในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระผู้เป็นเจ้ารับรองว่า ผู้ภักดีต่อเราไม่ดับสูญ แม้คน
บาปเมื่อภักดีต่อเราก็ยังกลับเป็นคนดีได้ จะประสบสันติอย่างสมบูรณ์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้อีกว่า         
จงปล่อยใจของท่านมายังเราเถิด อย่าได้เศร้าโศกเลย เราจะปลดเปลื้องท่านจากบาปทุกประการ  
พระผู้เป็นเจ้าย่อมเชิดชูผู้มีความภักดีในพระองค์ ทรงน าให้ข้ามพ้นสาครแห่งการเกิด การตาย         
ความภักดีในพระเจ้าเป็นความภักดีที่สูงสุด ผู้ภักดีในพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ว่าพระองค์ควบคุมเอกภพนี้
ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด ถ้าปราศจากความรู้ โมกษะจะเกิดขึ้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าย่อม
อ านวยความรู้แก่ผู้ภักดีพระองค์จนกว่าผู้นั้นสามารถเข้าถึงพระองค์ ความรู้ท าบุคคลให้บริสุทธิ์ไม่มี
อะไรบริสุทธิ์เท่ากับความรู้14   

วิชัย สุธีรชานนท์ กล่าวไว้ในหนังสือศาสนาเปรียบเทียบความว่า ราชโยคะเป็นการบ าเพ็ญ
เพียรขั้นอุกฤษฏ์เพ่ือให้จิตพ้นจากกิเลส เป็นการปฏิบัติธรรมของพวกสันยาสี มี 4 ขั้น ดังนี้ 
 1. ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่งจิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้า  
พระอีศวรหรือพระศิวะ 
         2. ขั้นสมิปยัม คือ การเข้าฌานฟอกจิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็นเจ้า 
             3. ขั้นสรุปยัม คือ การฟอกจิตให้แน่วแน่จนตัวกลืนหายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า 
           4. ขั้นสยุชยัม คือ การรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับพรหมหรือปุรุษะซึ่งเป็นเทพสูงสุดอัน        
เป็นยอดปรารถนาของพวกสันยาสี15 

ประยงค์ แสนบุราณ ได้ให้ความหมายของค าว่า เชน ในหนังสือปรัชญาอินเดียความว่า เชน 
มาจากค าว่า ไชนะ มีรากศัพท์มาจากค าว่า ชินะ แปลว่า ผู้พิชิต หมายถึง ผู้พิชิตกิเลสตัณหา และ
กรรมทั้งปวงได้หมดสิ้น ค าว่า เชน จึงหมายถึงผู้หมดกิเลสตัณหาทั้งปวง ไม่แวะเวียนอยู่ในโลกียวิสัย 
ซ่ึงเต็มไปด้วยกิเลสตณัหา16 

บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาฝ่ายบุรพทิศหลักไตรรัตน์ ใจความว่า มหาวีระผู้
เป็นศาสดาแห่งศาสนิกเชนนี้ ถึงแม้สิ้นชีพท าลายขันธ์ไปแล้ว ก็เหมือนกับยังทรงชีพอยู่ เพราะว่าเหล่า
สาวกได้ยึดเอารัตนะเป็นองค์ศาสดาแทนท่านสืบมา รัตนะอันเป็นหลักส าหรับเป็นที่ยึดแทนมหาวีระ
นั้นมีอยู่ 3 ประการ ซึ่งรวมเรียกว่า ไตรรัตน์หรือรัตนตรัย ดังนี้ 1) สัมยัคทรรศนะ ความเห็นชอบ         
2) สัมยัคชญาณ ความรู้ชอบ 3) สัมยัคจริต ความประพฤติชอบ17 
                                                        

13 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หน้า 116-117. 
14 สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2545), หน้า 27-28. 
15 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงกมล, 2534), หน้า 33-34. 
16 ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547), หน้า 31. 
17 บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญาฝ่ายบุรพทิศ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 169. 
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สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ศาสนาสากล ใจความว่า 
ศาสนิกชนศาสนาเชนต้องมีความเห็นชอบ คือ เชื่อมั่นต่อพระชินะผู้เป็นศาสดาของศาสนาเชนนี้ว่า 
เดิมทีมหาวรีระก็เป็นเพียงปุถุชนธรรมดาเรานี่เอง แต่อาศัยความพากเพียรอันแรงกล้า จึงได้มีปุรณ
ญาณบรรลุถึงความรอดพ้นจากสังสารวัฏ และสั่งสอนผู้อ่ืนให้ตรัสรู้ตามได้ด้วยดี เรียกพระชินะเสีย
ทีเดียวว่า อรหันต์ สรรพัชญชิเนศวรสรรพัญญู หรือภควัตก็ได้ ศาสดาของศาสนาเชนเชื่อว่า ผู้ที่จะ
บรรลุสัมยัคทรรศนะนั้น มีหลักที่จะบรรลุแตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล  บางคน
บรรลุสัมยัคทรรศนะโดยผ่านนิสรคะ บางคนบรรลุโดยผ่านการศึกษาจากคัมภีร์ เดิมที่ท่านก็เป็นปุถุชน
ธรรมดา อาศัยความเพียรพยายามอันแรงกล้า จึงบรรลุความหลุดพ้นเป็นพระชินะ ผู้ชนะกิเลสได้18 

สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวถึงหลักอนุพรต ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ศาสนา ใจความว่า
หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ หลักอนุพรต 5 ประการ (ศีล 5) และมีวิธีปฏิบัติเช่นเดียว 
กับนักบวช แต่ไม่เคร่งครัดเหมือนนักบวช โดยแสดงไว้ ดังต่อไปนี้  
           1. อหิงสา ได้แก่ การไม่เบียดเบียน ไม่ท าลายชีวิต ข้อนี้ถือว่าเป็นยอดศีลของศาสนาเชน 
ส าหรับอนุพรตในข้อ 1 คือ อหิงสามีรายละเอียดในการแบ่งชั้นของสัตว์ออกเป็นประเภท ตามความ 
สามารถทางประสาทสัมผัส และตามลักษณะที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่ ผู้ที่มีศรัทธานับถือศาสนาเชนจะ
ฆ่าหรือกินสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ จะท าได้เฉพาะที่มีอายตนะทางสัมผัสอย่างเดียว คือ ผักหญ้า  
            2. สัตยะ คือ การพูดความจริง ความสัตย์ไม่พูดเท็จ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใด ๆ 
        3. อัสตียะ คือ ไม่ลักขโมย ไม่หลบเลี่ยงภาษี ไม่ใช้หรือท าเงินปลอม และไม่โกงชั่งตวงวัด 
          4. พรหมจริยะ คือ การไม่ประพฤติผิดในกาม 
         5. อปริครหะ คือ การไม่โลภ ไม่ควรมีข้าวของมากเกินจ าเป็นส าหรับคฤหัสถ์ ศีลหรือ      
อนุพรตก็เพลาลงมาพอเหมาะแก่คฤหัสถ์ ส าหรับนักบวช หรือสาธุก็เคร่งครัดมากขึ้น19 

นงเยาว์ ชาญณรงค์ ได้กล่าวถึงอชีวะในปรัชญาศาสนาเชน ไว้ในหนังสือปรัชญาอินเดีย 
ความว่า อชีวะ (Ajiva) คือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณ และปราศจากสัมปชัญญะ มี 5 ชนิด คือ                          
 1. บุคคล ได้แก่ วัตถุ (Matter) แปลว่า สิ่งที่อาจจะรวมเข้ากันได้และแยกออกจากกันได้ 
วัตถุต่าง ๆ สามารถรวมกันเป็นวัตถุใหญ่ได้ และสามารถแยกกันเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ได้ อนุภาคที่เล็ก      
ที่สุด เรียกว่า ปรมาณู (Atom) ปรมาณูที่รวมกันเข้าเป็นรูป เรียกว่า สังฆาฏะหรือขันธ์ ร่างกายของ
เราและวัตถุธรรมชาติต่างก็เป็นรูปผสมของปรมาณู คือ ดิน น้ า ไฟ ลม 
 2. อากาศ หรือเทศะ (Space) มี 2 อย่าง คือ โลกากาศ ได้แก่ที่ที่เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์
ในโลกนี้ และอโลกากาศ ได้แก่ ที่ว่างที่อยู่ภายนอกโลกออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า อวกาศ  
 3. กาล (Time) หมายถึง อัตรฐานที่บอกถึงการสืบต่อ การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไป 
ความใหม่ ความเก่า ของสิ่งทั้งหลาย ปรัชญาเชนได้แบ่งกาลออกเป็น 2 ชนิด คือ กาลแท้ ได้แก่ อัตร-
ฐาน คือ ภาวะที่ตั้งอยู่  กาลแท้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุด ไม่กินเนื้อที่ ไม่มีน้ าหนัก ก าหนดไม่ได้        

                                                        
18 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร), ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

2548), หน้า 429. 
 19 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง, 2534), หน้า 429. 
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แต่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป จึงเรียกว่า นาสติกกาย ส่วนกาลสมมติ ได้แก่ กาลเวลาที่ก าหนดขึ้นเป็น 
วินาที นาที ชั่วโมง วันเดือนปี สมัย โดยถือเอาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเป็นเครื่องก าหนด 
     4. ธรรม (Motion) คือ การเคลื่อนไหว หรืออาการท่ีไม่หยุดอยู่ของสิ่งทั้งหลาย ความมีอยู่
ของธรรม อนุมานจากสิ่งทั้งหลายว่า ที่ใดมีการเคลื่อนไหวของสิ่งทั้งหลายที่นั้นย่อมมีธรรม 
 5. อธรรม (Rest) คือ สภาพที่ไม่เคลื่อนไหว หรืออาการที่หยุดอยู่กับที่ของสิ่งทั้งหลายตรง
ข้ามกับธรรม อชีวะ ในข้อที่ 1, 2, 4, และ 5 เรียกว่า อัสติกาย คือ มีรูปร่าง หรือกินเนื้อที่ มีน้ าหนัก 
ส่วน อชีวะในข้อที่ 3 เรียก นาสติกกาย คือ ไม่กินเนื้อที่ ไม่มีน้ าหนัก20 
 ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง ได้กล่าวถึงทรรศนะของกรรมไว้ในหนังสือ ความคิดส าคัญในปรัชญา
อินเดีย ใจความว่า ศาสนาเชนกรรมแบ่งตามขั้นพ้ืนฐานแห่งธรรมชาติ ได้ 8 ชนิด คือ 
   1. กรรมบดบังความรู้ (ชญานาวะระณียะ) 
            2. กรรมบดบังสหัชญาณ (ทรรศะนาวะระณียะ) 
            3. กรรมสร้างความรู้สึก (เวทะนียะ) 
           4.กรรมสร้างความหลอกลวง (โมหะนียะ) 
            5. กรรมก าหนดอายุ (อายุส) 
            6. กรรมสร้างรูปร่าง (นามัน) 
            7. กรรมก าหนดพันธุกรรม (โคตระ) 
            8. กรรมขัดขวางอ านาจ (อันตะรายะ) 

กรรมทั้ง 8 ชนิดแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็น อุตะระ-ประกฤติส อีกจ านวนหนึ่ง อุตะระ -
ประกฤติส สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกมาก จ านวนกรรมจึงขยายจ านวนออกไปได้มากมาย ในที่นี้ถือ
ว่ากรรมแบ่งตามมูละ-ประกฤติส 8 ชนิด และอุตะระ-ประกฤติส อีก 158 ชนิดเท่านั้น21 

ฟื้น ดอกบัว ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ศาสนาเปรียบเทียบ ใจความว่า หลักค าสอนในคัมภีร์
ศาสนาเชน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ศาสนิกชนของเชนก าจัดกิเลสวะทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด เพ่ือบรรลุ
โมกษะ เป็นภูมิที่พ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น ศาสนิกชนของเชนจะต้องปฏิบัติธรรม
อย่างเคร่งครัด ต้องให้ค าปฏิญาณแก่พระในศาสนาเชน เพ่ือผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้ ชาวเชน
ถือค าปฏิญาณเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ศาสนิกชนที่เป็นฆราวาสพึงรักษา เป็นหนทาง
น าไปสู่ความส าเร็จในทุกกิจการ22  

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จันทร์ศิริ แท่นมณี ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “พระพรหมในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต” 

ใจความว่า พรหมัน หรือพระพรหม เป็นอันติมะสัจจะ ค าว่า “พรหม” ภายหลังความหมายได้เปลี่ยน
มาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

                                                        
20 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2542), หน้า 48-50.  
21 ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540),   

หน้า 73. 
22 ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณาการ, 2549),         

หน้า 127. 
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 1. ในฤคเวท พรหมัน หมายถึง ความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้อยค าอันเป็นสิ่งวิเศษ 
  2. ในคัมภีร์อุปนิษัทพรหมัน หมายถึง ความงอกงามความเจริญเติบโตความก้าวหน้า 
  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 สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง23  
ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ ได้กล่าวถึง กรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย” 
ใจความว่า ค าสอนเรื่องกรรมหรือการกระท า คือ เชื่อว่าการกระท าทั้งหลายจะส่งผลให้ต้องกลับมา
เกิดเพ่ือรับผลของกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมที่ก่อนั้นมี 3 ชนิด คือ กรรมดี กรรมชั่ว และกรรมที่
ท าตามปกติสม่ 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 าท่ีพระกฤษณะสอนให้อรชุนท ากรรมระดับนี้24 

พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร (จ าปาทอง) ได้กล่าวถึง ปรมาตมัน และหลักโมกษะ ในงาน
วิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับตรีกายในพุทธศาสนามหายาน 
มีใจความว่า ปรัชญาที่ถือว่าเป็นแก่นแท้ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น คือ หลักโมกษะ หรือปรมาต 
มัน ค าว่า ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รวมของสิ่งในสากลจักรวาล ซึ่งเรียกว่า พรหม 
ปรมาตมันกับพรหมัน คือ สิ่งเดียวกัน (หมายถึงพรหมไม่มีรูปร่าง) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 1. เป็นสิ่งมีเองเป็นเอง ไม่มีเบื้องต้น ท่ามกลาง และท่ีสุด 
 2. เป็นนามธรรม (ไม่มีรูปร่าง) สิ่งสถิตอยู่ในสรรพสิ่ง ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา 

 3. เป็นที่รวมของวิญญาณ (อาตมัน) ทั้งปวง 
 4. สรรพสิ่งในสากลจักรวาลล้วนเป็นส่วนย่อยที่ออกมาจากพรหม 

 5. เป็นอันติมะสัจจะ (ความจริงขั้นสูงสุด) 
 6. เป็นผู้ประทานความรู้ (ญาณ) ความคิด และความบันเทิง 
                                                        

23 จันทร์ศิริ แท่นมณี, “พระพรหมในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณ- 
ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2522, 195 หน้า.  

24 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่
มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, 307 
หน้า. 
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 7. เป็นสิ่งนิรันดร คือ คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง25 
บ ารุง ช านาญเรือ ได้กล่าวถึงชื่อต่าง ๆ ที่ใช้เรียกศาสนาเชน ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา

เปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนาเถรวาท” ใจความว่า ศาสนาเชนมี
ชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ชีวัตถิกาย (Jivatthikaya) ปาณะ (Pana) ภูยะ (Bhuya) สัตตะ (Satta) วิณณุ 
(Vinnu) เวยา (Veya) เจยา (Ceya) เชยา (Jeya) อายา (Aya) และรัมคณะ (Ramgana) เป็นต้น26 

พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย) ได้กล่าวถึง สัมยัคทรรศนะ ในงานวิจัยเรื่อง “การ-
ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท” ใจความว่า ศาสนาเชนมองว่า ความเชื่อของ
บุคคลย่อมแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดหมายเดียวกัน คือ ความถูกต้อง เมื่อได้บรรลุสัมยัคทรรศนะแล้ว 
ย่อมต้องมีคุณสมบัติทางศีลธรรมเหมือน ๆ กัน เช่นความไม่กลัว การไม่ติดข้อง ความมั่นคง ความ
ปราศจากความสงสัย ความระมัดระวัง ความไม่เห็นแก่ตัวมีจุดหมายอย่างแท้จริง มีความภักดีอย่าง
แน่วแน่ และต้องการเผยแพร่ความจริง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ความเห็นชอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญและ
ยิ่งใหญ่ในการท่ีจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต ได้แก่ การพัฒนาจิตให้เข้าถึงการบรรลุโมกษะ27 

พัชรภรณ์ คชสังสีห์ ได้กล่าวถึง การถือหลักมหาพรตส าหรับนักบวชของปรัชญาเชน ใน
งานวิจัยเรื่อง “ทรรศนะเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นในปรัชญาเชน” การถือหลักมหาพรต
ส าหรับนักบวช ในข้อที่ 5 มีชื่อว่า อปริครหะ (Aprigraha) คือ การงดเว้นจากการยินดียินร้ายใน
อารมณ์ท้ัง 5 มีรูป เป็นต้น พรตข้อนี้ส าหรับนักบวชที่สละทรัพย์สมบัติ และสิ่งทั้งปวงออกบวช แต่การ
สละทรัพย์สมบัติ ทางกายยังไม่เพียงพอ จึงต้องสละความรู้สึกเป็นเจ้าของที่อยู่ในจิตใจด้วย เพราะถ้า
ไม่สละความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วอาจจะท าให้กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติได้อีก ดังนั้น การไม่ยึด
ติด นักบวชจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งทางกาย และทางใจ การไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงรวมถึงความไม่ยึด
ติดในร่างกาย และจิตใจของตนด้วย ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นได้28 

Phra Nawleang Tejanyana ได้กล่าวถึง วิญญาณในปรัชญาศาสนาเชน ในงานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน” ใจความว่า ศาสนาเชน
มีความเชื่อว่า การเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์จะต้องพบกับความเจริญ และความเสื่อมเปลี่ยนไปตามยุค
ต่าง ๆ ศาสนาเชนพยายามสอนให้มนุษย์ดึงตัวเองออกจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้  เพราะการที่
มนุษย์ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั้น เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง ความเชื่อเรื่องวิญญาณของศาสนาเชน
แตกต่างจากความเชื่อในศาสนาอ่ืน ๆ เพราะศาสดามหาวีระทรงสอนไว้ว่า วิญญาณทั้งหลายมีอยู่ทั้ง

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

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2556, 170 หน้า. 

26 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2552, 314 หน้า. 

27 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2536, 125 
หน้า. 
 28 พัชรภรณ์ คชสังสีห์, “ทรรศนะเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นในปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2527, 159 หน้า. 
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ในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีอยู่ในคน ในสัตว์ ในต้นไม้ ในน้ า ในไฟ ในก้อนหิน ในลม และในพันธุ์ผัก
ต่าง ๆ วิญญาณของผู้กระท าความชั่ว อาจไปเกิดในร่างของสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข หมู งู กบ เป็นต้น 
บุคคลใดประพฤติชอบ ดวงวิญญาณของบุคคลนั้นจะล่องลอยไปสู่สวรรค์ซึ่งมีอยู่ 26 ชั้น เรียงขึ้นไป
โดยล าดับ ส าหรับรองรับดวงวิญญาณของผู้กระท าความดีมากและน้อย ชั้นสูงสุดของสวรรค์มีทวาร
เปิดติดกับนิพพาน หรือโมกษะอันเป็นแดนแห่งการหลุดพ้น29 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 เปรียบเทียบ หมายถึง การศึกษาเปรียบเทียบในด้านความเหมือนและความแตกต่างของ
โมกษะในศาสนาพราหมณ–์ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาเชน  
 1.7.1 นิยามศัพท์ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
        โมกษะ หมายถึง สภาวะแห่งการหลุดพ้น และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเลย 
         พรหมัน หรือปรมาตมัน หมายถึง ศูนย์รวมแห่งวิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด ที่มาก
ด้วยปัญญา เป็นวิญญาณอมตะ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็น
พระเจ้าองค์เดียวที่ปกครองสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้   
        อาตมัน หมายถึง ลมหายใจ แก่นแท ้วิญญาณหรือตัวตน 
        ชีวาตมัน หมายถึง ตัวตนย่อย หรือวิญญาณที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิต 
 1.7.2 นิยามศัพท์ปรัชญาเชน 
        เกวลญาณ หมายถึง ความรู้ขั้นสูงสุด ทีพ้่นจากกิเลสทั้งปวง เป็นสัพพัญญ ู
        โมกษะ หมายถึง ความหลุดพ้น ความปราศจากเครื่องรัดรึงทั้งปวง ความเป็นอิสระทาง
วิญญาณ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพ่ือเข้าสู่ความสุขและความสมบูรณ์อันเป็นนิรันดร 
        ชีวะ หมายถึง วิญญาณท่ีมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิต ที่มีอยู่ในโลกนี้  
         
 
 
 

                                                        
29 Phra Nawleang Tejanyana, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา

เชน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), 2556, 
135 หน้า. 



 

 

 
บทท่ี 2 

ศึกษาโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
  
2.1 ความเป็นมาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งในบรรดาศาสนาที่ส าคัญของโลกใน
ปัจจุบัน ต่อมาศาสนาพราหมณ์เรียกกันทั่วไปว่า ศาสนาฮินดู ซึ่ง ศาสนาฮินดู บางทีศาสนานี้เรียกว่า 
สนาตนธรรม แปลว่า ศาสนาเก่าแก่ หรือศาสนานิรันดร เพราะเป็นศาสนาที่มีมาก่อนประวัติศาสตร์ 
โดยไม่สามารถสืบหาจุดเริ่มต้นได้ และบางทีเรียกว่า ไวทิกธรรม แปลว่า ศาสนาที่เนื่องกับพระเวท
เพราะเป็นศาสนาที่ถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมของศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่มีศาสดาผู้
ก่อตั้งศาสนา ไม่มีศาสดาผู้เผยแผ่ค าสอน และก่อตั้งศาสนา ปรากฏแต่ฤษีผู้แต่งคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น วยา-
สะ แต่งคัมภีร์พระเวท อิติหาสะ และปุรานะ วาลมีกิ แต่งรามเกียรติ์ ปตัญชลี แต่งปรัชญาโยคะ มนู 
แต่งคัมภีร์มนูศาสตร์ สังกราจารย์ และรามานุชาจารย์ แต่งคัมภีร์อธิบายเวทานตะ เป็นต้น 

ศาสนาฮินดูเป็นประเภทเทวนิยม เพราะสอนเรื่องเทพเจ้า และกล่าวถึงเทพเจ้ามากมาย      
จึงเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม อีกต่อหนึ่งไม่มีระบบที่แน่นอนมาแต่เดิม ได้รับการปรับปรุงอธิบาย
เพ่ิมเติมมาโดยล าดับ สาระส าคัญทางคัมภีร์แตกต่างกันมากมาย บางคัมภีร์เชื่อในเรื่องเทพเจ้าสร้าง
โลก บางคัมภีร์กล่าวเชิงปฏิเสธในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก เทพเจ้าที่นับมีมากเหลือคณานับ นับถือเน้น 
หนักในเทพเจ้าต่าง ๆ กันตามส่วนของภูมิประเทศ เช่น ชาวอินเดียเหนือนับถือหนักไปทางพระศิวะ
ชาวอินเดียใต้นับถือหนักไปทางพระกฤษณะ เป็นต้น พิธีกรรทางศาสนาก็แตกต่างกันไป ตามภูมิ
ประเทศเช่นเดียวกันศาสนาฮินดูกับศาสนาพราหมณ์ เป็นที่แน่นอนว่าศาสนาพราหมณ์มีอายุเก่าแก่
กว่าศาสนาฮินด ูศาสนาฮินดูอยู่ในฐานะเป็นศาสนาใหม่ นักการศาสนาส่วนใหญ่เห็นว่าศาสนาทั้งสอง
เป็นศาสนาเดียวกัน ในระยะแรกเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์ และต่อมาวิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดู 
ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้รับรองหลักการหลายอย่างที่มีมาในศาสนาเดิม ต่างกันเฉพาะข้อที่ศาสนา
ฮินดูได้เพ่ิมเข้ามาใหม่เท่านั้น ศาสนาฮินดูได้แบ่งอายุของศาสนาออกเป็นยุค ๆ ปรากฏเป็นล าดับ ดังนี้ 
 1. ยุคพระเวท นับตั้งแต่ประมาณ 1,000 ปี ก่อน พ.ศ. จัดว่าเป็นยุคที่เก่าแก่ที่สุด พระเวท
นั้นบางทีเรียกว่า ศรุติ แปลว่า ได้สดับมา หมายความว่า ฤษีผู้ได้ฌานสมาบัติได้รับฟังหลักค าสอนมา
จากพระพรหมหรือจากเทพเจ้าสูงสุด ข้อความในคัมภีร์พระเวทเชื่อกันว่าเป็นเทวโองการ หรือเป็นเทว
บัญชา ในคัมภีร์พระเวทนั้นยังมีคัมภีร์ประกอบอีก 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
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เนื้อความยาว กล่าวถึงวีรบุรุษและหลักปรัชญา เช่น หลักปรัชญาภควัทคีตา กล่าวถึงเรื่องอาตมันและ
พรหมได้อย่างละเอียด ต่อมากลายเป็นคัมภีร์ทางศาสนาของอินเดีย ได้แก่ 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 เป็น
เหตุให้ปรัชญาอินเดียได้ขยายตัวขึ้นมากในยุคนี้ นักปราชญ์ในยุคนี้ เช่น กุมริละ สังกราจารย์รามานุช 
ภาลัก เป็นต้น  
 
2.2 ความหมายของโมกษะ 
 โมกษะ (Liberation) คือ อิสรภาพของวิญญาณ เป็นอุดมคติและคุณค่าสูงสุดในชีวิต เป็น
ชีวิตที่ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร นั่นคือ การปฏิบัติให้รู้จักตนเองว่าคือใคร 
พรหมคือใคร ในโลกนี้มีอะไรที่มีสาระส าคัญหรือมีค่าสูงสุด การรู้แจ้งในตนเองว่าเป็นพรหม และรู้แจ้ง
พรหมว่าเป็นปฐมวิญญาณของตน นี่คือรวมเอาวิญญาณ (อาตมัน) อันเป็นของตนไปรวมกับปฐม
วิญญาณ (ปรมาตมัน) จึงเรียกว่า การเข้าถึงโมกษะ คือ การปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระอย่าง
สมบูรณ์อันเป็นจุดหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โมกษะ คือ หลักความดีสูงสุดในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู มีหลักการส าคัญของศาสนาว่า “ผู้ใดรู้แจ้งในอาตมัน (วิญญาณ) ของตนเองว่าเป็น
อาตมันของพรหม ผู้นั้นย่อมข้ามพ้นจากสังสารวัฏ และไม่ปฏิสนธิอีก” ถือว่าเป็นความดีขั้นสูงสุด 
(Summum Bonum)  

โมกษะ (Moksa) หมายถึง ปล่อยไป ไม่ถูกสกัดกั้น การถูกปลดปล่อย มาจากรากศัพท์ว่า มุจฺ 
(Muc) มีความหมายว่า การท าตัวเราให้เป็นอิสระ อิสรภาพ การช่วยตัวเองให้เป็นอิสระ ความเป็น
อิสระ การปลดปล่อย โมกษะ หรือความหลุดพ้น จึงหมายถึง ภาวะที่ชีวาตมันเข้ารวมกับพรหมัน หรือ
เป็นเอกภาพกับพรหมัน เมื่อชีวาตมันรู้แจ้งเห็นจริงในภาวะที่แท้จริงของพรหมัน ขจัดความเห็นใน
ความแตกต่างระหว่างพรหมันและสิ่งต่าง ๆ เสียได้ ประจักษ์ชัดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแห่งชีวาต
มันและพรหมัน เมื่อนั้นก็จะบรรลุโมกษะ หรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และด ารงอยู่ใน
ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร1

  
โมกษะ คือ สภาวะเป็นอันเดียวกันกับพรหมัน สภาวะของโมกษะเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการ

เจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิดและการตาย เป็นสภาวะที่ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ 
ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว2 

                                                        
1 ไพฑูรย์ พัฒน์ยิ่งใหญ่, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531), หน้า 45. 
2 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหา-

วิทยาลัย, 2537), หน้า 342. 
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 โมกษะ คือ การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของความ
ทุกข์ท้ังมวล เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้วก็จะหมดความยึดมั่นกับความคิด
ที่ว่า มันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย การหลุดพ้นจากความคิดเช่นนั้นเรียกว่า การบรรลุโมกษะ สภาวะของ
อาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน คือ มีความบริสุทธิ์ 
ปราศจากมลทินใด ๆ และจะไม่กลับเข้าไปสู่ร่างกายใด ๆ อีก3 

โมกษะ คือ สภาวะที่ดับความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิง เป็นสภาวะที่
อิสระอย่างสมบูรณ์ที่อยู่เหนือความยินดียินร้าย หรือความรู้สึกทั้งหลายตลอดทั้งบุญและบาป4 
 Jadunath Sinha ได้กล่าวถึงความหมายของโมกษะไว้ว่า โมกษะ คือ ธรรมชาติที่แท้จริง
ของอาตมัน เป็นสิ่งที่นิรันดร ถูกปิดบังเพราะอวิทยา เมื่ออวิทยาถูกวิทยาก าจัดออกไป โมกษะย่อมถูก
รู้แจ้ง มันคือชีวิตที่เป็นนิรันดร และสูงสุด เป็นสภาวะที่มีอยู่ในเนื้อแท้ของอาตมัน หรือพรหมัน5 

สรุปว่า ความหมายของโมกษะ คือ การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึดติดกับร่างกายซึ่ง
เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เป็นสภาวะที่อาตมันมีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่อยู่เหนือความยินดียิน
ร้าย หรือความรู้สึกทั้งหลาย อยู่เหนือการเจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิดและการ
ตาย ตลอดทั้งบุญและบาป อาตมันจึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน 
 
2.3 คัมภีรใ์นปรัชญาศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

2.3.1 คัมภีร์พระเวท  
 พระเวท ประกอบด้วยคัมภีร์หลัก 3 คัมภีร์ ได้แก่ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท รวมเรียกว่า 
ไตรเพท ภายหลังต่อมาได้มีการรวบรวมบทสวดประเภทเวทย์มนต์คาถา ที่ใช้ส าหรับขจัดปัดเปุาเหตุ
เภทภัย ตลอดเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอีกคัมภีร์หนึ่งต่างหาก เรียกว่า อถรรพเวท ปัจจุบัน        
พระเวทจึงมีทั้งหมด 4 คัมภีร์ โดยแต่ละคัมภีร์เนื้อหาพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
 1. คัมภีร์ฤคเวท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมมันตระซึ่งแต่งเป็นร้อยกรองชนิดต่าง ๆ ถึง 17  
ประ เภทฉันท์ จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ เช่น เทพอัคนี เทพวายุ เทพ
อัศวิน เทพสุริยะ เทพมารุต เทพโสมะ เทพวายุ เทพสาวิตรี เป็นต้น ตามต านานเล่าว่า ผู้เรียบเรียง
คัมภีร์นี้คือเทพฤาษีเวทวยาส 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) 

                                                        
3 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), หน้า 313. 
4 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศ, 2555), หน้า 185. 
5 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy, Vols. I, II, (Central Book Egency : 

Calcutta, 1952), p. 578. 
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         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
ระหว่างโศลกกับร้อยกรองออกจากกัน ลักษณะของยชุรเวทด าจะเริ่มต้นด้วยโศลก และค าอธิบายสลับ
เป็นบทไป 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 
 3. คัมภีร์สามเวท 
 สามเวท เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยบทเพลงที่ใช้ส าหรับสวดในพิธีบูชา เนื้อหาของบทเพลงแต่ละ
บทไปในท านองสรรเสริญ หรือขอพรจากเทพ มีจ านวนทั้งหมด 1,549 มันตระ มันตระส่วนใหญ่ก็น า 
มาจากคัมภีร์ฤคเวทอีกชั้นหนึ่ง 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
ปัดเปุาสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย ขณะเดียวกันก็เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ถือเป็นคัมภีร์หนึ่งที่มีความ 
ส าคัญมาก พระราชามหากษัตริย์ ตลอดเหล่านักรบทั้งหลายในอดีตมักจะใช้เวทย์มนต์คาถาเหล่านี้ใน
การปูองกันตัว ขณะเดียวกันก็สามารถท าลายฝุายตรงกันข้ามเพ่ือให้ตนได้ชัย อถรรพเวทที่ตกทอดมา 
ถึงปัจจุบันมีเพียง 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 3 ภาค คือ  
 1. คัมภีร์สังหิตา หรือมันตระ ค าว่า สังหิตา แปลว่า ที่รวมหรือชุมนุม หมายถึง รวมหรือ
ชุมนุมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า บทสวดขับร้อง มนต์คาถา หรือสูตร ส าหรับใช้ในพิธีบูชายัญซึ่งอยู่ใน
รูปของร้องกรองหรือฉันท์ 



16 
 
 

 

 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 กลายเป็น 4 ภาค คือ 
คัมภีร์สังหิตา คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปษินัท 
  
2.4 หลักค าสอนในปรัชญาศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

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

ที่ก าหนดด้วยชาติก าเนิดด้วยศาสนาพราหมณ์6  

หลวงวิจิตรวาทการ ได้ให้ความหมาย วรรณะ แปลว่า สี เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่าง
พวกอริยกะชนผิวขาว ที่รุกเข้ามากับพลเมืองเจ้าถิ่นซึ่งเป็นคนผิวด า ในที่สุดจึงเป็นชั้นของคนอินเดีย7

 

จ านงค์ ทองประเสริฐ ให้ความหมายของ วรรณะ หมายถึง ชนชั้นที่ถือเอาชาติก าเนิดที่
แตกต่างกันด้วยอ านาจของพระพรหม8 

ศาสนาพราหมณ์ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบวรรณะ โดยการแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น 4 
ประเภท หรือ 4 วรรณะ โดยแยกตามสีผิว ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า การแบ่งชั้นคนในระยะแรกน่าจะถือ
ตามสีผิวซึ่งแต่เดิมมีเพียง 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. แพศย ์จ าพวกพลเรือน มีธุระทางท านาค้าขาย  
 4. ศูทร จ าพวกคนงาน มีธุระรับจ้างท าการงาน9  

แต่ต่อมาระบบวรรณะ ทั้ง 4 วรรณะ ได้แบ่งตามสีผิวแบบละเอียด และแบ่งตามลักษณะ
บทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ10 คือ 

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

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

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

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

2541), หน้า 7.   
10 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หน้า 75.   
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 1. วรรณะพราหมณ์ (Brahmana) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์
ของพระผู้เป็นเจ้า (พระพรหม) เป็นตัวแทนของความคิด สติปัญญา ได้แก่ พวกนักบวช นักปราชญ์ 
ครูอาจารย์ มีหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนา และเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมแก่ทุกชนชั้น
วรรณะ มีหน้าที่ในการศึกษาคัมภีร์พระเวท สั่งสอนศิลปวิทยาการชั้นสูง และสืบทอดคัมภีร์พระเวท 
โดยเป็นเป็นที่ปรึกษาของพวกกษัตริย์ พราหมณ์ จึงถือว่าตนเป็นวรรณะสูงสุดในสังคม สีประจ า
วรรณะ คือ สีขาว 
 2. วรรณะกษัตริย์ (Kshatriya) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า วรรณะกษัตริย์จัดเป็นพวกชนชั้น 
สูง มีก าเนิดจากพระพาหา (แขน) ของพระผู้เป็นเจ้า (พระพรหม) มีหน้าที่ปกปูองและบริหารบ้าน 
เมือง จึงต้องท าหน้าที่นักรบ เพ่ือปูองกันชาติบ้านเมือง และท าศึกสงคราม ได้แก่ นักรบ นักปกครอง 
เสนาอ ามาตย์ต่าง ๆ สีประจ าวรรณะ คือ สีแดง 
 3. วรรณะแพศย์ (Vaishya) ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า แพศย์เกิดจากพระโสณี (ตะโพก) 
บ้างก็ว่าเกิดจากพระอูรุ (โคนขา) ของพระพรหม จัดเป็นพวกชนชั้นสามัญ หรือชนชั้นกลาง ซ่ึงคนส่วน
ใหญ่ของสังคมเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจที่ค้ 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 ยังมีชนนอกวรรณะซ่ึงเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ เรียกว่า จัณฑาล เป็นที่รัง 
เกียจของทุกวรรณะ นักปราชญ์ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า บรรดานักบวช และพ่อค้าเผ่าอารยันได้กลาย 
เป็นวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ ส่วนทาสของอารยันได้กลายมาเป็นวรรณะศูทร ในวรรณะ
ทั้ง 4 นี้ วรรณะกษัตริย์ และวรรณะพราหมณ์ จัดเป็นวรรณะสูง วรรณะแพศย์เป็นวรรณะสามัญ ส่วน
วรรณะศูทรเป็นวรรณะต่ 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 ต้องประกอบอาชีพตามที่ก าหนดไว้เฉพาะคนในวรรณะ
นั้น ๆ เท่านั้น 
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 4. กฎเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ในสมัยโบราณมีกฎห้ามชาวฮินดูมีถิ่นฐานบ้านเรือนนอก
เขตประเทศอินเดีย และห้ามเดินเรือในทะเล แต่ปัจจุบันไม่ถือกันแล้ว11 

2.4.2 หลักอาศรม 4 
คัมภีร์พราหมณะ ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะน าไปสู่การหลุดพ้น หรือโมกษะ ได้แก่ การบ าเพ็ญ

เพียรตามขั้นตอนที่เรียกว่า อาศรม 4 อาศรม หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะที่
เป็นพราหมณ์วัยต่าง ๆ โดยก าหนดเกณฑ์คนไว้ 111 ปี แบ่งช่วงการใช้ชีวิตไว้ 4 ตอน ตอนละ 25 ปี 
ช่วงชีวิตแต่ละช่วง เรียกว่า อาศรม (วัย) อาศรมท้ัง 4 ช่วง มีดังนี ้

อาศรมท่ี 1 ปฐมวัย เรียกว่า พรหมจรยอาศรม เริ่มตั้งแต่อายุ 8–25 ปี ผู้เข้าสู่อาศรมนี้ เรียก 
ว่า พรหมจารี คือ วัยศึกษาเล่าเรียน คนที่ยังโสด หมายถึง เด็กชายในวรรณะต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มเรียน
จากอายุแตกต่างกันไป คือ 

  วรรณะพราหมณ์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 7–8 ขวบ 
 วรรณะกษัตริย์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 11-11 ขวบ 
  วรรณะแพศย์ เริ่มเรียนเมื่ออายุ 11-12 ขวบ12 
ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นพรหมจารี จะต้องเข้าสู่พิธีที่เรียกว่า อุปนยัน หรือ อุปนายนะ คือพิธี

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

 1. ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน 
 2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 

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

        1. ศึกษาคัมภีร์พระเวทได้ 
        2. สอนพระเวทแก่คนอ่ืนได้ 
        3. ท าพิธียัคนัม (เกี่ยวกับการบริจาค) ได้ 
        4. รับทานจากผู้ศรัทธาได้ 
        5. บริจาคทานแก่คนยากจน (ผู้อยู่ในวรรณะต่ า) ได้13 

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

2541), หน้า 277.   
12 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปวงปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส์โตร์, 2536), หน้า 34. 
13 ประทีป สาวาโย, สิบเอ็ดศาสนาของโลก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 112. 



19 
 
 

 

อาศรมที่ 2 (มัชฌิมวัย) เรียกว่า คฤหัสถ์ถาศรม อยู่ในช่วงอายุ 25-51 ปี เมื่อผ่านการ
ประพฤติพรหมจรรย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบจนจบแล้วก็บ าเพ็ญตนเป็นผู้ครองเรือน คือ 

  1. ช่วยพ่อแม่ท างาน 
   2. แต่งงามมีครอบครัว 
  3. ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 
ข้อที่ควรประพฤติอีกอย่าง ก็คือ การบูชาเทวดาในเวลาเช้าและค่ า ปฏิบัติตามธรรมเนียมของ

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

ปฏิบัติดังนี้ 
 1. มอบสมบัติให้บุตรธิดา 

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

กล้าพอที่จะเข้าสู่สภาวะแห่งการหลุดพ้นจึงออกไปอยู่ปุา เพ่ือบ าเพ็ญเพียรให้เกิดฌานสมาบัติ อาศัย
ผู้อื่นเลี้ยงชีพ ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป 

อาศรมท่ี 4 คือ สันยัสตาศรม อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ส าหรับผู้ปรารถนาความหลุด
พ้น (โมกษะ) จะออกบวชเป็น สันยาสี เมื่อบวชแล้วจะสึกไม่ได้ ค าว่า สันยาสี แปลว่า ผู้แสวงหาธรรม 
ผู้สละโลกออกไปสู่ปุา 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 ผืน จะให้แก่พราหมณ์ผู้ใหญ่ที่
มาร่วมพิธี สิ่งของประจ าตัวผู้บวช ได้แก่ ไม้เท้า ภาชนะรับอาหารหนังกวาง ผู้บวชจะดื่มปัญจคาวี 
(ปัญจคาวี คือ ของดีที่ได้จากวัว 5 อย่าง คือ น้ านมวัว มูลวัว ปัสสาวะวัว เนยใส และนมเปรี้ยว)14 
แล้วเข้าสู่พิธีบวชคุรุคนเดียวจะท าพิธีโดยการสวดมนต์บูชาพระเจ้า แล้วสอนให้ผู้บวชว่าตาม สอนแนว
ปฏิบัติให้แก่ผู้บวช แล้วผู้บวชจะโกนผม ห่มผ้าสวดมนต์ หลังจากนั้นก็จะให้สิ่งของมี ผ้าขาว เงิน ดอก 
ไม้จันทน์แก่พราหมณ์คนอ่ืน ๆ ที่มาร่วมงานกิจวัตรของสันยาสี ได้แก่ การสวดมนต์เช้า-เย็น การท า
พิธีลอยบาป คือ อาบน้ า ดื่มน้ าและสวดมนต์ตามคัมภีร์พระเวท บูชาเทพเจ้า แล้วใช้ขี้เถ้าทาตัว 
ปัจจุบันจะใช้ทาหน้าเท่านั้นรับประทานอาหารเพียงวันละมื้อ โดยการขอทาน ส าหรับผู้ที่อยู่นั้นจะท า

                                                        
14 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปวงปรัชญาตะวันออก, อ้างแล้ว, หน้า 21. 



20 
 
 

 

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 เพ่ือให้ตัวเองกลืนกลายเป็นลักษณะอัน

เดียวกันกับพระเจ้า 
 4. สยุชยัม คือ การเข้าถึงพระเจ้าจนตัวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเป็นจุดมุ่งหมาย

สูงสุดของสันยาสี เรียกว่า การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง คือโมกษะ อันเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุด
ของปรัชญาพระเวท15 

อาศรม 4 นี้จัดเป็นอุดมคติของชีวิตตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูในการถือปฏิบัติ เป็นวิถีชีวิตที่ 
สูงสุดที่ทุกคนควรด าเนินตามเพ่ือประโยชน์สุข ความส าเร็จในชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้า 

2.4.3 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 หม้อ
น้ า มีประค าคล้อง และถือธนู และทรงมีหงส์เป็นพาหนะ  

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

พระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก รวมทั้งเทวดาทั้งหลายด้วยลักษณะ
พระพรหมในระยะแรกไม่มีตัวตน แต่ครั้นเวลาต่อมา พวกพราหมณ์ได้พบข้อบกพร่องว่า เมื่อ         
พระพรหมไม่มีตัวตนประชาชนเคารพบูชาไม่ได้ พวกพราหมณ์จึงได้ก าหนดให้พระพรหมมีตัวตนมี 4 
พักตร์ สามารถมองดูได้ทั่วทิศ ลักษณะของพระพรหมเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม พระพรหมที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมนั้นหมายถึงจักรวาล เป็นวิญญาณของธรรมชาติ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ ท้องฟูา 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ ร่างกายของพระพรหม พระพรหมสิงสถิตในสิ่งเหล่านี้ พระพรหมเป็นอันติม

                                                        
15 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงกมล, 2534), หน้า 33. 
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สัจจะที่ไม่อาจอธิบายได้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจวัดได้ เป็นพ้ืนฐานความรู้ทั้งปวง ไม่หยาบ ไม่ละเอียด ไม่สั้น
ไม่ยาว ปราศจากกลิ่น แสง เสียง เทศะ เป็นต้น  

ตามคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดูพระพรหมเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์มีความเมตตา 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
ให้พระศิวะเป็นผู้ตัดให้และยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่
ละส่วน ได้แก่ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ วรรณะกษัตริย์เกิดจากอก วรรณะแพศย์ เกิดจาก
ส่วนท้อง และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า 

2. พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ซึ่งมีพระนามที่เป็นที่นิยมเรียกกัน คือ พระวิษณุ พระพิษณุ
หริ พระอนันตไศยน์ หรือบางครั้งเรียกว่า 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 
ฆ่ายักษ ์ชื่อ หัยครีพ หรือหยครีวะ ผู้เป็นต้นเหตุให้มนุษย์มีความผิด 
 2. กูรมาวตาร อวตารลงมาเป็นเต่าในเกษียรสาคร ให้หลังรองรับภูเขาชื่อ มันทาระ        
ในคราวที่เทวดากวนน้ าในมหาสมุทรเพ่ือให้เกิดน้ าอมฤต 
 3. วราหาวตาร อวตารลงมาเป็นหมูปุา เพ่ือปราบหิรัณยักษ์ผู้จับโลกกดลงไปใต้ทะเล         
โดยใช้เขี้ยวดุนให้โลกสูงขึ้นจนมนุษย์ได้อาศัยกระท่ังถึงทุกวันนี้ 
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 4. นรสิงหาวตาร อวตารลงมาเป็นคนครึ่งสิงห์ เพ่ือปราบยักษ์ชื่อ หิรัณยกศิปุ ผู้ได้พรจาก
พระพรหมว่าจะไม่มีใครฆ่าตายได้ถึงกับก่อความเดือดร้อนทั่วโลก 
 5. วามนาวตาร อวตารลงมาเป็นคนค่อม เพ่ือปราบยักษ์ ชื่อ พลิ มิให้มีอ านาจครองโลก
ทั้งสาม และได้ไล่ยักษ์พลิให้ไปอยู่ใต้บาดาล 
 6. ปรศุรามาวตาร อวตารลงมาเป็นปรศุรามถือขวาน เป็นบุตรพราหมณ์ ชื่อ ยมทัคนี         
ผู้สืบสกุลมาจากภฤคุ เพ่ือปูองกันมิให้กษัตริย์ครอบครองอาณาจักรเหนือวรรณะพราหมณ์ 
 7. รามาวตาร อวตารลงมาเป็นรามจันทร์ คือ เป็นพระรามในมหากาพย์ รามายณะ          
เพ่ือปราบท้าวราพณ์หรือทศกัณฐ์ 
 8. กฤษณาวตาร อวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ ผู้เป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนเพ่ือปราบคน
ชั่วในมหากาพย์มหาภารตะ 
 9. พุทธาวตาร อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า ประกาศหลักธรรมช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์
เหตุผลที่ฮินดูดึงเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้น นับเป็นการกลืนพระพุทธ 
ศาสนาได้อย่างสนิทอีกวิธีหนึ่ง 
 10. กัลกยาวตาร อวตารลงมาเป็นกัลกีบุรุษ ขี่ม้าขาวถือดาบมีแสงแปลบปลาบดังดาวหาง 
เพ่ือปราบคนชั่วและสถาปนาธรรมขึ้นใหม่ในโลก16 

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 าลายและเทพเจ้าแห่งการฟูอนร 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 พระศิวะมีพระชายาชื่ออุมา ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ปารวตี
เทวีผู้เป็นธิดาแห่งหิมวัต หรือหิมาลัย ทุรคาเทวีผู้เป็นเจ้าแม่แห่งสงครามและกาลีเทวีผู้มีกายสีด า 

แนวคิดเรื่องตรีมูรติเป็นลักษณะเทวะที่แสดงออกมาในรูปของบุคลาธิษฐานให้รู้ภาวะทั้ง  3 
คือ 1) อุปาทะ โลกมีเกิดเป็นเบื้องต้น 2) ฐิติการรักษาให้ด ารงไว้ 3) ภังคะ มีการท าลาย เพราะโลก
ขาดความด ีและให้วิญญาณมนุษย์และสัตว์ได้พักผ่อน ชาวฮินดูเชื่อว่าโลกมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปใน
ที่สุด การบูชาเทพเจ้าทั้ง 3 องค์ จึงเป็นลักษณะของบุคลาธิษฐาน คือ ถือบุคคลเป็นใหญ่ เป็นการบูชา

                                                        
16 Mohanty, J.N., A History of Indian Philosophy, (Oxford : Blackwell, 2004), pp.34-37. 
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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
อีกต่อไป17 ดังนั้นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของชีวิต จะต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับพระตรีมูรติ 

2.4.4 หลักอรรถะ 4 หรือประโยชน์ 4  
เป็นหลักค าสอนที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับหลักอาศรม 4 ถือเป็นอุดมคติแห่งชีวิตของพราหมณ์ 

ฮินดู ในคัมภีร์พระเวทสอนให้มนุษย์ควรปฏิบัติตามทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
   1. อรรถะ คือ ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนปรารถนา เป็น

สิ่งที่เป็นประโยชน์เอื้ออ านวยให้เกิดความสุขสบายในการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 2. กามะ คือ การแสวงหาความสุขทางโลกตามสมควรแก่ภาวะวิสัยของผู้ครองเรือน 

ความสุขทางกามจะเกิดข้ึนได้ เมื่อบุคคลมีอรรถะอย่างเพียงพอในการที่จะแสวงหาความสุข 
 3. ธรรมะ คือ การถึงพร้อมด้วยคุณธรรม หรือศีลธรรม ซึ่งเป็นระเบียบความประพฤติของ

บุคคลเพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข อีกทั้งเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ เพ่ือน าดวงวิญญาณ
บริสุทธิ์กลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นเปูาหมายสูงสุดของชีวิต เป็นความสุขสูงสุด ที่เรียกว่า 
การบรรลุโมกษะ หรือภาวการณ์หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 

 4. โมกษะ คือ การเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ความทุกข์อันเกิดจากการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ไม่มั่นคงถาวร มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักร เพราะอวิชชา
และมายา เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้รู้จริงในพรหมันและอาตมันของตนเอง โมกษะเป็นภาวะแห่งความสุข
นิรันดร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะวิญญาณ หรืออาตมันเข้าถึงอมตภาวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
พรหมัน ซึ่งเป็นสิ่งสัมบูรณ์แท้จริง เป็นความสุขแท้จริง ที่เรียกว่านิรามิสสุข เพราะไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุ
หรือเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่ง มีอยู่ เป็นอยู ่และด ารงอยู่ด้วยตัวเอง18  

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

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2558, หน้า 49. 

18 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 26. 
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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 าหรับผู้ออกไปอยู่ปุา คือ ขั้นตอนวานปรัสถ์ และ
สันยาสะ เพ่ือแสวงหาโมกษะธรรม เพ่ือความหลุดพ้นของชีวิต19  
 2.4.5 แนวคิดเรื่องอาตมัน 

อาตมันในคัมภีร์ฤคเวท หมายถึง ลมหายใจ หรือแก่นแท้ หรือลักษณะส าคัญ ซึ่งมีความหมาย
ว่า วิญญาณหรือตัวตน (ซึ่งท าให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ ) แต่ภายหลังความหมาย
ของอาตมันได้เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ คือ เป็นความรู้สึก ใจ (Mind) วิญญาณ (Soul) และเจตภูติ (Spirit)20 

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. ระดับองค์สัมบูรณ์21 

ตัวตน มีลักษณะที่เป็นอิสระจากความชั่วร้ายมีความเป็นอมตะไม่ตาย ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัด
อายุ ไม่มีความหิว ไม่มีความกระหาย มีลักษณะส าคัญ คือ ความจริง อาตมัน เป็นตัวตนภาคหนึ่งของ
พรหม แตกออกมาจากปรมาตมัน ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่าวิญญาณทั้งหลาย มาจากปฐมวิญญาณ หรือ
ปรมาตมัน เมื่อวิญญาณดวงใดหลุดออกจากปรมาตมันแล้ว จะเข้าสิงอยู่ในรูปต่าง ๆ ไม่สามารถนับ
ภพนับชาติได้ และอาตมันมีสภาพความเป็น ไปที่แตกต่างกันเพราะเหตุแห่งกรรม ท าให้มีการสืบเนื่อง
กันดั่งลูกโซ่ จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้นจากความเกิด กลับไปสู่แหล่งเดิม ดังนั้น อาตมัน ก็คือ
พรหม ใครรู้จักอาตมันจึงรู้จักพรหม หรือใครรู้จักสิ่งนี้ว่า ฉันเป็นพรหม จะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 
แม้แต่เทวดาก็ไม่อาจจะปูองกันเขาจากการกลายเป็นพรหมได้ โดยการบ าเพ็ญโยคีให้ถึงที่สุด อาตมันก็
จะรวมอยู่กับปรมาตมัน หรือเข้าถึงความเป็นพรหมนั่นเอง22 

                                                        
19 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

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

20 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 35-36. 
21 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 42. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16. 
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ในฉานโทคยะ อุปนิษัท ได้กล่าวถึงธรรมชาติของอาตมัน ไว้ว่า อาตมันเป็นอิสระจากบาป 
จากความชรา จากความตายและความเศร้า จากความหิวและกระหายไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากสิ่งที่
ควรต้องการ ไม่มีความคิดหรือจินตนาการอะไร พระประชาบดี ได้อธิบายธรรมชาติของอาตมันว่า 
อาตมันของมนุษย์มีอยู่ในตัวของมันเอง ไม่มีอยู่ในตัวของผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่สามารถมองเห็น แต่ไม่ใช่
วัตถุท่ีจะมองเห็นได้23 อาตมันมีระดับต่าง ๆ จากต่ าจนถึงระดับสูงสุด ดังนี้ 
               1. ระดับร่างกาย ระดับแรก คือ ระดับของอาตมันที่เป็นร่างกายซึ่งเจริญเติบโต ตายแล้ว
เน่าเปื่อยสูญหายไป คือ อาตมัน พระประชาบดีได้อธิบายว่า ร่างกายไม่ใช่อาตมัน เมื่อขยายความให้
ชัดเจนขึ้น พระประชาบดีจึงให้พระอินทร์แต่งตัวให้ดีขึ้น แล้วให้ไปดูในกระจกเงา พระอินทร์ก็ปฏิบัติ
ตาม ก็เห็นว่าตัวเองน่าดูมากขึ้น เพราะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีและสะอาด ความสงสัยก็เกิดแก่พระ
อินทร์ต่อไปอีกว่า เพราะอาตมัน ซึ่งมองเห็นจากเงาในกระจกจะเห็นความสวยงามหากร่างกายแต่งตัว
ดีจะเห็นร่างกายสะอาด ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายสกปรก และพิการก็จะเห็นว่าพิการ และจะ
มองไม่เห็น 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 
ผ่อนอย่างเต็มที ่จะไม่เห็นภาพอันเกิดจากความฝันเลย ภาวะเช่นนั้นคือ ตัวตนหรืออาตมัน พระอินทร์
ยังไม่พอใจกับค าอธิบายนี้ เพราะในภาวะหลับฝันหลับสนิทไม่มีความฝันเลย เราจะไม่มีความรู้สึกเลย
ว่าได้มีประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด แต่เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าไม่มีตัวตน ปรากฏอยู่ 
 4. ระดับองค์สัมบูรณ์ ตัวตนสัมบูรณ์ คือ อาตมัน พระประชาบดีให้ค าอธิบายว่า อาตมันที่
แท้จริง คือสภาพที่เป็นอิสระจากประสบการณ์ทางร่างกายทั้งหลาย จากความมีรูปร่างทั้งหลายจาก
ความฝันทั้งหลาย นอกเหนือจากสภาพดังกล่าวนั้น อาตมัน ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถพบเห็นได้ด้วยตา
เปล่า ไม่สามารถพบได้ในความฝัน ความฝันมีลักษณะส าคัญ คือ ความไม่มีอะไรเลย24 

หากจะพิจารณาอาตมันทั้ง 4 ระดับแล้วจะเห็นว่าตัวตน หรืออาตมันเป็นสิ่งที่เท่ียงแท้ ไม่มีวัน
แปรเปลี่ยน ดังนั้นอาตมันจะเป็นสิ่งเดียวกันกับตัวตนที่ปรากฏในความฝันก็ไม่ใช่  เพราะตัวตนที่
ปรากฏในความฝันนั้นยังมีความรู้สึกสุข ทุกข์ หวาดกลัว เจ็บปวดฯลฯ อาตมันจะเหมือนกับตัวตนที่
เสวยความสุขในเวลาหลับสนิทก็ไม่ใช่อีก เพราะสภาพตัวตนเช่นนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมที่รับรู้อะไร
มิได้เลยอาตมันจึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น แต่อาตมันเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานให้สิ่งเหล่านั้น เป็นไปได้ นั่นคือ
ร่างกายก็มีได้ประสบการณ์ พระประชาบดีได้อธิบายเรื่องอาตมันไว้ว่า ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นตัวผู้รู้

                                                        
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-44. 
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สูงสุด เป็นพื้นฐานแห่งความรู้ทั้งปวง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามัญวิสัย 3 อย่าง คือ ผู้รู้ ความรู้ และสิ่งที่ถูก
รู้ เป็นสัมปชัญญะบริสุทธิ์ที่ส าแดงตนเองเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ เป็นตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตน 

2.4.6 แนวคิดเรื่องพรหมัน 
ค าว่า พรหม แปลว่าเจริญ แตกออก งอกขึ้น ใหญ่ กว้างมาก25 มีรูปศัพท์ คือ พรหม (พฺรหฺม) 

คือ ไม่มีเพศ แจกรูปแล้ว จะเป็นประธานของประโยค เป็นค าเดียวกับพรหมัน (พฺรหฺมนฺ) แปลว่า 
เจริญเติบโต แตกออก ยิ่ง เกิน มากกว่า26  

พรหม หมายถึง ความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเวทมนตร์อันเป็นสิ่งวิเศษ เป็นความหมายของการ
บูชายัญ27 ที่ต่อมาความหมายพรหมได้แปรเป็นผู้สวดสรรเสริญเทพเจ้า แหล่งสร้างสรรค์เริ่มแรกของ
จักรวาลที่ถูกแสดงออกมาในคัมภีร์อุปนิษัทยุคแรก ๆ ความเป็นสิ่งบริสุทธิ์ ความเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด 
ความเป็นอมตะ28 และเป็นสิ่งแท้จริงสูงสุด (Ultimate Reality) หรืออันติมะสัจจะ ซึ่งได้วิวัฒน์มาเป็น
โลกและสรรพสิ่งในโลก คือ สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง29  

พรหมัน หมายถึง อันติมสัจจะ เป็นต้นก าเนิด เป็นบ่อเกิด เป็นที่อิงอาศัย และเป็นที่กลับคืนสู่
แห่งวิญญาณท้ังปวง คือ สัจจะ ที่ภาวะเที่ยงแท้ เป็นอมร และคือ ศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง30  

พรหมัน หมายถึง ความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ เป็นสิ่งสัมบูรณ์ มีลักษณะเป็นองค์รวม
ของสรรพสิ่งเพียงหนึ่งเดียว เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด หรือสิ่งแท้จริงสูงสุดฝุายจิตที่ไม่มีรูปร่าง เป็น
นามธรรม ถือเป็นฝุายจิตนิยม (Monism) พรหมัน คือ สิ่งที่ถูกรับรู้ (Object) และอาตมัน คือสิ่งที่รู้
หรือผู้กระท า (Subject)31 พรหมัน หรือพรหม เป็นอันติมะสัจจะ ภายหลังความหมายได้เปลี่ยนไป
ตามล าดับ ดังนี้ คือ 

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

 3. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะ (Ultimate Reality) หรือองค์สัมบูรณ์ (The 
Absolute) 

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

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

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

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

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

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

วิโรฒ, 2543), หน้า 42. 
31 สุมาลี มหณรงค์ชัย, ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกต่าง, อ้างแล้ว, หน้า 56. 
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 4. พรหมัน หมายถึง ความแท้จริงอันติมะที่รู้แจ้งโลก แต่อาตมันหมายถึง ความแท้จริง
อันติมะที่รู้ในตัวเราเอง 
 5. พรหมัน หมายถึง สิ่งแท้จริงสูงสุด หรืออันติมะสัจจะ ซึ่งได้วิวัฒน์มาเป็นโลกและสรรพ
สิ่งในโลก พรหมันตามความหมายในปัจจุบัน จึงหมายถึง สิ่งซึ่งเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง32 พรหมัน 
หรือปรมาตมัน คือ วิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด เป็นเทพสูงสุดที่มากด้วยปัญญา เป็นอมตะ ซึ่ง
เป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ปกครองสิ่งทั้งปวง 
แฝงอยู่ในพระเวท ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือมิติทั้งหมด33  

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 และ ตัชชลาน34 

พรหมันในฐานะที่เป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นปฐมเหตุของเอกภพเป็นที่ด ารงอยู่
และเป็นที่กลับคืนมาของสรรพสิ่ง คือพรหมเป็นปฐมเหตุให้เกิดอากาศ 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 แต่ปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิต 
เพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิต (อนินทรีย์) วิวัฒนาการมาสิ่งมีชีวิต (อินทรีย์) ในภาคชีวะเริ่มต้นจากการเป็นชีวิต
พืชก่อน ต่อมาเป็นชีวิตของสัตว์ ชีวิตนี้ครอบคลุมเอกภพ และผูกพันมนุษย์ไว้กับสิ่งทั้งหลาย ชีวิตจะ
สมบูรณ์ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความรู้เกิดข้ึน 

       3. มโนมัย ส่วนที่ส าเร็จมาจากจิต เป็นภาคของจิต (จิตภาค) ชีวะส่วนนี้มีอยู่แม้ในสัตว์
ชั้นต่ า เช่นที่ปรากฏเป็นสัญชาตญาณ เป็นความคิดทบทวน มนุษย์มีสัญชาตญาณ และความคิดทบ 
ทวนเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้มีความส 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

                                                        
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
33 จันทร์ศิริ แท่นมณี, “พระพรหมในวรรณคดีบาลี และสันสกฤต”, วิทยานิพนธป์ริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 

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

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 11. 
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เท่ากับเป็นเรือนร่างของพรหม พรหมเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกสิ่ง พรหมเป็นศูนย์กลางของชีวาตมัน
ให้ก าเนิดทั้งอาตมันและไม่ใช่อาตมัน35 

2.4.7 ลักษณะของพรหมัน 
 ปรัชญาที่ถือว่าเป็นแก่นแท้ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ ปรมาตมัน และหลักโมกษะ ค าว่า
ปรมาตมัน หมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รวมของสิ่งในสากลจักรวาล ซึ่งเรียกว่าพรหม ปรมาตมันกับ
พรหมัน คือ สิ่งเดียวกัน (หมายถึงพรหมไม่มีรูปร่าง)36 ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  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 เช่นรับรู้อารมณ์ หรือคิด จะต้องเกี่ยว 
ข้องกับอายตนะภายนอกเสมอ คือ มีกายห่อหุ้ม มีใจท าหน้าที่เป็นทางผ่านให้พรหมันแสดงตัวตน หรือ
เจตนาออกมา แต่การที่พรหมันกับร่างกายมารวมกันอยู่ก็ท าให้เกิดความผูกพันหรือผูกมัด จึงท าให้
เกิดความทุกข์ 
 7. การเวียนว่ายตายเกิดแห่งพรหมัน ผ่านร่างกายนับจ านวนไม่ถ้วน เป็นค าอธิบายถึง
ความชั่วร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก (คือ จะต้องละจากภาวะเช่นนี้เสีย) 

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

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 51. 
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 8. นอกจากการใช้ค าเรียก อาตมัน-พรหมัน ในฐานะเป็นความจริงในแง่ที่เป็นตัวรู้กับสิ่งที่
ถูกรู้ แล้ว พรหมันยังมีชื่อเรียกตามบริบทการใช้อีกหลายชื่อเช่น เมื่อกล่าวถึงตัวตนสากล หรือตัวตนที่
ไม่ถูกจ ากัด เรียกว่า “พรหมัน” หรือ “ปรมาตมัน” แต่เมื่อกล่าวถึงตัวตนสากล หรือตัวตนที่ถูกจ ากัด 
หรือพรหมันที่แฝงอยู่ในแต่ละบุคคล เรียกว่า “อาตมัน” หรือ“ชีวาตมัน”37 

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
กล่าวว่าเกิดมาจากอวกาศก่อน มีข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับค าว่า สัต คือในขั้นแรกถือว่ามี อสัต และสัต 
เกิดจาก อสัต หรือเรียกว่า ภาวะ (ความมีอยู่) เกิดจากอภาวะ (ความไม่มีอยู่) หมายความว่าความมี
เกิดจากความไม่มี 
 2. จิต ค าว่า จิต เป็นค าตอบที่ว่า พรหมันมีอยู่ในลักษณะอย่างไร คือการอธิบายหรือบอก
ให้ทราบว่า พรหมันนั้นมีอยู่ในลักษณะที่เป็นจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ 
 3. อานันทะ เป็นค าที่แสดงถึงคุณลักษณะของจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ว่ามี
สภาพเป็นความสุขหรือความบันเทิงสูงสุด ที่เรียกว่า นิรามิสสุข ค าทั้งสาม คือ สัต จิต และอานันทะ 
จึงเป็นค าที่แสดงถึงภาวะลักษณะขององค์สัมบูรณ์ คือ พรหมัน38 
 คัมภีร์อุปนิษัทได้กล่าวถึงเรื่อง อาตมันไว้ในหลายลักษณะ คือ 

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

       2. อาตมันที่ยิ่งใหญ่เป็นปรมัตถสัจจะ เป็นปรพรหมที่ครอบง าสรรพสิ่ง มีอยู่ในสรรพสิ่ง
และสรรพสิ่งเป็นแกนของเอกภาพ เป็นเหตุแห่งความเคลื่อนไหวของสสารทั้งปวงอาตมันนั้นมีทั้งสร้าง
และไม่สร้างโลก เป็นทั้งบุคลาธิษฐาน และธัมมาธิษฐาน 

       3. อาตมัน หรือพรหมัน คือความรู้ที่บริสุทธิ์ต่างจากความรู้ในเวลาฝัน และความรู้ทาง 
อินทรีย์ การรู้จักภาวะของตนเองอย่างชัดแจ้งเป็นความจริงที่สิ้นสุดประการหนึ่ง 

       4. ความสุขที่สูงสุดเข้าถึงได้ด้วยการรู้จักอาตมันอย่างสัมบูรณ์ ซ่ึงต่างจากความสุขท่ีเกิด
จากความรักสัตว์ และสรรพสิ่งในโลกอันเป็นความสุขชั่วคราว และเป็นความสุขที่มีขอบเขตจ ากัดที่
เจือด้วยความทุกข์ ความโศกเศร้าอยู่ด้วย และตกอยู่ในกระแสแห่งความแก่และความตาย 

ลักษณะของพรหมัน และอาตมัน ตามค าสอนของคัมภีร์อุปนิษัทแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏมี
อยู่ในโลกนี้ทั้งที่เป็นตัวตน คือ อาตมัน และสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน คือ อนาตมัน แต่เพ่ือสร้างความเข้าใจให้

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

หน้า 29. 
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ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า องค์สัมบูรณ์ หรือตัวตนสากลกับตัวตนย่อย จึงเรียกชื่อ
ใหม่ของตัวตนสากลว่า “ปรมาตมัน” ส่วนตัวตนย่อยเรียกว่า “ชีวาตมัน” ปรมาตมันไม่ได้จ ากัดด้วย
สิ่งใดเป็นอิสระ ส่วนชีวาตมันหรือตัวตนย่อยนั้นถูกจ ากัดด้วยร่างกายมนุษย์ ทุกคนมีชีวาตมันเป็น
แกนกลางของชีวิต ร่างกายมีการเปลี่ยนแปร และสลายในที่สุด ส่วนชีวาตมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มี
การเปลี่ยนแปร และไม่มีการสลายไปเหมือนร่างกาย ชีวาตมันเป็นส่วนหนึ่งของปรมาตมัน (อาตมัน
สากล) เมือ่ร่างกายดับสลายลง (ตาย) ชีวาตมัน หรืออาตมันก็จะหาร่างใหม่เพ่ืออาศัยอยู่39 

2.4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมันกับอาตมัน 
ตามนัยแห่งค าสอนของอุปนิษัท สิ่งที่ปรากฏมีอยู่ในโลก ทั้งที่เป็นตัวตนคืออาตมันและสิ่งที่

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 ไม่ตายและเที่ยงแท้นิรันดร เหล่านี้เป็นต้น ที่ต่างกันก็เพียงแต่ชีวาตมัน ยังถูกจ ากัดด้วยร่างกาย 
มีร่างกายเป็นที่คุมขัง ตกอยู่ในอ านาจกิเลสยังถูกอวิชชาครอบง า จึงยังเสวยสุข เสวยทุกข์ ดีใจ และ
เสียใจเพราะฉะนั้น ชีวาตมันจึงยังถูกจ ากัดด้วยเทศะ และกาละ (Space and Time) และยังตกอยู่ใน 
อ านาจกิเลส เป็นดุจน้ าที่ยังมีตะกอนอยู่ ยังไม่เป็นน้ ากลั่น ดังนั้นจึงมี 4 สภาวะ คือ 
 1. สภาพขณะตื่นอยู่ เรียกว่า วิศวะ ชีวาตมันจะรู้ และเพลิดเพลินต่อรูป เสียง กลิ่น รส 
และผัสสะโดยผ่านทางอายตนะภายในหรือประสาทสัมผัส 

 2. สภาวะขณะฝัน เรียกว่า ไตชสะ ชีวาตมันจะรู้และเพลิดเพลินกับธรรมารมณ์โดยผ่าน
ทางมนัส 
 3. สภาวะขณะหลับสนิทไม่ฝัน เรียกว่า ปราชญา ชีวาตมันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับความสุขแท้โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกและภายใน 
 4. สภาวะที่เสวยปิติสุข เรียกว่า อาตมัน ชีวาตมันจะไม่รับรู้อารมณ์ทั้งภายนอกและ
ภายใน กลายเป็นอาตมันซึ่งรวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งเป็นสองอีกต่อไป อาตมันนี่แหละคือ ปรมาตมัน40 

คัมภีร์อุปนิษัท ได้กล่าวถึงสิ่งสัมบูรณ์ว่าเป็นอาตมันและพรหมัน โดยกล่าวว่า ภาวะที่เรียกว่า
อาตมันและพรหมัน เป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่การมองจากแง่อัตวิสัย (Subjectivity) หรือในฐานะผู้รู้

                                                        
39 สุวรรณ เพชรนิล, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2518), หน้า 31-31. 
40 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 41. 
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เรียกว่าอาตมัน 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 จึงกลับคืนไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมัน41 
 2.4.9 หลักกฎแห่งกรรม  
 จากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ พบว่าศาสนาฮินดูที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลรวม
ของค าสอนทางศาสนาต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย โดยมีการพัฒนาแนวความคิดเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ส าคัญคือ 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 าลาย42         

กรรม มาจากรากศัพท์ว่า ฤตะ หมายความว่า การกระท า การกระท านี้หมายถึง 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
การประกอบกรรมด ี(กุศลกรรม) นอกจากนี้กรรมด ีคือ การสร้าง หรือท าสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 

                                                        
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 52. 
42 วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย         

รามค าแหง, 2542), หน้า 38. 
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งานสังคมสงเคราะห์ การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อ่ืน จัดว่าเป็นกรรมดีขั้นธรรมดา ส่วนกรรมดีขั้น
สูงสุด หรือขั้นอุกฤษฏ์ คือ การบ าเพ็ญตบะ หรือการบ าเพ็ญเพียรแบบนักบวชเพ่ือให้บรรลุโมกษะ43 

กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ธ ารงโลกไว้ และรักษาผลของกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลท าไว้ไม่ให้สูญ
หายไปไหน ทั้งยังคอยตามสนองบุคคลผู้กระท ากรรมนั้นด้วย ปรัชญาเรื่องการเกิดการตายอธิบายไว้
ว่า การที่มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสภาพต่าง ๆ นั้น เป็นเพราะผลของกรรมเก่า พระพรหมเป็น
ศูนย์รวมและเป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณท้ังปวง สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ล้วนถือก าเนิดมาจากพรหม44 

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

ดี เป็นต้น 
 2. กรรมที่ยังไม่ให้ผล เรียกว่า อนารัพธกรรม ซึ่งกรรมประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 อย่าง 

คือ กรรมที่เคยสะสมมาแต่ในอดีต เรียกว่า ปรากนกรรม หรือสัญจิตกรรม และกรรมที่สะสมขึ้นมา
ใหม่ในชาติปัจจุบัน เรียกว่า กริยมาณกรรม หรือ สัญจิยมนกรรม45  

เจ้าแห่งกรรมนั้น 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 าท่ีพระกฤษณะสอนให้อรชุนท ากรรมระดับนี้46 

ฉานโทคยะอุปนิษัทให้ทรรศนะเก่ียวกับการเกิดใหม่ว่าชีวาตมันเกิดได้ 2 ทาง คือ 
 1. เทวยาน เป็นทางสว่างหรือทางแห่งเทพ ในทางสว่างหรือทางแห่งเทพนั้นผู้ที่จะเข้าถึง

ได้ก็ด้วยการบ าเพ็ญตบะเพ่ือความรู้แจ้งเห็นจริงในพรหมันหลังจากตายแล้วจึงจะสามารถด าเนินไป

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

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

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 61. 
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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 เพราะผลของกรรมชั่ว บางคนจึงต้องไปเกิดในสิ่งที่ไร้วิญญาณ เช่น ต้นไม้ 
กรรมและการเกิดใหม่ของมนุษย์ จะวนเวียนอยู่เรื่อยไป จนกว่าเมื่อใดได้ท าลายอวิทยา เข้าถึงพรหมัน 
หรือปรามาตมัน แล้วจึงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้กรรมใด ๆ ก็ตามไม่ว่ากรรมดี หรือกรรมชั่ว
ย่อมส่งผลให้แก่อินทรียภาพของผู้ท า และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ผลกรรมที่ส่งผลให้แก่อินทรียภาพ
ของผู้ท านั้นจะถูกเก็บไว้ในจิต เป็นปัจจัยปรุงแต่งจิตให้คิดดีหรือคิดชั่วไปตามลักษณะของกรรมนั้น ๆ 
ผลกรรมที่ส่งผลให้แก่สิ่งแวดล้อมก็ท าให้สิ่งแวดล้อมดีหรือเลว ตามลักษณะของผลกรรมเช่นกัน47 

ผลกรรมทั้งหลายเกิดจากอวิทยา เพราะฉะนั้น อวิทยา (อวิชชา) หมายถึง ความไม่รู้ อวิทยา
เป็นสิ่งที่เหมือนม่านปิดบัง ท าให้ชีวาตมันไม่รู้ความเป็นจริงว่า ตนเองกับสิ่งสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความไม่รู้หรืออวิทยานี้เป็นสาเหตุให้ชีวาตมันต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 
ขณะที่ท่องเที่ยวไปก็กระท ากรรมดีบ้างชั่วบ้าง แล้วก็ได้รับผลแห่งกรรม เป็นความสุขบ้างทุกข์บ้าง
หมุนเวียนกันไป เมื่อใดชีวาตมันเห็นแจ้งในความเป็นจริง และขจัดอวิทยาเสียได้ เมื่อนั้นก็จะบรรลุ
ความหลุดพ้นกลับคืนสู่สภาพความเป็นหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน ซึ่งเรียกว่า การบรรลุโมกษะ48 

สรุปว่า ทุกอุปนิษัทให้ความสนใจกับเรื่องพรหมัน อาตมัน มายา อวิชชา การสร้างโลก และ
โมกษะซึ่งเป็นค าสอนที่เน้นหนักในเรื่องปรมาตมัน ที่เป็นการอธิบายพระเจ้า หรือพรหม ในรูปของ
พระเจ้าที่เป็นนามธรรม โดยสอนความจริงแท้ที่เรียกว่า อันติมสัจจะของโลก และจักรวาลนั้น มีสิ่ง
เดียว คือ พรหมัน หรือปรมาตมัน ซึ่งก็คือ วิญญาณสากลอันเป็นศูนย์รวมของวิญญาณย่อยทั้งหลาย ที่
เรียกว่า อาตมัน หรือชีวาตมันในโลกนี้ วิญญาณสากลนี้เป็นความจริงแท้ สูงสุดไม่มีเพศ ไร้ตัวตน มีอยู่
ในทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกหนทุกแห่ง มีสภาวะเป็นอมตะอยู่ชั่วนิรันดรไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย ไม่มีที่

                                                        
47 อดิศักดิ ์ทองบุญ, ปรัชญาอินเดยีร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑติยสถาน, 2545), หน้า 158. 
48 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 41. 
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สิ้นสุด เป็นที่เกิด ที่รักษา และที่กลับมารวมอยู่ของวิญญาณทั้งหลายในสากลโลกนี้ และเมื่อวิญญาณ
สากลมีสภาวะเป็นอมตะ อาตมัน หรือตัวตนย่อยที่มาจากตัวตนใหญ่ คือ พรหมัน หรือปรมาตมันนั้น 
จึงมีสภาวะเป็นอมตะเช่นกัน เมื่ออาตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปรมาตมัน อาตมันย่อยของบุคคล
ที่แตกออกมาจากพรหมัน ก็คือ พรหมัน คัมภีร์อุปนิษัทจึงสอนว่า อาตมัน คือ พรหมัน ผู้ที่รู้จักและ
เข้าใจพรหมัน เท่ากับรู้จักและเข้าใจพรหมัน ผู้รู้จักพรหมัน ผู้นั้นจะเข้าถึงโมกษะ คือ ภาวะแห่งความ
หลุดพ้น คือ อยู่ร่วมกับพรหมันหรือปรมาตมันได้ ดังนั้น ค าสอนในอุปนิษัทจึงเน้นหนักที่การศึกษา
และการปฏิบัติต่อตนเองให้รู้จักและเข้าใจให้เห็นตัวเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันแล้วพา
ตนเองเข้าภาวะแห่งพรหมันหรือโมกษะให้ได้49 
 
2.5 วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ 

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีเปูาหมายในการด าเนินชีวิตให้ถึงความดีสูงสุด (Summum 
Bonum) คือ การน าเอาอาตมันเข้าสู่ปรมาตมัน เพ่ือความหลุดพ้นจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด คือการบรรลุโมกษะนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเบื้องต้นในอาศรม 4 ดังกล่าวแล้ว ยังมีหลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญเพ่ือการเข้าถึงโมกษะทีน่ักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวไว้ ประกอบด้วย50  

 1. ชญาณโยคะ (ชญาณมรรค) มาจากการรวมค า ชยาน คือ ความรู้ ความเห็น ความ 
ชอบ ความถูกต้อง ความวิเวก51 กับโยคะ คือ การประกอบร่วม หรือการรวม รวมค าทั้ง 2 เข้าด้วยกัน
หมายถึง การรวมความรู้แจ้งเข้าใจธรรมชาติของพระพรหมันซึ่งมีอยู่ในตนในฐานะชีวาตมันหรือ
อาตมันย่อย นั่นคือ การศึกษาพรหมวิทยา ด้วยการแสวงหาครูผู้สอนพรหมวิทยา เพ่ือเป็นผู้ช่วย
ท าลายอวิชชา และชี้แนะหนทางท าให้บรรลุถึงพระพรหมัน ครูผู้สอนพรหมวิทยาจึงมีความส าคัญมาก 
ดังนั้นคุณสมบัติของครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งในพระพรหมันแล้วก่อนจึงจะสามารถสอนผู้อ่ืนได้ ซึ่งผู้
มีคุณสมบัติเหมาะสมนี้หาได้ยากและเมื่อหาได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะสอนให้ใครง่าย ๆ แต่จะใช้เวลาจนกว่าผู้
เป็นศิษย์จะได้ถือพรหมจรรย์ บ าเพ็ญตบะตามที่ครูก าหนด หรือผู้เป็นศิษย์สามารถพิสูจน์ตัวเองให้ครู
เห็นว่าเป็นผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงที่จะเรียนรู้พระพรหมันอย่างแท้จริง จิตไม่หวั่นไหววอกแวก
ด้วยกามตัณหา นจิเกตัสสามารถแสดงให้พระยมเห็นว่า นจิเกตัสมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเรียนรู้
พรหมวิทยา เมื่อนจิเกตัสได้รับความรู้จากพระยม รวมถึงหลักการปฏิบัติโยคะทั้งหมดเพ่ือรวมจิตเข้า
เป็นหนึ่งเดียว กับพระพรหมัน นจิเกตัสก็ได้เป็นผู้ปราศจากราคะกิเลส ไม่มีมรณภัย คือ กลายเป็น
อมตะ และบรรลุถึงพระพรหมัน52 

ทั้งนี้การศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มาจากพระพรหมัน ธรรมชาติของพระพรหมัน ที่อยู่ และบทบาท
ของพรหมัน หรืออาตมันในร่างกาย และความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันในร่างกายกับพระพรหมัน 
                                                        

49 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่
มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 59. 

50 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
51 องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, (กรุงเทพมหานคร : สหพรการ

พิมพ์, 2523), หน้า 15. 
52 วรลักษณ ์พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนดิจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 91-93. 



35 
 
 

 

และการที่บุคคลจะรู้แจ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันได้ก็โดยอาศัยกรรมโยคะมรรค และภักติ
โยคะมรรคเป็นเครื่องสนับสนุนให้ประสบผลส าเร็จในชาตินี้ ชยาณโยคะ จึงมีความส าคัญยิ่งกว่าโยคะ
อ่ืน ๆ เพราะเป็นหนทางน าชีวิตของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ อีกทั้งในการปฏิบัติตามแนวทาง
กรรมโยคะ หรือภักติโยคะนั้น จะต้องประกอบด้วยชยาณโยคะเสมอ เพราะภาวะแห่งการบรรลุ
โมกษะจะเกิดไม่ได้หากปราศจากซึ่งชยาณ คือ ความรู้ชอบในเรื่องกรรมโยคะ ซ่ึงภควัทคีตาได้ให้
ความส าคัญกับชยาณโยคะว่า มนุษย์แม้จะชั่วช้าก็สามารถจะก้าวข้ามวัฏสงสารได้ด้วยอาศัยนาวาที่
เรียกว่า ความรู้เพียงอย่างเดียว ไฟเมื่อก่อให้ลุกได้ดีแล้ว ย่อมสามารถท าเชื้อเพลิงให้คงเหลือแต่เถ้าธุลี
ฉันใด ไฟ คือ ความรู้ก็ย่อมประหารกรรมทั้งมวลให้สูญสิ้นไปฉันนั้น กรรมทั้งหลายมีความรู้เป็นที่สุด 
เมื่อได้บรรลุถึงความรู้แล้ว บุคคลย่อมได้ความสงบในไม่ช้า ไม่มีอะไรบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่าความรู้53  

ชยาณโยคะ จึงเป็นมรรควิธีแห่งการเข้าถึงความจริงอันติมะ ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงใน
อาตมันหรือชีวาตมันของตนเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันหรือพรหมัน  

 2. กรรมโยคะ (กรรมมรรค) ในคัมภีร์ทางศาสนาของพราหมณ์ฮินดูต่าง ๆ ที่กล่าวถึงกฎ
แห่งกรรมและการเกิดใหม่ของชีวิต รวมถึงการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่โมกษะล้วนอาศัยกรรมทั้ง 
สิ้น กรรมโยคะ มาจากค า “กรรม” คือ การกระท า54 กับ “โยคะ” คือ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใน
ภพ หรือความเพียร55 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 าแล้วโดยชยาณโยคะ หรือความรู้ และภักติโยคะ 
หรือความภักดี ย่อมเป็นเหตุปัจจัยและเป็นที่มาแห่งเกียรติยศ ตลอดทั้งความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตใน
ปัจจุบันและชีวิตในภพหน้า ในทางกลับกัน หากกรรมใดที่บุคคลเลือกท าโดยปราศจากซึ่งชยาณโยคะ
และภักติโยคะกรรมนั้นย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันและ
ในภพหน้า56 กรรมโยคะ จึงหมายถึง หนทางอันเข้าถึงอันติมะสัจจะด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติให้เข้าถึง ชญาณโยคะ คือ มีความรู้ก่อน กรรมโยคะจึงจะปรากฏชัด คือ เห็นความส าคัญของ
การปฏิบัติหน้าที่ บุคคลไม่สามารถสลัดหน้าที่ของตนให้พ้นได้ เอกภาพนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละบุคคล คือ ไม่ได้หมายถึงการหนีโลก หรือสละโลกเท่านั้น แต่หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

                                                        
53 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
54 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพ- 

มหานคร : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2546), หน้า 3. 
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 215. 
56 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 65. 
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เจตจ านงอย่างแท้จริง ทั้งต้องท าในทางที่จะไม่ผูกพันตนด้วยกรรมโยคะนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 

 1. สกามกรรมโยคะ หรือประวฤติกรรม เป็นการกระท าที่ท าโดยปรารถนาสิ่งตอบแทน
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น กรรมที่ปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องโดยอาศัยความรู้  และความภักดีเป็นหลัก 
และกรรมที่ปฏิบัติตามหลักของความรู้และความภักดี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

  2. นิษกรรมกรรมโยคะ หรือนิวฏติกรรม เป็นการกระท าที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ปฏิบัติไป
ตามหลักอันถูกต้องเท่านั้น สามารถแบ่งย่อยเป็นกรรมที่ถือเอาหน้าที่เป็นหลัก คือ ยึดเอาชยาณ และ 
ภักติเป็นหลัก โดยเห็นว่ามนุษย์ควรปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้อง และถือเอาพรหมเป็นหลัก         
ซึ่งเชื่อว่าพรหมนั้นมีอยู่ในชีวะทั้งปวงในโลกนี้57 

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
ตนเองบุคคลพวกนี้ย่อมคิดเห็นว่าตนเป็นเครื่องมือท าประโยชน์ในนามของพระผู้เป็นเจ้า  บาปย่อมไม่
ซึมซับในผู้นั้น เหมือนหยาดน้ าไม่ซึมซับในใบบัวผู้เข้าถึงความสมบูรณ์ย่อมด ารงชีวิตอยู่เพ่ือมนุษย์ชาติ 
ประดุจดวงอาทิตย์ที่อยู่เพ่ือโลก อาจมีผู้สงสัยว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีตัณหาอุปาทานจะเป็นไปได้
หรือ ก็เครื่องยนต์ปราศจากวิญญาณ ตัณหา อุปาทาน ยังท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องยืน 
ยันได้ว่า ประสิทธิภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเสมอไป เป็นไปได้ที่คนเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมีตัณหาอุปาทาน58 

การปฏิบัติตามหลักกรรมโยคะ คือ การสอนให้รู้จักหน้าที่ และการท าหน้าที่ตามวรรณะ   
ด้วยการท างานด้วยจิตที่ว่าง ไม่ยึดติดหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ แต่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องดีงาม 
เรียกการกระท าเช่นนี้ว่า “นิษกามกรรมโยคะ”59 ในนิษกามกรรมโยคะนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ  

 1. ถือเอาหน้าที่เป็นหลัก คือให้มนุษย์ประกอบความเพียรเพ่ือให้สิ้นความปรารถนาดิ้นรน
อันเป็นเหตุให้เกิดกรรม มนุษย์จะประกอบการท ามาหากินและมีหน้าที่ในครอบครัวอย่างใด ก็ควร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นต่อไป ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งและออกบวชจึงปฏิบัติธรรมได้  

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

ในพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 51. 
59 อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู อ้างแล้ว, หน้า 114. 
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 2. ถือเอาพระเจ้าเป็นหลักด้วยการบูชาและสวดอ้อนวอน60 การกระท าแบบกรรมโยคะนี้
จะต้องประกอบด้วยชยาณโยคะ คือ ความรู้ และภักติโยคะ คือ ความศรัทธา รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันจึงจะท าให้การกระท าเป็นไปได้ด้วยดี 

สาระส าคัญถัดมา คือ ค าสอนเรื่องพระเจ้าผู้สร้าง และความเป็นอมตะของวิญญาณซึ่ง         
พระ กฤษณะ ให้ค าตอบแก่อรชุนว่า ใครเป็นผู้สร้างจักรวาลและสิ่งต่าง ๆ สิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาล
นี้เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ ซึ่งสรรพสิ่งเหล่านี้ต่างมีเปูาหมายเดียวกัน คือ การกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับ
พระองค์ เพราะเมื่อเขาเหล่านั้นสามารถพาวิญญาณของตนกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับพระองค์ ได้แล้ว 
วิญญาณของเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอมตะทันที ภาวะที่วิญญาณของสรรพสิ่งกลับมาอยู่ในภาวะอัน
เดียวกันกับพระองค์นี้เรียกว่า ภาวะแห่งโมกษะ ภาวะแห่งนิรวาณ หรือภาวะแห่งการหลุดพ้น ถ้าหาก
วิญญาณไม่สามารถกลับเข้าสู่โมกษะหรือนิรวาณได้ วิญญาณนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อย
ใหญ่ เป็นสัตว์เป็นแมลงเล็กใหญ่ประมาณ 8 ล้านชนิดตามแรงกรรมของแต่ละคนที่ได้ท าเอาไว้       
ซ่ึงพวกพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่า การไปเกิดใหม่ของวิญญาณจะมี 2 อย่าง61 คือ 

 1. ทางแห่งเทวยาน หรือทางแห่งเทพ เป็นทางที่สว่าง ทางแห่งสุคติภพ และเป็นทางแห่ง
ความ สุขสุดยอดที่เรียกว่า นิรามิสสุข หรือบรมสุข บุคคลใดได้บ าเพ็ญตบะโยคะ และสมณธรรมเพ่ือ
ความรู้แจ้งในพรหมันจนสามารถบรรลุโมกษะได้ เมื่อตายไปแล้ว ชีวาตมันหรือวิญญาณของบุคคลนั้น
ก็จะมุ่งไปสู่เส้นทางนี้โดยผ่านอากาศ พระอาทิตย์ พระจันทร์ แล้วเข้าสู่โลกแห่งความเป็นอมตะรวม
เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมัน วิญญาณนั้นก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก62  

 2. ทางปิตฤยาน หรือทางแห่งบิดร เป็นทางที่มืดตรงข้ามกับทางแห่งเทวยานวิญญาณ       
ชีวาตมันดวงใดบ าเพ็ญกุศลกรรมในขั้นธรรมดาสามัญหรือกระท าอกุศลกรรม เมื่อตายไปวิญญาณดวง
นั้นก็จะด าเนินไปตามทางที่มืดนี้ไปสู่โลกปิดระยะเวลาหนึ่ง 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 หรอืจัณฑาล ถ้าโชคร้ายได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่น สุนัข แมว 
เป็นต้น จะทุกข์สาหัสเพ่ิมขึ้นเพราะยากที่จะท าความดีเพ่ือให้วิญญาณหลุดพ้นจากวัฏสงสาร พวก
พราหมณ์ฮินดูจึงมีความเชื่อว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มี
สติปัญญา มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่ม จึงสามารถที่จะท ากรรมดี บ าเพ็ญตบะโยคะ ปฏิบัติสมณธรรม 
บ าเพ็ญพรต คือ เพศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าดวงวิญญาณของตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
แล้วเข้าไปอยู่ในภาวะเดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันได้63 
                                                        

60 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2514), หน้า 114 
61 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 47-48. 
62 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 61. 
63 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61. 
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 3. ภักติโยคะ (ภักติมรรค) มาจากค าว่า “ภักติ” คือ ความภักดี กับ “โยคะ” คือ การ
ประกอบร่วม หรือการรวม รวมค าทั้ง 2 เข้าด้วยกัน หมายถึง การรวมความภักดีความศรัทธาต่อพระ
เป็นเจ้า เพราะความศรัทธา และภักดีต่อพระเป็นเจ้า จะช่วยให้บุคคลมีจิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคง
ในพระเป็นเจ้า จนสามารถรู้แจ้งเข้าใจพระองค์ได้ซึ่งในไกวัลย์ อุปนิษัท ได้กล่าวถึงความศรัทธา ความ
ภักดี การเพ่งจิต (ฌาน) และการควบคุมตนให้มีสมาธิอยู่ในพระพรหมันท าให้เกิดความรู้แจ้งพระพร
หมัน และในภควัทคีตา พระกฤษณะ ได้สอนอรชุนถึงความภักดีต่อพระเป็นเจ้าว่า เป็นหนทางที่ท าให้
สามารถบรรลุถึงพระเป็นเจ้าได้ว่าเราผู้ซึ่งใคร ๆ ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แบบนี้ เหมือนที่เธอได้
มองเห็นเรา ไม่ว่าด้วยความรู้ ด้วยการบ าเพ็ญตบะ ด้วยการให้ทานและด้วยการบูชาบวงสรวง แต่ด้วย
ความภักด ีไม่มีอะไรอื่นอีก อรชุน บุคคลจะสามารถรู้แจ้งและมองเห็นเรา รวมทั้งเข้าถึง (เรา) ได้อย่าง
แท้จริงนะ เธอผู้มีตบะเป็นเลิศ จงมีใจจดจ่อต่อเรา ภักดีต่อเรา บูชาบวงสรวง เราเคารพกราบไหว้เรา 
มีเราเป็นที่พ่ึงสูงสุด เมื่อประกอบตนได้อย่างนี้แล้วเธอจักบรรลุถึงเราได้อย่างแน่นอน64 

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 เราจะปลดเปลื้องเจ้าจากบาปทั้งปวง65 ภักติโยคะเป็นมรรควิธีที่เป็น
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 ชญานีเป็นผู้ภักดีท่ีดีที่สุด เพราะผู้เป็นชญานีเท่านั้นที่จะทราบชัดว่าพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ใน
สรรพสิ่งในเอกภพ เขาย่อมเห็นพระองค์ในสรรพสิ่งและเห็นสรรพสิ่งในพระองค์” วิธีการแสดงความ
ภักดีต่อพระเป็นเจ้านั้นมี 9 ประการ ประกอบด้วย ศรวณ กีรตน สมรณ จรณเสวา ปูชา วันทนา
ทาสยสขย และอาตมสมรปติ66 

ภักต ิหมายถึง การมอบใจไว้กับสิ่งสูงสุดของตน หรือการมีใจแน่วแน่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ลักษณะของความเคารพ ถ้าขาดความรู้ที่ถูกต้อง ความภักดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผู้มีความรู้ถูกต้องเท่านั้นจึง
จะมีความภักดีท่ีถูกต้องได้ และสามารถมอบตนไว้ในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระผู้เป็นเจ้ารับรอง
ว่า ผู้ภักดีต่อเราไม่ดับสูญ แม้คนบาปเมื่อภักดีต่อเราก็ยังกลับเป็นคนดีได้ จะประสบสันติอย่างสมบูรณ์ 

                                                        
64 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 126-127. 
65 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52-53. 
66 องค์การศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู หลักธรรมในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู, อ้างแล้ว, หน้า 21-22. 



39 
 
 

 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้อีกว่า จงปล่อยใจของท่านมายังเราเถิด อย่าได้เศร้าโศกเลย เราจะปลดเปลื้อง
ท่านจากบาปทุกประการ พระผู้เป็นเจ้าย่อมเชิดชูผู้มีความภักดีในพระองค์ ทรงน าให้ข้ามพ้นสาคร
แห่งการเกิด การตาย ความภักดีในพระเจ้าเป็นความภักดีที่สูงสุด ผู้ภักดีในพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ว่า
พระองค์ควบคุมเอกภพนี้ ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด ถ้าปราศจากความรู้โมกษะจะเกิดขึ้นไม่ 
ได้ พระผู้เป็นเจ้าย่อมอ านวยความรู้แก่ผู้ภักดีพระองค์ จนกว่าผู้นั้นจะสามารถเข้าถึงพระองค์ ความรู้
ท าบุคคลให้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรบริสุทธิ์เท่ากับความรู้67   

 
2.6 การบรรลุโมกษะ (ปฏิเวธ) 

การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้น ราชโยคะถือเป็นการปฏิบัติที่เน้นทางจิตใจ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับโยคะทั้ง 3 ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ เพราะราชโยคะเป็นการปฏิบัติ
ฝึกฝนสมาธิจิตใจให้อยู่ในอ านาจ และให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพ
สิ่งทั้ง หลายว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน แม้ผู้ปฏิบัติจะยึดหลักโยคะข้อใด
เป็นหลักส าคัญ แต่จะต้องปฏิบัติโยคะข้ออ่ืน ๆ ด้วยให้เป็นโยคะสมังคี หรือมรรคสมังคีด้วย เพราะ
โยคะแต่ละประเภทมีความส าคัญในตัวเอง และการบรรลุโมกษะของผู้ปฏิบัติก็แตกต่างกันตามวิธีหรือ
แนวทางที่เลือกปฏิบัติ โยคะมรรค จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในฐานะเป็นวิถีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดู68  

ราชโยคะ (ราชมรรค) เป็นการบ าเพ็ญเพียรจิตขั้นอุกฤษฏ์ เพ่ือให้จิตพ้นกิเลส69 ค าว่า โยคะ 
หมายถึง เอกภาพ หรือการที่จิตเข้าถึงความสมดุลกับอันติมะสัจจะ ก าจัดกิเลสของตนได้บรรลุถึง
ความสงบ ความสุขอันประณีต ที่พึงบรรลุได้ด้วยเหตุผลเหนือประสาทสัมผัส ด ารงอยู่ในสัจจะที่ไม่มี
สิ่งใดยิ่งใหญ่กว่า ไม่หวั่นไหวเพราะความทุกข์ ย่อมด ารงอยู่ในปรัชญาแห่งเหตุผล จัดว่าเข้าถึงฐานะ
สูงสุดแห่งพรหมเป็นฐานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป โยคะเป็นกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ หรือเป็น
เครื่องผูกสัตว์ดุจเทียมไว้กับแอก มี 4 อย่างคือ กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา หมายถึง ความเพียร70 และ
ความหมายของราชโยคะ มี 2 นัย ได้แก่ 

        นัยที่ 1 หมายถึง การน าวิญญาณย่อย หรือชีวาตมัน กลับเข้าสู่สภาวะดั้งเดิม รวมเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปรมาตมัน หรือวิญญาณสากล ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งผู้ปฏิบัติที่
ใช้แนวทางนี้ จะต้องฝึกฝนให้เข้าถึงโยคะ 8 ประการที่เรียกว่า 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  

                                                        
67 สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2545), หน้า 27-28. 
68 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52-53. 
69 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
70 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 215. 
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  1.4 พรหมจรรย์ คือ การควบคุมอารมณ์  
  1.5 อปริครหะ คือ การไม่สะสมทรัพย์ ไม่รับของที่ไม่จ าเป็นจากผู้อื่น 
 2. นิยมะ คือ การปลูกฝังนิสัยที่ดี 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  
 3. อาสนะ คือ การควบคุมร่างกายให้ปกติสุขอยู่เสมอด้วยท่าดัดตน ให้เลือดลมเดิน

สะดวก และเพ่ือสุขภาพร่างกายและจิตใจ  
 4. ปราณยมะ คือ การก าหนดลมหายใจเข้าออก เพ่ือให้กล้ามเนื้อปอดและหัวใจ

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

 5. ปรัตยาหาระ คือ การส ารวมตา หู จมูก ลิ้น จากอารมณ์ท่ีปรารถนา คือการถอด
เส้นประสาทออกจากตัวไปไว้ในการควบคุมของจิต ปิดการสัมผัสทางทวารใด ๆ ทั้งหมด ผู้บ าเพ็ญ
จะต้องก าจัดวิถีจิตที่คอยรับอารมณ์ภายนอกเสีย พยายามเพ่งเฉพาะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นภายใน  

 6. ธารณะ คือ การท าจิตให้มั่นคง ด้วยการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่จิตปรารถนา เช่น ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ปลายลิ้น คิ้ว ท้อง หรือเทวรูป เมื่อจิตเพ่ง
อารมณ์หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่วแน่มั่นคงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นหนึ่ง
อยู่เสมอ และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน   

 7. ธยานะ คือ การปฏิบัติต่อจากธารณะ ด้วยการเพ่ง หรือการภาวนาอยู่กับ
อารมณ์ของสมาธินั้นอย่างจดจ่อมากข้ึน เป็นเหตุให้เกิดพลังทางจิตมากขึ้น (เกิดหูทิพย์ ตาทิพย์) ท าให้
ผู้ปฏิบัติรู้เห็นความเป็นจริงมากขึ้น  

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

 การปฏิบัติตามหลักโยคะ 8 ประการนี้ ข้อปฏิบัติที่ 1-5 เป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อปฏิบัติที่ 6-8 เป็นหลักปฏิบัติที่เก่ียวกับทางด้านจิตใจโดยตรง71  

        นัยที่ 2 หมายถึง การรวมเอาโยคะ หรือมรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือ 
เป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมีพลังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละ
ข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น มีความเก่ียวข้องกัน เช่น การประกอบกรรมโยคะ และการประกอบภักติ

                                                        
71 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 96-97. 
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โยคะ หรือการกระท าใด ๆ นั้น จะต้องประกอบไปด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ72 ขั้นตอน
การปฏิบัติราชโยคะเป็นขั้นตอนการพัฒนาจิตในระดับขั้นสูง มี 4 ขั้นตอน คือ 

   1. ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่งจิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้า   
พระอิศวรหรือพระศิวะ 

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

เป็นยอดปรารถนาของพวกสันยาสี73 
2.6.1 ประเภทของการบรรลุโมกษะ 
Radhakrishnan ได้กล่าวถึง การบรรลุโมกษะ หรือการบรรลุพรหมันไว้ 2 ประเภท74 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 
 1. ชีวันมุกติ โมกษะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึง การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยังมี

ชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือสิ้นผลกรรมที่ท าไว้ในอดีต ผู้ที่บรรลุโมกษะชนิดนี้แล้วจะไม่มีการ
กระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ กรรมที่ท าหลังจากบรรลุโมกษะแล้วจะไม่มีผลส่งให้เวียนว่ายตาย
เกิดอีกต่อไป การบรรลุโมกษะชนิดนี้ แม้ผู้บรรลุจะรู้แจ้งในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพรหมันกับ
อาตมัน แต่ไม่จ าได้ว่าเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันอย่างสมบูรณ์ 

 2. วิเทหมุกติ โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ คือ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว การบรรลุ 
วิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับพรหมันอย่างแท้จริง75 

2.6.2 สภาวะหลังการบรรลุโมกษะ 
บุคคลผู้บรรลุรู้แจ้งในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพรหมันกับอาตมัน เป็นอิสระจากแนวคิด

แห่งชีวิตทางวัตถุ เขาจะมีความสงบ รู้แจ้งถึงวิญญาณ เราก็ได้เห็นภาวะภายในอันล่วงเสียซึ่ง อัตทิฏฐิ 
                                                        

72 องค์การศาสนาพราหมณ-์ฮินด,ู หลักธรรมในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 33-34. 
74 S. Radhakrishnan, The Pricipal Upanisads, (London : George Allen & Urwin Ltd, 1974), 

pp. 121-122. 
75 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 343-344. 
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(ตัวเขา-ของเรา) และมีความสัมพันธ์กับภาวะทั้งหมด เมื่อรู้ซึ้งถึงขั้นนี้เรียกว่า การรู้แจ้งตน (Self-
realization) ผู้รู้แจ้งตนอย่างนี้ ถือว่าเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้นแล้ว แต่ยังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้
ก็เป็นชีวิตสมบูรณ์แบบ คือ เปลี่ยนสภาพเป็นเทพในร่างมนุษย์กลายเป็นอภิมนุษย์ (Superman) เป็น
ผู้ไม่มีกิเลสตัณหา มีใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อ่ืนตลอดไป เพราะรู้ว่าทุก ๆ ชีวิตเป็นละอองอณูของพระเจ้า
สูงสุด ดังนั้นทุก ๆ ชีวิตจึงเป็นผู้รับใช้นิรันดร พระสาวกผู้รู้แจ้งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปรากฏหรือไม่
ปรากฏ ทั้งไม่ยั่งยืนส าหรับบุคคลเช่นนั้น ทั้งก้อนหินหรือทองค ามีค่าเท่ากัน นี่คอื ระดับพรหมัน76 

ต่อจากนั้นจะต้องพัฒนาความรู้สึกในเรื่องความไม่ยึดมั่น และความไม่ก าหนัดยินดีหรือการ
สละโลกที่เคยถือว่า เป็นเรื่องของนักพรตเสียใหม่ คือ ให้ถือว่า ความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้าย่อมส า 
แดงออกมาในรูปของการประกอบคุณงามความดีต่าง ๆ เช่น การรับใช้สังคม การให้ความรู้ ซึ่งเป็น
การจงรักภักดีต่อพระเจ้าแล้ว ผู้นั้นก็เข้าถึงซึ่งโมกษะ 

สรุปว่า วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ ก็โดยการปฏิบัติโยคะ คือ การรวมเอาภักติโยคะ กรรม
โยคะและชยานโยคะ หรือมรรคทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นโยคะสมังคี หรือเป็นมรรคสมังคี จึงจะเกิดมี
พลังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละข้อ หรือโยคะแต่ละอย่างนั้น 
มีความเก่ียวข้องกัน โดยเฉพาะการกระท าใด ๆ จะต้องประกอบด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วยเสมอ 
ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติ คือ ราชโยคะ เป็นขั้นตอนการพัฒนาจิตให้ขึ้นไปในระดับขั้นสูง
จนกระทั่งจิตเป็นภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมัน หรือปรมาตมัน ซึ่งเป็นสิ่งสัมบูรณ์แท้จริง ซึ่งก็
คือ วิญญาณสากล อันเป็นศูนย์รวมของวิญญาณย่อยทั้งหลาย ผู้ที่รู้จักและเข้าใจพรหมัน พาตนเอง
เข้าสู่ภาวะแห่งพรหมัน ผู้นั้นย่อมจะเข้าถึงโมกษะ คือ ภาวะแห่งความหลุดพ้น ส่งผลให้ไม่กลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ผู้บรรลุถึงโมกษะมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ชีวันมุกติ โมกษะของผู้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ และวิเทหมุกติ โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ 

                                                        
76 กฤษณะ สังคีตทาน, ภควัท-คีตาแปล ฉบับเดิม เล่ม 1-2 โศลก 53, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาร, 

2541), หน้า 559-560. 



 

 

 
บทท่ี 3 

ศึกษาโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 
 
3.1 ความเป็นมาปรัชญาศาสนาเชน 

 ศาสนาเชนเป็นศาสนาที่เก่าแก่ของโลกและในอินเดีย เกิดก่อนพระพุทธศาสนา ศาสนิกชน
เชนเชื่อว่า โลกนี้มีมานานแล้วและจะด ารงอยู่เช่นนี้ตลอดไป โดยแบ่งเป็นยุค ในแต่ละยุคจะมีรอบแห่ง
ความเจริญและรอบแห่งความเสื่อม รอบแห่งความเจริญ เรียกว่า อุตสรปินี หมายความว่าทุกอย่าง
เริ่มจากความไม่ดีแล้วพัฒนาไปสู่ความเจริญ เช่น อายุของคนและสัตว์จะเพ่ิมขึ้น ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น 
รวมถึงคุณธรรมความดีจะปรากฏเด่น ส่วนรอบแห่งความเสื่อมเรียกว่า อวสรปินี หมายความว่าทุก
อย่างจะเริ่มจากความเจริญแล้วไปสู่ความเสื่อม เช่น อายุของคนและสัตว์จะลดลง ร่างกายจะเล็กลง 
รวมถึงคุณธรรมก็จะลดลง ส าหรับโลกที่เราก าลังอยู่ในปัจจุบันเป็นรอบแห่งความเสื่อม และในแต่ละ
รอบจะมีศาสดาของศาสนาเชนอุบัติขึ้นมาในโลก 24 พระองค์ ศาสนาเชน หรือไชนะเป็นลัทธิปรัชญา
ระบบหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ศาสนิกชนของเชนเชื่อว่า ศาสนาเชนถือเป็น
ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดีย ศาสนาเชน หรือไซน์ (ออกเสียงให้ใกล้กับภาษาทางอินเดียว่า ไยน์) มา
จากค าว่าชินะ คือ ผู้ชนะ เป็นการตั้งชื่อเพ่ือให้เกียรติแก่ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนานี้1 นักวิชาการ
ทางด้านปรัชญาได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับค าว่า เชน ไว้ดังนี้  

เชน เรียกตามภาษาสันสกฤตว่า ไชนะหรือชินะ แปลว่า ผู้ชนะ2 ค าว่า ไชนะ มีรากศัพท์มา
จากค าว่า ชินะ แปลว่า ผู้พิชิต หมายถึง ผู้พิชิตกิเลสตัณหา และกรรมทั้งปวงได้หมดสิ้น ค าว่า เชน จึง
หมายถึง ผู้หมดกิเลสตัณหาทั้งปวง ไม่แวะเวียนอยู่ในโลกียวิสัย ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา3 

ค าว่า ชินะ โดยวิการ อิ เป็นเอ แปลว่า ชนะ ชนะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการชนะคนอ่ืน หรือ
ข้าศึกศัตรูภายนอก แต่หมายถึงการเอาชนะภายใน คือ กิเลสของตน ดังนั้นการก าจัดกิเลสให้หมดไป
จากจิตใจได้อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิง ชื่อว่า พระชินะ4  

ค าว่า เชน แผลงมาจากศัพท์ว่า ชิน ซึ่งเป็นภาษามคธ แปลตามความมุ่งหมายแห่งศาสนิกชน
ของเชนว่า ผู้ชนะ5  

ค าว่า เชน แปลว่า ชนะ บางทีใช้ค าว่า ไชนะ หมายถึง ผู้ชนะกิเลส ผู้ท าลายกฎแห่งกรรมลง
ได้โดยสิ้นเชิง ด้วยเกวัลญาณ ค าว่า ชิน ใช้แทนชื่อพระพุทธเจ้าก็มี เช่น  พระชินเจ้า พระชินวร       

                                                        
1
 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2534), หน้า 263. 
2 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2541), หน้า 101. 
3 ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547), หน้า 31. 
4 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน,์ 2555), หน้า 290. 
5 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 

หน้า 91.  
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ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะกิเลสเหมือนกัน แม้แต่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ ก็ถูกเรียกว่า อนันตชินะ         
ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะหาที่สุดมิได้ เป็นยอดของผู้ชนะ หาผู้ชนะเสมอเหมือนมิได้6 

ศาสนาเชนมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ชีวัตถิกาย (Jivatthikaya) ปาณะ (Pana) ภูยะ (Bhuya) 
สัตตะ (Satta) วิณณุ (Vinnu) เวยา (Veya) เจยา (Ceya) เชยา (Jeya) อายา (Aya) และรัมคณะ
(Ramgana) เป็นต้น7  ในสมัยแรก ๆ จะมีก็เพียงต านานเล่าสืบกันมาว่า ศาสดาของลัทธิปรัชญาเชนมี
ถึง 24 พระองค์ ต าแหน่งของศาสดาในลัทธิปรัชญาเชน เรียกว่า “ตีรถังการ” แปลว่า ผู้กระท าซึ่งท่า 
(น้ า) เพ่ือพาคนข้ามฟากจากมนุษยภูมิไปสู่นิรวาณ (ภาษาปรากฤต) ศาสดาองค์สุดท้าย คือ องค์ที่ 24 
มีพระนามว่า “พระมหาวีระ” หรือเรียกตามชื่อเดิมของท่านว่า “วรรธมานะ” แปลว่า ผู้เจริญ ในสมัย
พุทธกาล ชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมเรียกพระมหาวีระในชื่อ “นิครนถ์นาฏบุตร” เมื่อพระองค์มี
พระชนมายุได้ 28 พรรษา ได้ทรงสละพระชายาและพระธิดา เปลี่ยนผ้าคลุมพระกายเป็นแบบนักพรต 
เสด็จออกจากนครไพสาลีทรงบ าเพ็ญตนเป็นนักพรตถือการขอเป็นอาชีพ เสด็จเที่ยวไปตามคามนิคม
ต่าง ๆ โดยมิได้พูดอะไรกับใครเป็นเวลา 12 ปี จนได้บรรลุความรู้ขั้นสูงสุดเรียกว่า เกวละหรือไกวัลย์ 
หรือนิรวาณ (นิพพาน) คือ เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นพระอรหันต์และเป็นผู้ชนะโดยสิ้นเชิง 
เมื่อพระมหาวีระได้ทรงบรรลุไกวัลย์แล้ว จึงทรงเที่ยวประกาศศาสนาใช้เวลาในการสั่งสอนสาวกเป็น
เวลา 30 ปีเศษ และได้ทรงเสด็จข้าสู่นิพพาน (ไกวัลย์) เมื่อมีพระชนมายุได้ 72 พรรษา ประมาณ 572 
ก่อน ค.ศ. ที่เมืองปาวา หรือสาธารณรัฐมัลละ และปาวาบุรีนี้ได้เป็นสังเวชนียสถานส าหรับศาสนิกเชน
ทุกคน8 ก่อนนิพพานพระองค์ได้แสดงปัจฉิมโอวาทแก่สาวกทั้งหลายว่า ธรรมที่ส าคัญที่สุด คือ อหิงสา 
ทรงห้ามเบียดเบียน ท าร้าย สิ่งมีชีวิตทั้งปวงทั้งกาย วาจา และใจ ห้ามฆ่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร ห้าม
สงคราม และการต่อสู้กับศัตรู ตลอดจนการเหยียบย่ าพืชผักทั้งปวง เพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมี
วิญญาณ รู้สึกเจ็บปวด และเป็นทุกข์จากการกระท าดังกล่าว9 
 

3.2 ความหมายของโมกษะ 
โมกษะ หมายถึง การปลดเปลื้อง หรือการหลุดพ้นของชีวะจากพันธนาการของกรรม10  
โมกษะ คือ ความหลุดพ้น เป็นความสุขทางวิญญาณ มหาวีระเรียกความสุขทางวิญญาณว่า 

นิรวาณ หมายถึง นิพพาน (การดับสนิท)11 นิรวาณ ไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นสถานะทางใจ เพราะฉะนั้น
บุคคลจะบรรลุนิรวาณได้ ก็เฉพาะทางใจเท่านั้น12 

                                                        
6 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2542), หน้า 36.  
7 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2552, หน้า 14. 
8 ทองหล่อ วงษธ์รรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 222-223. 
9 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 80. 
10 สมัคร บุราณวาศ, ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2554), หน้า 190. 
11 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล, อ้างแล้ว, หน้า 80. 
12 พระยาอนุมานราชธน, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532), 

หน้า 88. 
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โมกษะ หมายถึง สภาวะที่ชีวะหลุดพ้นจากอนุภาคของกรรม และหลุดพ้นจากการผูกพันกับ
วัตถุท้ังปวงกลับไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์ดังเดิมอีก ผู้บรรลุโมกษะแล้วจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทางจิตใจ
ถึงขั้นสูงสุด สามารถรู้แจ้งถึงพลังเดิมที่มีอยู่ภายในตน และได้บรรลุถึงความสมบูรณ์ 4 ประการ คือ          
มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ และชีวะนี้จะด ารงอยู่ชั่ว
นิรันดร ไม่มีการเสื่อมสลาย13  

โมกษะ ซึ่งตรงกับวิมุติของพุทธศาสนา หมายถึง การหลุดพ้นจากความทุกข์ อีกความหมาย
หนึ่ง คือ การที่ชีวะ (ชีพ) หลุดพ้นจากพันธนาการ (Bondage) และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง       
การที่ชีวะ (ชีพ) บรรลุถึงความสมบูรณ์14 

โมกษะ หรือนิรวารณะ หมายถึง ความหลุดพ้น คือ เป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูก คือ กรรม  
ได้ชื่อว่า “สิทธะ” หรือ “ผู้ส าเร็จ” เป็นผู้ไม่มีชั้นวรรณะ ปราศจากความรู้สึกเรื่องรส ไม่มีความหิว           
ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความดีใจ ไม่มีความเสียใจ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่มีรูป ไม่มีร่างกาย ไม่มี
กรรม เสวยความสงบสุขที่แท้จริงและนิรันดร15 

โมกษะ หมายถึง สภาวะที่ชีวะปราศจากอาสวกิเลส จักเป็นชีวะที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ดั้งเดิมของชีวะ16  

โมกษะ หมายถึง การที่ชีวะ (วิญญาณ) หลุดพ้นจากอนุภาคของกรรม และบรรลุถึงความ
สมบูรณ์ เพราะสามารถสกัดกั้นกรรมใหม่ไม่ให้ไหลเข้าไปสู่ชีวะ ที่เรียกว่า สังวร และสามารถท าลาย
กรรมเก่าให้หมดไปได้ เรียกว่า นิรชา เมื่อชีวะก าจัดกรรมเก่าได้หมดแล้ว ก็จะบรรลุถึงความสมบูรณ์ 4 
ประการ คือ มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุข
อันหาที่สุดมิได้17 

โมกษะ หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากบ่วงกรรมของวิญญาณ เพราะไม่มีสาเหตุของการติด
ข้อง (Bondage) และสลัดทิ้งกรรมเสียได้18 

โมกษะ หมายถึง ความอิสระจากอนุภาคของกรรมทั้งหลาย เพราะไม่มีสาเหตุของการติดข้อง
เพราะสละเสียซึ่งกรรม19 

สรุปว่า ความหมายของโมกษะ หมายถึง สภาวะที่ชีวะ (ชีพ) หลุดพ้นจากอนุภาคของกรรม
และพันธนาการ บรรลุทางสภาพจิตใจที่สมบูรณ์บริสุทธิ์สูงสุด 4 ประการ คือ 1) มีความเห็นอันหา

                                                        
13 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 45. 
14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50. 
15 คูณ โทขันธ์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537), หน้า 165. 
16 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, (Meerut : Sri Gouraga Press, 

1952), p. 219. 
17 พระมหาสนั่น กมโล, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2514),      

หน้า 110. 
18 Bharagara Dayanand, Jaina Ethics, (New Delhi : Motital Banarsidass, 1968), p. 72. 
19 Radhakishnan, Indian Philosophy Vol. I, (London : George Allen & Urwin Ltd., 1956),          

p. 332. 
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ที่สุดมิได้ 2) มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ 3) มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ และ 4) มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ 
ชีวะนี้จะเสวยความสงบสุขที่แท้จริงและด ารงอยู่ชั่วนิรันดร ไม่มีการเสื่อมสลาย  
 
3.3 คัมภีร์ในปรัชญาศาสนาเชน 

คัมภีร์ของศาสนาเชน เรียกว่า อังคะ หรืออาคมะ เป็นจารึกค าบัญญัติหรือวินัย และสิทธาน-
ตะ เป็นคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องราวประเภทชาดกในศาสนา แต่นักปราชญ์ใน ยุคต่อมามีความเห็นว่า 
คัมภีร์อังคะ และสิทธานตะเป็นคัมภีร์เดียวกัน สานุศิษย์ของศาสนาเชน ได้รวบรวมคัมภีร์ของเชน
ภายหลังศาสดามหาวีระสิ้นพระชนม์ไปแล้วประมาณ 200 ปี ภาษาที่ใช้จารึกคัมภีร์ของศาสนาเชน
แรกทีเดียวเป็นภาษามาคธี (ภาษาที่ใช้กันอยู่ในแคว้นมคธ) และมีภาษาอ่ืน ๆ อีกบ้าง แต่ภาษาที่
ศาสนาเชนถือเป็นภาษาหลักในการจารึกคัมภีร์ ก็คือภาษาปรากฤต หรือภาษาอปาภรังสะ  

ศาสนาเชนมีการสังคายนาค าสอนของตนครั้งหนึ่งที่กรุงปาตลีบุตร ภายหลังการสิ้นพระชนม์
ของศาสดามหาวีระประมาณ 800 ปี ประธานในที่ประชุม คือ ท่านเทวารธี โดยมีการรวบรวมค าสอน
เป็นหมวดหมู่ จัดเป็นแบบตัวบทดังเดิม มีอรรถกถา (ค าอธิบายตัวบท) เป็นคัมภีร์ชั้นที่ 2 และฎีกา 
(ค าอธิบายอรรถกถาอีกครั้งหนึ่ง) เป็นคัมภีร์ชั้นที่ 3 เช่นเดียวกับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา20 
 
3.4 หลักค าสอนในปรัชญาศาสนาเชน 

ปรัชญาศาสนาเชนได้ให้ทรรศนะว่า อันติมะสัจจะ (Ultimate Reality) มีโครงสร้างที่สลับซับ 
ซ้อน การมองถึงสภาพแท้จริงอันสูงสุด จ าเป็นต้องมองหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ มุม จึงจะเข้าถึงธรรม 
ชาติที่แท้จริงของมันได้ สภาพแท้จริง (Reality) คือ ความเป็นจริงนิจนิรันดร ท่ามกลางความเปลี่ยน 
แปลง ความเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางความเป็นอเนกลักษณ์ และความเป็นเอกภาพ (Unity)         
ท่ามกลางพหุคุณภาพ (Multiplicity) สภาพแท้จริงจึงหมายถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์ ธรรมชาติ
ของการสาบสูญ และธรรมชาติของความถาวร ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติจะต้องมีลักษณะทั้ง
สามประการดังกล่าว21 ธรรมชาติในปรัชญาเชน แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 

3.4.1 ชีวะ (Jiva)  
ศาสนาเชนเรียกวิญญาณว่า “ชีวะ” ค าว่า ชีวะ ตรงกับค าว่า Soul บ้าง ตรงกับค าว่า อาตมัน

บ้าง หรือตรงกับค าว่า อัตตาบ้าง ปรัชญาศาสนาเชนเชื่อว่าชีวะมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้ ไม่ว่า
อะไรก็ตามที่เป็นสสารจะต้องมีชีวะ ในมนุษย์ก็มีชีวะ ในสัตว์ก็มีชีวะ ในต้นไม้ก็มีชีวะ แม้แต่ในดิน น้ า 
ลม ไฟ ในอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ล่องลอยอาศัยอยู่ตามล าพัง ล้วนแต่มีชีวะ หรือวิญญาณทั้งนั้น และ  
ถือว่าชีวะมีจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน มีอยู่ทั่วไปทุกแห่งทั่วสากลจักรวาล22 ความคิดเรื่องชีวะของ
ศาสนาเชน ตรงกับความคิดเรื่องอาตมันหรือปุรุษะของส านักปรัชญาอ่ืน ๆ ของอินเดีย ศาสนาเชนเชื่อ

                                                        
20 เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2546), 

หน้า 117-118. 
21 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย,  อ้างแล้ว, หน้า 227. 
22 จ านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทต้นอ้อแกรมมี่ จ ากัด, 

2539), หน้า 35. 
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ว่าชีวะมีอยู่จริง ชีวะเป็นตัวกระท าและถูกกระท า สภาพดั้งเดิมหรือธรรมชาติของชีวะจะมีความ
สมบูรณ์มีความบริสุทธิ์ มีความรู้ มีอ านาจ มีความสุข มีปัญญาไม่จ ากัด มีสันติไม่จ ากัด มีศรัทธาไม่
จ ากัด และมีพลังไม่จ ากัด  
 ปรัชญาเชน มีความเห็นว่าวิญญาณมีมากมายเช่นเดียวกับสิ่ งมีชีวิต เมื่อมีชีวิตก็มีวิญญาณ 
และเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่เพียงแต่มีอยู่ในสัตว์เท่านั้น แม้ในพืช หรือแม้กระทั่งในผงธุลี
ก็มีวิญญาณเช่นเดียวกัน ปรัชญาเชนอธิบายเรื่องวิญญาณว่า วิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่าจะมีอินทรีย์ 
และความรู้สึกเหมือนกันหมดก็หาไม่ วิญญาณบางพวก เช่น พวกที่อยู่ในพืช หรืออยู่ในผงธุลี จะมี
ความรู้สึกได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอินทรีย์สัมผัสอย่างเดียวเท่านั้น ส าหรับมนุษย์ นอกจากจะมีระบบรับรู้ได้
ทั้ง 5 แล้วยังมีระบบรับรู้ที่ 6 คือ มนัส (จิต) อีกระบบหนึ่งด้วย ดังนั้นมนุษย์จึงมีความรู้แน่นอนกว่า
สัตว์ประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี ประสาทความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะเจริญขึ้นได้ ส่วนวิญญาณที่อาศัยอยู่
ในร่างกายนั้นย่อมมีความรู้อยู่ในขอบเขตจ ากัด กล่าวคือ ความรู้ถูกจ ากัดทางประสาทความรู้สึกเท่า 
นั้น และทั้งอ านาจของวิญญาณก็ถูกจ ากัดเอาไว้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นวิญญาณก็ต้องรับความทุกข์
ความเดือดร้อนตลอดไป จนกระท่ังตนจะหลุดพ้นจากพันธนาการต่าง ๆ แล้ว 
 แต่วิญญาณทุก ๆ ดวงก็สามารถบรรลุถึงความเป็นสัพพัญญู ความมีบรมศักดิ์ และบรมสุขได้
คุณสมบัติทั้งสามประการนี้ เป็นสิ่งที่ตกทอดอยู่ในธรรมชาติอย่างแท้จริงของวิญญาณ แต่กรรมได้เข้า
มาตัดทอน และขัดขวางคุณสมบัติทั้งสามนี้ของวิญญาณไปเสีย เหมือนแสงของดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆ
หมอกปิดบัง ด้วยเหตุนี้กรรมหรือพลังงานตัณหา (ความทะเยอทะยาน) ในวิญญาณ ได้ดึงดูดเอาวัตถุ
เข้ามาใส่ตนเอง เพราะชิ้นของวัตถุธาตุนี้ได้แทรกซึมอยู่ในวิญญาณ ดุจดังชิ้นของผงธุลีแทรกซึมอยู่ใน
แสงไฟ หรือดวงอาทิตย์ ฉะนั้น อีกอย่างหนึ่งกรรมน าวิญญาณไปให้ติดพันอยู่กับวัตถุ การที่จะขจัด
กรรมออกไปเสียให้สิ้นเชิงนั้น วิญญาณจะต้องสลัดบ่วงที่ผูกพันตนเสียให้สิ้น ต่อจากนั้นวิญญาณก็ได้
ความสมบูรณ์อันเป็นธาตุแท้ของตนเอง23 

ศาสนาเชนเชื่อว่า ตราบที่ชีวะหรือวิญญาณยังมีกิเลส ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ าไป ก่อให้ 
เกิดความทุกข์ เพราะกิเลสที่เกาะกุมชีวะไว้ท าให้ไม่สามารถบรรลุโมกษะได้ เมื่อมนุษย์ตายแล้ว ชีวะ
หรือวิญญาณจะไปเกิดใหม่ เพราะชีวะเป็นอมตะ ส่วนจะไปเกิดในสถานที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
กรรมที่ท าไว้ ศาสนาเชนมีความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด มนุษย์จะต้องพบกับความเจริญ และ
ความเสื่อมสับเปลี่ยนไปตามยุคต่าง ๆ ตามปรากฏการณ์ของโลกและความเป็นไปของมนุษย์ ศาสนา
เชนพยายามสอนให้มนุษย์ดึงตัวเองออกจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ เพราะถือว่าการที่มนุษย์ต้อง
มาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเป็นความเชื่อของศาสนาเชน24 
 1. ลักษณะของชีวะ 
 ชีวะเป็นสิ่งที่จริงแท้ มีอยู่นิรันดร มีจ านวนอนันต์ และไม่สามารถสัมผัสได้ เพราะไม่มีรูปร่าง 
ลักษณะส าคัญที่สุดของชีวะ คือ ความรู้ส านึก (Cetana)25 ซึ่งท าให้ชีวะมีความรู้ได้ทั้งที่เป็นทรรศนะ 

                                                        
23 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 239-240. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
25 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 220. 
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(Darsna) ความรู้ขั้นต่ า และชญาณ (Jnana) ความรู้ขั้นสูง26 แม้ว่าชีวะจะไม่มีรูปร่างเหมือนวัตถุต่าง ๆ 
แต่เมื่อชีวะเข้าไปอาศัยในร่างใด ก็จะแสดงความรู้สึกผ่านทางร่างนั้น และท าหน้าที่ควบคุมร่างกาย  
ส่วนอินทรีย์ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น เป็นเพียงอุปกรณ์ของชีวะเท่านั้น ในคัมภีร์เนมินาถะ สิทธานตะ 
(Neminatha Siddhanta) ชั้นอรรถกถาที่ส าคัญของศาสนาเชน ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชีวะไว้ 9 
ประการ ดังนี้  
  1. มีความรู้สึกส านึก (Consciousness)  
 2. สัมผัสไม่ได้ (เม่ือยังไม่ได้เข้าไปอิงอาศัยในวัตถุ) 
 3. เป็นตัวแทนการกระท า 
 4. มีความเข้าใจและความรู้ได้ 
 5. เข้ารวมกับร่างกายและท าให้ร่างกายมีชีวิตจิตใจ 
 6. เป็นตัวรับผลของการกระท า 
 7. เป็นนิรันดร 
 8. บรรลุโมกษะได้ 
 9. มีธรรมชาติในตัวที่จะเคลื่อนที่สู่ที่สูงได้27 
 2. ประเภทของชีวะ 

ชีวะในปรัชญาเชน หมายถึง วิญญาณเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายรวมไปถึงร่างกายด้วย      
แม้ร่างกายจะเป็นที่สิงสถิตอยู่ของวิญญาณก็ตาม ชีวะหรือวิญญาณมีจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน มีอยู่
ทุกหนทุกแห่งทั่วในสากลจักรวาล มีทั้งสิงสถิตอยู่ในร่างกาย และอยู่ตามล าพังโดยไม่อาศัยร่างกาย 28 
ชีวะในปรัชญาเชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1. มุกตะชีวะ (Muktajiva) บางทีเรียกชีวะประเภทนี้ว่า ศุทธชีวะ (Suddhajiva) คือ ชีวะ
หรือวิญญาณที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้ว หรือชีวะที่บรรลุโมกษะแล้ว ชีวะ
ประเภทนี้ มีคุณสมบัติ 9 ประการ ดังนี้  
 1.1 มีความรู้สึกที่สมบูรณ์ที่สุด และไร้ขอบเขตจ ากัด 
 1.2 มีความรู้และความเข้าใจได้รับการพัฒนาจนสูงสุด 
 1.3 มีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่สุด  
 1.4 มีฐานะอยู่เหนือกรรมทั้งปวง 
 1.5 มีความผาสุกที่สุด 
 1.6 จิตมีธรรมชาติที่ตระหนักในตนเองอย่างเต็มที่  
 1.7 หลีกเลี่ยงจากรูปธรรมโดยสิ้นเชิง 

 1.8 เป็นอิสระจากกรรม 
 1.9 เป็นวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ และสมบูรณ์ที่สุด29 

                                                        
26 Copalan S., Outline of Jainism, (New Delhi : Wiley Eastery Private, 1973), pp. 133-134.  
27 Bhargava, Dayanand, Jaina Ethics, pp. 42-43.  
28 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 227. 
29 Copalan S., Outline of Jainism, p. 135. 
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 2. พัทธชีวะ (Baddhajiva) หรือบางทีเรียกชีวะประเภทนี้ว่า อศุทธชีวะ (Asuddhajiva) 
คือ ชีวะ หรือวิญญาณท่ียังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ 
  2.1 คุณสมบัติของพัทธชีวะ หรืออศุทธชีวะ มีคุณสมบัติ 9 ประการดังนี้ คือ 
  1. เป็นเจ้าของความรู้ส านึก (Cetana) ที่มีขอบเขตจ ากัด 
  2. มีความสามารถในการรู้และเข้าใจ 
  3. มีความสามารถท่ีจะมีสภาพของการเป็นอยู่ในชีวิตต่าง ๆ กัน  
  4. มีความสามารถในการกระท า มีเจตจ านงเสรีจึงกล่าวว่าเป็นผู้กระท า 
  5. เป็นผู้มีความเพลิดเพลินได้  
  6. มีความเป็นเจ้าของในร่างกายที่ไปครอบครองอยู่  
  7. ปราศจากร่างกายที่แท้จริง แม้จะไปผูกพันกับร่างกายที่ครอบครองอยู่ก็ตาม 

  8. มีความผูกพันอยู่กับกรรมเสมอ 
   9. ด าเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของชีวิต30 
  2.2 ประเภทของพัทธชีวะหรืออศุทธชีวะ เมื่อพิจารณาตามเหตุผล สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ชีวะที่มีเหตุผล (Having a mind) คือ ชีวะที่มีปัญญาสามารถแยกความถูก และ
ความผิดได้ เป็นชีวะที่มีประสาทสัมผัสห้าทางบางพวก เช่น คน สัตว์นรก และเทพทั้งหลาย เป็นต้น 
  2. ชีวะที่ไม่มีเหตุผล (Having no mind) คือ ชีวะที่ไม่มีปัญญาส าหรับแยก
ความผิดถูก ได้แก่ ชีวะที่มีประสาทสัมผัสตั้งแต่หนึ่งทาง จนถึงห้าทาง บางพวก เช่น สัตว์เดรัจฉาน 
เป็นต้น 
 2.3 ลักษณะของพัทธชีวะหรืออศุทธชีวะ แบ่งตามลักษณะทางชีววิทยา ออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 
  1. ชีวะที่เคลื่อนทีไ่ม่ได้ (Sthavaral) คือชีวะที่มีประสาทสัมผัสทางเดียว ได้แก่ กาย
สัมผัส เช่น พวกพืชต่าง ๆ รวมทั้งชีวะที่มีอยู่ในธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ 
 2. ชีวะที่เคลื่อนทีไ่ด้ (Tarasa) แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
   1.1 ชีวะที่มีระบบประสาทสัมผัส 2 ทาง คือ ทางกายและทางลิ้น เช่น พวก
หนอน พวกหอย 
  1.2 ชีวะที่มีระบบประสาทสัมผัส 3 ทาง คือ ทางกาย จมูก และลิ้น เช่น พวก
แมลง และมดต่าง ๆ  
  1.3 ชีวะที่มีระบบประสาทสัมผัส 4 ทาง คือ ทางกาย ตา จมูก และลิ้น เช่น 
พวกผึ้ง แมลงภู่ แมลงวัน ยุง 
   1.4 ชีวะที่มีระบบประสาทสัมผัส 5 ทาง คือ ทางกาย ตา หู จมูก และลิ้น 
นอกจากนี้ยังมีชีวะ 3 ประเภทหลังนี้ (สัตว์ นรก คน และเทพ) ที่มีระบบประสาทสัมผัสภายใน หรือ
สัมผัสที่ 6 คือ จิต หรือมนัส (Manas) เพ่ือรับรู้อารมณ์อีก จึงได้ชื่อว่า สังชญิน (Sanjnin) คือ มีเหตุผล 
ส่วนสัตว์ชั้นต่ าทั้งหลายไม่มีมนัส จึงได้ชื่อว่า อสังชญิน (Asanjnin) คือ ไม่มีเหตุผล 

                                                        
30 Ibid., p. 142.  
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ปรัชญาศาสนาเชน ได้พยายามให้สิ่งต่าง ๆ มีชีวะโดยอาศัยจ านวนของอินทรีย์เป็นหลัก และ
พยายามท าตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมทั่วไปมาประกอบ โดยหลักการนี้ โลกจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวะ      
ซึ่งตามความหมายในปัจจุบัน ชีวะบางอย่างของศาสนาเชนอาจจะไม่ตรงกับสิ่งมีชีวิตตามที่เราเข้าใจ
กันได้ ตัวตนของชีวะประเภทที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ศาสนาเชนได้แบ่งที่เกิดไว้31 ดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดจากไข่ เช่น พวกกบ หรือปลา 
 2. เกิดจากการเป็นลูกอ่อนในครรภ์ โดยไม่มีเยื่อห่อหุ้ม เช่น ช้าง เป็นต้น 
 3. เกิดจากการเป็นลูกอ่อนในครรภ์และมีเยื้อห่อหุ้ม เช่น คน วัว และควาย เป็นต้น 
 4. เกิดจากของเหลวต่าง ๆ เช่น พวกหนอน หรือลูกน้ า เป็นต้น 
  5. เกิดจากเหงื่อไคล เช่น แมลงตัวเล็ก ๆ หรือสัตว์จ าพวกเหา 
  6. เกิดจากการก่อตัวแข็ง เช่น ตั๊กแตน หรือมดบางชนิด 
 7. เกิดจากหน่อของไม้หรือต้นอ่อน เช่น ผีเสื้อ หรือสัตว์ปีกบางชนิด 
 8. เกิดจากการก่อร่างใหม่ เช่น เทพเจ้า หรือสัตว์นรก  
 พัทธชีวะ หรืออศุทธชีวะในมนุษย์เท่านั้นที่จะบรรลุโมกษะได้ ส าหรับสัตว์เดรัจฉาน และสัตว์
นรก ต้องพัฒนาให้มาอยู่ในระดับมนุษย์ก่อน แม้แต่เทพก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเช่นกัน จึงจะมี
โอกาสบรรลุโมกษะได้32 แนวคิดเรื่องชีวะในปรัชญาเชนนั้นมีลักษณะเป็นสิ่งที่เท่ียงแท้ ไม่แตกดับ คงที่ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มหาวีระสอนว่า วิญญาณท้ังหลายมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิต ธรรมชาติที่
แท้จริงของชีวะ ก็คือ ความสมบูรณ์ และมีปัญญาไม่จ ากัด คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ สัมปชัญญะ (การ
รับรู้) ซึ่งจัดเป็นสารัตถะที่ส าคัญของชีวะทั้งหมด เฉพาะพัทธชีวะเท่านั้นที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่33  

3.4.2 อชีวะ (Ajiva) 
อชีวะ คือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณ และปราศจากสัมปชัญญะ หรือศัพท์ภาษาทาง

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เรียกว่า อนินทรีย์ มีอยู่ 5 ชนิด คือ                          
 1. บุคคล ได้แก่ วัตถุ (Matter) ค าว่าบุคคล แปลว่า สิ่งที่อาจจะรวมเข้ากันได้และแยก
ออกจากกันได้ วัตถุต่าง ๆ สามารถรวมกันเป็นวัตถุใหญ่ได้ และสามารถแยกกันเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ได้ 
อนุภาคเล็กท่ีสุดเรียกว่า ปรมาณู (Atom) ปรมาณูที่รวมกันเข้าเป็นรูปผสมเรียกว่า สังฆาฏะ หรือขันธ์ 
ร่างกายของเราและวัตถุธรรมชาติต่างก็เป็นรูปผสมของปรมาณู คือ ดิน น้ า ไฟ ลม และบุคคลมี
ลักษณะภาพ 4 อย่าง คือ ผัสสะ รส สี และกลิ่น มีประจ าอยู่ในปรมาณูต่าง ๆ 
 2. อากาศ หรือเทศะ (Space) มี 2 อย่าง คือ โลกากาศ ได้แก่ ที่ที่เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์
ในโลกนี้ และอโลกากาศ ได้แก่ ที่ว่างที่อยู่ภายนอกโลกออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า อวกาศ  
 3. กาล (Time) คือ อัตรฐานที่บอกถึงการสืบต่อ การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไป         
ความใหม่ ความเก่า ของสิ่งทั้งหลาย นักปรัชญาเชนได้แบ่งกาลออกเป็น 2 ชนิด คือ กาลแท้ ได้แก่ 
อัตรฐาน คือ ภาวะที่ตั้งอยู่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายสืบต่อกันไป เปลี่ยนแปลงไป มีเปลี่ยนแปลง มีมาใหม่ 
                                                        

31 Acaranga Sutras, “Jaina Sutras” Part I, in The seared Books of the East, Translated by 
Hermann Jacobi (Delhi : Motilal Banarsidass, 1973), Vol. XXII., pp. 192-195. 

32 Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy Vol. I, (London : Cambridge  
University Press, 1969), pp. 188-190. 

33 เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อ้างแล้ว, หน้า 114.  
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ความเก่าแก่คร่ าคร่า กาลแท้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุด ไม่กินเนื้อที่ ไม่มีน้ าหนักก าหนดไม่ได้ แต่
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป จึงเรียกว่า นาสติกกาย ส่วนกาลสมมติ ได้แก่ กาลเวลาที่ก าหนดขึ้นเป็น วินาที 
นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี สมัย โดยถือเอาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเป็นเครื่องก าหนด 
     4. ธรรม (Motion) คือ การเคลื่อนไหว หรืออาการท่ีไม่หยุดอยู่ของสิ่งทั้งหลาย ความมีอยู่
ของธรรมอนุมานเอาจากการเคลื่อนไหวของสิ่งทั้งหลายว่า ที่ใดมีการเคลื่อนไหวของสิ่งทั้งหลายที่นั้น
ย่อมมีธรรม 
 5. อธรรม (Rest) คือ สภาพที่ไม่เคลื่อนไหว หรืออาการที่หยุดอยู่กับที่ของสิ่งทั้งหลายตรง
ข้ามกับธรรม 

อชีวะ (อชีพ) ในข้อที่ 1, 2, 4, และ 5 เรียกว่า อัสติกาย คือ มีรูปร่าง หรือกินเนื้อที่ มีน้ าหนัก 
ส่วน อชีวะในข้อที่ 3 เรียก นาสติกกาย คือ ไม่กินเนื้อที่ ไม่มีน้ าหนัก34 

3.4.3 หลักศรัทธา 
ในแนวความคิดของศาสนาเชน การที่จะบรรลุถึง ความหลุดพ้นจาก “กรมน” หรือถึงโมกษะ

จะต้องปฏิบัติ 4 ขั้นตอนและต้องมีความรู้ 5 ประเภทด้วยกัน คือ การก าหนด และความตั้งใจน าไปสู่
ความรู้ 5 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ การก าหนดและความตั้งใจ น าไปสู่ความรู้เชิงจิตวิสัย ซึ่งเป็น
ความรู้ชั้นแรกของความรู้ทั้ง 4 ประเภทความรู้ที่ชนิดที่สองประเภทแรกทั้งมติญาณและสูตรญาณเป็น
ความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ และความรู้ทั่วไปความรู้จากภายนอก ความรู้ชนิดที่สองได้แก่สูตรญาณ เป็น
ความรู้ระดับกลาง ๆ เป็นความรู้จักภายนอกความรู้จากระดับกลางที่สูงขึ้นไปมี 2 ชนิด ได้แก่ อวาธิ
มานะ-ปารยายะ และเกลาละ ขั้นตอนของความรู้ทั้งมวลเป็นอิสระจากการถูกขัดขาวจากกรรมท าให้
วิญญาณมีความบริสุทธิ์พ้นจากมลทิน 

หลักการหนึ่งในศาสนาเชนมีศรัทธาความเชื่อว่า ความรู้ได้มาจากวิญญาณเพราะคุณสมบัติ
ของวิญญาณ คือ มีเจตนา ความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วยความรู้ญาณและสัญชาติทัศนะแต่วิญาณทาง
โลกถูกปิดบังเพระอ านาจท าลายของกรุมนกรรม จึงเป็นวิญาณที่ไม่มีความรู้อ านาจและความร่าเริง
โดยสมบูรณ์โยคะ ตามหลักการในปรัชญาศาสนาเชน โยคะ คือ การปฏิบัติวิธีหนึ่งท าให้ถึงโมกษะ 
หรือการหลุดพ้น โยคะท าให้เกิดความรู้ถึงสภาพความเป็นจริงตามที่เป็นอยู่  ท าให้มีศรัทธาในค าสอน
ขององค์ ติรถังกร องค์ศาสดา หยุดการประพฤติชั่วและประพฤติชอบ ซึ่งน าไปสู่การหลุดพ้นจากการ
ร้อยรัดของกรุมน กรม ดังนั้นการปฏิบัติโยคะจึงมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติตาหลักรัตนะไตรของศาสนา
เชน ซึ่งได้แก่ความเห็นชอบ ความรู้ชอบ ความประพฤติชอบทางที่จะก้าวไปสู่ความหมดทุกข์อันเป็น
การหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ศาสนาเชนเน้นการอบรมทางกาย (กายภาวนา) และไม่เห็นด้วยกับการ
อบรมทางใจเพราะเข้าใจว่าพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอบรมจิตอย่างเดียว35 

เหตุที่ทางศาสนาเชนเน้นเช่นนั้นเพราะถือว่าการอบรมกายเป็นทางไปสู่ตบะ และการอบรม
กายท่ีถึงข้ันบ าเพ็ญทุกรกิริยา คือ วิธีการที่จะลบล้างกรรมที่เคลือบติดยู่อันชีวะ และศาสนาเชนถือว่า
บุคคลจะพบความสุขได้ด้วยการเอาความทุกข์เข้าแลก ดังที่เหล่าสาวกของนิครนถ์นาฏบุตรได้อธิบาย
ให้พระพุทธเจ้าฟังว่า “บุคคลมีใช่จะประสบความสุข แต่จะประสบความสุขได้ด้วยได้ด้วยความทุกข์ 

                                                        
34 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 48-50.  
35 ม.มู. 12/405-406/361-362. 
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แท้”36
  ศรัทธาจึงเป็นหัวใจ ในกาแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีศาสนาเชนถือว่าถมทับบุคคล 

อยู่แต่มีหลักเกณฑ์อยู่ 7 ประการคือ 
 1. ศาสนาเชนปฏิเสธการบรรลุธรรม (โมกษะ) ของสตรีเพศ แต่สตรีจะบรรลุธรรมได้ต้อง
กลับชาติมาเกิดเป็นชาย 
 2. นักบวชบรรลุธรรมได้จะต้องทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ (ทุกรกิริยา) เช่น ถอนผม
ของตนด้วยทางตาล หรือมือของตน แทนการโกน ปีละ 9 ครั้งการอุดอาหารและน้ าการกลั้นลมหายใจ 
เป็นต้น เพ่ือท าให้กระแสธารของกรรมใหม่หยุดลงและท าลายกรรมเก่าให้หมดไปโดยสิ้นเชิง 
 3. นักบวชจะต้องมีไม้กวาดผากกรองน้ า ผ้าปิดจมูกและปาก เพราะน้ าและอากาศมีสัตว์
เป็นจ านวนมาก ต้องกรองน้ าดึ่ม ต้องมีผ้าปิดจมูกละปากปูองกันสัตว์ (เชื้อโรค) เวลาเดินต้องกวาด
ข้างหน้าเพื่อปูองกันการเยียบย่ าชีวิตสัตว์ 
 4. จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาเชน คือ นิรวาน หรือโมกษะ การบรรลุโมกษะ คือ การท า 
วิญญาณให้บริสุทธิ์จากกรรมเก่าและกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง เพราะกรรม คือ พันธนาการชีวิตให้เกิด
ภาวะสังสารนั้น ก็คือ ความอยาก ความดิ้นรน หรือตัณหาในวิญญาณ ได้ดึงดูดเอาวัตถุให้ไปสัมพันธ์
กับวิญญาณ จึงท าให้เกิดชีวิตขึ้นมา มนุษย์จะเกิดมาเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่กรรมที่ท าไว้ในอดีตจะ
ก าหนดให้เป็นไป (นิตยกรรมลิขิต) เช่น โคตรกรรม กรรมก าหนด ความสั้นและยาวของชีวิต เป็นต้น 
กรรมเป็นตัวปิดบังปัญญา ปิดบังความเห็น แล้วผลิตโมหะ ความรู้สึกสุขทุกข์และอ่ืน ๆ ขึ้นมาในชีวิต 
ส่วนพันธนาการมี 2 อย่าง คือ ภาวะพันธ การที่วิญญาณผูกพันอยู่กับตัณหา และวิบากพันธะ การที่
วิญญาณเข้ารวมกับวัตถุท าให้เกิดขบวนการผูกพันขึ้นมา และท าให้ชีวิตในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นสุข          
ตกอยู่ในสังสาร การหลุดพ้นจากอ านาจของกรรม มีชื่อว่า สิทธะ ผู้เสวยความสงบเย็น ไร้ความเร่าร้อน 
มีความสุขอันหาที่สุดไม่ได้ สภาวะเช่นนี้ เรียกว่า ไกวัล (พุทธศาสนา เรียกว่า นิพพาน ศาสนา
พราหมณ์เรียกว่า พรหม) 
 5. ในนิกายเศวตัมพร แบ่งพระสงฆ์เป็น 2 ชั้น คือ 1) เชนกัลพิน นักบวชประเภทนี้         
ไม่ สวมเสื้อผ้า ใช้ฝุามือเป็นภาชนะรับบริจาคทาน 2) ศธาวีระกัลพิน นักบวชประเภทนี้มีสมบัติได้บ้าง 
แต่น้อยที่สุดเช่น เสื้อคลุม ภาชนะรับทาน และผ้า 1 ชิ้นเรียกว่า มุกหะวัลตริยา เพ่ือปิดปากจมูกปูอง 
กันแมลง และนักบวชทุกรูปต้องปฏิบัติตามกฎ “มหาพรต” อย่างเคร่งครัด 
 6. นักบวชในนิกายทิคัมพร ส่วนใหญ่เปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้า มีเพียงนักบวชชั้นผู้น้อย
บางรูปนุ่งผ้าเดียว นักบวชจะอยู่ในวัดซึ่งห่างจากชุมชน บริโภคอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ ไม่มีภาชนะ
รับทาน และต้องปฏิบัติตามกฎ “มหาพรต” เช่นเดียวกัน 
 7. หลักปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ มีความเข้มงวดน้อยกว่านักบวช คฤหัสถ์จะต้องปฏิบัติมูล
คุณ 8 ประการต้องมาจากความรู้จะงมงายหรือลืมตนมีได้ จะต้องใช้ญาณทัศนะค าว่า “ญาณทัศนะ” 
คือ ความเห็นแจ้งในค าสอนของศาสนาเชน มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “นิครนถ์นาฏบุตรรู้ธรรมทั้ง
ปวงเห็นธรรมทั้งปวง ยืนยันญาณทัศนะหมดทุกส่วนว่า เมื่อเราเดินไปก็ดี ยืนไปก็ดี หลับไปก็ดี ตื่นไปก็
ดีญาณทัศนะ ปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไป37

  ค าสอนของศาสนาเชนเท่าที่กล่าวมานี้ เป็นการรวบรวมและ

                                                        
36 ม.มู. 12/260/149.  
37 ม.มู. 12/219/147.  
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สรุปจากที่หลายแห่งของคัมภีร์พุทธศาสนาฝุายเถรวาท ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าสอนของ
ตามหลักของศาสนาเชน คือ ทางแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ 

3.4.4 หลักกรรม 
ทรรศนะของศาสนาเชนเชื่อว่า การเกิดข้ึนของสัตว์และบุคคล ไม่ใช่เป็นเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้

ก าเนิดแต่ผู้เดียว หมายความว่า การที่มนุษย์และสัตว์ถือมาปฏิสนธิในครรภ์มารดา ไม่ใช่มาโดยบังเอิญ 
แต่มีปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ “กรรม” กรรมเป็นผู้ให้ก าเนิด กรรมเป็นผู้ก าหนดสถานที่เกิด กรรม
เป็นผู้ก าหนดสีสัน วรรณะ ตลอดถึงรูปร่าง และอุปนิสัยใจคอของผู้มาเกิดนั้นด้วย ฉะนั้นกรรมเท่ากับ
เป็นผู้บงการที่ส าคัญ เป็นผู้จ าแนกให้คนและสัตว์มีก าเนิดดีและไม่ดี เป็นต้น แม้แต่ร่างกายตลอดจน
นิสัยใจคอของคนเรา เป็นไปตามอ านาจของกรรม เกิดขึ้นเพราะกรรม เรียกว่า กรรมบุทคล (ร่างกาย
ที่เกิดจากกรรม Karma-matter) อาการที่กรรมไหลเข้าสู่ชีพ เรียกว่า อาศยกรรม (การไหลของ
กรรม)38 ปรัชญาเชนถือว่า เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เพราะเปูาหมายสูงสุดของชีวิต ก็คือ        
การแยกกรรมออกจากชีวะ ชีวะที่ปราศจากกรรมจะมีสภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมด แต่ที่มีสภาพ 
หรือรูปลักษณะต่าง ๆ ก็ด้วยอ านาจของกรรมทั้งสิ้น ดังนั้น เชนจึงยกเรื่องกรรมเป็นหลัก เมื่อเข้าใจ
เรื่องกรรมก็ถือว่าเข้าใจเชน จึงมีผู้เรียกเชนว่า กรรมวาทิน39  
 จักรภพเต็มไปด้วยวัตถุท่ีดี และสามารถกลายเป็นกรรมได้โดยผ่านทางการกระท าของร่างกาย 
จิต และการพูด วัตถุที่เป็นกรรมเข้าในวิญญาณแล้ว ผูกติดกับวิญญาณตามส่วนขยายของความส านึก 
(Consciousness) ที่เป็นองค์ประกอบของกษายัส (Kasayas) เช่น ความโกรธ ความหยิ่ง ความ
หลอกลวง และความโลภ ดังนั้น มีภาวะหลั่งไหลขององค์ประกอบแห่งกรรมเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก 
จึงค่อยปรากฏกิจกรรมของจิตที่แน่นอนขึ้น รับผิดชอบพันธนา (Bondage) อย่างแท้จริง ในระดับ
พันธนา วิญญาณและกรรม จึงมีความสัมพันธ์มากยิ่งกว่าน้ าและนมในน้ านมเสียอีก40 
 กิจกรรมทางความคิด การพูด และทางร่างกาย จะรับผิดชอบตามธรรมชาติของตัวกรรม และ
ตามปริมาณของตัวกรรม การผูกพันและความรังเกียจเป็นเหตุผลของช่วงเวลา (Duration) และ 
ความเข้มแห่งกรรม (Intensity) กรรมอาจแฝงอยู่ในวิญญาณระยะหนึ่งโดยไม่ปรากฏขึ้น เมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสม กรรมก็จะปรากฏขึ้น วิญญาณถูกเพาะเชื้ออย่างนิรันดรโดยวัตถุ เช่น การเกี่ยวข้องกับกรรม
ของวิญญาณไม่มีจุดตั้งต้น ยิ่งไปกว่านั้น คือ มีการเก็บรวบรวมวัตถุใหม่อยู่ทุกขณะ วิญญาณจะมีอิสระ
จากวัตถุได้ก็โดยอาศัยวิถีบางประการ คือ วิญญาณต้องหยุดภาวะการหลั่งไหลของกรรมใหม่ และขจัด
กรรมเก่าที่มีอยู่แล้วออกไป อาศัยวิธี 2 ประการนี้ จะสามารถบรรลุเปูาหมายอันสูงสุด คือ วิโมกข์ 
(Emancipation) ได้ อุปสรรคท้ังหลายที่ขัดขวางการแสดงออกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของวิญญาณย่อม
ถูกขจัดไปโดยอัตโนมัติ เพราะได้รับการปลดปล่อยจากการเข้ามาครอบครองโดยธรรม นับเป็นสภาวะ
เมื่อวิญญาณบรรลุถึงความเป็นอิสระ ซึ่งวิญญาณสามารถแสดงออกถึงธรรมชาติภายในที่แท้จริง คือ
ความรู้อนันต์ (Infinite knowledge) ปรัชญาศาสนาเชนพยายามที่จะให้กฎแห่งกรรมบันทึกรายละ 
                                                        

38 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 51-52. 
 39 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2524,  
หน้า 24. 

40 ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540), หน้า 72. 



54 

 

เอียดในชีวิตไว้ ปรัชญาศาสนาเชนพิถีพิถันในการท าความเข้าใจในเรื่องของกรรม ว่ามีความสอดคล้อง
กับความคิดว่า ผลของการกระท าของบุคคลทุกระยะถูกเก็บไว้ในชีวะ (วิญญาณ) และถูกน าออกมา
เพราะกระบวนการของการมีชีวิต โดยการกระท าหน้าที่ของวิญญาณ กรรมเป็นผลรวมของความดี
ทั้งหลายที่ ไม่ยอมรับวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้อง กรรมเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เข้ามากระทบความบริสุทธิ์ และ
ความสมบูรณ์ของวิญญาณ ซึ่งมีสัญชาตญาณที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เป็นทฤษฏีว่าด้วยวัตถุ
ของกรรมซึ่งมีลักษณะพิเศษส าหรับเชน กรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดคุณลักษณะทางด้านจิต มีลักษณะการ
พัฒนาของความดีและความชั่ว41  
 1. ความหมายของกรรม 
 กรรม ในลัทธิเชนไม่ได้หมายความว่า การท างาน หรือการกระท า แต่หมายถึงผลเฉลี่ยของ
องค์ประกอบทางวัตถุที่ไม่สามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ กรรมเข้าไปในวิญญาณแล้วท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นรูปแบบของวัตถุ ซึ่งสร้างเงื่อนไขแน่นอนขึ้นในวิญญาณที่มีกิเลส นับเป็นความ
ทุกข์จากเครื่องพันธนาการ คือ การเกิด การตาย โดยเริ่มขึ้นจากเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้น42   
 กรรมตามทัศนะลัทธิเชน หมายถึง วิญญาณแต่ละดวงเป็นเจ้าของสหัชญาณอนันต์ (Infinite 
Intuition) ความรู้อนันต์ (Infinite Knowledge) อ านาจอนันต์ (Infinite Power) และความสุขอนันต์ 
(Infinite Bliss) วิญญาณท่ีสมบูรณ์จะมีคุณสมบัติเหล่านี้ทุกประการ การที่วิญญาณไม่มีความสมบูรณ์ 
เพราะความรู้ และพลังงานมีสภาพถูกจ ากัด วิญญาณที่มีกิเลสไม่มีอิสระเต็มที่ในการมีความรู้และ
ความสุขอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ถูกจ ากัดความรู้ภายใน ก็คือ มีสิ่งภายนอกมาเป็นม่านบังธรรมชาติแท้จริง
ของวิญญาณ   
 กรรม คือ วัตถุ (ปุทคละ) มีลักษณะเป็นอนุภาค (Atom) เล็ก ๆ ซึ่งละเอียดมากไม่สามารถ
รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อนุภาคของกรรมจะเกิดขึ้นและเข้าไปซึมซับติดอยู่กับชีวะทุกขณะที่มีการ
กระท า ไม่ว่าการกระท านั้น จะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตาม สาเหตุที่ท าให้ชีวะมัวหมองด้วยกรรมก็
เพราะ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้จริงในธรรมชาติของชีวะ ท าให้เกิดกิเลส เรียกว่า กษายะ ได้แก่        
โล ภะ (ความโลภหรือความอยากได้) โกรธะ (ความโกรธ มานะ ความถือตัว) และมายา (ความหลง) 
กษายะ นี้เองเป็นตัวดึงดูดอนุภาคของกรรมให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในชีวะ ท าให้ชีวะมีสภาพติดข้องกับ
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นสภาพแห่งความทุกข์43 
 ค าว่ากรรม ปรัชญาศาสนาเชน เรียกว่า “ทัณฑะ” ทัณฑะมี 3 ทาง คือ กายทัณฑะ โทษทาง
กาย วจีทัณฑะ โทษทางวาจา และมโนทัณฑะ โทษทางใจ ในบรรดาทัณฑะทั้ง 3 นี้ กายทัณฑะ มีโทษ
มากที่สุด44 
 กรรม หมายถึง สิ่งที่ เป็นลักษณะของจิตใจ เช่น ความยินดี ความสุข ความเจ็บปวด         
ความทุกข์ เป็นต้น ลัทธิเชนจัดว่าเป็นสสาร โดยให้เหตุผลว่า ประสบการณ์ทางจิต เช่น ความสุข 

                                                        
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64-65. 
42 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71. 
43 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 44. 

 44 พระมหาณรงค์ชัย านชโย, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความหลุดพ้นในพุทธปรัชญา      
เถรวาทกับปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2536, หน้า 54. 
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ความทุกข์ ย่อมไม่มีอิสระจากสาเหตุทางวัตถุ เพราะย่อมต้องได้รับมาจากประสบการณ์ภายนอกที่
ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุเสมอ ดังนั้นการกระท าทุกอย่างย่อมท าให้เกิดอนุภาคของกรรมขึ้น และกรรมนี้
เองที่เป็นเหตุท าให้ชีวะต้องมัวหมอง45 
 2. ประเภทของกรรม 
 ศาสนาเชนถือว่าอ านาจของกรรม หรือการกระท าของมนุษย์ย่อมมีอ านาจเหนือสิ่งอ่ืนใด พระ
มหาวีระไม่ทรงด้วยความเชื่อเรื่องพระเจ้า พลีกรรม หรือการกระท าทุกอย่างที่มีลักษณะเป็นการอ้อน
วอนขอความกรุณา หรือการโปรดปรานจากเทวะ ค าสอนของพระองค์นั้นเน้นหนักถึงอ านาจแห่ง
กรรม อ านาจของกรรมสามารถที่จะบันดาลให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ นานา ปรัชญาเชนจ าแนก
กรรมตามขั้นพ้ืนฐานแห่งธรรมชาติ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. ทรัพยกรรม ได้แก่ กรรมที่เป็นสสารโดยการรวมเอาอนุภาคของสสาร อนุภาคของ
สสารลึกลับจากแกนกลางขององค์ประกอบของกรรม มีความสัมพันธ์กับวิญญาณรอง ๆ ของสสารลึก 
ลับแห่งองค์ประกอบของกรรมท าให้เกิดเป็นกายขึ้นมา กายที่เกิดขึ้นมาจะได้รับโภชนาการจาก
สภาพแวดล้อม  
 2. ภาวะกรรม ได้แก่ การก าหนดทางจิตอย่างไม่บริสุทธิ์ มีความรับผิดชอบในการน า
อนุภาคกรรมไปให้วิญญาณ ตราบใดที่จิตยังไม่บริสุทธิ์ และการก าหนดทางจิตยังไม่บริสุทธิ์ ก็จะเป็น
สาเหตุให้เกิด “รูป” หรือ “ร่างกาย” จากอนุภาคของสสาร ทรัพยกรรมเป็นสสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดของจิต ในขณะที่ภาวะกรรม คือ การก าหนดจิต ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรรมชนิดใด
ชนิดหนึ่งในกรรมทั้ง 2 ชนิดนี้ ย่อมมีผลกระทบถึงกัน การเปลี่ยนแปลงทางสสารย่อมเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมาก่อนของสสาร และในท านองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางจิต ย่อมเกิดจากสภาพของ
จิตก่อน การพยายามจ ากัดการเกี่ยวข้องกับร่างกายต้องรักษาการก าหนดที่ไม่บริสุทธิ์ของจิตให้สะอาด 
และการจะเข้าถึงเปูาหมายเช่นนี้ได้นั้น ปรัชญาเชน จึงก าหนดให้ต้องท าโยคะหรือตบะ46  
 ปรัชญาศาสนาเชนยังได้แบ่งกรรมออกเป็นประเภทย่อยได้ 8 ประเภท47 คือ 
 1. ชญานาวรนียะ (Jnanavaraniya) กรรมที่ปิดบังความรู้ชอบ 
 2. ทรรศนาวรนียะ (Drasananavaraniya) กรรมที่ปิดบังความเห็นชอบ 
 3. อันตรายะ (Antaraya) กรรมที่ปิดบังพลังภายในของชีวะ คือ ขัดขวางพลังงานของชีวะ
ให้เป็นพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ ขัดขวางการกระท าความดี ถึงแม้ว่าในส่วนลึกลงไป ชีวะปรารถนาที่จะ
กระท าก็ตาม 
 4. โมหนียะ (Mohaniya) คือ กรรมที่ท าให้เกิดความหลง 
     5. อายุส (Ayus) คือ กรรมที่ก าหนดความยืดยาวของชีวิต โดยที่ก าหนดภพ หรือภูมิที่ชีวะ
ไปเกิด ซึ่งแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับความยืนยาวของชีวะ 4 ประเภท คือ ชีวะของเทวดาชีวะของ มนุษย์ 
ชีวะของสัตว์ดิรัจฉาน และชีวะของสัตว์นรก 

                                                        
45 Copalan S., Outline of Jainism, p. 167. 
46 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 239. 
47 Hermann Jacobi, Jaina Sutras Part II in The Sacred Book of The East, Vol. 45, (New 

Delhi : Motial Banarsidess, 1973), pp. 192-194. 
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 6. นามัน หรือนาม (Nama) คือ กรรมที่ก าหนดรูปแบบ รวมทั้งลักษณะของร่างกายที่ชีวะ
ไปอิงอาศัยอยู่ 
 7. โคตร (Gotra) คือ กรรมที่ก าหนดสิ่งแวดล้อม และครอบครัวที่ชีวะไปเกิด 
     8. เวทนียะ (Vedaniya) คือ กรรมที่ท าให้เกิดความสุข หรือความทุกข ์
 ในบรรดากรรมทั้ง 8 ประเภทนี้ 4 ประเภทแรก เรียกว่า ฆาตีกรรม (Ghatikarm) เพราะเป็น
กรรมที่ปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของชีวะ และกรรมนี้จะน าไปสู่ความทุกข์ รวมทั้งท าให้การพัฒนาทาง
ศีลธรรมล่าช้า ส่วนกรรม 4 ประเภทหลัง เรียกว่า อฆาตีกรรม (Aghatikarm) กรรมนี้มีทั้งกุศล และ
อกุศล จึงน าไปสู่ความสุข และความทุกข์ แต่ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาการทางศีลธรรม48 
 กรรมทั้ง 8 ชนิด สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็น อุตะระ-ประกฤติส อีกจ านวนหนึ่ง อุตะระ-
ประกฤ ติส สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกมาก จ านวนกรรมจึงขยายจ านวนออกไปได้มากมาย ในที่นี้ถือ
ว่ากรรมแบ่งตามมูละ-ประกฤติส 8 ชนิด และอุตะระ-ประกฤติส อีก 158 ชนิดเท่านั้น49  
 ปรัชญาเชนยังได้แบ่งประเภทของกรรมออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้อีก ดังนี้  
 1. ชญานาวรนียะ (Jnanavaraniya) กรรมที่ปิดบังความรู้ชอบ คือ ครอบคลุมความรู้อัน
แท้จริงของวิญญาณ (Knowledge-covering) ท าให้ชีวะได้รับความรู้ที่แตกต่างกันอยู่ 5 ระดับ คือ 
 1.1 มติ (Mati) คือ กรรมที่ปิดบังความรู้จากประสาทสัมผัส 
     1.2 ศรุติ (Sruti) คือ กรรมที่ปิดบังความรู้จากการบอกเล่า 
 1.3 อวธิ (Avadhi) คือ กรรมที่ปิดบังความรู้ที่เหนือขอบเขตจ ากัด 
 1.4 มนหฺปรฺยายะ (Manahpryaya) คือ กรรมปิดบังความรู้ในการก าหนดจิตของผู้อื่น 
 1.5 เกวล (Kevala) คือ กรรมที่ปิดบังความรู้สูงสุด50 
 2. ทรรศนาวรนียะ คือ กรรมที่ปิดบังอัชฌัติกญาณ (Intuition-covering) เป็นกรรมที่
ปิดบังความรู้ชอบ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 จักษุ (Caksus) คือ กรรมที่ปิดบังปัญญาไม่ให้เกิดจักขุญาณ 
 2.2 อจักษุ (Acaksus) คือ กรรมที่ปิดบังไม่ให้เกิดปัญญาทางผัสสะอ่ืน นอกจากจักษุ
สัมผัส 
 2.3 อวธิ (Avadhi) คือ กรรมที่ปิดบังปัญญาไม่ให้เห็นความรู้ทีอ่ยู่เหนือขอบเขตจ ากัด 
 2.4 เกวล (Kevala) คือ กรรมที่ปิดบังปัญญาไม่ให้เห็นความรู้สูงสุด 
 2.5 นิทรา (Nidra) คือ กรรมทีท่ าให้หลับ 
 2.6 นิทรานิทรา (Nidranidra) คือ กรรมทีท่ าให้หลับสนิท 
 2.7 ปรจลา (Pracara) คือ กรรมทีท่ าให้หลับแม้ในขณะนั่ง ยืน 
 2.8 ปราจลาปรจลา (Pracarapracara) คือ กรรมทีท่ าให้หลับแม้ในขณะเดิน 
         2.9 สตฺยานคฤทฺธิ (Styanagrddhi) คือ กรรมทีท่ าให้หลับโดยไม่รู้สึกตัว51 

                                                        
48 Bharagara Dayanand, Jaina Ethics, p. 59.  
49 ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, ความคิดส าคัญในปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 73. 
50 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy, Vol. II, p. 224. 
51 Ibid., p. 225. 
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 3. อันตรายกรรม (Obstructive Karma) คือ กรรมที่เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางพลังงาน
ตามธรรมชาติของชีวะ ให้เป็นพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ ขัดขวางการท าความดี ถึงแม้ว่าในส่วนลึกลงไป
ชีวะปรารถนาที่จะกระท าก็ตาม ซึ่งได้แก่ กรรมที่ขัดขวางชีวะในสิ่งเหล่านี้ คือ ทาน (Dana) โภคะ 
(Bhoga) อุปโภค (upabhoga) และวิริยะ (Viriya) 
 4. โมหนียะ (Delude) คือ กรรมทีท่ าให้เกิดความหลง ความเข้าใจผิด มี 2 ประเภท คือ 
 4.1 ทรรศนโมหนียะ (Darsanamohaniya) เป็นกรรมที่ท าให้เข้าใจผิด (ปิดบังความ
เห็นชอบ)  
 4.2 จาริตรโมหนียะ (Caritramohaniya) เป็นกรรมที่ท าให้ปฏิบัติในทางที่ผิด (ปิดบัง
ความประพฤติชอบ)  
 5. อายุสกรรม เป็นกรรมที่ก าหนดความยืนยาวของชีวิต (The Longevity Determining 
Karma) ซึ่งแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับความยืนยาวของชีวะแห่งชีวะ 4 ประเภท คือ เทพหรือเทวดา 
มนุษย์ สัตว์ และสัตว์นรก 
 6. นามกรรม (The Body Making Karma) เป็นกรรมที่ก าหนดพ้ืนฐาน หรือสิ่งแวดล้อม
แห่งชีวิต รวมทั้งก าหนดคุณลักษณะของร่างกายทีช่ีวะไปอิงอาศัยอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. กรรมที่ก าหนดรูปแบบ รวมทั้งคุณสมบัติที่ดี  
  2. กรรมที่ก าหนดรูปแบบ รวมทั้งคุณสมบัติที่เลว52 
 7. โคตรกรรม (Status Determining Karma) คือ กรรมที่ก าหนดตระกูลและสิ่งแวดล้อม 
ที่ชีวะจะไปเกิด ท าให้เกิดความแตกต่างทางสังคม หรือสถานะและเชื้อชาติ มี 2 ประเภท คือ  
  7.1 กรรมที่ก าหนดให้ชีวะไปเกิดในตระกูลครอบครัวที่สูง  
  7.2 กรรมที่ก าหนดให้ชีวะไปเกิดในตระกูลครอบครัวที่ต่ า 
 8. เวทนียะ คือ กรรมที่ท าให้เกิดความสุข หรือทุกข์ (The Feeling Production Karma) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 8.1 สาตเวทนียะ (Satavedaniya) ได้แก่ กรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเบิกบานใจ ความ
พอใจ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 8.1.1 กรรมที่ปิดบังชีวะ ท าให้มองไม่เห็นความแท้จริง เห็นแต่สิ่งที่หลอกลวง 
พอใจในสิ่งที่ผิดนั้น 
 8.1.2 กรรมที่ก่อให้เกิดความพอใจในสถานะอันบริสุทธิ์ของชีวะ ที่เป็นจริงตาม
ธรรมชาติ 
 8.1.3 กรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจผสมผสานกัน ระหว่างส่วนที่บริสุทธิ์กับส่วน
ทีมีมลทิน 
 8.2 อสาตเวทนียะ (Asatavedaniya) ได้แก่ กรรมที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 

                                                        
52 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ ิ ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 28. 
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 8.2.1 กรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกิดจากกิเลส 
 8.2.2 กรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกิดจากการยึดครองของกิเลสและสิ่งอื่น ๆ53 
 กรรมทั้ง 8 ชนิดนี้ เป็นผลมาจากการกระท าของชีวะ หรือวิญญาณให้มัวหมอง ทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการกระท าของกรรม ได้แก่ อวิทยา หรืออวิชชา คือ
ความไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของชีวะตามความเป็นจริง54  

ดังนั้นการกระท าความดี (กรรมดี) จึงมิใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาเชน แต่จุดมุ่งหมาย
สูงสุดของปรัชญาเชนอยู่ที่จะต้องรู้จักแยกทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว ออกจากชีวะให้ได้ เมื่อกระท าได้
เช่นนี้ เชนจึงเรียกว่า การบรรลุโมกษะ หมายถึง บรรลุถึงความหลุดพ้นแล้ว55 

สรุปว่า ชีวะ หรือวิญญาณ มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งทุกอย่างในโลกนี้ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต ชีวะมีลักษณะเป็นสิ่งที่จริงแท้ มีอยู่นิรันดร มีจ านวนอนันต์ ไม่สามารถสัมผัสได้ และไม่มีรูปร่าง 
ลักษณะส าคัญที่สุดของชีวะ คือ ความรู้ส านึก ชีวะ มี 2 ประเภท คือ 1) มุกตะชีวะ หรือศุทธชีวะ คือ 
ชีวะหรือวิญญาณที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้ว เป็นชีวะที่บรรลุโมกษะแล้ว       
2) พัทธชีวะ หรืออศุทธชีวะ คือ ชีวะหรือวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ พัทธชีวะ       
หรืออศุทธชีวะ ปรัชญาเชนกล่าวว่า มนุษย์เท่านั้นที่จะบรรลุโมกษะได้ ส่วนเทพหรือเทวดา           
สัตว์เดรัจฉาน และสัตว์นรก ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน จึงจะมีโอกาสบรรลุโมกษะได้ 

อชีวะ หรือเรียกว่า วัตถุทรัพย์ คือสิ่งที่ไม่มีชีวิต และไม่มีความรู้สึก มีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่        
1) บุคคล คือ วัตถุท่ีจะรวมเข้ากันได้ และแยกออกจากกันได้ 2) อากาศ มี 2 อย่าง คือ โลกากาศ และ 
อโลกากาศ 3) กาล คือ สภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง 4) ธรรม คือ สภาพที่เคลื่อนไหว 5) อธรรม คือ
สภาพที่ไม่เคลื่อนไหว 

 
3.5 วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ  

ศาสนาเชนมีหลักความเชื่อเพ่ือปฏิบัติ ให้เข้าถึงความจริงสูงสุด (Ultimate Reality) ซึ่งถือว่า
เป็นเปูาหมายสูงสุดในชีวิต ศาสนาเชนจึงถือว่าศรัทธาเป็นหลักการส าคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ก้าวไปสู่
สัมมาปฏิบัติ เพ่ือน าสู่เปูาหมายสูงสุดในชีวิต (Summum Bonum) ของศาสนาเชน คือการบรรลุ
โมกษะ อันเป็นภาวะที่ชีวะปราศจากอาสวะกิเลส ชีวะที่บรรลุโมกษะแล้วจักเป็นชีวะที่บริสุทธิ์หมดจด 
ซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของชีวะ แต่ที่ชีวะไม่สามารถบรรลุโมกษะได้ ก็เนื่องด้วยอ านาจของอนุภาค
ของกรรมที่ซึมซับติดอยู่ในชีวะ ดังนั้นปรัชญาศาสนาเชน จึงต้องเน้นศึกษาเรื่องกรรม และการท าลาย
กรรมเป็นส าคัญ56 ค าสอนที่เป็นมูลฐานของศาสนาเชนนั้น คือ การที่ดวงวิญญาณเข้าไปพัวพันอยู่ใน
วัตถุ (อนุภาคของกรรม) อย่างใกล้ชิดแล้ว เขาจะประสบกับความพ้นทุกข์ได้ ก็โดยการเปลื้องดวง

                                                        
53 พระมหาณรงค์ชัย ฐฺานชโย (สนิทผล), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความหลุดพ้นใน       

พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2539, หน้า 57.  

54 Jadunath Sinha, A history of Indian Philosophy Vol. II, p. 219. 
55 Ibid., p. 273. 
56 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 10. 
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วิญญาณออกจากวัตถุ (อนุภาคของกรรม) แล้วดวงวิญญาณนั้นก็จะได้รับความบริสุทธิ์ดั้งเดิมอีก และ
ก็จะได้ชื่นชมยินดีต่อความสุขที่พออยู่ในตัวเอง ซึ่งรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิรันดร57  

คัมภีร์ศาสนาเชนได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาปฏิบัติ โดยเน้นเกี่ยวกับติรถังกร ที่ประกอบด้วย
คุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ คือ  

    1. มีความรู้สึกรับผิดชอบเป็นเลิศ  
    2. มีความรู้เป็นเลิศ  
    3. มีความสุขเป็นเลิศ  
    4. มีพลังเป็นเลิศ เช่นเดียวกับศาสดาทุกพระองค์ จึงเป็นผู้มีดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ เป็น

แบบอย่างของบุคคลทั่วไปที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง58  
หลักค าสอนในคัมภีร์ศาสนาเชน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ศาสนิกชนของเชนก าจัดกิเลสวะทั้งปวง

ได้อย่างเด็ดขาด เพ่ือบรรลุโมกษะ เป็นภูมิที่พ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น ศาสนิกชน
ของเชนจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ต้องให้ค าปฏิญาณแก่พระในศาสนาเชน เพ่ือผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติตามให้ได้ ชาวเชนถือค าปฏิญาณเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็นหนทางน าไปสู่ความ 
ส าเร็จในทุกกิจการ เป็นค าปฏิญาณที่ศาสนิกชนที่เป็นฆราวาสพึงรักษา59 หลักค าสอนของปรัชญา
ศาสนาเชนในสมัยเริ่มแรก ไม่สอนให้ท าการทรมานกายเหมือนในสมัยศาสดาพระมหาวีระ เพียงแต่
สอนให้มีการรักษาศีล 4 ข้อ คือ 

 1. ไม่เบียดเบียนคิดท าร้ายผู้อื่น 
 2. ละเว้นการลักขโมย  
 3. ยึดมั่นอยู่ในสัจจะ  
 4. ละเว้นการผูกพันทั้งปวง (ไม่สะสมทรัพย์สมบัติทางโลก)60 
หลักค าสอนของลัทธิปรัชญาศาสนาเชนส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นประมวลค าสอน 

และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะของพระมหาวีระ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.5.1 การก าจัดอนุภาคของกรรม 

สภาพดั้งเดิมของชีวะ คือ มีความสมบูรณ์ด้วย ความบริสุทธิ์ ความรู้ ศรัทธา อ านาจ ความสุข 
แต่ชีวะต้องสูญเสียสภาพดั้งเดิมไป เพราะอ านาจของกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ที่หลั่งไหล
แทรกซึมเข้าไปซึมซับติดกับชีวะ และการซึมซับของอนุภาคกรรมนั้น ไม่เหมือนกับฝุุนละอองที่เกาะติด
กับกระจก หรือหลอดแก้ว แต่จะซึมซับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวะ เหมือนกระดาษที่ซับที่ดูดซึมหมึก 
หรือสีที่เข้าผสมกับน้ า ซึ่งจะท าให้กระดาษซับ หรือสี เสียคุณภาพดั้งเดิมของตนไป สิ่งที่เป็นสาเหตุที่
ส าคัญที่ดึงดูดเอาอนุภาคของกรรมให้เข้าไปซึมซับติดกับชีวะ ได้แก่ อวิทยา คือ ความเขลา ความไม่รู้ 
และอวิทยานี้ เป็นสาเหตุให้เกิดกิเลสตัณหา ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด คือ โกธะ (ความโกรธ) โลภะ (ความอยาก
ได้) มานะ (ความถือตัว) และมายา (ความหลง) กิเลสทั้ง 4 ชนิดนี้ เรียกว่า กษายะ แปลว่า ยางเหนียว 

                                                        
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
58 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 32. 
59 ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณาการ, 2549), หน้า 127. 
60 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2536), หน้า 163. 
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(Sticky substance) กิเลสเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท ากรรมต่าง ๆ ทั้งดีและชั่ว 
ลักษณะของการกระท ากรรม เชน เรียกว่า โยคะ ส่วนกรรมที่กระท าลงไปแล้วก็จะมีสภาพเป็นอนุภาค
เล็ก ๆ กษายะ ซึ่งเป็นกิเลสของชีวะที่มีสภาพเป็นยางเหนียว ท าหน้าที่คอยดูดเอาอนุภาคของกรรมให้
แทรกซึมเข้าไปติดอยู่กับชีวะ61 ท าให้ชีวะสูญเสียความบริสุทธิ์ไป การหลั่งไหลของอนุภาคกรรมที่เข้า
ไปซึมซับอยู่กับชีวะ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการดึงดูดของกษายะนั้น เรียกว่า อาสรวะ และภาวะที่ชีวะถูก
อนุภาคของกรรมท าให้มัวหมองสูญเสียธรรมชาติดั้งเดิมไป เชนเรียกภาวะนี้ว่า พันธนา หรือการติด
ข้อง (Bondage) กรรมเก่าที่ท าไว้ในอดีตจะเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดตัณหา และตัณหาก็จะ
ผลักดันให้ชีวะกระท ากรรมใหม่ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีการสั่งสมอนุภาคของกรรมในชีวะเพ่ิมขึ้นอีก 
แล้วชีวะก็จะติดข้องอยู่ในสังสารวัฏต่อไป การท าลายสังสารวัฏให้สิ้นลงต้องท าให้ชีวะพ้นจากความมัว
หมองด้วยอ านาจกรรม นั่นก็คือ จะต้องขจัดอนุภาคของกรรมเก่า และอนุภาคของกรรมใหม่ที่แทรก
ซึมติดอยู่กับชีวะออกให้หมดสิ้นไป62   

การก าจัดอนุภาคของกรรมให้หมดสิ้นไป จึงมีอยู่ 2 วิธี ชีวะจึงจะกลับไปสู่ความบริสุทธิ์ได้
ดังเดิม คือ  

 1. สัมวร (Samvara) คือ การปิดกั้นมิให้อนุภาคของกรรมใหม่หลั่งไหลแทรกซึมเข้าสู่ชีวะ
ได้เด็ดขาด63 เนื่องจากอนุภาคของกรรมที่แทรกซึมอยู่กับชีวะมีทั้งอนุภาคของกรรมเก่ากับอนุภาคของ
กรรมใหม่ ดังนั้น การก าจัดอนุภาคของกรรมให้สิ้นลง จึงมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ 

        1.1 ภาวสัมวระ (Bhavasamvara) เป็นขั้นตอนของความคิด เมื่อชีวะเริ่มสามารถหยุด
สาเหตุของการหลั่งไหลของอนุภาคแห่งกรรมได้ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้64 
 1.1.1 ไตรคุปติ (Trigupti) คือ การยับยั้งตนเองทั้งทางใจ กาย และวาจา จาก
กิจกรรมทางโลก 
 1.1.2 ปัญจสมิติ (Pancasamiti) คือ ทางแห่งความระมัดระวัง 5 ประการ คือ
ระมัดระวังในการเดิน พูด กิน ถือของ และรับทานตามควร 
 1.1.3 ทศลักษณธรรมะ (Dasalaksanadhamma) คือ คุณธรรม 10 ประการ คือ
การให้อภัย มีความถ่อมตน ก้าวไปข้างหน้า มีสัจจะ สะอาด มีการยับยั้ง การส านึกในความผิด การ
ปล่อยวาง ไม่เดือดร้อน หรือไม่เห็นความแตกต่าง เมื่อได้รับหรือสูญเสีย มีการควบคุมทางเพศดีเยี่ยม 
 1.1.4 ทวาทศานุปรักสา (Dvadasanupraksa) คือ การไตร่ตรองเก่ียวกับธรรมชาติ
ของจักรวาล 12 ประการ คือ ความไม่แน่นอน การขาดการช่วยเหลือ การมีอยู่ของโลกจักรวาล  
ความรัก ความแจ่มแจ้ง ความไม่บริสุทธิ์ การหลั่งไหลของกรรม การหยุดยั้งกรรม การท าลายกรรม 
ความอยากในการได้รับรู้ความศรัทธา และความประพฤติที่ถูกต้อง และทางธรรมชาติของทางที่
ถูกต้อง 

                                                        
61 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 31. 
62 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 240. 
63 Ibid., p. 244.   
64 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, pp. 67-68. 
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 1.1.5 ทวาวิมศติปริษหชยะ (Dvavimsatiparisahajaya) คือ ความมีก าลังใจเข้ม 
แข็งที่จะต่อสู้กับความล าบาก 22 ประการ คือ ความหิว ความกระหาย ความร้อน ความเย็น ยุง 
เปลือยกาย ความรังเกียจผู้หญิง เดินมากเกินไป ท่าทาง การหลับ การเหยียดหยาม การเบียดเบียน 
การขอบริจาค ผิดหวังในความส าเร็จ โรคภัย สัมผัสหนาม ของสกปรก ความเคารพ และไม่เคารพ 
ความรู้ผิด การขาดความรู้ ศรัทธาผิด 

       1.1.6 ปัญจจาริตระ (Pancacaritra) คือ ความประพฤติ 5 แบบ คือ ความมีจิตใจ
มั่น คงและสงบ การได้รับความสงบกลับคืนหลังจากได้สูญเสียไป ความบริสุทธิ์ และการไม่เบียดเบียน
ที่สมบูรณ์ที่สุด ความเป็นอิสระจากอารมณ์ ภาวะที่เป็นอิสระจากอารมณ์โดยสมบูรณ์ที่สุดอย่างแท้จริง 
ทั้งหมดนี ้คือ คุณธรรมที่จะท าให้ชีวะสามารถหยุดการหลั่งไหลอนุภาคของกรรมใหม่ได้ 

        1.2 ทรัพยสัมวระ (Dravyasamvara) คือ ขั้นตอนที่ชีวะมีคุณธรรมดังกล่าว ที่ท าให้ 
อนุภาคของกรรมใหม่ ไม่สามารถหลั่งไหลเข้าสู่ชีวะได้อีกต่อไปแล้ว 

 2. นิรชรา หมายถึง การท าลายอนุภาคของกรรมเก่าให้หมดไป สถานะที่บรรลุถึงหลังจาก
ท าลายอนุภาคของกรรมเก่าได้อย่างสิ้นเชิง การหยุดหลั่งไหลของอนุภาคแห่งกรรมใหม่ที่ยังไม่สามารถ
ให้พ้นทุกข์ได้ เพราะยังมีอนุภาคของกรรมเก่าที่สะสมอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการท าลายอนุภาคของกรรม
เก่าด้วย และการท าลายอนุภาคของกรรมเก่าจะต้องอาศัยความเข้มงวดในการท าลาย65  

เมื่อปฏิบัติตามหลักของสัมวระและนิรชราแล้ว ผลก็คือ  จะท าให้ เกิดสัมมาปัญญา 
(Samyagjnana) คือ ความรู้ชอบ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เมื่อเกิดความรู้ชนิดนี้
แล้ว ก็ท าให้มองเห็นกรรมที่เข้าไปท าให้ชีวะมัวหมอง เรียกว่า รู้เท่าทันกิเลสตัณหา และจะไม่ตกเป็น
ธาตุของกิเลสตัณหาอีกต่อไป ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า เกิดวิทยา เมื่อมีความรู้ชนิดนี้ก็สามารถที่จะแยก
ชีวะออกจากกรรมได้66  

3.5.2 ตบะ (Tapa)  
ตบะ หมายถึง การบ าเพ็ญด้วยการทรมานกาย ปรัชญาศาสนาเชนถือว่าการอบรมกาย และ

การทรมานร่างกายจนถึงข้ันบ าเพ็ญทุกรกิริยา เป็นวิธีการที่จะลบล้างกรรมที่เคลือบติดอยู่กับชีวะออก
ได้จึงจะพ้นจากความทุกข์ ปรัชญาศาสนาเชนเชื่อว่า เมื่อสามารถหยุดยั้งการหลั่งไหลอนุภาคของ
กรรมได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถท าให้พ้นทุกข์ได้ เพราะว่ายังมีอนุภาคของกรรมเก่า ดังนั้น จึงต้องมีการ
ท าลายอนุภาคของกรรมเก่าด้วยการเข้มงวดในการปฏิบัติด้วยการทรมานกาย ด้วยการบ าเพ็ญตบะ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1. การเข้มงวดภายนอก (The External Austerities) มี 6 ประการ คือ 
        1.1 อนศนะ (Anasana) คือ การอดอาหาร ซึ่งอาจจะงดอาหารในระยะช่วงใดช่วงหนึ่ง 

แล้วแต่จะก าหนดเอง หรืออาจจะอดอาหารจนตายเลยก็ได้ 
        1.2 อวเมาทรยะ (Avamaudarya) คือ การกินอาหารน้อยกว่าหนึ่งอ่ิม การกินอาหาร

น้อยจะช่วยให้ควบคุมประสาทสัมผัสการหลับ และการปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น 

                                                        
65 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
66 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 37. 
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        1.3 วฤตติปริสังขยานะ (Vrttiparisamkhyana) คือ การจะยอมรับอาหารได้ก็ต่อเมื่อ 
เงื่อนไข ที่นักบวชได้ตั้งใจไว้บรรลุผลส าเร็จ เงื่อนไข ก็คือ จ านวนบ้านของคฤหัสถ์ที่นักบวชไปเยือน 
ลักษณะของการรับอาหาร ชนิดของอาหาร และคุณสมบัติของผู้ให้ ซึ่งบางครั้งเงื่อนไขดังกล่าวจะ
เป็นไปได้ยาก ซึ่งนักบวชก็ไม่สามารถรับอาหารได้ จึงต้องอดอาหารเป็นเวลายาวนาน ซึ่งท าให้เกิดผล
ดี เพราะท าให้ความปรารถนาอาหารน้อยลง 

        1.4 รสปริตรยาคะ (Rasaparityaga) คือ ต้องกินอาหารเพ่ืออยู่ มิใช่อยู่เพ่ือกิน จึงต้อง
มีการควบคุมในเรื่องรสของอาหาร อาหารที่ต้องงด คือ เนย นมสด นมข้น น้ าตาล น้ ามัน เกลือ 

        1.5 วิวิกตศยยาสนะ (Viviktasayyasana) คือ นั่ง หรือนอนในที่โดดเดี่ยว ซึ่งจะช่วย
ให้รักษาพรหมจรรย์ได้ง่ายข้ึน และท าให้การพิจารณาหลักธรรมได้ดีขึ้น 

        1.6 กายกเลศะ (Kayaklesa) คือ การทรมานร่างกาย 
การเข้มงวดภายนอกอย่างเดียวยังไม่เป็นการสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงการปฏิบัติขั้นเริ่มต้น 

เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือความสมบูรณ์ของการปฏิบัติ จึงต้องมีการเข้มงวดภายในด้วย ดังนี้ 
 2. การเข้มงวดภายใน (The Internal Austerities) มี 6 ประการ คือ 
        2.1 ปรายศจิตตะ (Prayascitta) คือ การส านึกในความผิด จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม        

ก็ยอมรับความผิดนั้นแล้ว ตอบแทนความผิดนั้น โดยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นต้น  
        2.2 วินยะ (Vinaya) คือ การเคารพ การบูชา ความสุภาพถ่อมตน 
        2.3 ไวยยาวฤตยะ (Vaiyavrtya) คือ การให้การบริการแก่นักบวช เมื่อเกิดจ าเป็น 
        2.4 สวาธยายะ (Svadhyaya) คือ ศึกษาคัมภีร์ทั้งการฟัง การอ่าน และการซักถาม 
        2.5 วยุตสรค (Vyutsarga) คือ การไม่ติดข้อง ได้แก่การสละความเป็นเจ้าของทั้ง

ภายนอก เช่น ทรัพย์สมบัติ และภายใน เช่น ความโกรธ 
        2.6 ธยานะ (Dhayana) คือ การตรึกตรอง (Meditation) ซึ่งถือว่ามีความส าคัญกว่า

ทุกข้อใน 6 ข้อนี้ เพราะก่อนที่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะจะรู้ถึงธรรมชาติอันแท้จริงของตนได้ ย่อมต้อง
อาศัยการตรึกตรองเป็นส าคัญ67  
 การปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ถึงโมกษะ หรือการหลุดพ้น คือ โยคะ โยคะท าให้เกิดความรู้ถึง
สภาพความเป็นจริงตามที่เป็นอยู่  ท าให้มีศรัทธาในค าสอนขององค์ติรถังกรองค์ศาสดาหยุดการ
ประพฤติชั่ว ซึ่งน าไปสู่การหลุดพ้นจากการร้อยรัดของกรรม ดังนั้น การปฏิบัติโยคะจึงมีคุณค่าเท่ากับ
การปฏิบัติตามหลักรัตนะไตรของศาสนาเชน ซึ่งได้แก่ ความเห็นชอบ ความรู้ชอบ ความประพฤติชอบ 
อันเป็นหนทางที่จะก้าวไปสู่ความหมดทุกข์อันเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ศาสนาเชนเน้นการ
อบรมทางกาย (กายภาวนา) และไม่เห็นด้วยกับการอบรมทางใจในพุทธศาสนา เพราะเข้าใจว่าพระ 
พุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอบรมจิตอย่างเดียว68  
 การปฏิบัติตนให้ได้รับความเดือดร้อนโดยการทรมานตน  เป็นหัวใจแห่งการปฏิบัติตนของ
นักบวชเชน เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะน าไปสู่ความหมดกรรมและกิเลส  และศาสนาเชนยังถือว่า
กรรม เป็นสาเหตุแห่งการผูกพันของชีวะนั้น ส่วนมากหลั่งไหลมาจากการกระท าของอินทรีย์ต่าง ๆ 

                                                        
67 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 257. 
68 ม.มู. 12/405-406/361-362. 
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การกระท าที่เป็นการเห็นแก่ตัวและโหดร้าย ย่อมมีผลต่อการไหลบ่าของกรรมที่หนักมากนับเป็นการ
กระท าที่ชั่วร้าย ผลของกรรมนี้จะท าให้ชีวะไปเกิดในทุกคติ แต่ความทุกข์อันเกิดจากการทรมานตน
โดยจงใจนั้น จะท าให้กรรมที่เคยสะสมไว้หมดสิ้นไป และในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างกรรมใหม่ให้
เกิดขึ้น69 ชีวะที่ปราศจากกรรมก็กลับกลายเป็นชีวะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของตน ภาวะนี้
เรียกว่า การบรรลุโมกษะ เมื่อบรรลุโมกษะแล้วชีวะจะลอยขึ้นสู่ที่สูง และจะไปพ านักอยู่ที่สิทธศิลา  
ซึ่งเป็นตรงยอด หรือที่สุดของโลกากาศ ชีวะในสภาพดั้งเดิมนี้ จะสามารถรู้แจ้งถึงพลังเดิมที่มีอยู่
ภายในตน และได้บรรลุถึงความสมบูรณ์ 4 ประการ คือ 1) มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ 2) มีความรู้อัน
หาที่สุดมิได้ 3) มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ 4) มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ ชีวะที่บริสุทธิ์นั้นจักสถิต ณ  
สิทธศลิานั้น เป็นอมตนิรันดรกาล70  

3.5.3 หลักไตรรัตน์  
จุดมุ่งหมายสูงสุดในปรัชญาศาสนาเชน คือ นิรวาน หรือโมกษะ การบรรลุโมกษะ คือ การท า

ให้วิญญาณบริสุทธิ์จากกรรมเก่าและกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง เพราะกรรม คือ พันธนาการชีวิตให้เกิด
ภาวะ สังสาร นั้นก็คือ ความอยาก ความดิ้นรน หรือตัณหาในวิญญาณ ได้ดึงดูดเอาวัตถุให้ไปสัมพันธ์
กับวิญญาณ จึงท าให้เกิดชีวิตขึ้นมา มนุษย์จะเกิดมาเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่กรรมที่ท าไว้ในอดีตจะ
ก าหนดให้เป็นไป (นิตยกรรมลิขิต) และกรรม เช่น โคตรกรรม กรรมก าหนดความสั้น และยาวของ
ชีวิต เป็นต้น กรรมเป็นตัวปิดบังปัญญา ปิดบังความเห็น แล้วผลิตโมหะ ความรู้สึกสุขทุกข์และอ่ืน ๆ 
ขึ้นมาในชีวิต ส่วนพันธนาการมี 2 อย่าง คือ ภาวะพันธะ การที่วิญญาณผูกพันอยู่กับตัณหา และวิบาก
พันธะ การที่วิญญาณเข้ารวมกับวัตถุท าให้เกิดขบวนการผูกพันขึ้นมา และท าให้ชีวิตในโลกนี้เป็นทุกข์
เป็นสุขตกอยู่ในสังสารวัฏ การหลุดพ้นจากอ านาจของกรรมชื่อว่า สิทธะ ผู้เสวยความสงบเย็นไร้ความ
เร่าร้อน มีความสุขอันหาที่สุดไม่ได้ สภาวะเช่นนี้เรียกว่า ไกวัลย์ ปรัชญาศาสนาเชน ได้วางหลักเกณฑ์ 
ค าสอนของศาสดาผู้ที่รู้แจ้งในสรรพสิ่ง (สัพพัญญูหรือติรถังกร) และขั้นตอนของการศึกษาค าสอนของ
ติรถงักร เพ่ือปฏิบัติให้เข้าถึงโมกษะไว้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. สัมยัคทรรศนะ (Samyagdarsana) คือ ความเห็นชอบ หมายถึง ความเห็นถูกต้อง 
และมีความเชื่อมั่น ยอมรับนับถือโดยปราศจากความสงสัย ในสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นความจริง 7 ประการ 
คือ ชีวะ อชีวะ อาสรวะ พันธะ สัมวระ นิรชรา และโมกษะ บุคคลผู้มุ่งมั่นเพ่ือบรรลุโมกษะ จะต้องมี
ความเชื่อมั่นในสัมยัคทรรศนะของตนเอง เพราะความสงสัยจะเป็นปัจจัยคอยกีดกั้นความก้าวหน้าทาง
ศีลธรรม ผู้มีความเห็นชอบจะมีคุณลักษณะ 8 ประการ71 คือ 

        1.1 ปราศจากความสงสัยในคัมภีร์ (Nissamkita)  
        1.2 ไม่มีความปรารถนาความเพลิดเพลินในโลก (Nihkamksita)  
        1.3 ไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับความส าคัญของจิต (Nirvicitsa) 

                                                        
 69 Phra Nawleang Tejanyana, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2556, หน้า 63. 

70 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 38. 

71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 260.     
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        1.4 ไม่สับสนในอุดมคติ (Amudrsti) 
        1.5 การเพ่ิมคุณภาพของจิต (Upbrhana)  
        1.6 การชักจูงคนที่หลงผิดให้ดีขึ้น (Sthirikarana)  
        1.7 ความรู้สึกที่เป็นพ่ีเป็นน้องกับผู้ที่ด าเนินไปในทางที่ถูกต้อง (Vatsalya)  
        1.8 สั่งสอนความจริงที่ส าคัญ (Prabhavana) 
ผู้ที่จะบรรลุสัมยัคทรรศนะได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล บางคนบรรลุสัมยัค

ทรรศนะโดยผ่านนิสรคะ (Nisaraga) บางคนบรรลุโดยศึกษาคัมภีร์อภิคมะ (Abhigama) หลักปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุสัมยัคทรรศนะนั้น แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ 

    1. นิสรคะ (Nisaraga) ผู้ที่มีนิสัยน้อมไปหาความถูกต้อง 
    2. อุปเทศะ (Upadesa) ผู้ที่เรียนรู้ความจริงจากผู้อื่น โดยการสอนและการแนะน า 
    3. อาชญา (Ajaya) ผู้ที่เป็นอิสระจากความรัก และความเกลียด 
    4. สูตร (Sutra) ผู้ที่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากการเรียนพระสูตร 
    5. พีชะ (Bija) ผู้ที่เข้าใจความจริงโดยการแนะน า 
    6. อภิคมะ (Abhigama) ผู้ที่เข้าใจความจริงโดยการศึกษาอังคะทั้ง 11 คือ ปรกีรณะ และ

ทฤษฏีวาทะ 
    7. วิสตาระ (Vistara) ผู้ที่เข้าใจความจริงโดยได้รับการศึกษาเต็มหลักสูตร 
    8. กริยา (Kriya) ผู้ที่เชื่อในการกระท าท่ีเป็นหน้าที่ ๆ ถูกก าหนดโดยคัมภีร์ 
    9. สัมกเษปะ (Samksepa) ผู้ที่เข้าใจความจริงโดยการอธิบายเพียงย่อ ๆ 
    10. ธรรม (Dharma) ผู้ที่เชื่อในวินัย และค าสอนของเชน72 
ทรรศนะปรัชญาเชนมองว่า ความสามารถของบุคคลย่อมแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน คือ ความถูกต้อง เราจึงต้องยอมรับวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้บุคคลบรรลุถึงความจริงได้ และ
วิธีการนั้นย่อมเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละบุคคล แต่เมื่อได้บรรลุสัมยัคทรรศนะแล้ว ย่อมต้องมี
คุณสมบัติทางศีลธรรมเหมือน ๆ กัน เช่น ความไม่กลัว ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ความมั่นคง ความ
ปราศจากความสงสัย ความระมัดระวัง ความไม่เห็นแก่ตัว มีจุดหมายอย่างแท้จริง มีความภักดีอย่าง
แน่วแน่ และต้องการเผยแพร่ความจริง ดังนั้น ความเห็นชอบเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ และยิ่งใหญ่ใน
การที่จะพัฒนาจิตให้ก้าวเข้าไปถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ การบรรลุโมกษะ73 

 2. สัมยัคชญาณ (Samyagdjnana) คือ ความรู้ชอบ หมายถึงความรู้ที่จะน าไปสู่ความ
หลุดพ้น ความรู้ที่แท้จริงนั้น มิใช่เป็นเพียงการมีญาณวิทยาที่ถูกต้องเท่านั้น แต่จะต้องเป็นความรู้ที่มี
การเห็นชอบเป็นพ้ืนฐานด้วย ทั้งความเห็นชอบและความรู้ชอบ ต่างก็ช่วยกันให้ความเห็นผิดหมดสิ้น
ไป74 ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมยัคชญาณนั้น ได้กล่าวไว้ในสัมวระและนิรชราแล้ว ปรัชญา      
ศาสนาเชนยอมรับว่าความรู้มี 2 แบบ คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับโลก (Mundane Knowledge) และ
ความรู้เกี่ยวกับชีวะ (Knowledge of the Self) ความรู้ที่เกี่ยวกับโลก คือ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุ

                                                        
72 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, pp. 88-89. 
73 Ibid., p. 89.     
74 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 261. 
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ภายนอก แต่ไม่สามารถน าไปสู่ความหลุดพ้นได้โดยตรง ส่วนความรู้ที่เกี่ยวกับชีวะเป็นความรู้ที่
เกี่ยวกับจิตของตนเอง ที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นได้75 การมีความรู้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะน าไปสู่
ความหลุดพ้นได้ จะต้องมีความประพฤติชอบ (Samyagcaritra) ด้วย ดังนั้นความรู้จึงเป็นตัวน าในการ
ประพฤตทิี่ถูกต้อง เพราะถ้าปราศจากความรู้เสียแล้ว ความประพฤติท่ีถูกต้องก็จะมีไม่ได้76 
 ดังที่มีกล่าวไว้ในอุตตระธนปนะว่า ถ้าปราศจากความรู้ ก็ย่อมปราศจากความประพฤติ 
ความรู้จะเป็นตัวน าให้เกิดความประพฤติที่ถูกต้อง เพราะถ้าปราศจากความรู้เสียแล้ว ความประพฤติ
ที่ถูกต้องก็จะมีไม่ได ้ความรู้ชอบในหลักธรรมที่พระชินะแสดงไว้ เช่น รู้ว่าโลกนี้ โลกอ่ืน และอีกกี่โลกก็
ตาม ซึ่งรวมทั้งมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน นรกและสวรรค์ด้วย ย่อมมีอยู่เอง หามีใครควบคุมไม่ ตั้งอยู่โดย
ล าพังตนเองชั่วนิรันดร โลกเหล่านี้มีอยู่ 3 ชั้น คือ ชั้นต่ า ชั้นกลาง และชั้นสูง มีนรกและสวรรค์อยู่ใน
ชั้นเหล่านั้นพร้อม และประกอบด้วยภาวะส าคัญ 6 อย่าง คือ อาคมที่รวม ธรรมความดี อธรรมความ
ชั่ว ยุคคราวของโลก กาลความหมุนเวียน และอนุปรมาณูแห่งวัตถุธาตุ77   
 ปรัชญาศาสนาเชนแบ่งชนิดของความรู้ (Kind of Knowledge) ออกเป็น 2 ชนิด คือ  
 1. ความรู้ตรง (อปโรกษ) คือ ความรู้ที่ไม่ผ่านสื่อกลาง มี 3 ชนิด คือ 
  1.1 อวธิชฺ าน ได้แก่ ความรู้ตรงขั้นต่ าของผู้ที่ท าลายอิทธิพลของกรรมบางส่วนลงได้ 
จึงมีอ านาจรับรู้อารมณ์ได้ตรงกว่าสามัญชน 

 1.2 มนปรฺยายชฺ าน คือ ความหยั่งรู้วาระจิตใจผู้อ่ืน ได้แก่ ความรู้ของผู้ท าลายโทสะ 
พยาบาท เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องปิดกั้นชีวะลงได้ จึงสามารถหยั่งรู้วาระจิตใจผู้อ่ืนได้ ความรู้ตรงในข้อที่ 
1 และข้อที่ 2 นี้ จัดเป็นความรู้ในขั้นโลกีย์78 

 1.3 เกวลชฺ าน คือ ความรู้แจ้งแทงตลอด ท าให้รู้เห็นสิ่งทั้งปวง เป็นความรู้ของผู้
ท าลายกิเลสและกรรมลงได้อย่างสิ้นเชิง เป็นญาณอันสมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการบรรลุนิรวาณ ญาณ
ข้อนี้ส าคัญเหนือญาณอ่ืน ๆ ทั้งหมดเชื่อกันว่ามหาวีระได้ญาณท่ี 4 และต่อมาได้ญาณข้อที่ 5 ภายหลัง
ที่บ าเพ็ญเพียร 12 ปี จัดเป็นความรู้ในขั้นโลกุตระ79  

 2. ความรู้ไม่ตรง (ปโรกษ) คือ ความรู้ที่ต้องผ่านสื่อกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง มี 2 ชนิด คือ 
  2.1. มติชฺ าน ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้นและ

กาย นอกจากนี้มติยังหมายถึง มโนภาพ ความจ า และอนุมาน 
  2.2. ศรุติชฺ าน ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากคัมภีร์ หรือจากค าบอกเล่าของผู้ที่เชื่อถือได้ใน

ศาสนาเชน หมายถึง ค าสอนของผู้เป็นศาสดาตีรถังกร ซึ่งสืบต่อกันมาจนถึงศาสดามหาวีระ80 
 
 

                                                        
75 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, p. 96. 
76 Ibid., p. 93.     
77 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร), ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

2548), หน้า 430. 
78 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 39-40. 

 79 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 268. 
80 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 40. 
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 3. สัมยัคจริต (Samyagcaritra) คือ ความประพฤติชอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
            1. ความประพฤติในระดับโลกุตตระ (Transcendental Conduct) เป็นลักษณะความ
ประพฤติชอบของชีวะที่เป็นอิสระ คือ หลุดพ้นแล้ว 

   2. ความประพฤติในระดับโลกียะ เป็นความประพฤติชอบของชีวะที่ยังติดข้องอยู่ และ
พยายามประพฤตปิฏิบัติเพื่อให้ถึงความหลุดพ้น81 โดยปฏิบัติตามหลักธรรม ดังนี้  

      2.1 ถือมหาพรต 5 (The Grate Vows) ได้แก่   
             1. อหิงสา (Ahimsa) การงดเว้นจากการประทุษร้ายเบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 

การล่วงละเมิดหลักอหิงสามี 5 อย่างได้แก่ 1) ผูกหรือมัดสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นหนา 2) ท าร้ายสิ่งมีชีวิต 
3) ประหารสิ่งมีชีวิต 4) บรรทุกหนักเกินไป 5) ไมไ่ด้ให้อาหารและน้ า82 

            2. สัตยะ (Satya) การงดเว้นจากการกล่าวเท็จ หรือพูดไม่จริง การรักษาความสัตย์
จะต้องเป็นหลักการที่สนับสนุนอหิงสาด้วย โดยการพูดแต่ความจริง งดเว้นการพูดเท็จ การพูด        
ค าหยาบ การพูดด้วยความโกรธ การพูดด้วยความกลัว การพูดที่ก่อให้เกิดการทารุณกรรม การพูดที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น83 การล่วงละเมิดหลักสัตยะ มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การสั่งสอนผิด ๆ 
2) การเปิดเผยความลับของผู้อ่ืน 3) การท าไม่ให้เกิดความไว้วางใจกัน 4) การท าปลอม 5) การเปิด 
เผยจุดประสงค์ที่เป็นความลับของผู้อื่น84 

           3. อัสเตยะ (Asteya) การงดเว้นจากการขโมยทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ จะต้องงดเว้นจากการขโมยทั้งทางกาย และทางใจ และจะต้องหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินชีวิตที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ผู้ปฏิบัติตามหลักอัสเตยะได้ก็เท่ากับปฏิบัติหลักอหิงสาด้วย การล่วง
ละเมิดหลักอัสเตยะ มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการโจรกรรม หรือการได้รับสิ่งของที่ถูกขโมย
มา 2) การละเมิดกฎหมายของประเทศ 3) การโกงด้วยการตวง 4) การชั่งในการค้าขายเพ่ือให้ได้ก าไร 
5) การเจือปนของไม่ดีลงในของดี เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า85  

          4. พรหมจาริยะ (Brahacariya) การงดเว้นจากเมถุนธรรมทุกประเภท ทั้งทางกาย 
วาจา และใจ ส่วนพรหมจาริยะของคฤหัสถ์นั้นไม่เข้มงวดเหมือนของนักบวช คือ คฤหัสถ์เป็นผู้ครอง
เรือน จึงไม่สามารถงดเว้นจากเมถุนธรรมได้ ดังนั้น ปรัชญาเชนจึงไม่ห้ามเมถุนธรรมส าหรับคฤหัสถ์  
แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ล่วงละเมิดสิ่ง 5 ประการนี้ ได้แก่ ไม่เสพเมถุนกับหญิงโสเภณี หญิงหม้าย       
ไม่ใช้เครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดความก าหนัด ไม่หมกมุ่นในเมถุนมากเกินไป ไม่กล่าวถึงการ
เตรียมการจัดงานสมรสโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความสนใจในเมถุนอย่างเปิดเผย      

 5. อปริครหะ (Aprigraha) งดเว้นจากการยินดียินร้ายในอารมณ์ท้ัง 5 มีรูป เป็นต้น  
พรตข้อนี้ส าหรับนักบวชที่สละทรัพย์สมบัติ และสิ่งทั้งปวงออกบวช แต่การสละทรัพย์สมบัติ ทางกาย
ยังไม่เพียงพอ จึงต้องสละความรู้สึกเป็นเจ้าของที่อยู่ในจิตใจด้วย เพราะถ้าไม่สละความรู้สึกเป็น
เจ้าของแล้วอาจจะท าให้กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติได้อีก ดังนั้น การไม่ยึดติด นักบวชจะต้อง
                                                        

81 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 260. 
82 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, p. 113. 
83 Ibid., p. 115. 
84 Ibid., p. 117. 
85 Ibid., p. 120. 
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ปฏิบัติให้ครบทั้งทางกาย และทางใจ การไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงรวมถึงความไม่ยึดติดในร่างกาย และ
จิตใจของตนด้วย ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นได้86 

หลักประพฤติปฏิบัติในการถือมหาพรต 5 ประการนี้ เป็นข้อปฏิบัติของนักบวชที่จะต้อง
ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเคร่งครัดแล้ว ยังมีข้อปฏิบัติที่สนับสนุนส่งเสริมมหาพรต อันได้แก่ ประวจนะ 
มาตฤกา (Pravacanamatrka) 8 ประการ87 ได้แก่ คุปติ 3 สมิติ 5 

 1. คุปติ (Guptis) หมายถึง การยับยั้งตนเอง มี 3 ประการ คือ 
  1.1 มโนคุปติ (Manogupti) หมายถึง การยับยั้งจิตให้เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งปวง 

ความเข้าใจผิด การยึดติด ความเกลียดชัง และความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งปวง 
  1.2 วาคคุปติ (Vaggupti) หมายถึง การยับยั้งทางวาจา การพูดเท็จ การสนทนากับ

ผู้หญิง การเมือง การโจรกรรม อาหาร เป็นต้น  
  1.3 กายคุปติ (Kayagupti) หมายถึง การยับยั้งทางกายจากการกระท า การเบียด 

เบียน หรือความรุนแรงทั้งปวง เช่น การแทง การตี เป็นต้น88 
คุปติ ทั้ง 3 ประการนี้  เมื่อกล่าวโดยสรุป หมายถึง การควบคุมยับยั้งตนเองทั้งทางด้านกาย 

วาจา และใจ อย่างเข้มงวด 
 2. สมิติ 5 (Samitis) หมายถึง ความระมัดระวังความประพฤติ เนื่องจากความไม่ระมัด 

ระวัง เป็นรากเหง้าของบาปและอกุศลทั้งปวง ดังนั้น นักบวชจึงต้องมีความระมัดระวังในความ
ประพฤติทุกอย่าง สมิติ 5 ประการนี้ ได้แก่ 

  2.1 อีริยาสมิติ (Iriyasamiti) หมายถึง การระมัดระวังในการเคลื่อนไหว คือ ระมัดระ 
วังในการเดิน เพ่ือไม่ให้เหยียบสัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง เดินด้วยความส ารวมระวัง ไม่วิ่ง ไม่กระโดด หรือ
หันว้ายแลขวา นอกจากนี้การเดินทางอ่ืน ๆ จะต้องไปเพ่ือจุดประสงค์ทางศาสนาเท่านั้น เช่น การ
แสวงบุญ การไปเยี่ยมครูอาจารย์ การไปสอนธรรม หรือการไปแสดงธรรม เป็นต้น 

  2.2 ภาษาสมิติ (Bhasasamiti) หมายถึง การระมัดระวังในการใช้ภาษาหรือค าพูด คือ
การหลีกเลี่ยงวาจาที่ไม่ดีทั้งหลาย กล่าวแต่วาจาที่ดีมีประโยชน์ 

 2.3 เอษณาสมิติ (Esanasamiti) หมายถึง การขออาหารบิณฑบาต เพราะนักบวชจะ
ประกอบอาหารฉันเองไม่ได้ จึงต้องบิณฑบาตเพ่ือเลี้ยงชีพ การรับอาหารจะต้องรับเพ่ือด ารงชีพเท่านั้น 
และจะต้องค านึงถึงความสะดวกของทายกด้วย อาหารที่ได้รับ  ต้องเป็นอาหารที่ไม่ได้เตรียมไว้เพ่ือ     
บริจาค และไม่เกิดจากการออกปากขอ อาหารจะต้องสะอาดเหมาะแก่การบริโภค ผู้ให้จะต้องมี
ศรัทธา หรือเต็มใจบริจาคด้วย การฉันอาหารจะต้องไม่ฉันด้วยตัณหา แต่ฉันเพ่ือบรรเทาความหิว และ
ด ารง ชีวิตอยู่ได้เท่านั้น รู้จักประมาณในการฉัน คือ ฉันเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการปกติเท่านั้น 
และไม่ต้องออกบิณฑบาตในกรณีอาพาธ ต้องการรักษาพรหมจรรย์ คือ งดเว้นจากการเป็นสาเหตุให้
สิ่งมีชีวิตเดือดร้อน หรือในกรณีที่ต้องการท าพิธีกรรมเพ่ือฆ่าตัวตาย 

                                                        
86 พัชรภรณ์ คชสังสีห์, “ทรรศนะเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นในปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 70. 
87 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, p. 159.  
88 Herman Jacobi, Jaina Sutras Part II, in The Sacred Books of the East, Vol. 45, p. 135. 
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 2.4 อาทานนิกเษปณสมิติ (Adananiksepnasamiti) หมายถึง การยกหรือวางสิ่งของ
อย่างระมัดระวัง โดยใช้แส้ส าหรับปัดแมลงปัดเสียก่อน จึงวางสิ่งของเพ่ือปูองกันอันตรายที่จะเกิดแก่
สัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง เป็นต้น 

 2.5 ปรดิษฐาปนะสมิติ หรืออุตสรคสมิติะ (Pratisthapanasamiti, Utsrgasamiti) 
หมายความว่า นักบวชจะต้องระมัดระวังในการทิ้งของเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ 
น้ ามูก น้ าลาย เศษอาหาร และไม่ทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในของเขียว เพ่ือจะได้ไม่เบียดเบียน
สัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง เป็นต้น  

สมิติทั้ง 5 ประการนี้ เป็นข้อปฏิบัติที่สนับสนุนมหาพรต 5 ประการ การประพฤติปฏิบัติ
ส าหรับนักบวชด้วย หลักมหาพรต 5 คุปติ 3 และสมิติ 5 ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยาก การปฏิบัติ
จึงต้องใช้ความอดทนอย่างมากทั้งกายและใจ เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายในชีวิตของการรักษา
พรหมจรรย์ คือ การบรรลุโมกษะ หรือความหลุดพ้น89  

 2.2 ประพฤติตนให้เคร่งครัดในการเดิน การพูด รับภิกขาจาร และอ่ืน ๆ เพ่ือตอบ 
สนองความต้องการทางธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการท าอันตรายแก่ชีวิตทุกหมู่เหล่า 

 2.3 ควบคุมการพูดการคิด และการกระท าของตนเป็นนิตย์ 
 2.4 ปฏิบัติตามคุณธรรม 10 ประการ ได้แก่ 

  1. อภัยแก่ผู้อื่นเสมอ  

    2. ประพฤติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  

   3. ประพฤติตนตรงไปตรงมา  

 4. ถือความสัตย์เป็นนิตย์  
   5. มีความบริสุทธิ์ทางไตรทวาร มีกายทวาร เป็นต้น  

 6. รู้จักบังคับตนเอง 

 7. ฝึกฝนตนเองทั้งกายและใจ   

     8. เป็นนักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว  

 9. เป็นนักเสียสละ ไมย่ึดมั่นในสิ่งใด ๆ  

 10. ประพฤตพิรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์  
 2.5 ตั้งใจมั่นในความสัตย์ที่ได้พูดไปทั้งในเรื่องวิญญาณ และเรื่องโลก 
  2.6 มีขันติธรรม สามารถควบคุมความทุกข์ที่เกิดจากความหิวกระหาย ความร้อน
ความหนาว และอ่ืน ๆ ได้ 
 2.7 บรรลุสันติสุขและสะอาด ปราศจากตัณหา และมีความประพฤติท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
 สัมยัคจาริตรสามารถแบ่งออกเป็นหลายประการ แต่เมื่อสรุปลงแล้วก็รวมอยู่ในมหาพรต
นั่นเอง90 หลักติรัตนะนั้นได้ครอบคลุมหลักปฏิบัติอ่ืน ๆ ของปรัชญาศาสนาเชนไว้ทั้งหมดเชนให้
ความส าคัญแก่หลักธรรมทั้งสามเสมอเหมือนกัน แต่ที่เน้นสัมยัคทรรศนะ คือ ความเห็นชอบเป็นเบื้อง 

                                                        
89 Ibid., pp. 129-130. 
90 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 42. 
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ต้นของผู้ปฏิบัติก็เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจ และมีความปรารถนาที่จะศึกษา เมื่อศึกษาแล้ว
ก็จะเกิดสัมยัคชญาณ คือ ความรู้ชอบ และสัมยัคชญาณก็จะเป็นปัจจัยน าไปสู่การปฏิบัติชอบ คือ 
สัมยัคจาริตร เป็นล าดับไป ชนิดที่เรียกว่าแยกความสัมพันธ์กันไม่ออก ดังนั้น จึงเป็นวิธีการที่จะเข้าถึง
เปูาหมายอันประเสริฐที่สูงสุดในชีวิต91 
 
3.6 การบรรลุโมกษะ  

การปฏิบัติตามหลักค าสอนของปรัชญาศาสนาเชน ต้องปฏิบัติด้วยความศรัทธา ด้วยการน า
หลักธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 1) สัมยัคทรรศนะ คือ ความเห็นชอบ 2) สัมยัคชญาณ คือ ความรู้ชอบ 
3) สัมยัคจริต คือ ความประพฤติชอบ และข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ในทางศาสนา อันได้แก่ การปฏิบัติสัมวระ
และนิรชรา เพ่ือใช้ขจัดอนุภาคของกรรมเก่า และอนุภาคของกรรมใหม่แล้ว ปรัชญาเชน ยังมีวิธีปฏิบัติ
ด้วยการฝึกจิตฝึกสมาธิ แต่ไม่ใช่เป็นการฝึกสมาธิเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกสมาธิจิตเพ่ือมาช่วยใน
การไตร่ตรองถึงวิธีการที่จะช่วยให้มีความเห็นชอบ มีความรู้ชอบ และความประพฤติชอบ ช่วยให้ผู้ที่
ประพฤตผิิด ให้กลับมาประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนี้ 

3.6.1 การฝึกสมาธิ 
การฝึกสมาธิของปรัชญาเชน เรียกว่า ธยานะ (Dhayana) หมายถึง การพุ่งความสนใจของจิต

ไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีนี้ก็คือ การฝึกสมาธินั่นเอง ปรัชญาเชนไม่ได้ก าหนดท่าในการใช้ฝึกธยานะ       
จะเป็นท่าไหนก็ได้ ไม่จ ากัด ความส าคัญอยู่ที่จิตของผู้ฝึกเท่านั้น ที่จะต้องมีจิตแน่วแน่ มั่นคง และ
บริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าเชนจะไม่ให้ความส าคัญกับท่าในการฝึกก็ตาม แต่ท่าที่นิยมในการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็
คือท่านั่งขัดสมาธิ มือซ้ายวางไว้บนหน้าตัก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ ไม่เคลื่อนไหว 
ใบหน้า แล้วก าหนดลมหายใจ (Pranayama) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดจิตให้แน่วแน่ และสิ่งที่
ส าคัญกว่าการก าหนดลมหายใจ ก็คือ การเพ่งจิตไปที่หน้าผาก (Pratyahara) นอกจากนี้ยังมีการเพ่ง
ไปที่ตา หู ปาก ปลายจมูก และระหว่างค้ิว92 ธยานะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. อชญานวิจายะ (Ajananavicaya) คือ ความมีศรัทธาอันมั่นคงในค าสอนของคัมภีร์     
ที่เก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ โดยประกอบด้วยความรู้แจ้งของตนเองด้วย 
 2. อปายวิจายะ (Apayavicaya) คือ การคิดว่าชีวะที่มัวหมองด้วยกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ตรง
ข้ามกับหนทางแห่งความรู้แจ้ง รวมทั้งการไตร่ตรองถึงวิธีที่จะช่วยให้นักบวชที่มีศรัทธา ความรู้ และ
ความประพฤติท่ีผิด ๆ ได้กลับมามีความเห็นที่ถูกต้อง 
 3. วิปากวิจายะ (Vipakavicaya) คือ ความคิดในเรื่องผลของกรรม ความเจ็บปวด
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง รวมทั้งความเพลิดเพลิน ซึ่งสามารถถูกก าหนด และ
ควบคุมได้ 
 4. สัมสถานวิจายะ (Samsthanakavicaya) คือ การไตร่ตรองถึงธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ 
ในจักวาล ในลักษณะที่ปราศจากความติดข้อง รวมทั้งการไตร่ตรองถึงลักษณะรูปร่างของจักรวาลนรก

                                                        
91 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
92 พัชรภรณ์ คชสังสีห์, “ทรรศนะเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นในปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 100-101. 
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ทั้ง 7 รวมทั้งความทุกข์ในนรก ในโลกมนุษย์ สวรรค์ทั้ง 6 และความสุขในสวรรค์ รวมทั้งสิทธิศิลา 
(Siddhasila) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชีวะที่หลุดพ้นแล้วจะไปสถิตอยู่93  
 3.6.2 วิธีการพัฒนาจิตเพื่อบรรลุโมกษะ 

ในปรัชญาศาสนาเชนยังมีข้อปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตให้สูงขึ้น ในการบรรลุเปูาหมายสูงสุดของ
ชีวิต คือ การบรรลุโมกษะ เรียกว่า คุณสถาน (Gunasthana) แบ่งออกเป็น 14 ขั้นตอน94 ดังนี้  

 1. มิถยาทฤษฏี คุณสถาน (Mithayadrsti gunasthana) จัดเป็นจิตขั้นที่ต่ าที่สุด เพราะ
ชีวะในขั้นนี้จะมีศรัทธาที่ผิด อาจไปสวรรค์ได้ แต่ยังห่างไกลถึงการบรรลุโมกษะ คือความหลุดพ้น 
ปรัชญาเชนถือว่าการจะบรรลุโมกษะได้จะต้องมีศรัทธา คือความเห็นชอบ (สัมยัคทรรศนะ) เป็นตัวน า 
ดังนั้นการมีศรัทธาผิดจึงมีโอกาสบรรลุโมกษะน้อย 

 2. สาสวาทนะ สัมยัคทฤษฏี คุณสถาน (Sasvadana Samyagdrsti gunasthana) ในขั้น
นี้ชีวะเริ่มมีความศรัทธา คือความเห็นชอบ (สัมยัคทรรศนะ) ที่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย ขั้นนี้มิใช่เป็นการ
พัฒนามาจากขั้นแรก แต่เป็นขั้นที่ลดลงมาจากขั้นสูง เพราะเกิดกิเลสอย่างรุนแรง  

 3. สัมยัค มิถยาทฤษฏี คุณสถาน (Samyag Mithayadrsti gunasthana) เป็นขั้นของ
ความขัดแย้ง และความไม่แน่ใจ ซึ่งอยู่ระหว่างความเชื่อที่ถูกต้องกับความเชื่อที่ผิด อันเนื่องมาจาก
ความเกิดขึ้นเองของโมหนียะกรรม โมหนียะกรรม คือ กรรมที่ท าให้เกิดความหลง กรรมนี้เมื่อเกิดขึ้น
จะปิดบังความเห็นชอบ (สัมยัคทรรศนะ) และปิดบังความประพฤติชอบ (สัมยัคจริต)95 ดังนั้นในขั้นนี้
จึงเป็นขั้นที่อาจพัฒนาให้สูงขึ้น หรือลดระดับลงมาก็ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือโอกาส 

ในขั้นที่ 1-3 นี้ ผู้ปฏิบัติที่มุ่งบรรลุโมกษะจะต้องผ่านอุปสรรคที่ส าคัญ คือ มิจฉาทิฏฐิ และ
ความลังเลสงสัย เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเอาชนะผ่านอุปสรรคหลายขั้นตอน เมื่อผ่านอุปสรรคได้ จิตก็
จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามล าดับ 

 4. อวิรตะ สัมยัคทฤษฏี คุณสถาน (Sasvadana Samyagdrsti gunasthana) ชีวะในขั้น
นี้ จะมีศรัทธา คือ ความเห็นชอบ (สัมยัคทรรศนะ) ที่ถูกต้องมากขึ้น สามารถมองเห็นความพอใจทาง
ประสาทสัมผัสว่าเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวร และเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ก็ยังมาสามารถหลุด
พ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ แม้ว่าในขั้นนี้จะยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นขั้นที่ส าคัญ
มาก เพราะมีการเริ่มต้นในความพยายามทางจิตเกิดข้ึนแล้ว 

 5. เทศสัมยตะ คุณสถาน (Dessamyata gunasthana) ในขั้นนี้ การหยุดหลั่งไหลของ
กรรมได้เริ่มขึ้น เพราะมีการปฏิบัติพรตบางข้อ ชีวะในระดับนี้เป็นชีวะทั้งของผู้ครองเรือน และผู้สละ
บ้านเรือนแต่ยังไม่ออกบวช 

 6. ปรมัตตะ สัมยตะ คุณสถาน (Pramatta samyata gunasthana) ชีวะในขั้นนี้ เริ่ม
ได้รับความสุขบางส่วน อันเป็นผลมาจากขั้นที่ 5 ละมีความพยายามในการปรับปรุง และควบคุม

                                                        
93 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, pp. 199-200. 
94 Ibid., pp. 211-218.  
95 พัชรภรณ์ คชสังสีห์, “ทรรศนะเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นในปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 29. 
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ตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขั้นนี้ยังมีความพอใจกับความสุขในทางโลกอยู่ แม้จะไม่มีการเบียดเบียน
สัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และไม่หวังในทรัพย์สมบัติก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้เด็ดขาด 

 7. อปรมัตตะ สัมยตะ คุณสถาน (Apramatta samyata gunasthana) ในขั้นนี้ผู้มุ่ง
บรรลุโมกษะ จะต้องสามารถเอาชนะความหลับได้ 3 ชนิด คือ  

  7.1 นิทรานิทระ (Nidranidra) ได้แก่ ความหลับสนิท  
  7.2 ปรจตาปรจต (Pracatapracata) ได้แก่ ความหลับในขณะเดิน  
  7.3 สัตยานคฤทธิ (Styanagrddhi) ได้แก่ ความหลับโดยไม่รู้สึกตัว และพยายามต่อสู้

เอาชนะกิเลสอย่างละเอียดที่เหลืออยู่ 
 8. นิวฤตติพาทระ คุณสถาน (Nivrttipadara gunasthana) ชีวะในขั้นนี้ จะมีความ

บริสุทธิ์มากขึ้น จนสามารถท าให้การหลั่งไหลของกรรมน้อยลง และท าให้กรรมเก่าเบาบางลง 
นอกจากนี้ยังท าให้ ความโกรธ และทิฏฐิมานะ จะไม่ปรากฏหลงเหลือ 

 9. อนิวฤตติ สามปรายะ คุณสถาน (Anivrtti samparaya gunasthana) ในขั้นนี้ ความ
โกรธ และทิฏฐิมานะจะหายไป และราคะจะเบาบางลง การพัฒนาจิตจะง่ายขึ้นซึ่งจะเป็นไปโดย
อัตโนมัติ กิเลสอย่างหยาบหมดโอกาสที่จะรบกวน มีเพียงกิเลสอย่างละเอียดเท่านั้น ที่สามารถจะ
รบกวนความสงบของชีวะได้ในบางครั้งบางคราว 

 10. สูกษมะ สามปรายะ คุณสถาน (Suksma samparaya gunasthana) ในขั้นนี้ ความ
โลภเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบของชีวะ ความโลภในที่นี้หมายถึงความ
ผูกพันของชีวะกับร่างกาย 

 11. อุปศานตะโมหนียะ คุณสถาน (Upasantamohaniya gunasthana) ในขั้นนี้ ชีวะจะ
บรรลุถึงขั้นแรกของการพัฒนาจิต ท าให้ชีวะสามารถระงับกิเลสต่าง ๆ ได้ และประสบความส าเร็จใน
การก าจัดกรรมชั่วลงได้ รวมทั้งเป็นอิสระจากสิ่งผูกพันทั้งปวง แต่จะคอยระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้
อีก เพราะจะท าให้กรรมมามีอิทธิพลเหนือชีวะได้อีก ในขั้นนี้ชีวะได้มีการพัฒนาจิตในขั้นแรก 

 12.กษีณกาษายฉทมัสถะวีตราคะ คุณสถาน (Ksinakasayachadmasthavitaraga 
gunasthana) ในขั้นนี้ โมหนียะ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ ได้ถูกท าลายไปอย่างหมดสิ้น รวมทั้ง
สามารถท าลายอิทธิพลของกรรมทั้งหลายได้ ชีวะในขั้นนี้จะบรรลุในการพัฒนาจิตจนถึงขั้นสูง 
สามารถท าลายกรรมทั้งหลายได้อย่างหมดสิ้น กลายเป็นผู้รู้แจ้ง และปราศจากความพ่ายแพ้  

 13. สโยคเกวลิ คุณสถาน (Syogakevali gunasthana) ชีวะในขั้นนี้ จะพัฒนาจิตจน       
บรรลุถึงความเป็นอิสระ ถึงความสมบูรณ์ 4 ประการ ได้แก่ อนันตชญาณ คือ มีความรู้อันหาที่สุด
ไม่ได้ อนันตวีรยะ คือ มีความเพียรอันหาที่สุดไม่ได้ อนันตทรรศนะ คือ มีความเห็นอันหาที่สุดไม่ได้ 
และอนันตสุข คือ มีความสุขอันหาที่สุดไม่ได้ เพราะเป็นอิสระจากกรรมทั้ง 4 คือ ชญานวรนียกรรม 
ทรรศนะวรนียกรรม เวทนียกรรม โมหนียกรรม ชีวะในขั้นนี้จะมีเกวลญาณ คือ รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ยัง
ไม่เป็นอิสระจากอฆาตีกรรม 4 อย่าง คือ อายุรกรรม นามกรรม โคตรกรรม และเวทนียกรรม เพราะ
ชีวะยังมีกิจกรรมทางกาย วาจาและใจ ต่อเมื่ออายุรกรรมหมดไปแล้ว ผลกรรมอ่ืน ๆ อีก 3 ชนิด ก็จะ
หมดไป และหยุดลงในขั้นนี้ 
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 14. อโยคเกวลิ คุณสถาน (Ayogakevali gunasthana) ชีวะในขั้นนี้จะเป็นอิสระที่สุด 
เพราะเป็นขั้นท่ีบรรลุโมกษะ ชีวะจะมีความสุขอยู่กับความสงบบริสุทธิ์ ในขั้นนี้ชีวะจะมีความเห็นชอบ 
(สัมยัคทรรศนะ) ความรู้ชอบ (สัมยัคชญาณ) และความประพฤติชอบ (สัมยัคจริต) ที่สมบูรณ์ที่สุด 

การพัฒนาจิตทั้ง 14 ขั้นของปรัชญาศาสนาเชน ผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มจากความเห็นชอบ 
(สัมยัคทรรศนะ) เพราะความเห็นชอบจะน าไปสู่การหลีกเลี่ยงจากการท าบาป การหลีกเลี่ยงจากการ
ท าบาปจะท าให้ เกิดความไม่ประมาทและความไม่ประมาทจะน าไปสู่การปราศจากกิเลส              
การปราศจากกิเลสจะน าไปสู่การหลั่งไหลของกรรม และการท าลายกรรม ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  
เป็นกระบวนการแห่งความหลุดพ้น คือการบรรลุโมกษะ96 

3.6.3 ประเภทของการบรรลุโมกษะ 
ความเชื่อในศาสนาเชน ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถเขา้ถึงความหลุดพ้น หรือบรรลุโมกษะ เป็นการ

ชี้ให้เห็นจุดหมายของผู้มีศรัทธาว่า เป็นการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมความดีงามทางศาสนา และ
มีความเชื่อมั่นต่ออ านาจของศรัทธาว่าสามารถน าพาผู้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายทางศาสนา  ได้ประโยชน์ที่
ได้จากการมีศรัทธา ศรัทธามีความส าคัญ เพ่ือมาปฏิบัติตามหลักความสอนในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้
เข้าถึงความหลุดพ้น ประเภทของความหลุดพ้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ประเภทโลกียะ เป็นการหลุดพ้นในระดับฌาน ในการปฏิบัติพัฒนาจิตทั้ง 14 ขั้น เพ่ือ
บรรลุโมกษะของปรัชญาศาสนาเชน การปฏิบัติจากขั้นที่ 1-10 นี้ เป็นบันไดขั้นแรกของการปฏิบัติ 
พัฒนาจิตเพ่ือเอาชนะอุปสรรคขัดขวางความสงบของชีวะ เพราะสภาพของจิตที่ยังต้องต่อสู้กับ
อุปสรรคต่าง ๆ นั้น ยังไม่มีความแน่นอนในการพัฒนา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะพัฒนาไปได้ดี บางครั้งการ
พัฒนาก็ลดลงระดับลง ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กับจิตที่พัฒนาจนได้ฌาน จิตในระดับฌานนี้ ถ้าไม่มี
ความช านาญในการเข้าฌานออกฌาน หรือไม่มีการส ารวมระวังในการปฏิบัติ ก็จะท าให้ฌานเสื่อม
ถอยลงได้ จึงจัดเป็นการปฏิบัติในระดับโลกียะ 
 2. ประเภทโลกุตตระ การปฏิบัติในขั้นที่ 11-14 ในการพัฒนาจิตเพื่อบรรลุโมกษะนี้ จิตจะ
ถูกพัฒนาจนถึงข้ันสูงสุดจนเป็นอิสระ ผ่านอุปสรรคทั้งปวงไม่มีการเสื่อมถอย สามารถท าลายกรรมได้
อย่างหมดสิ้น ดังนั้น การบรรลุโมกษะ จึงบรรลุตั้งแต่ขั้นที่ 11 แล้ว จึงจัดเป็นการปฏิบัติในระดับ 
โลกุตตระปรัชญาศาสนาเชน เรียกการบรรลุโมกษะนี้ว่า มุกตะชีวะ (Muktajiva) หรือศุทธชีวะ 
(Suddhajiva) คือ ชีวะหรือวิญญาณที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้ว  หรือชีวะที่
บรรลุโมกษะแล้ว ชีวะประเภทนี้มีคุณสมบัติ 9 ประการ ดังนี้  
  1.1 มีความรู้สึกที่สมบูรณ์ที่สุด และไร้ขอบเขตจ ากัด 
 1.2 มีความรู้และความเข้าใจได้รับการพัฒนาจนสูงสุด 
 1.3 มีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่สุด  
 1.4 มีฐานะอยู่เหนือกรรมทั้งปวง 
 1.5 มีความผาสุกที่สุด 
 1.6 จิตมีธรรมชาติที่ตระหนักในตนเองอย่างเต็มที่  
 1.7 หลีกเลี่ยงจากรูปธรรมโดยสิ้นเชิง 

                                                        
96 Bharagva Dayanand, Jaina Ethics, p. 219. 
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 1.8 เป็นอิสระจากกรรม 
 1.9 เป็นวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ และสมบูรณ์ที่สุด97 

3.6.4 สภาวะผู้บรรลุโมกษะ  
ผู้ที่บรรลุโมกษะแล้วจะมีภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณที่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ภาวะ

จิตของผู้ที่บรรลุโมกษะจะบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส และกรรมทั้งปวง การด าเนินชีวิตของผู้ที่
บรรลุโมกษะ จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างเคร่งครัด มีจิตใจในการ
เสียสละ อุทิศตนเองและมีความกรุณาต่อสังคมส่วนรวม โดยการแนะน าอบรมสั่งสอนชาวโลก  

ปรัชญาศาสนาเชน ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่บรรลุโมกษะแล้วไว้ 2 ประการ คือ 
 1. บทบาทในฐานะที่เป็นเทพที่สมบูรณ์ (Perfect Deva) กล่าวคือ ปรัชญาเชนปฏิเสธใน
เรื่องพระเจ้า แต่ก็ยกย่องเชิดชูบูชาเคารพผู้ที่บรรลุโมกษะราวกับเป็นเทพ เพราะถือว่าผู้ที่บรรลุโมกษะ
แล้วจะมีภาวะของเทพอยู่ภายใน ควรแก่การยกย่องบูชา ดังนั้น ผู้ที่บรรลุโมกษะ หรือผู้ที่บรรลุอรหันต์ 
จึงอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพใด ๆ เพราะท่านหมดกิเลส และกรรมทั้งปวงแล้ว 
 2. บทบาทในฐานะเป็นครูที่สมบูรณ์ (Perfect Guru) กล่าวคือ ปรัชญาเชนถือว่า ผู้ที่
บรรลุโมกษะ หรือผู้ที่บรรลุอรหันต์ เป็นผู้ที่ท ากิจของตนเสร็จแล้ว กิจที่ต้องท าอีกไม่มี ท่านจึงเสียสละ
อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการอบรมสั่งสอนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อชนหมู่มาก98 

สรุปว่า การปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ ถือเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญของปรัชญาศาสนาเชน เพ่ือ
บรรลุถึงเปูาหมายอันประเสริฐที่สูงสุดในชีวิต ประกอบไปด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ 1) สัมยัค
ทรรศนะ คือ ความเห็นชอบ 2) สัมยัคชญาณ คือ ความรู้ชอบ 3) สัมยัคจริต คือ ความประพฤติชอบ 
ความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นในการศึกษาของผู้ปฏิบัติ เมื่อศึกษาแล้วก็จะเกิดความรู้ชอบ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยน าไปสู่การปฏิบัติชอบ เป็นล าดับไป ขั้นต่อมาผู้ปฏิบัติจะต้องน าความรู้มาใช้ในการขจัดอนุภาค
ของกรรมเก่าให้หมดสิ้น และขจัดอนุภาคของกรรมใหม่ไม่ให้หลั่งไหลเข้าไปแทรกซึมติดอยู่กับชีวะ 
ด้วยการปฏิบัติสัมวระ นิรชรา และการบ าเพ็ญตบะ สุดท้ายผู้ปฏิบัติต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติใน
การบรรลุโมกษะ ซึ่งรียกว่า คุณสถาน คือ การพัฒนาจิตถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นที่ 14 เรียกว่า อโยคเกวลิ 
คุณสถาน เมื่อชีวะได้รับการฝึกฝนเพ่ือพัฒนาให้มีความสามารถที่จะท าลายอนุภาคของกรรมได้
หมดแล้ว ชีวะก็จะหลุดพ้นจากอนุภาคของกรรม และหลุดพ้นจากการผูกพันกับวัตถุทั้งปวง ชีวะก็จะ
กลับไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์ดังเดิมที่เรียกว่า โมกษะ สภาพของชีวะจะสามารถรู้แจ้งพลังเดิมอันมีอยู่ในตน 
และได้บรรลุถึงความสมบูรณ์ 4 ประการ คือ อนันตชญาณ คือ มีความรู้อันหาที่สุดไม่ได้ อนันตวีรยะ 
คือ มีความเพียรอันหาที่สุดไม่ได้ อนันตทรรศนะ คือ มีความเห็นอันหาที่สุดไม่ได้ และอนันตสุข คือ  
มีความสุขอันหาที่สุดไม่ได้ เข้าไปพ านักอยู่ในดินแดนสิทธศิลาที่สุดของโลกากาศ เป็นอมตะตลอดกาล 
 
 
 

                                                        
97 Copalan S., Outline of Jainism, p. 135. 
98 Kamal Chand Sogani, Ethical Doctrines in Jainism, (Sholaber : Laichand Hirachand 

Doshi, 1978), p. 177.  



 

 

 
บทท่ี 4 

เปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
กับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 

 
4.1 เปรียบเทียบความหมายของโมกษะ  

โมกษะ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู หมายถึง การที่อาตมันหลุดพ้นจากการผูกพันยึด
ติดกับร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล เป็นสภาวะที่ดับความทุกข์จากการเวียนว่ายตาย
เกิดได้อย่างสิ้นเชิง เป็นสภาวะที่อิสระอย่างสมบูรณ์ที่อยู่เหนือความยินดียินร้าย หรือความรู้สึก
ทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนทั้งบุญและบาป เมื่ออาตมันรู้แจ้งตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้วก็จะ
หมดความยึดมั่นถือมั่นกับความคิดที่ว่า มันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย การหลุดพ้นจากความคิดเช่นนั้น
เรียกว่า การบรรลุโมกษะ ธรรมชาติที่แท้จริงของอาตมัน เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร แต่ถูกปิดบังเพราะ 
อวิทยา เมื่ออวิทยาถูกก าจัดหมดไปแล้ว โมกษะย่อมถูกรู้แจ้งได้ โมกษะจึงเป็นชีวิตที่เป็นนิรันดรสูงสุด 
สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพรหมัน คือมีความ
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ คือ มีความบริสุทธิ์ เป็นสัตจิต (พรหมันเป็นจิตบริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะ
บริสุทธิ์) และเป็นอานันทะ (เป็นค าที่แสดงถึงคุณลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์ หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ว่า
มีสภาพเป็นความสุขสูงสุด ที่เรียกว่า นิรามิสสุข) เป็นสภาวะแท้จริงที่มีอยู่ในเนื้อแท้ของอาตมัน หรือ
พรหมัน ดังนั้น โมกษะ ก็คือ การที่อาตมัน หรือชีวาตมันกลายเป็นพรหมัน เป็นการรู้ถึงปรมาตมัน 
หรือพรหมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกสิ่งทุกอย่าง  

 โมกษะในปรัชญาศาสนาเชน หมายถึง สภาวะที่ชีวะ หลุดพ้นเป็นอิสระจากบ่วงกรรม ไม่ติด
ข้องจากพันธนาการของกรรม และหลุดพ้นจากการผูกพันกับวัตถุทั้งปวงกลับไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์
ดังเดิมอีก เพราะสามารถสกัดก้ันกรรมใหม่ไม่ให้ไหลเข้าไปสู่ชีวะ ที่เรียกว่า สังวร และสามารถท าลาย
กรรมเก่าให้หมดไปได้ เรียกว่า นิรชา ผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูก คือ อนุภาคของกรรม จึงได้ชื่อว่า สิทธะ 
หรือผู้ส าเร็จ ผู้บรรลุโมกษะแล้ว จะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทางจิตใจถึงขั้นสูงสุด เป็นความสุขทาง
วิญญาณ เรียกว่า นิรวาณ หมายถึง นิพพาน (การดับสนิท) เป็นการบรรลุเฉพาะทางใจเท่านั้น ชีวะที่
บรรลุโมกษะแล้วจักเป็นชีวะที่บริสุทธิ์หมดจด สามารถรู้แจ้งถึงพลังเดิมที่มีอยู่ภายในตน เป็นผู้ไม่มีชั้น
วรรณะ ปราศจากความรู้สึกเรื่องรส ไม่มีความหิว ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความดีใจ ไม่มีความเสียใจ 
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่มีรูป ไม่มีร่างกาย ไม่มีกรรม เสวยความสงบสุขที่แท้จริงและนิรันดร ชีวะที่
บรรลุโมกษะแล้ว จักเป็นเจ้าของสหัชญาณอนันต์ (Infinite Intuition) คือ มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ 
มีความรู้อนันต ์(Infinite Knowledge) คือ มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอนันต์ (Infinite Power) 
คือ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุขอนันต์ (Infinite Bliss) คือ มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ ชีวะหรือ
วิญญาณ ที่สมบูรณ์จะเป็นชีวะที่บริสุทธิ์หมดจด มีคุณสมบัติเหล่านี้ทุกประการ ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ดั้งเดิมแท้จริงของชีวะ 
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4.1.1 เปรียบเทียบความหมายโมกษะทีค่ล้ายกัน  
โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน มีลักษณะที่

คล้ายกันดังนี้ โมกษะ คือ สภาวะดั้งเดิมของวิญญาณ (อาตมัน หรือชีวะ) จะเป็นลักษณะที่บริสุทธิ์
หมดจด เป็นสภาวะที่มีอิสระอย่างสมบูรณ์ มีสภาพเป็นความสุข มีชีวิตที่เป็นอมตะ และเป็นสิ่งนิรันดร
ที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม เป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง
สิ้นเชิง และเป็นผู้ที่ท าลายกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว โมกษะจึงเป็นสภาวะที่อยู่เหนือกรรมทั้งปวง หรือเป็น
อิสระจากกรรม ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก  

4.1.2 เปรียบเทียบความหมายโมกษะทีต่่างกัน  
โมกษะในปรัชญาทั้งสองศาสนา มีลักษณะที่ต่างกัน คือ สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ  

จึงมีสภาพเหมือนพระพรหม หรือพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับพระพรหม หรือพรหมัน และเป็น
ศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย แต่สภาวะของชีวะที่บรรลุโมกษะ         
ในปรัชญาศาสนาเชน เป็นสภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณ สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง  คือ               
มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ 
ชีวะที่บรรลุโมกษะจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ทุกประการ ซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมแท้จริงของชีวะ 

 
4.2 เปรียบเทียบลักษณะของโมกษะ  

4.2.1 ลักษณะของโมกษะที่คล้ายกัน 
ลักษณะโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ–์ฮินดูและปรัชญาศาสนาเชน มีลักษณะที่คล้ายกัน 

ดังนี้ 
ลักษณะโมกษะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 1. เป็นสภาวะที่ไม่มีเบื้องต้น ท่ามกลาง และท่ีสุด ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือมิติ
ทั้งหมด 
 2. เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ เป็นนามธรรม (ไม่มีรูปร่าง) มีอิสระ
อย่างสมบูรณ์ 
 3. ภาวะที่วิญญาณหลุดพ้นเป็นอิสระจากกรรม 
 4. ภาวะแห่งโมกษะ หรือภาวะแห่งการหลุดพ้น เรียกนิรวาณ คือ การเข้ารวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน 

 5. เป็นสิ่งนิรันดร คือ คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
ลักษณะโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน 

 1. เป็นสภาวะที่ไร้ขอบเขต ไม่มีความหิว ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความดีใจ ไม่มีความ
เสียใจ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่มีรูป ไม่มีร่างกาย 
 2. เป็นวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ มีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นนามธรรมโดยสิ้นเชิง  
 3. มีฐานะอยู่เหนือกรรมทั้งปวง หรือเป็นอิสระจากกรรม  
 4. ภาวะแห่งโมกษะ เรียก นิรวาณ ซ่ึงเป็นความสุขทางวิญญาณ  

 5. เป็นสิ่งนิรันดรที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม 
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4.2.2 ลักษณะของโมกษะที่ต่างกัน 
 โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และโมกษะปรัชญาศาสนาเชน มีลักษณะที่ต่างกัน 
คือ โมกษะ หรือพรหมัน หรอืปรมาตมัน หมายถึง วิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด หรือความจริงสูง 
สุด หรืออันติมสัจจะ เป็นสิ่งสัมบูรณ์ มีลักษณะเป็นองค์รวมของสรรพสิ่งเพียงหนึ่งเดียว หรือสิ่งแท้จริง
สูงสุดฝุายจิตที่ไม่มีรูปร่าง เป็นต้นก าเนิด เป็นบ่อเกิด เป็นที่อิงอาศัย และเป็นที่กลับคืนสู่แห่งวิญญาณ
ทั้งปวง เป็นภาวะเที่ยงแท้ เป็นอมร และเป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด 
ที่มากด้วยปัญญา เป็นอมตะ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็น       
พระเจ้าองค์เดียวที่ปกครองสิ่งทั้งปวง แฝงอยู่ในพระเวท ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต 
อยู่เหนือมิติทั้งหมด 
 ส่วนโมกษะปรัชญาศาสนาเชน ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีเทพเจ้าเป็นผู้สร้าง หรือ
บันดาล ผู้ที่บรรลุโมกษะแล้วจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทางจิตใจถึงขั้นสูงสุด เป็นความสุขทาง
วิญญาณ เรียกความสุขทางวิญญาณว่า นิรวาณ หมายถึง นิพพาน (การดับสนิท) นิรวาณ ไม่ใช่สถาน 
ที่ แต่เป็นสถานะทางใจ โมกษะเป็นสภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณ สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง     
เป็นสหัชญาณอนันต์ (Infinite Intuition) คือ มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ คือ มีความรู้อนันต์ (Infinite 
Knowledge) คือ มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอนันต์ (Infinite Power) คือ มีอ านาจอันหาที่สุด
มิได้ มีความสุขอนันต์ (Infinite Bliss) คือ มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ 

โมกษะปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 1. พรหมัน เป็นศูนย์รวมของวิญญาณทั้งปวง สรรพสิ่งในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้าง        
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้า 
     2. โมกษะ เป็นอันติมสัจจะ คือ ความจริงขั้นสูงสุด หมายถึง ภาวะที่อาตมันรู้แจ้งใน
ตนเองว่าอันเดียวกันกับพรหม และรู้แจ้งพรหมว่าเป็นปฐมวิญญาณของตน 

โมกษะปรัชญาศาสนาเชน 
 1. ปรัชญาศาสนาเชน ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ไม่มีเทพ
เจ้าเป็นผู้สร้างหรือดลบันดาล ปรัชญาเชน ถือว่า ทุกสิ่งในโลกมี 2 อย่าง คือ ชีวะ (วิญญาณ) และ        
อชีวะ (สิ่งที่ไม่มีวิญญาณ)     
     2. โมกษะ หมายถึง ภาวะทางปัญญา (เกวลญาณ) สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง บรรลุถึง
ความสมบูรณ์สูงสุด 4 ประการ ได้แก่ มีสหัชญาณอนันต์ มีความรู้อนันต์ มีอ านาจอนันต์และ             
มีความสุขอนันต์ 

  
4.3 เปรียบเทียบอาตมันกับชีวะ   

อาตมัน หมายถึง วิญญาณ หรือตัวตน ซึ่งท าให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ 
แต่ภายหลังความหมายของอาตมันได้เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ คือ เป็นความรู้สึก ใจ (Mind) วิญญาณ 
(Soul) และเจตภูติ (Spirit)1 และ หมายถึง สิ่งที่อาศัยอยู่ในสรรพสิ่ง อาตมันเป็นผู้รู้ มีประสบการณ์ 
และกระท าสิ่งที่ถูกรู้ให้ปรากฏเป็นอมฤต และด ารงอยู่ในสถานะเดียวตลอดกาล  

                                                        
1 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน์, 2555), หน้า 35-36. 
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อาตมันหรือตัวตน มีลักษณะที่เป็นอิสระจากความชั่วร้ายมีความเป็นอมตะไม่ตาย  ไม่อยู่
ภายใต้การจ ากัดอายุ ไม่มีความหิว ไม่มีความกระหาย มีลักษณะส าคัญ คือ อาตมันเป็นตัวตนภาค
หนึ่งของพรหม แตกออกมาจากปรมาตมัน ดังนั้น อาตมัน คือ พรหม ใครรู้จักอาตมันจึงรู้จักพรหม  
ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่า วิญญาณทั้งหลาย คือ อาตมัน มาจากปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน เมื่อ
วิญญาณดวงใดหลุดออกจากปรมาตมันแล้ว จะเข้าสิงอยู่ในรูปต่าง ๆ ไม่สามารถนับภพนับชาติได้ 
และอาตมันมีสภาพความเป็นไปที่แตกต่างกันเพราะเหตุแห่งกรรม ท าให้มีการสืบเนื่องกันดั่งลูกโซ่ 
จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้นจากความเกิด กลับไปสู่แหล่งเดิม2 

ธรรมชาติของอาตมันหรือตัวตน เป็นอิสระจากบาป จากความชรา จากความตาย และความ
เศร้าจากความหิวและกระหายไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ควรต้องการ ไม่มีความคิดหรือจินตนาการ
อะไร นอกจากสิ่งที่ถูกท่ีควรเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามท าความเข้าใจ เป็นปัญหาส าคัญซึ่งปรากฏขึ้นใน
ความเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะทั่วไปในขั้นตื่น ฝัน หลับ ตาย เกิดใหม่ และการปลดปล่อย ธรรมชาติ
ของอาตมันหรือตัวตนของมนุษย์มีอยู่ในตัวของมันเอง ไม่มีอยู่ในตัวของผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่สามารถ
มองเห็น แต่ไม่ใช่วัตถุท่ีจะมองเห็นได้ อาตมันมรีะดับต่ าจนถึงระดับสูงสุด ดังนี้ 
               1. ระดับร่างกาย ระดับแรก คือ ระดับของอาตมันที่เป็นร่างกายซึ่งเจริญเติบโต เมื่อ
ตายแล้วร่างกายเน่าเปื่อยสูญหายไป นั่นคือ อาตมัน แตร่่างกายไม่ใช่อาตมัน 

 2. ระดับที่ใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ผู้ที่มีความสุขกับความฝันนั้น 
คืออาตมัน ตัวตนในระดับนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีความส าคัญแต่ประการใด เพราะมีความ
เปลี่ยนแปลงทุกระยะ ถึงแม้จะเป็นความอิสระจากร่างกาย  
 3. ระดับนอกเหนือธรรมชาติ เมื่อบุคคลนอนหลับพัก ผ่อนอย่างเต็มที่ จะไม่เห็นภาพ
อันเกิดจากความฝันเลยภาวะเช่นนั้นคือตัวตนหรืออาตมันเราจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าได้มี
ประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด แต่เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าไม่มีตัวตน ปรากฏอยู่ 
 4. ระดับองค์สัมบูรณ์ ตัวตนสัมบูรณ์ของอาตมันที่แท้จริง คือ สภาพที่เป็นอิสระจาก
ร่างกายทั้งหลาย ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถพบเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่สามารถพบได้ในความฝัน 

หากจะพิจารณาอาตมันทั้ง 4 ระดับแล้ว จะเห็นว่า อาตมัน หรือตัวตนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ ไม่มี
วันแปรเปลี่ยน ดังนั้น อาตมันจึงเป็นตัวผู้รู้สูงสุด เป็นพ้ืนฐานแห่งความรู้ทั้งปวง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
สามัญวิสัย 3 อย่าง คือ ผู้รู้ ความรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เป็นสัมปชัญญะบริสุทธิ์ที่ส าแดงตนเองเป็นผู้รู้  และ
สิ่งที่ถูกรู้ เป็นตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตน อาตมันมีความเป็นอมตะ พิสูจน์ได้ด้วยตนเองเปล่งประกายได้ใน
ตัวเอง และสามารถตระหนักได้โดยตรง โดยมองสภาพเหนือธรรมชาติของความเป็นทวิภพ ระหว่าง
รูปแบบและวัตถุ อาตมันที่แท้จริงนั้น จึงเป็นสิ่งสากลทีย่ิ่งใหญ่ และสูงสุด3 
 ส่วนในปรัชญาเชนถือว่า ชีวะ (Jiva) เป็นสิ่งที่จริงแท้มีอยู่อย่างนิรันดรและไม่มีรูปร่าง ชีวะ
เดิมแท้นั้น มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ คือ มีความรู้ มีทัศนะ มีความสุข และมีอ านาจอันไม่มีขอบเขตก าจัด 
แต่เมื่อชีวะเข้าอาศัยในวัตถุ คือ ร่างกาย ชีวะก็จะถูกอ านาจของกรรมครอบง าท าให้เสียความสมบูรณ์
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมากหรือน้อยของกรรม ถ้าพลังกรรมมาก ธรรมชาติเดิมแท้ของชีวะก็จะแสดง

                                                        
2 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 15-16. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-45. 
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ออกมาน้อย แต่ถ้าพลังกรรมน้อยธรรมชาติเดิมแท้ของชีวะก็จะแสดงออกมาได้มาก ลักษณะที่ส าคัญ
ของชีวะ คือ ความรู้สึก และความรู้ส านึกนี้จะเกี่ยวเนื่องกับกรรมด้วย คือ ถ้าชีวะถูกห่อด้วยอนุภาค
ของกรรมน้อย ก็จะมีความส านึกมาก และชีวะถูกห่อหุ้มด้วนอนุภาคของกรรมมากก็จะมีความส านึก
น้อยไปตามล าดับ  
 ลักษณะที่ส าคัญของชีวะ คือ ความรู้ส านึก (Getana) ที่ท าให้ชีวะมีความรู้ทั้งที่เป็นทรรศนะ 
(Darsna) ความรู้ขั้นต่ า และชญาณ (Jnana) ความรู้ชั้นสูง แม้ว่าชีวะจะไม่มีรูปร่าง แต่เมื่อเข้าไปอาศัย
ร่างกายใด ก็จะแสดงความรู้สึกผ่านทางร่างกายนั้นและท าหน้าที่ควบคุมร่างกายเหมือนนายสารถี       
ท าหน้าที่ควบคุมรถ ฉะนั้น ในคัมภีร์เนมินาถะ สิทธานตะ (Neminatha  Siddhanta) เป็นอรรถกถา
ที่ส าคัญของเชน ได้กล่าวถึงลักษณะของชีวะไว้ 9 ประการ ดังนี้  
 1. มีความส านึก  
 2. สัมผัสไม่ได้  
 3. เป็นตัวแทนการกระท า  
 4. มีความเข้าใจ และความรู้ได้  
 5. เข้ารวมกับร่างกาย และท าให้ร่างกายมีชีวิตจิตใจ  
 6. เป็นตัวรับผลของการกระท า  
 7. เป็นนิรันดร  
 8. บรรลุโมกษะได้  
 9. มีธรรมชาติในตัวที่เคลื่อนที่สูงได้   
 4.4.1 เปรียบเทียบลักษณะท่ีคล้ายกันของอาตมันกับชีวะ   

จากการศึกษาเรื่องอาตมันและชีวะ ท าให้เห็นถึงลักษณะที่คล้ายกันของวิญญาณทั้งสอง
ศาสนา ดังนี้ คือ ธรรมชาติดั้งเดิมของอาตมันและชีวะมีลักษณะที่เป็นอิสระจากความชั่วร้ายมี         
เป็นอมตะไม่ตาย ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดอายุ ไม่มีความหิว ไม่มีความกระหาย สัมผัสไม่ได้ เป็นนิรันดร 
บรรลุโมกษะได้ และมีลักษณะเมื่อเข้ารวมอยู่กับร่างกาย ท าให้ร่างกายมีชีวิตจิตใจ 

4.4.2 เปรียบเทียบลักษณะท่ีต่างกันของอาตมันกับชีวะ   
ส่วนลักษณะส าคัญที่แตกต่างกันในปรัชญาทั้งสองศาสนาคืออาตมันในปรัชญาศาสนา

พราหมณ-์ฮินดู เป็นตัวตนภาคหนึ่งของพรหมแตกออกมาจากปรมาตมันซึ่งเป็นศูนย์รวมของวิญญาณ 
หรือปฐมวิญญาณ ดังนั้น อาตมัน ก็คือ พรหม ใครรู้จักอาตมันจึงรู้จักพรหม แต่ในปรัชญาศาสนาเชน 
ธรรมชาติดั้งเดิมของชีวะ จะมีลักษณะที่ส าคัญคือมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ คือ มีความรู้  มีทัศนะ           
มีความสุข และมีอ านาจอันไม่มีขอบเขตก าจัด 
       
4.4 เปรียบเทียบเร่ืองกรรม 
 กรรม ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง การกระท าทุกอย่างโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าดี หรือไม่ดีก็จัดเป็นกรรม หรือการกระท าทั้งสิ้น กรรมในคัมภีร์พระเวท หมายถึง ความ
เป็นระเบียบแห่งสรรพสิ่งในสากลจักรวาล หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง กฎแห่งธรรมชาติ หรือกฎแห่ง
เหตุผลในธรรมชาติ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามอ านาจเหตุปัจจัย การที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นสิ่ง
นั้นสิ่งนี้ได้นั้น ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยท าให้เกิด เมื่อเกิดมาแล้วมันด ารงอยู่ได้ ก็เพราะมีเหตุปัจจัยท าให้
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มันด ารงอยู่ และเมื่อมันเสื่อมสลายลงก็มีปัจจัยท าให้เสื่อมสลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปร่างก็อยู่ภายใต้
อ านาจของเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเกิดข้ึนมาอย่างลอย ๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย เป็นกฎแห่งการกระท า
ของสิ่งที่มีชีวิต หรือกฎที่เก่ียวกับการกระท าของมนุษย์ คือ ท าดีย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
ตามกฎทางศีลธรรม นอกจากนี้กรรมดี คือ การสร้าง หรือท าสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ งานสังคม
สงเคราะห์ การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อ่ืน จัดว่าเป็นกรรมดีขั้นธรรมดา ส่วนกรรมดีขั้นสูงสุด 
หรือขั้นอุกฤษฏ์นั้น คือ การบ าเพ็ญตบะ หรือการบ าเพ็ญเพียรแบบนักบวชเพ่ือให้บรรลุโมกษะ4 ผู้ที่
ประกอบแต่กุศลกรรม หรือกรรมดี เมื่อตายแล้วย่อมไปเกิดในพรหมโลก หากลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็
จะเกิดมาเป็นคนดี เช่น เกิดเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ส่วนผู้ที่ประกอบกรรมชั่ว หรืออกุศลกรรม 
เมื่อตายแล้วก็จะไปสู่ยมโลก เสวยความทุกข์ตามสภาพของกรรมที่ท าไว้ เมื่อสิ้นกรรมในยมโลกแล้ว 
หากมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่ า เช่น เกิดในตระกูลศูทร จัณฑาล หรืออาจจะไปเกิดเป็น
สัตว์ เช่น สุนัข หมู แมว แพะ แกะ เป็นต้น เจ้าแห่งกรรมนั้น คือ พระอิศวร ซึ่งอยู่ในฐานะ อปรพรหม 
มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม กฎแห่งกรรมมีว่า การที่บุคคลมีความทะยานอยาก ย่อมกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งลงไปด้วยเจตนาเพ่ือสนองความทะยานอยาก เขาท าอย่างใดผลก็ปรากฏอย่างนั้น ผลกรรม
ย่อมควบคุมภพหน้าของสัตว์อีก 

ผลกรรมทั้งหลายเกิดจากอวิทยา เพราะฉะนั้น อวิทยา (อวิชชา) หมายถึง ความไม่รู้ อวิทยา
เป็นสิ่งที่เหมือนม่านปิดบัง ท าให้ชีวาตมันไม่รู้ความเป็นจริงว่า ตนเองกับสิ่งสมบูรณ์คือพรหมันนั้นเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความไม่รู้หรืออวิทยานี้เป็นสาเหตุให้ชีวาตมันต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่องเที่ยวไป
ในสังสารวัฏ ขณะที่ท่องเที่ยวไปก็กระท ากรรมดีบ้างชั่วบ้าง แล้วก็ได้รับผลแห่งกรรม เป็นความสุขบ้าง
ทุกข์บ้างหมุนเวียนกันไป เมื่อใดชีวาตมันเห็นแจ้งในความเป็นจริง และขจัดซึ่งอวิทยาเสียได้ เมื่อนั้นก็
จะบรรลุความหลุดพ้นกลับคืนสู่สภาพความเป็นหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน เรียกว่า การบรรลุโมกษะ5 

ส่วนกรรมในทรรศนะของปรัชญาศาสนาเชน หมายถึง กรรม ในลัทธิเชนไม่ได้หมายความว่า 
การท างาน หรือการกระท า แต่หมายถึงผลเฉลี่ยขององค์ประกอบทางวัตถุที่ไม่สามารถรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสได้ กรรมเข้าไปในวิญญาณแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นรูปแบบของวัตถุ        
ซึ่งสร้างเงื่อนไขแน่นอนขึ้นในวิญญาณที่มีกิเลส นับเป็นความทุกข์จากเครื่องพันธนาการ คือ การเกิด 
การตาย โดยเริ่มขึ้นจากเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้น6 ลัทธิเชนจัดว่ากรรมเป็นสสาร ที่มีลักษณะเป็นอนุภาค
เล็ก ๆ (Atom) ซึ่งละเอียดมากไม่สามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส โดยการรวมเอาอนุภาคของสสาร
จากแกนกลางขององค์ประกอบของกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิญญาณ  ท าให้เกิดเป็นกายขึ้นมา 
อนุภาคของกรรมเมื่อเกิดข้ึนแล้ว จะเข้าไปซึมซับติดอยู่กับชีวะทุกขณะที่มีการกระท า ไม่ว่าการกระท า
นั้นจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตาม ปรัชญาศาสนาเชนถือว่าอ านาจของกรรม สามารถที่จะบันดาล
ให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ นานา การเกิดขึ้นของสัตว์และบุคคล ไม่ใช่เป็นเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้
ก าเนิดแต่ผู้เดียว แต่หมายความว่า การที่มนุษย์และสัตว์ถือมาปฏิสนธิในครรภ์มารดา ไม่ใช่มาโดย

                                                        
4 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
5 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 41. 
6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71. 
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บังเอิญ แต่มีปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ กรรมเป็นผู้ให้ก าเนิด กรรมเป็นผู้ก าหนดสถานที่เกิด กรรมเป็น
ผู้ก าหนดสีสัน วรรณะ ตลอดถึงรูปร่าง และอุปนิสัยใจคอของผู้มาเกิดนั้นด้วย ฉะนั้น กรรมเท่ากับเป็น
ผู้บงการที่ส าคัญ เป็นผู้จ าแนกให้คนและสัตว์มีก าเนิดดีและไม่ดี แม้แต่ร่างกายตลอดจนนิสัยใจคอของ
คนเรา ก็เป็นไปตามอ านาจของกรรม เกิดขึ้นเพราะกรรม ท่านจึงเรียกว่า กรรมบุทคล (ร่างกายที่เกิด
จากกรรม Karma-matter)7 กรรมในปรัชญาเชนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กรรมดี (บุญญะ 
หรือสุภะ) และกรรมชั่ว (ปาปะ หรืออสุภะ)8  

ดังนั้น การกระท าความดี (กรรมดี) จึงมิใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาเชน แต่ เปูาหมาย
สูงสุดของชีวิตในปรัชญาเชน ก็คือ การแยกทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ออกจากชีวะให้ได้ ชีวะที่ปราศ 
จากกรรมจะมีสภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมด เมื่อกระท าได้เช่นนี้ เชน จึงเรียกว่า การบรรลุโมกษะ 
หมายถึง การบรรลุถึงความหลุดพ้น9 

สาเหตุที่ท าให้ชีวะมัวหมองด้วยกรรมก็เพราะ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้จริงในธรรมชาติของ
ชีวะ ท าให้เกิดกิเลส เรียกว่า กษายะ ได้แก่ โลภะ (ความโลภหรือความอยากได้) โกรธะ (ความโกรธ 
มานะ (ความถือตัว) และมายา (ความหลง) กษายะ นี้เองเป็นตัวดึงดูดอนุภาคของกรรมให้เข้าไปแทรก
ซึมอยู่ในชีวะ ท าให้ชีวะมีสภาพติดข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นสภาพแห่งความ
ทุกข์10 การจะรู้ว่ากรรมใดดีหรือชั่วให้ดูที่อนุภาคของกรรม คือ ให้ดูที่ผลของกรรมเป็นส าคัญ ผลของ
กรรมจึงมีลักษณะเป็นสสารหรือวัตถ ุ

4.5.1 เปรียบเทียบความหมายของกรรมทีค่ล้ายกัน 
ปรัชญาทั้งสองศาสนา มีทรรศนะที่คล้ายกัน ในเรื่องความหมายของกรรม คือ ท าดีย่อมได้ 

รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว อ านาจของกรรม สามารถที่จะบันดาลให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ 
นานา ฉะนั้น กรรมเท่ากับเป็นผู้บงการที่ส าคัญ 

 4.5.2 เปรียบเทียบความหมายของกรรมที่ต่างกัน 
ในทรรศนะเรื่องกรรมนี้ ปรัชญาทั้งสองศาสนา มีทรรศนะที่ต่างกัน ในเรื่องความหมายของ

กรรม กล่าวคือ กรรมในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง การกระท าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าดี หรือการกระท าชั่ว ก็จัดเป็นกรรมหรือการกระท าทั้งสิ้น ส่วนกรรมในปรัชญาศาสนาเชน 
ไม่ได้หมายถึงการท างาน หรือการกระท า แต่หมายถึงผลเฉลี่ยขององค์ประกอบทางวัตถุ  ที่มีลักษณะ
เป็นอนุภาคเล็ก ๆ (Atom) ซึ่งละเอียดมากไม่สามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ กรรมเข้าไปใน
วิญญาณที่มีกิเลส แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นรูปแบบของวัตถุ ซึ่งเป็นความทุกข์ ผลของ
กรรมจึงมีลักษณะเป็นสสารหรือวัตถ ุ

 
 

                                                        
7 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2542), หน้า 51-52. 
8 Mohan Lai Mehta, Jaina Culture, (Varanasi : P.V. Research Institute, 1978), p. 234. 
9 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, (Meerut : Sri Gouraga Press, 1952), 

p. 273.  
10 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า 44. 
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4.5.3 เปรียบเทียบลักษณะของกรรมทีค่ล้ายกัน 
ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และปรัชญาศาสนาเชน มีทรรศนะเรื่องกรรมที่คล้ายกัน คือ 

ปรัชญาทั้งสองศาสนาได้วางเปูาหมายสูงสุดในชีวิตไว้เหมือนกัน คือ ความหลุดพ้นจากอ านาจของ
กรรม ทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่ว การที่มนุษย์และสัตว์เกิดมาในโลกนี้ ไม่ใช่เรื่องโดยบังเอิญ แต่มี
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ กรรม กรรมเท่ากับเป็นผู้บงการที่ส าคัญ การที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใดได้
นั้น ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยท าให้เกิด เมื่อเกิดมาแล้วมันด ารงอยู่ได้ ก็เพราะมีเหตุปัจจัยท าให้มันด ารง
อยู่ และเมื่อมันเสื่อมสลายลงก็มีปัจจัยท าให้เสื่อมสลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปร่างก็อยู่ภายใต้อ านาจ
ของเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างลอย ๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย เป็นกฎที่เกี่ยวกับการกระท า
ของมนุษย์ คือ ท าดีย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่วตามกฎทางศีลธรรม  

ปรัชญาทั้งสองระบบยังมีความเห็นตรงกันว่า อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้จริงในธรรมชาติของ
อาตมันหรือชีวะ ท าให้อาตมันหรือชีวะกระท ากรรม ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นความดีหรือความชั่วก็
ตาม กรรมจึงเป็นตัวบงการที่ท าให้อาตมัน หรือชีวะต้องมาติดข้องเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปใน
สังสารวัฏ ขณะที่ท่องเที่ยวไปก็กระท ากรรมดีบ้างชั่วบ้าง แล้วก็ได้รับผลแห่งกรรม เป็นความสุขบ้าง
ทุกข์บ้างหมุนเวียนกันไป ในบรรดากรรมทั้งหมดของปรัชญาทั้งสองศาสนานั้น ก็รวมลงอยู่ในกรรม
สองประเภทหลักเหมือน ๆ กัน คือ กรรมดี และกรรมชั่ว กรรมดีย่อมให้ ผลเป็นความสุข กรรมชั่ว
ย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ แม้กรรมดีจะให้ผลเป็นความสุข แต่ก็เป็นเพียงแค่นิรามิสสุขเท่านั้น จัดเป็น
ความสุขในขั้นโลกียะ เป็นความสุขขั้นต่ า ๆ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือ กรรมชั่ว ปรัชญาทั้งสอง
ระบบมีความเห็นตรงกันว่า ควรก าจัด หรือละเสียทั้งหมด 

4.5.2 เปรียบเทียบลักษณะของกรรมทีต่่างกัน 
  ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวว่าเจ้าแห่งกรรมนั้น คือ พระอิศวร ซึ่งอยู่ในฐานะเป็น 
อปรพรหม มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม กฎแห่งกรรมมีว่า การที่บุคคลมีความทะยานอยาก ย่อม
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปด้วยเจตนาเพ่ือสนองความทะยานอยาก เขาท าอย่างใดผลก็ปรากฏ
อย่างนั้น ผลกรรมย่อมควบคุมในภพหน้าของสัตว์อีก ส่วนปรัชญาศาสนาเชน ถือว่า อ านาจกรรมเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการเกิดขึ้นของสัตว์และบุคคล ไม่ใช่เป็นเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดแต่ผู้เดียว ไม่ใช่
มาโดยบังเอิญ แต่มีปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ กรรม กรรมเป็นผู้ให้ก าเนิด กรรมเป็นผู้ก าหนดสถานที่
เกิด กรรมเป็นผู้ก าหนดสีสัน วรรณะ ตลอดถึงรูปร่าง และอุปนิสัยใจคอของผู้มาเกิดนั้นด้วย  ฉะนั้น
กรรมจึงเป็นผู้บงการท่ีส าคัญ ไม่ใช่พระเจ้าที่บงการ 

  
4.5 เปรียบเทียบการปฏิบตัิเพื่อบรรลโุมกษะ  

4.5.1 เปรียบเทียบเรื่องศีลที่คล้ายกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และปรัชญาศาสนาเชน มีขั้นตอนในการปฏิบัติเบื้องต้นใน

การบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน คือ ในเรื่องของศีล  
ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ 

 1. อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน  
 2. สัตย์ คือ มีความสัตย์ไม่โกหกหลอกลวง 
 3. อัสเตย คือ การไม่ลักขโมย  
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 4. พรหมจรรย์ คือ การควบคุมอารมณ์  
 5. อปริครหะ คือ การไม่สะสมทรัพย์ ไม่รับของที่ไม่จ าเป็นจากผู้อื่น 

ปรัชญาศาสนาเชน 
 1. อหิงสา (Ahimsa) งดเว้นจากการประทุษร้ายเบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 

 2. สัตยะ (Satya) งดเว้นจากการกล่าวเท็จ  
 3. อัสเตยะ (Asteya) การงดเว้นจากการขโมยทรัพย์ของผู้อื่น  
 4. พรหมจาริยะ (Brahacariya) งดเว้นจากเมถุนธรรมทุกประเภท ทั้งทางกาย วาจา
และใจ 

 5. อปริครหะ (Aprigraha) งดเว้นจากการยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้ง 5 มีรูป เป็นต้น 
ข้อนี้ส าหรับนักบวชที่สละทรัพย์สมบัติ 

4.5.2 เปรียบเทียบการบ าเพ็ญตบะ  
 การบ าเพ็ญตบะ เพียรเพื่อก าจัดกิเลส เป็นพิธีข่มกิเลสโดยการทรมานตัว การบ าเพ็ญเพียร
ทางกาย และใจเพ่ือให้บรรลุถึงพระพรหมัน การบ าเพ็ญตบะจัดว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่าง
หนึ่ง การบ าเพ็ญตบะเพ่ือให้พ้นทุกข์ มี 2 แนวทาง คือ  

   1. เป็นการทรมานร่างกายให้ได้รับความทุกข์เจ็บปวดสาหัสจึงจะละกิเลสได้เข้าสู่
โมกษะ  
 2. เป็นการบ ารุงบ าเรอให้ร่างกายได้รับความสุขเต็มท่ีด้วยกามคุณ  

การบ าเพ็ญตบะแนวทางท่ี 1 ได้รับความนิยมเชื่อถือจากพวกพราหมณ์ และพวกนักบวชนอก
ศาสนามากกว่าแนวทางที่ 2 วิธีการบ าเพ็ญตบะมีมากมายและพิสดารยากอย่างยิ่งที่คนธรรมดาจะ
ปฏิบัติได้ โดยเชื่อว่ายิ่งทรมานตนได้มากเท่าใด กิเลสก็จะหมดเร็วเท่านั้น ส่วนจะบ าเพ็ญตบะด้วย
วิธีการไหน แบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กับความถนัดและจริตของผู้นั้น ไม่ได้บังคับว่าต้องปฏิบัติเหมือนกัน  
 นอกจากนี้การประพฤติตามหลักศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ศึกษาพระเวท ความสงบระงับ         
การให้ทาน การท ายัญกรรม หรือการเพ่งจิตบูชาแผ่นดิน ฟูา สวรรค์ หรือจักรวาลว่า คือ พระพรหมัน 
จัดเป็นตบะเช่นกัน11  

ตบะ จึงเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จตามที่ต้อง 
การได้ บุคคลที่จะบรรลุถึงความรู้แจ้งในอาตมันก็เนื่องจากใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งการท าใจให้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวก็ด้วยตบะ ความรู้แจ้งในอาตมันหรือความส าเร็จของการท างาน ส าหรับผู้ซึ่งมิได้บ าเพ็ญตบะ
จึงไม่มีเลยปรากฏความดังนี้ ผู้รู้พรหมวิทยาได้กล่าวไว้ว่า พรหมันมีอยู่ ผู้ซึ่งปราศจากบาปเพราะตบะ
ได้กล่าวถึงสิ่งนี้ว่า นี่คือ ประตูสู่พรหมัน เพราะฉะนั้น บุคคลจะเข้าถึงพระพรหมันได้ก็โดยอาศัยความรู้ 
(ที่ว่าพระพรหมันมีอยู่) การบ าเพ็ญตบะและการครุ่นคิด ถึงพระพรหมันโดยใช้ค าภาวนาว่า โอม 
ตลอดเวลา และเป็นที่รู้กันอยู่ว่าผู้ซึ่งผ่านพ้นจากบุคลิกพรหมันย่อมเข้าถึงความเป็นเทพที่เหนือกว่า
เทพทั้งหลาย (อบุคลิกพรหมันหรือพระปรพรหมัน) ผู้ซึ่งรู้แล้วอย่างนี้ และหมั่นบูชาพระพรหมันด้วย 3 
สิ่งนี้ คือ ความรู้พรหมวิทยา การบ าเพ็ญตบะและการเพ่งจิตถึงพระพรหมัน ย่อมบรรลุถึงความไม่

                                                        
11 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หน้า 115. 
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เสื่อมสูญ ความไร้ขอบเขตจ ากัด (เนื่องจากความหลุดพ้นจากนาม-รูปทั้งปวง) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับ
ความสุข คือ วิมุติสุข12 

ในปรัชญาศาสนาเชน ถือว่าการปฏิบัติทรมานกายตนให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นหัวใจแห่ง
การปฏิบัติตนของนักบวชเชน เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะน าไปสู่ความหมดกรรมและกิเลส ศาสนา
เชนถือว่ากรรมเป็นสาเหตุแห่งการผูกพันของชีวะ ผลของกรรมจะท าให้ชีวะไปเกิดในทุกคติ แต่ความ
ทุกข์อันเกิดจากการทรมานตนโดยการจงใจนั้น จะท าให้กรรมที่เคยสะสมไว้ถูกท าลายหมดสิ้นไป และ
ในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น13 วิธีการที่จะลบล้างท าลายอนุภาคของกรรมเก่าและ
กรรมใหม่ได้นั้น จะต้องประพฤติตบะด้วยการเข้มงวดในการปฏิบัติ ด้วยการทรมานกายทั้งภายนอก
และภายใน จนถึงขั้นบ าเพ็ญทุกรกิริยา กรรมที่เคลือบติดอยู่กับชีวะจึงจะถูกลบล้างท าลายออกได้          
จึงจะพ้นจากความทุกข์ ชีวะที่ปราศจากกรรมก็จะกลับกลายเป็นชีวะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม
ของตน ภาวะนี้เรียกว่า การบรรลุโมกษะ ตบะในปรัชญาศาสนาเชน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1. การเข้มงวดภายนอก (The External Austerities) เป็นข้อปฏิบัติเริ่มต้นเท่านั้น 
คือการกินอาหารเพ่ืออยู่ มิใช่อยู่เพ่ือกิน การกินอาหารน้อยจะช่วยให้ควบคุมประสาทสัมผัสการหลับ  
การทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารเป็นเวลานานจะท าให้เกิดผลดี เพราะท าให้ความปรารถนา
อาหารน้อยลง การอดอาหารนั้นจะก าหนดเอง หรืออาจจะอดอาหารจนตายเลยก็ได้ ส่วนการนั่ง หรือ
นอนในท่ีโดดเดี่ยว จะช่วยให้รักษาพรหมจรรย์ได้ง่ายข้ึน และท าให้การพิจารณาหลักธรรมได้ดีขึ้น 

 2. การเข้มงวดภายใน (The Internal Austerities) คือ การตรึกตรอง (Meditation)           
ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่สุดที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ จะรู้ถึงธรรมชาติอันแท้จริงของตนเองได้         
ย่อมต้องอาศัยการตรึกตรองเป็นส าคัญ เช่น ตรึกตรองด้วยการส านึกในความผิด จะเจตนาหรือไม่ก็
ตาม ก็ยอมรับความผิดนั้น แล้วตอบแทนความผิดนั้น โดยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการเคารพ         
การบูชา ความสุภาพถ่อมตน ต้องหมั่นศึกษาคัมภีร์ทั้งการฟัง การอ่าน และการซักถาม ตลอดจนการ
สละทรัพย์สมบัติและความโกรธ14  

1. เปรียบเทียบการบ าเพ็ญตบะเพื่อบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน 
ปรัชญาทั้งสองศาสนามีทรรศนะการบ าเพ็ญตบะเพ่ือบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน คือ การบ าเพ็ญ

ตบะ ด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความล าบาก ก็คือ การอดอาหารอย่างเคร่งครัดเข้มงวดเอาจริง
เอาจังจนถึงขั้นบ าเพ็ญทุกรกิริยา ยากที่คนธรรมดาจะปฏิบัติได้ ปรัชญาทั้งสองศาสนา เชื่อว่า วิธีการ
ปฏิบัติด้วยการบ าเพ็ญตบะเช่นนี้ จะเป็นเครื่องเผาผลาญท าลายกิเลสให้หมดสิ้นไป จะเป็นการฟอก
วิญญาณให้หลุดพ้นจากกิเลสและกรรม หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จะเป็นวิญญาณที่
บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกรรม เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วบรรลุถึงโมกษะ15 ดังนั้น การบ าเพ็ญตบะ จะเป็น
การช่วยขจัดอวิชชา ช่วยขจัดกามตัณหา ความเห็นแก่ตัวและความยึดติดในตัวตนของตน ท าให้จิตใจ

                                                        
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 114. 

 13 Phra Nawleang Tejanyana, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน”, 
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, 
หน้า 63. 

14 Jadunath Sinha, A History of Indian Philosophy Vol. II, p. 257. 
15 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2514), หน้า 81. 
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บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อธรรมชาติมีความบริสุทธิ์หมดจด บุคคลย่อมสามารถกลับคืนสู่สภาวะที่แท้จริงของ
ตนซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว นั่นก็คือ การบรรลุถึงโมกษะ16 

2. เปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการบรรลุโมกษะด้วยความรู้ที่คล้ายกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ มีวิธีการเข้าถึงโมกษะในเบื้องต้นที่คล้ายกันกับปรัชญาศาสนาเชน 

ก็คือ เรื่องของความรู้ เพราะถือว่าการมีความรู้ที่ถูกต้อง จะท าให้มองเห็นกรรมและรู้เท่าทันกิเลส
ตัณหา เพราะหลักปฏิบัติแต่ละข้อในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะทุกขั้นตอนนั้น ล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กันกับความรู้ จะปราศจากความรู้ไปไม่ได้ ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ถือว่า การศึกษาพรหมวิทยาเป็น
การศึกษาเพ่ือการเข้าถึงสภาวะรู้แจ้งเห็นจริงว่า อาตมันของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพรหมัน สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายล้วนมาจากพระพรหมัน มาจากธรรมชาติของพระพรหมัน และบทบาทของพรหมัน หรือ
อาตมันในร่างกาย และความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันในร่างกายกับพระพรหมันและการที่บุคคล
จะรู้แจ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาตมันได้ก็โดยอาศัยชยานโยคะ คือ ความรู้ความเห็น ความ 
ชอบ ความถูกต้อง ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเกิดพรหมวิทยา เพราะเป็นหนทางน าชีวิตของผู้ปฏิบัติให้
หลุดพ้นจากทุกข์ได้ ส่วนปรัชญาเชน ถือว่า การปฏิบัติตามหลักของสัมวระ คือ การปิดกั้นอนุภาคของ
กรรมใหม่ มิให้ไหลแทรกซึมเข้าสู่ชีวะและนิรชรา คือ การท าลายอนุภาคของกรรมให้หมดไป เมื่อ
ปฏิบัติตามหลักของสัมวระและนิรชราแล้ว ผลที่ตามมาก็คือจะท าให้เกิดสัมมาปัญญา คือ สัมยัคช
ญาณ (Samyagdjnana) คือ ความรู้ชอบ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เมื่อเกิดความ 
รู้ชนิดนี้แล้ว ก็ท าให้มองเห็นกรรมที่เข้าไปท าให้ชีวะมัวหมอง สามารถรู้เท่าทันกิเลสตัณหาและจะไม่
ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอีกต่อไป ลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า การเกิดวิทยา 

3. เปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการบรรลุโมกษะด้วยความรู้ที่ต่างกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ มีวิธีการเข้าถึงโมกษะเบื้องต้นที่แตกต่างกันกับปรัชญาศาสนา

เชน คือ ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ถือว่า การจะท าลายอวิชชาหรืออวิทยาให้หมดสิ้นไปได้ ก็ด้วย
การศึกษาพรหมวิทยา ด้วยการแสวงหาครูผู้สอนพรหมวิทยา เพ่ือเป็นผู้ช่วยท าลายอวิชชา และชี้แนะ
หนทางท าให้บรรลุถึงพระพรหมัน ครูผู้สอนพรหมวิทยาจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น คุณสมบัติของ
ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งในพระพรหมันก่อนแล้ว จึงจะสามารถสอนผู้ อ่ืนได้ซึ่งผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมนี้หาได้ยากและเมื่อหาได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะสอนให้ใครง่าย ๆ แต่จะใช้เวลาจนกว่าผู้เป็นศิษย์จะได้
ถือพรหมจรรย์ บ าเพ็ญตบะตามที่ครูก าหนด หรือผู้เป็นศิษย์สามารถพิสูจน์ตัวเองให้ครูเห็นว่าเป็นผู้มี
ความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงที่จะเรียนรู้พระพรหมันอย่างแท้จริง จิตไม่หวั่นไหววอกแวกด้วยกามตัณหา 
เป็นผู้ปราศจากราคะกิเลส รวมถึงหลักการปฏิบัติโยคะเพ่ือรวมจิตเข้าเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือบรรลุถึง        
พรหมัน17 

ส่วนปรัชญาเชน เห็นว่า กรรมเก่าที่ท าไว้ในอดีต เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ชีวะกระท ากรรม
ใหม่ขึ้น เมื่อมีกรรมชีวะก็จะต้องเสวยผลของกรรม อันเป็นลักษณะที่ชีวะต้องเวียนว่ายตายเกิดใน

                                                        
16 ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของค าสอนเรื่องพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, 
หน้า 68-69. 

17 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 91-93. 
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สังสารวัฏการจะท าลายสังสารวัฏได้นั้น จะต้องแยกอนุภาคของกรรมที่ติดอยู่กับชีวะให้ได้อย่าง
เด็ดขาด โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักของสัมวระ คือ การปิดกั้นอนุภาคของกรรมใหม่ มิให้ไหลแทรกซึม
เข้าสู่ชีวะและนิรชรา คือ การท าลายอนุภาคของกรรมให้หมดไป เมื่อปฏิบัติตามหลักของสัมวระ และ
นิรชราแล้ว ผลที่ตามมาก็คือจะท าให้เกิดสัมมาปัญญา คือ ความรู้ชอบ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง เมื่อเกิดความรู้ชนิดนี้แล้ว ก็ท าให้มองเห็นกรรมที่เข้าไปท าให้ชีวะมัวหมอง เรียกว่ารู้เท่า
ทันกิเลสตัณหา และจะไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอีกต่อไป ลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า การเกิดวิทยา 
เมื่อมีความรู้ชนิดนี้ก็สามารถที่จะแยกชีวะออกจากกรรมได้18  
 4. เปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะทีค่ล้ายกัน 
 ทรรศนะของปรัชญาทั้งสองศาสนา มีทรรศนะที่คล้ายกันเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุโมกษะ ก็คือ การมีความรู้ที่ถูกต้อง ปรัชญาศาสนาเชน ถือว่า การที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน คือ พระมหาวีระ ด้วยการประพฤติชอบ (สัมยัคจริต) ใน
การถือมหาพรต 5 นั้น จะต้องมีความรู้มาก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าขาดความรู้ที่ถูกต้อง ความประพฤติ
ชอบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ผู้ที่มีความรู้ด้วยการถือมหาพรต 5 ที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะประพฤติให้ถูกต้อง
ตามหลักค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน จึงจะสามารถบรรลุโมกษะได้ ส่วนในปรัชญาศาสนา
พราหมณ์นั้น ลักษณะของความภักดเีคารพต่อพระเป็นเจ้า ถ้าขาดความรู้ที่ถูกต้อง ความภักดีก็เกิดขึ้น
ไม่ได้ ผู้มีความรู้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะมีความภักดีที่ถูกต้องได้และสามารถมอบตนไว้ในพระผู้เป็นเจ้า
อย่างสมบูรณ์ ความภักดีในพระเจ้าเป็นความภักดีที่สูงสุด พระผู้เป็นเจ้ารับรองว่า ผู้ภักดีต่อเราย่อมไม่
ดับสูญ พระผู้เป็นเจ้าย่อมเชิดชูผู้มีความภักดีในพระองค์ ทรงน าให้ข้ามพ้นสาครแห่งการเกิด การตาย        
ผู้ภักดีในพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ว่าพระองค์ควบคุมเอกภพนี้  ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด        
ถ้าปราศจากความรู้ โมกษะจะเกิดขึ้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้าย่อมอ านวยความรู้แก่ผู้ภักดีพระองค์จนกว่า
ผู้นั้นสามารถเข้าถึงพระองค์ ความรู้ท าบุคคลให้บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรบริสุทธิ์เท่ากับความรู้19   

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะทีต่่างกันกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และปรัชญาศาสนาเชน มีทรรศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะ ดังนี้ คือ ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ถือว่า ความภักดีความมี
ศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า ด้วยการบ ารุงบ าเรอ การเอาใจตั้งใจรับใช้ ด้วยความมั่นใจและเต็มใจ โดย
ปราศจากการหวังผลตอบแทนต่อพระเป็นเจ้า เป็นการกระท าด้วยความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้า
อย่างบริสุทธิ์ใจ จึงจะสามารถรู้แจ้งและมองเห็นพระเป็นเจ้า รวมทั้งเข้าถึงพระเป็นเจ้า จนกระทั่ง
บรรลุถึงพระเป็นเจ้าได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ความภักดีความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า จะช่วยให้บุคคลมี
จิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงในพระเป็นเจ้า จนสามารถรู้แจ้งเข้าใจพระองค์ได้20 ในภควัทคีตา 
พระกฤษณะได้กล่าวถึงความภักดีต่อพระเป็นเจ้าว่า เป็นหนทางที่สามารถท าให้บรรลุถึงพระเป็นเจ้า
ได้ ไม่ว่าด้วยความรู้  ด้วยการบ าเพ็ญตบะ ด้วยการให้ทาน ด้วยการบูชาบวงสรวง เคารพกราบไหว้         

                                                        
18 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกับพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 37. 
19 สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2545), หน้า 27-28. 
20 สุนทร ณ รังษ,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 52. 



86 

 

มีใจจดจ่อต่อพระเป็นเจ้าด้วยความภักด ีมีพระเป็นเจ้าเป็นที่พ่ึงสูงสุด เมื่อบุคคลประกอบตนได้อย่างนี้
แล้วจึงจะสามารถรู้แจ้งและมองเห็นพระเป็นเจ้ารวมทั้งเข้าถึงพระเป็นเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึง        
พระเป็นเจ้าได้อย่างแน่นอน21 พระเจ้าย่อมปรากฏตัวบุคคลผู้มีความภักดีสูงสุดและสถิตมั่นในบุคคล
นั้น การรู้แจ้งถึงพรหมันไม่สามารถท่ีจะบรรลุได้ หากปราศจากความภักดี22 

ส่วนปรัชญาศาสนาเชนมีความเชื่อที่แตกต่างกันในเรื่องพระเจ้า กล่าวคือ เชน ถือว่า 
หลักการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุโมกษะได้นั้น ไม่ใช่การบูชาอ้อนวอน ด้วยการบูชาบวงสรวงเคารพกราบ
ไหว้ หรือภักดีต่อพระเจ้าแต่อย่างใด แต่จะบรรลุโมกษะได้ก็ด้วยการที่บุคคลได้ลงมือกระท าเท่านั้น 
กล่าวคือ จะต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน คือ พระมหาวีระ ด้วยตริรัตนะ 
เป็นข้อปฏิบัติ เพ่ือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงจะสามารถบรรลุโมกษะ 

6. แนวทางการฝึกสมาธิเพื่อบรรลุโมกษะทีค่ล้ายกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ฮินดู ได้แสดงวิธีปฏิบัติเพ่ือให้อาตมันกลับเข้าสู่สภาวะดั้งเดิม  

รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน หรือปรมาตมันซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามหลักโยคะ 8 ประการ คือ 1) ยม (ความเหนี่ยวรั้ง) 2) นิยม (การปฏิบัติตามค าสอนในลัทธิ)          
3) อาสนะ (การนั่งสงบจิตให้แน่วแน่) 4) ปรานายามะ (การผ่อนลมหายใจ) 5) ปรัตยาหาร (การ
ทรมานร่างกาย) การปฏิบัติตามหลักโยคะ 8 ประการนี้ ข้อปฏิบัติที่ 1-5 เป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่  

 6. ธารณะ คือ การท าจิตให้มั่นคง ด้วยการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่งที่จิตปรารถนา เช่น ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ปลายลิ้น คิ้ว ท้อง หรือเทวรูป เมื่อจิตเพ่งอารมณ์หรือ
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่วแน่มั่นคงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่ เสมอ 
และพยายามควบคุมรักษาอารมณ์มิให้ไปรับอารมณ์อ่ืน   

 7. ธยานะ (ฌาน) คือ การปฏิบัติต่อจากธารณะ ด้วยการเพ่ง หรือการภาวนาอยู่กับ
อารมณ์ของสมาธินั้นอย่างจดจ่อมากข้ึน เป็นเหตุให้เกิดพลังทางจิตมากขึ้น (เกิดหูทิพย์ ตาทิพย์) ท าให้
ผู้ปฏิบัติรู้เห็นความเป็นจริงมากขึ้น  

 8. สมาธิ คือ การท าจิตใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างลึกซึ้ง เป็นจิตที่ดิ่งแน่วแน่อยู่กับอารมณ์
หรือการภาวนาปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกระทั่งจิตไม่มีความรู้สึกตน บุคคลหรืออารมณ์ 
ในขณะที่จิตแน่วแน่จะต้องมีสติควบคุมอยู่ด้วย และจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลเท่านั้น 

ส่วนข้อปฏิบัติที่ 6-8 เป็นหลักปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทางด้านจิตใจโดยตรง23 
ส่วนธยานะ ในปรัชญาเชน หมายถึง ความจดจ่อของจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีนี้คล้ายกับการ

ฝึกสมาธิ ส าหรับท่าในการฝึกธยานะไม่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ หากส าคัญอยู่ที่จิตของผู้ฝึกเอง คือจะต้องมี
จิตแน่วแน่ มั่นคงและบริสุทธิ์ แม้ว่าเชนจะไม่ให้ความส าคัญกับท่าในการฝึกก็ตาม แต่ท่าที่นิยมปฏิบัติ
กัน คือ ผู้ฝึกจะต้องนั่งขัดสมาธิ มือซ้ายวางไว้บนหน้าตัก หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ  
                                                        

21 วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 126-127. 
22 พระมหาแก่นเพชร วชิรสาโร (แฝงสีพล), “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัท

กับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร), 2541, หน้า 100. 

23 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 36. 
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ไม่เคลื่อนไหวใบหน้า แล้วก าหนดลมหายใจ (ปราณายามะ) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดจิตให้ แน่วแน่ 
มั่นคง และสิ่งที่ส าคัญกว่าการก าหนดลมหายใจ คือ การเพ่งจิตไปที่หน้าผาก (ปรัตยหาร) นอกจากนั้น
ยังมีการเพง่จิตที่ตา หู ปลายจมูก ปาก ศีรษะ หัวใจ และระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง  

ปรัชญาเชนมีขั้นตอนในการพัฒนาจิตเพ่ือบรรลุโมกษะ เมื่อพิจารณาตามวิธีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติคุณสถาน (Gunasthana) มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้  
 1. มิถยาทฤษฎี คุณสถาน ขั้นที่ยังมีศรัทธาที่ผิด ๆ  
 2. สาสวาทนะ สัมยัคทฤษฎี คุณสถาน ขั้นที่เริ่มมีศรัทธาที่ถูกต้อง 
 3. มิศรคุณสถาน เป็นขั้นของความลังเลสงสัย ความเชื่อท่ีถูกต้องกับความเชื่อที่ผิด 
 4. อวิรตะ สังยัคทฤษฎี คุณสถาน เป็นขั้นที่มีศรัทธาถูกต้องมั่นคง 
 5. เทสสัมยตะ คุณสถาน เป็นขั้นที่กรรมเริ่มหยุดหลั่งไหล 
 6. ปรมัตตะ สัมยัค คุณสถาน เป็นขั้นที่มองเห็นความสงบบางส่วน 
 7. อปรมัตต สัมยตะ คุณสถาน เป็นขั้นที่สามารถชนะความหลับได้ 
 8. นิวฤตติ พาทระ คุณสถาน เป็นขั้นที่ชีวะเริ่มมีความบริสุทธิ์จนสามารถท าให้การ
หลั่งไหล ของกรรมน้อยลงและกรรมเก่าอ่อนตัวลง 
 9. อนิวฤตติ สามปรายะ คุณสถาน เป็นขั้นที่ไม่มีความโกรธ และมนะ ส่วนราคะจะเบา
บางลง 
 10. สุกษมะ สัมปรายะ คุณสถาน เป็นขั้นที่ก าจัดกิเลสได้ เหลือเพียงโลภะอย่างเดียว  

ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะจากขั้นที่ 1-10 นี้ ปรัชญาศาสนาเชน ถือว่า เป็นบันไดขั้นแรก
ของการปฏิบัติ เป็นการพัฒนาจิตเพ่ือเอาชนะอุปสรรคขัดขวางความสงบของชีวะ เพราะสภาพของจิต
ที่ยังต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ นั้น ยังไม่มีความแน่นอนในการพัฒนา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะพัฒนาไป
ได้ดี บางครั้งการพัฒนาก็ลดลงระดับลง ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กับจิตที่พัฒนาจนได้ฌาน จิตในระดับ
ฌานนี้ ถ้าไม่มีความช านาญในการเข้าฌานออกฌาน หรือไม่มีการส ารวมระวังในการปฏิบัติ ก็จะท าให้
ฌานเสื่อมถอยลงได้ จึงจัดเป็นการปฏิบัติในระดับโลกียะ 

4.5.3 เปรียบเทียบวิธีการบ าเพ็ญจิตเพื่อบรรลุโมกษะขั้นสูงสุด (ขั้นอุกฤษฏ์) 
ปรัชญาทั้งสองศาสนา มีวิธีการปฏิบัติที่ส าคัญยิ่งในขั้นสุดท้ายเพ่ือบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน คือ 

วิธีการปฏิบัติทางจิต เพราะถือว่าการปฏิบัติทางจิตจนถึงขั้นอุกฤษฏ์ เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง คือ โมกษะ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์  ราชโยคะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับการปฏิบัติ ถือเป็นการปฏิบัติทางจิตใจ ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ ราชโยคะ
เป็นการบ าเพ็ญเพียรขั้นอุกฤษฏ์เพ่ือให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส เป็นการฝึกฝนให้จิตใจมีอ านาจมี
สติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพสิ่งทั้งหลายว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปฐม
วิญญาณ หรือปรมาตมัน24  

ส่วนในปรัชญาศาสนาเชน การปฏิบัติทางจิตจนถึงขั้นอุกฤษฏ์ เรียกว่า คุณสถาน 14 เป็นขั้น
บรรลุโมกษะ บรรลุถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง ชีวะที่หลุดพ้นจะมีอิสระมีความบริสุทธิ์ เป็นขั้นที่
มีความรู้ชอบ ศรัทธาชอบและความประพฤติชอบอย่างสมบูรณ์ 

                                                        
24 วิชัย สุธีรชานนท์, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงกมล, 2534), หน้า 33. 
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 การปฏิบัติราชโยคะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และคุณสถาน 14 ในปรัชญาศาสนาเชนมี
ประเด็นที่คล้ายกันในแง่ที่ว่าต่างก็เป็นขั้นตอนของการพัฒนาจิต เพ่ือให้วิญญาณหลุดพ้นจากกรรม
เป็นขั้น ๆ ขั้นตอนการพัฒนาจิตในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่ง
จิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้าพระอิศวรหรือพระศิวะและขั้นสมิปยัม คือ การเข้าฌานฟอก
จิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็นเจ้า ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์จะมีลักษณะคล้ายกับการปฏิบัติคุณ
สถานของปรัชญาเชนในขั้นที่ 11 ที่เรียกว่า อุปสานตะ โมหนียะ คุณสถาน เป็นขั้นของการพัฒนาจิต
ให้สามารถก าจัดกรรมชั่วลงได้ และขั้นสมิปยัมคือการเข้าฌานฟอกจิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็น
เจ้า และขั้นที่ 12 กษีณะ กาษายะฉทมสถา วีตราคะ คุณสถาน เป็นขั้นที่สามารถก าจัดกรรมได้หมด 
และโมหนียะ (กรรมที่ท าให้เกิดความหลง) ก็จะถูกท าลาย กลายเป็นผู้รู้แจ้ง เป็นขั้นของการพัฒนาที่
สูงสุด เพราะสามารถก าจัดกรรมได้หมด กลายเป็นผู้รู้แจ้ง ในขั้น 12 นี้แม้ว่ากรรมเก่าจะได้หมดสิ้นไป
แล้ว แต่ก็ยังไม่ถือว่าบรรลุโมกษะ เปรียบเสมือนการพัฒนาจิตให้ใสสะอาดย่อมสามารถมองเห็นและ
เขา้เฝูาต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้และเมื่อจิตใสสะอาดย่อมสามารถก าจัดกรรมชั่วได้ 
 ขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะของปรัชญาทั้งสองศาสนาที่มีลักษณะคล้ายกันก็
คือ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ขั้นสรุปยัม คือ การฟอกจิตให้แน่วแน่จนตัวกลืนหายเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระเจ้าและขั้นสยุชยัม คือ การที่อาตมันเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหม หรือโมกษะ 
อาตมันจะกลับมามีความบริสุทธิ์ มีความอิสระ เป็นธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งทั้งสองขั้นนี้ถือว่าเป็นภาวะที่
หลุดพ้นจากความทุกข์ จากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว เรียกว่า  การบรรลุโมกษะ ซึ่งจะมีลักษณะที่
คล้ายกัน ดังนี้ คือ ในปรัชญาศาสนาเชน ในขั้นที่ 13 สโยคะ เกวลิ คุณสถาน ในขั้นนี้กรรมที่จะน าไป
เกิดอีกได้หมดสิ้นไปแล้ว จะต้องรอให้อายุสกรรมดังกล่าวหมดสิ้นไปเสียก่อน จึงจะบรรลุโมกษะ           
อายุสกรรม หมายถึง กรรมที่ก าหนดอายุชีวิตของมนุษย์ว่ามีอายุสั้น หรือยาวเพียงใด (The 
Longevity Determining Karma) ในขั้นนี้ชีวะจะพบกับความไม่จ ากัด 4 อย่าง คือ อนันตชญาณ         
(มีความรู้อันหาที่สุดมิได้) อนันตวีรยะ (มีความเพียรอันหาที่สุดมิได้) อนันตทัศนะ (มีความเห็นอันหา
ที่สุดมิได้) และอนันตสุข (มีความอันหาที่สุดมิได้) และในขั้นที่ 14 อโยคะ เกวลิ คุณสถาน เป็นขั้น
บรรลุโมกษะ ชีวะจะมีความอิสระ มีความบริสุทธิ์ เป็นขั้นที่มีความรู้ชอบ ศรัทธาชอบและความ
ประพฤติชอบอย่างสมบูรณ์ คือ วิญญาณหรือชีวะที่จะบรรลุโมกษะได้นั้น วิญญาณหรือชีวะจะต้อง
แยกออกจากร่างกายก่อน คือ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว วิญญาณหรือชีวะก็จะออกจากร่างกายลอยสูงขึ้นไป
สถิตอยู่ ณ สิทธศิลา  
 ส่วนที่มีข้อแตกต่างในปรัชญาทั้งสองศาสนา ก็คือ ในปรัชญาศาสนาเชนจะไม่สามารถบรรลุ
โมกษะได้ทันทีจะต้องรอให้อายุสกรรมดังกล่าวสิ้นไป กรรมอ่ืน ๆ จึงจะหมดไปด้วยนี้เสียก่อน จึงจะ
บรรลุโมกษะ ส่วนการบรรลุโมกษะ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ สามารถบรรลุโมกษะได้ทันที ไม่ต้อง
รอให้หมดอายุสกรรมก่อน 

ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ วิธีปฏิบัติทางจิตจะเป็นการรวมเอาโยคะมรรคเข้าด้วยกันทั้งหมด 
เป็นโยคะสมังคี เพ่ือส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกษะได้ดังปรารถนา เพราะหลักปฏิบัติโยคะหรือการ
กระท าใด ๆ แต่ละข้อนั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกันและต้องประกอบด้วยชยานโยคะ คือ ความรู้ด้วย
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เสมอ25 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับปรัชญาศาสนาเชนว่า ผู้ที่จะบรรลุโมกษะได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 
ความรู้ชอบ ความศรัทธาชอบและความประพฤติชอบอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กัน จะขาดซึ่งความรู้ไม่ได้เลย 

  
4.6 เปรียบเทียบประเภทของโมกษะ 

จะเห็นว่า ประเภทของโมกษะ หรือความหลุดพ้นนั้น ปรัชญาทั้งสองศาสนาไม่ได้จัดประเภท
ของความหลุดพ้นไว้เลย อาจเป็นเพราะเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นที่ส าคัญ ส่วนประเด็นที่ส าคัญจึงควรเป็น
เรื่องของการท าลายกรรมเมื่อสามารถท าลายกรรมได้หมด ก็ถือว่าหลุดพ้นเป็นอันใช้ได้ จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่ต้องจัดประเภท อย่างไรก็ตาม แม้เชนจะมิได้จัดประเภทของความหลุดพ้นไว้ แต่เมื่อพิจารณา
จากคุณสถาน 14 จะพบว่ามีความหลุดพ้นอยู่สองระดับ คือ โลกียะกับโลกุตตระ  

ประเภทของโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ-์ฮินดู มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ชีวันมุกติ โมกษะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึง การหลุดพ้นของผู้หลุดพ้นแล้วแต่ยัง

มีชีวิตอยู่ แม้จะบรรลุโมกษะแล้ว แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือสิ้นผลกรรมที่ท าไว้ใน
อดีต ผู้ที่บรรลุโมกษะชนิดนี้แล้ว จะไม่มีการกระท ากรรมใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ กรรมที่ท าหลังจาก
บรรลุโมกษะแล้วจะไม่มีผลส่งให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป การบรรลุโมกษะชนิดนี้ แม้ผู้บรรลุจะรู้แจ้ง
ในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพรหมันกับอาตมัน แต่ไม่จ าได้ว่าเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ 
พรหมันอย่างสมบูรณ์ 

 2. วิเทหมุกติ โมกษะของผู้มีร่างกายแตกดับ คือ การหลุดพ้นหลังจากตายแล้ว การ
บรรลุ วิเทหมุกตินี้ จัดได้ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับพรหมันอย่างแท้จริง26 

ประเภทของโมกษะในปรัชญาเชน มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ประเภทโลกียะ ได้แก่ การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิต จนกระทั่งจิตพัฒนาจนถึงระดับ

ฌานมีความช านาญในการเข้าออกฌาน ชีวะในระดับนี้จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้น จนสามารถท าให้
กรรมเก่าและกรรมใหม่เบาบางและกิเลส คือ ความโกรธ ทิฏฐิมานะและราคะ ที่เรียกว่า กยาษะ จะ
เบาบางลง จนไม่ปรากฏหลงเหลืออยู่เลย จัดเป็นการปฏิบัติในระดับโลกียะ 

 2. ประเภทโลกุตตระ ได้แก่ การบรรลุโมกษะแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ในขั้นนี้จิตได้ถูก
พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด เป็นอิสระสามารถท าลายกรรมได้อย่างหมดสิ้น ผู้ที่บรรลุโมกษะแล้วจะมีภาวะ
ทางปัญญา คือ มีเกวลญาณ สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ภาวะจิตจะมีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจาก
กิเลสและกรรมทั้งปวง จึงจัดเป็นการปฏิบัติในระดับโลกุตตระ27 

 

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

พิมพ์, 2523), หน้า 2. 
26 สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย, 2536), หน้า 343-344. 
27 พระมหาณรงค์ชัย านชโย (สนิทผล), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความหลุดพ้นใน         

พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2539, หน้า 76. 



90 

 

4.6.1 ประเภทโมกษะท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
ประเภทโมกษะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับปรัชญาเชนที่มีลักษณะคล้ายกัน ก็คือ การบรรลุ

โมกษะแล้ว ขณะทีย่ังมีชีวิตอยู่ 
4.6.2 ประเภทโมกษะท่ีมีลักษณะต่างกัน 
ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โมกษะของผู้ตายแล้ว คือ การบรรลุโมกษะหลังจากที่ตาย

แล้ว เป็นการเข้าถึงความเป็นเอกภาพกับพรหมันอย่างแท้จริง  
ในปรัชญาเชน การบรรลุโมกษะได้ก็ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ส่วนการบรรลุโมกษะหลังจาก

ทีต่ายแล้ว ปรัชญาเชนไม่ได้กล่าวถึง  
4.6.3 เปรียบเทียบภาวะของผู้บรรลุโมกษะ 
ภาวะของผู้ทีบ่รรลุโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และปรัชญาเชน จะมีภาวะทางจิตและ

ภาวะทางความประพฤติท่ีคล้ายกัน คือ ภาวะทางจิตจะมีความสุข สงบ เพราะสามารถก าจัดกิเลสและ
กรรมได้หมด ส่วนภาวะทางความประพฤติท่านก็จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม         
การด าเนินชีวิตก็เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุข มีคุณธรรมไม่หลีกหนีสังคม เสียสละอุทิศตนในการ
อบรมสั่งสอน ดังนั้น ผู้บรรลุโมกษะ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และปรัชญาเชน จึงเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญของสังคม ในปรัชญาของทั้งสองศาสนา ยกย่องผู้ทีบ่รรลุโมกษะในฐานะเป็นเทพ เพราะ
ถือว่าผู้ทีบ่รรลุโมกษะแล้ว จะมีสภาวะของเทพอยู่ภายใน ผู้บรรลุโมกษะจะมีหน้าที่เป็นครูคอยแนะน า
สั่งสอนชี้น าสังคม ให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้องที่คล้ายกัน 

สรุปว่า จากการศึกษาการเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดูและปรัชญา
ศาสนาเชน มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ สภาวะดั้งเดิมของวิญญาณ หรืออาตมัน หรือชีวะจะเป็นลักษณะ
ที่บริสุทธิ์หมดจด มีอิสระอย่างสมบูรณ์ มีสภาพเป็นความสุข เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร มีฐานะอยู่เหนือ
กรรมทั้งปวง หรือเป็นอิสระจากกรรม เป็นสภาวะที่ดับความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง
สิ้นเชิง  
 ส่วนลักษณะโมกษะที่ต่างกัน คือ โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู หมายถึง พรหมัน 
หรือปรมาตมัน คือ วิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด หรือความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ เป็นสิ่ง
สัมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่มากด้วยปัญญา เป็นอมตะ 
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ปกครองสิ่ง     
ทั้งปวง ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือมิติทั้งหมด ส่วนโมกษะปรัชญาศาสนาเชน 
เป็นสภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณ สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้       
มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุขอันหาที่สุดมิได้ ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าเป็น
ผู้สร้างโลก ไม่มีเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย 
 ปรัชญาทั้งสองศาสนา มีหลักค าสอนเรื่องกรรมที่คล้ายกัน คือ ได้วางเปูาหมายสูงสุดในชีวิตไว้
เหมือนกัน คือ ความหลุดพ้นจากอ านาจของกรรม ทั้งท่ีเป็นกรรมดีและกรรมชั่ว เพราะปรัชญาทั้งสอง
ระบบพิจารณาเห็นว่ากรรมเป็นสิ่งที่ท าให้มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันน ามาซึ่งความทุกข์   
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ปรัชญาทั้งสองระบบเห็นตรงกันว่าควรละเสียทั้งหมด  
 ส่วนหลักค าสอนเรื่องกรรมที่ต่างกัน คือ ของปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าคนเราเกิด
มาไม่เสมอภาคกันเพราะกรรม ที่มีความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเพราะเจ้าแห่งกรรมเป็นผู้
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บันดาลให้เป็นไป คือ พระอิศวร ส่วนหลักค าสอนของปรัชญาศาสนาเชน จะเน้นหนักไปที่อ านาจแห่ง
กรรม เพราะเชื่อว่าอ านาจของกรรมเป็นสิ่งบันดาลให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ นานา ไม่เชื่อว่า        
พระเจ้าเป็นผู้บันดาล 

ปรัชญาทั้งสองศาสนา มีวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน ในเรื่องของหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ คือ เห็นว่าความติดข้องในสังสารวัฏ เกิดจากอาตมัน หรือชีวะ          
ถูกอวิชชา คือ ความไม่รู้ครอบง า เป็นผลท าให้อาตมัน หรือชีวะหลงผิดไม่รู้จักธรรมชาติดั้งเดิม         
ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้กระท ากรรม แล้วก็รับผลจากการกระท ากรรม เป็นเหตุให้ได้รับความ
ทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ดังนั้น ปรัชญาทั้งสองศาสนาจึงเน้นที่ความรู้ ถือว่า ความรู้         
เป็นตัวท าลายอวิชชา ความรู้ที่ถูกต้องจะน าไปสู่ความหลุดพ้น คือ การบรรลุโมกษะได้ 
 ส่วนวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะที่ต่างกัน คือ ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ถือว่า ความศรัทธา  
การบ ารุงบ าเรอต่อพระเป็นเจ้า มีความตั้งใจรับใช้ด้วยความจงรักภักดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้บริการด้วย
ความมั่นใจและเต็มใจโดยปราศจากการหวังผล ผู้นั้นย่อมได้พบพรหมสมปรารถนา ส่วนปรัชญา
ศาสนาเชน ถือว่า การปฏิบัติตามค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน คือ พระมหาวีระ ซึ่งเป็นผู้ที่รู้แจ้ง
ในสรรพสิ่ง (สัพพัญญู หรือติรถังกร) ย่อมบรรลุถึงโมกษะ คือ ความหลุดพ้นเป็นอิสระ  
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
 โมกษะ คือ การทีอ่าตมันรู้แจ้งด้วยตัวมันเองว่าเป็นสิ่งเดียวกับพรหมันแล้ว ก็จะหมดความยึด
มั่นว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งมวล การหลุดพ้นเช่นนั้นเรียกว่า   
การบรรลุโมกษะ สภาวะของอาตมันที่บรรลุโมกษะ จึงมีสภาพเหมือนพรหมัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ      
พรหมัน คือ มีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ และจะไม่กลับเข้าไปสู่ร่างกายใด ๆ อีก โมกษะเป็น
สภาวะที่อยู่เหนือการเจริญ และการเสื่อมของสังสารวัฏ อยู่เหนือการเกิด และการตาย เป็นสภาวะที่
ไม่มีทั้งผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้ ไม่มีชีวาตมันและโลก เป็นสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว  
 แนวค าสอนเรื่องอาตมันในศาสนาพราหมณ์ก็ยังไม่ปรากฏชัด แต่ก็พอที่จะเป็นพ้ืนฐานตาม
แนวคิดเรื่องอาตมันในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในยุคต่อมา เพราะว่าแนวคิดทางศาสนาได้พัฒนาขึ้น
จากความเชื่อแบบพหุนิยมมาเป็นเอกเทวนิยม นั่นคือ พระพรหม หรือพรหมัน (Absolute Self)        
อันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางทางด้านวิญญาณ ในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่ง เป็นผู้สร้างจักรวาล 
และธรรมชาติทั้งหมด สิ่งทั้งปวงในสากลจักรวาลเกิดมาจากแหล่งเดียวกัน คือ พรหมัน หรือวิญญาณ
สากล (Universal Soul) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรมาตมัน ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่      
อันเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลก ซึ่งศาสนาพราหมณ์เรียกชื่อสิ่งนั้นว่า “พรหม” 
ปรมาตมันกับพรหม จึงเป็นสิ่งเดียวกันและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเอง  
 2. เป็นนามธรรม สิงสถิตอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรียกว่า อาตมัน 
 3. เป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง 
 4. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก ล้วนเป็นส่วนย่อยที่แยกออกมาจากพรหม 
 5. เป็นตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว (โลกและสิ่งอ่ืน ๆ ล้วนเป็นมายาภาพลวงตาที่
มีอยู่ชั่วครั้งคราวเท่านั้น) 
 6. เป็นผู้ประทานฌาน (ความรู้แจ้ง) ความคิดและความบันเทิง 
 7. เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในสภาพเดิมตลอดกาล (ไม่มีเริ่มต้นและสิ้นสุด)  
 ลักษณะของพรหมันเป็นความจริงสูงสุด (Ultimate Reality) เป็นพ้ืนฐานและเป็นต้นก าเนิด
สรรพสิ่งในสากลจักรวาล มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  
 1. พรหมันในลักษณะที่เป็นอุตตรภาวะ (Transcendent) คือ พรหมมันที่อยู่เหนือ  
สิ่งทั้งปวง เรียกว่า ปรพรหม  
 2. พรหมันในลักษณะที่เป็นอันตรภาวะ (Immanent) คือ ภาวะที่พรหมมันด ารงอยู่ใน       
สิ่งทั้งปวง เรียกว่า อปรพรหม  
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 วิญญาณส่วนย่อย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีวาตมัน หรืออาตมัน คือ ส่วนที่แยกออกมาจาก
วิญญาณรวมของพรหม (ปรมาตมัน) เป็นอมตภาพ เป็นตัวตนที่แท้จริงของคน ทั้งเป็นแกนกลางของ
ชีวิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้  สิ่ งที่ เรียกว่า อาตมัน นั้นมีอยู่อย่างเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีการเกิดดับ          
เป็นนิรันดร แต่เป็นอิสระจากร่างกาย วิญญาณส่วนย่อยในแต่ละดวงเมื่อแยกออกมาแล้วย่อมเข้าสิง
สถิตในสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ในร่างเทวดา มนุษย์ สัตว์ และพืช มีสภาพดีบ้างเลวบ้างสุดแต่
ผลกรรมที่ท าไว้ ซึ่งถือว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้น ตราบใดที่วิญญาณเหล่านั้นยังไม่สิ้นกรรมย่อมต้องเวียนว่าย
ตายเกิดผจญความทุกข์อยู่ตลอดไป การเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณมีแนวความเชื่อ ดังนี้ 
 1. เชื่อว่าดวงวิญญาณทั้งปวง ผ่านการเกิดและตายมานับไม่ ถ้วน วนเวียนอยู่ใน
ร่างกายของมนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง 
 2. เชื่อว่าความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์นั้น เป็นไปโดยอ านาจของกรรม หรือ      
การกระท าในชาติก่อน ๆ และกรรมนั้นเป็นสาเหตุที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด 
 3. เชื่อว่าการสิ้นสุดที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าถึงอกรรม 
หรือการไม่กระท า ซึ่งก็คือการเข้าถึงพระพรหม หรือปรมาตมันอันเป็นปฐมเหตุแห่งวิญญาณ 
 4. เชื่อว่าการสิ้นสุดของโลกเก่าและการเริ่มต้นของโลกใหม่เป็นไปตามอ านาจของ       
เทพเจ้าผู้สร้างและผู้ท าลาย  

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่า คนเราเกิดมามีความแตกต่างกันของชีวิต มีความไม่
เสมอภาคกันก็เพราะอ านาจของกรรม ผลของกรรมท าให้วิญญาณต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดใน
ภพชาติต่าง ๆ อย่างนับไม่ถ้วน บางคนเป็นเกิดมามีฐานะดี เป็นคนจน เป็นคนมีปัญญา เป็นคนโง่ หรือ
เกิดเป็นสัตว์ เป็นเพราะผลจากกรรมเก่ากรรมชั่วที่ท าไว้ในอดีตชาติ ผู้ท ากรรมดีย่อมไปเกิดในพรหม
โลก ผู้ท ากรรมชั่วจึงต้องไปเกิดในสิ่งที่ไร้วิญญาณ เช่น ต้นไม้ จนกว่าวิญญาณนั้นจะหลุดพ้น (โมกษะ) 
กลับเข้าสู่ปฐมวิญญาณซึ่งเป็นแหล่งเดิม คือ พรหม   
 อวิชชาหรืออวิทยา ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นมายา อวิชชา คือ ความ
ไม่รู้ เป็นเหมือนม่านคอยปิดบังมิให้ชีวาตมัน ไม่รู้ความจริงว่าตนเองเป็นสิ่งเดียวกับพรหมัน มายา 
หรืออวิชชา เป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้สรรพสัตว์ต้องติดอยู่ในสังโยชน์ คือ ผูกมัดให้ติดอยู่ในสังสารวัฏ
เวียนว่ายตายเกิด อันเป็นเหตุให้มีอุปาทาน เข้าใจผิดคิดว่าตัวเอง หรือชีวาตมันเป็นอย่างเดียวกับ
ร่างกาย ประสาทสัมผัส ใจและปัญญา เพราะอุปาทานจะท าอะไรก็ท าด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็น
เราเป็นของเรา เอาใจเข้าไปผูกมัดเข้าไปด้วยจึงท าให้เสวยสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ ไปตามการกระท า       
นั้น ๆ นี่แหละเป็นสาเหตุที่ท าให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ เมื่อใดชีวาตมัน
สามารถท าลายอวิชชาลงได้ เมื่อนั้นชีวาตมันก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง แล้วคืนสู่สภาพที่
แท้จริงของตน อันเป็นสภาพอย่างเดียวกันกับพรหมัน การหลุดพ้นนี้เรียกว่าสภาวะแห่งโมกษะ  
 จากค าสอนเรื่องอาตมัน อวิชชา คือ ความไม่รู้ และเรื่องกรรมที่เกิดจากการกระท าของบุคคล 
เป็นเหตุท าให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด ติดข้องในสังสารวัฏ ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้น บรรดาผู้
หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ จึงต้องหาทางการปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด หลักโมกษะประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
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 1. จะต้องพยายามท าลายอวิชชา หรืออวิทยาให้หมดสิ้นไปให้ได้ 
  2. จะต้องเข้าถึงภาวการณ์รู้แจ้งเห็นจริงว่า อาตมันของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

อาตมันของพรหมัน 
 3. วิธีปฏิบัติตนเพ่ือให้บรรลุโมกษะ ต้องปฏิบัติตามมรรค 4 หรือโยคะ 4 ดังนี้  

       3.1 ชญาณมรรค (ชญาณโยคะ) หมายถึง ความรู้แจ้ง เข้าใจธรรมชาติของพระ
พรหมันซึ่งมีอยู่ในตน ในฐานะชีวาตมัน หรืออาตมันย่อย นั่นคือ การศึกษาพรหมวิชชา เพ่ือท าลาย
อวิชชาด้วยปัญญาความรู้แจ้ง เมื่อได้บรรลุถึงความรู้แจ้งแล้ว จิตย่อมบริสุทธิ์ บุคคลนั้นย่อมบรรลุถึง
พรหมัน 

  3.2 กรรมมรรค (กรรมโยคะ) หมายถึง การประกอบแต่ความดี อันเป็นไปเพ่ือ
ความดับความปรารถนาดิ้นรนเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม เป็นทางเข้าถึงอันติมะสัจจะด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรณะด้วยจิตที่ว่าง ปล่อยวางและไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ   

        3.3 ภักติมรรค (ภักติโยคะ) หมายถึง ความภักดี ความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า         
การบ ารุงบ าเรอ มีความตั้งใจรับใช้ด้วยความจงรักภักดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้บริการด้วยความมั่นใจและ
เต็มใจโดยปราศจากการหวังผล ถือว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนมาจากพรหม มีวิญญาณ (อาตมัน) ของ
พรหมสิงสถิตอยู่ ผู้ใดให้ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ผู้นั้นย่อมมีความจงรักภักดีต่อพรหม ย่อมได้
พบพรหมสมปรารถนา 

        3.4 ราชมรรค (ราชโยคะ) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการปฏิบัติที่
เน้นฝึก ฝนให้จิตใจมีสติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอาตมันของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือปรมาตมัน ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติโยคะข้ออ่ืน ๆ ด้วย เพราะโยคะแต่ละ
ประ เภทมีความส าคัญในตัวเอง และก็จะความแตกต่างกันตามวิธีหรือแนวปฏิบัติ ในฐานะเป็นวิถี
ปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

ขั้นตอนการปฏิบัติราชโยคะ มี 4 ขั้นตอน คือ 
   1. ขั้นโสลกยัม คือ การบ าเพ็ญเพียรกระทั่งจิตไปสู่โลกทิพย์ เสมือนไปอยู่เฉพาะหน้า  

พระอิศวรหรือพระศิวะ 
   2. ขั้นสมิปยัม คือ การเข้าฌานฟอกจิตให้สะอาดจนมองเห็นพระเป็นเจ้า 
   3. ขั้นสรุปยัม คือ การฟอกจิตให้แน่วแน่จนตัวกลืนหายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ    

พระเจ้า 
     4. ขั้นสยุชยัม คือ การรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับพรหม หรือปุรุษะซึ่งเป็นเทพสูงสุดอัน  
เป็นยอดปรารถนาของพวกสันยาสี  

5.1.2 ปรัชญาศาสนาเชน  
ปรัชญาศาสนาเชนมีทรรศนะว่า โมกษะ คือ การหลุดพ้น หรือความเป็นอิสระของวิญญาณ 

คือ การท าให้วิญญาณหลุดพ้นจากอัตตา และจากความไม่บริสุทธิ์ ไม่ต้องมาเกิดอีก เมื่อวิญญาณหลุด
พ้นแล้วก็จะไปอยู่ในส่วนหนึ่งของสภาวะที่เรียกว่า สิทธิศิลา เป็นดินแดนแห่งความสุขนิรันดร ไม่ต้อง
กลับมาเกิดอีก เพราะการเกิดเป็นสาเหตุของความทุกข์ การเกิดบ่อย ๆ จึงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความ
ทุกข์เสมอไป ดังนั้น ศาสนาเชนจึงสอนให้บุคคลปรารถนาความสุขด้วยการบรรลุโมกษะ ซึ่งเป็น
สภาวะที่พ้นจากความทุกข์ ความหลุดพ้นจากกิเลส จึงเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาเชน  
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ศาสนาเชน หรือไซน์ (ออกเสียงให้ใกล้กับภาษาทางอินเดียว่า ไยน์) มาจากค าว่าชินะ คือ         
ผู้ชนะ เป็นการตั้งชื่อเพ่ือให้เกียรติแก่ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนานี้ ค าว่า เชน เรียกตามภาษาสันสกฤตว่า 
ไชนะ หรือชินะ แปลว่า ผู้ชนะ หรือผู้พิชิต หมายถึง ผู้พิชิตกิเลสตัณหา และกรรมทั้งปวงได้หมดสิ้น  
ค าว่า เชน หมายถึง ผู้หมดกิเลสตัณหาทั้งปวง ไม่แวะเวียนอยู่ในโลกียวิสัย ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา   
 ศาสนาเชนเรียกวิญญาณว่า ชีวะ และถือว่าชีวะมีจ านวนมากมายนับไม่ถ้วนมีอยู่ทุกแห่งทั่ว
สากลจักรวาล มีทั้งที่สถิตอยู่ในร่างกาย และล่องลอยอาศัยอยู่ตามล าพัง สภาพดั้งเดิมของชีวะ จะมี
ความสมบูรณ์ด้วย ความบริสุทธิ์ ความรู้ ศรัทธา อ านาจ ความสุข ชีวะ ในค าสอนของปรัชญาเชน 
หมายเอาแต่เฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณเท่านั้น ปรัชญาเชนแบ่งชีวะออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. มุกตะชีวะ ได้แก่ วิญญาณท่ีหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้ว 
 2. พัทธชีวะ ได้แก่ วิญญาณท่ีติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ มีการเกิด การเจริญเติบโต มีการ
แก่ชรา และมีการตาย พัทธชีวะแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 ชีวะที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ โดยแบ่งออกเป็นประเภทที่มีระบบ
ประสาทสัมผัส 2 ทาง คือทางกายและทางรับรู้รส เช่น หนอน ประเภทที่มีระบบประสาท 3 ทาง คือ 
จมูก ลิ้น และทางกาย เช่น วิญญาณของพวกมด ประเภทที่มีระบบประสาท 4 ทาง คือ ทางตา จมูก 
ลิ้น และทางกาย เช่น ผึ้ง แมลงภู่ และประเภทที่มีระบบประสาท 5 ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น และ
ทางกาย นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีระบบประสาทสัมผัสที่ 6 คือ จิต หรือมนัสเพื่อรับรู้อารมณ์อีก 
  2.2 ชีวะที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ จะสถิตในปรมาณูของธาตุดิน น้ า ลม 
ไฟ และในพวกพืชต่างๆ 
 แนวคิดเรื่องชีวะในปรัชญาเชนนั้นมีลักษณะเป็นสิ่งที่ เที่ยงแท้ ไม่แตกดับ คงที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง มหาวีระสอนว่า วิญญาณทั้งหลายมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต เช่น ในร่างของสุนัข หมู งู กบ           
เป็นต้น และสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ พันธ์ผักต่าง ๆ ในก้อนหิน ในน้ า ในลม ในไฟ เป็นต้น ธรรมชาติ
ที่แท้จริงของชีวะ ก็คอื ความสมบูรณ์ และมีปัญญาไม่จ ากัด คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ สัมปชัญญะ (การ
รับรู้) ซึ่งจัดเป็นสารัตถะที่ส าคัญของชีวะทั้งหมด เฉพาะพัทธชีวะเท่านั้นที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่  
 ปรัชญาศาสนาเชนกล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้ชีวะ หรือวิญญาณมัวหมอง และเป็นตัวการที่ท าให้
ชีวะเกิดการกระท าของกรรม ได้แก่ อวิชชา คือ ความไม่รู้จักธรรมชาติของชีวะตามความเป็นจริง 
อวิชชา คือ ความเขลา ความไม่รู้ และอวิชชานี้ เป็นสาเหตุให้เกิดกิเลสตัณหา ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด คือ           
1)โกธะ (ความโกรธ) 2) โลภะ (ความอยากได้) 3) มานะ (ความถือตัว) และ 4) มายา (ความหลง) 
กิเลสทั้ง 4 ชนิดนี้ เรียกว่า กษายะ แปลว่า ยางเหนียว (Sticky Substance) ได้แก่ กิเลสจ าพวกหนึ่ง  
มีลักษณะเป็นยางเหนียวที่รึงรัดชีพให้ติดอยู่กับร่างกาย และเป็นเหตุให้ประกอบกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปอีก 
กิเลสเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท ากรรมต่าง ๆ ทั้งดีและชั่ว  

ตามธรรมชาติของชีวะแล้ว อยู่อย่างอิสระ ถ้าไม่มีกรรมมาเคลือบหรือปิดบัง ชีวะย่อมรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวะนี้ ศาสนาเชน เรียกว่า ไกวัลย์ แต่เมื่อชีวะผูกพันอยู่กับร่างกาย
หรือวัตถุ ซึ่งมีการประกอบกรรมเป็นประจ า ชีวะไม่สามารถมีความรู้หรือมองเห็นความจริงใด ๆ ได้
อย่างแท้จริง จึงไม่สามารถที่จะบรรลุไกวัลย์ได้ ชีวะเช่นนี้จะผูกพันอยู่กับร่างกายตลอดไป ถึงแม้ว่า
มนุษย์จะตายไป ชีวะก็ต้องกลับมาเกิดใหม่และผูกพันกับร่างกายใหม่การผูกพันกับร่างกายใหม่          
ย่อมท าให้ชีวะเป็นทุกข์หรือได้รับความทุกข์ ศาสนาเชนสอนให้คนล่วงพ้นจากความทุกข์ โดยการ
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หาทางแยกชีวะออกจากร่างกายได้เด็ดขาด ให้ชีวะเป็นอิสระ และบรรลุไกวัลย์อย่างสมบูรณ์ อุปสรรค
ในการเป็นอิสระของชีวะที่ส าคัญที่สุด คือ กรรม ในปรัชญาศาสนาเชนถือว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุด เพราะเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ก็คือ การแยกกรรมออกจากชีวะ ชีวะที่ปราศจากกรรมจะ
มีสภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมด แต่ที่มีสภาพ หรือรูปลักษณะต่าง ๆ ก็ด้วยอ านาจของกรรมทั้งสิ้น 
ดังนั้นเชนจึงยกเรื่องกรรมเป็นหลัก ค าสอนของพระมหาวีระจะเน้นหนักไปที่อ านาจแห่งกรรม เพราะ
พระองค์ เชื่อว่า กรรมเป็นสิ่งบันดาลให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ นานา อ านาจของกรรมมีลักษณะ
เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ที่หลั่งไหลแทรกซึมเข้าไปซึมซับติดกับชีวะและการซึมซับของอนุภาคกรรมนั้น           
ไม่เหมือนกับฝุ่นละอองที่เกาะติดกับกระจก หรือหลอดแก้ว แต่จะซึมซับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวะ 
เหมือนกระดาษที่ซับที่ดูดซึมหมึก หรือสีที่เข้าผสมกับน้ า ซึ่งจะท าให้กระดาษซับ หรือสีเสียคุณภาพ
ดั้งเดิมของตนไป อณูของกรรมที่ชีวะต่าง ๆ มีไม่เท่ากัน ถ้ามีอณูของกรรมหุ้มห่ออยู่มาก ชีวะก็แสดง
สัมปชัญญะออกมาได้น้อย เพราะมีสิ่ งขัดขวางอยู่มาก ถ้าอณูของกรรมมีอยู่น้อยชีวะก็แสดง
สัมปชัญญะออกมาได้มากและถ้าไม่มีอณูของกรรมหุ้มห่ออยู่เลย ก็เหมือนกับชีวะที่เข้าถึงความหลุด
พ้นแล้ว ชีวะก็จะแสดงสัมปชัญญะ หรือความเป็นสัพพัญญูปรากฏออกมาได้อย่างเต็มที่ ชีวะใน
ปรัชญาเชน ถือว่า เป็นแกนกลางของชีวิตมนุษย์ เป็นแก่นแท้ที่ไม่แตกดับไปพร้อมกับร่างกาย         
เมื่อร่างกายแตกสลายไป ชีวะก็จะยังคงอยู่ และเวียนว่ายตายเกิดในร่างกายใหม่ต่อไป ตราบเท่าที่ยัง
ไม่หลุดพ้นจากกรรม  

การที่จิตหรือวิญญาณต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร เสวยสุขบ้างทุกข์บ้างตามอ านาจของ
กรรม เรียกว่า พันธนา (Bondage) ซึ่งหมายถึง อาการที่อาสวกิเลสเข้าไปครอบง าชีวะ ท าให้ชีวะยึด
ครองวัตถุ หรือร่างกาย ซึ่งอาจเป็นร่างกายที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ตามวิบากแห่งกรรมของชีวะนั้น ๆ อาสว-
กิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งพันธนาที่มีอยู่ในชีวะ พันธนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        1. ภาวพนฺธ ได้แก่ พันธนาภายใน หมายถึง อาสวกิเลสที่มีอยู่ภายในชีวะ 
        2. ทรพยพนฺธ คือ ผลของพันธนาภายในที่แสดงออกมาภายนอก บางทีเรียก พันธนา
ทางวัตถ ุได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวะกับวัตถุ หรือรูปร่างนั่นเอง 
 จุดมุ่งหมายสูงสุดในปรัชญาศาสนาเชน คือ การบรรลุโมกษะ ได้แก่ การท าวิญญาณให้
บริสุทธิ์จากกรรมเก่าและกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง เพราะกรรมเป็นเครื่องพันธนาการชีวิตให้เกิดภาวะ
สังสาร ก็คือ ความอยาก ความดิ้นรนหรือตัณหา ในวิญญาณได้ดึงดูดเอาวัตถุให้ไปสัมพันธ์กับวิญญาณ 
จึงท าให้เกิดชีวิตขึ้นมา มนุษย์จะเกิดมาเป็นอย่างไรก็สุดแต่กรรมที่ได้เคยท าไว้ในอดีต ค าสอนของ
ศาสดาผู้ที่รู้แจ้งในสรรพสิ่ง (สัพพัญญู หรือติรถังกร) ได้วางหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการศึกษาค า
สอนเพ่ือปฏิบัติให้เข้าถึงโมกษะ ได้แก่ 
 1. ตบะ ปรัชญาศาสนาเชนเน้นการอบรมกาย ที่เรียกว่า ตบะ คือ วิธีการที่จะลบล้าง
กรรมที่เคลือบติดอยู่กับชีวะและศาสนาเชน ถือว่า บุคคลจะพบความสุขได้ก็ด้วยการเอาความทุกข์เข้า
แลกบุคคลจะประสบความสุขได้ก็ด้วยความทุกข์แท้ ได้แก่ การอบรมกายที่ถึงขั้นบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
คือ การทรมานร่างกายด้วยการอดอาหาร หรืออาจจะอดอาหารจนตายไปเลยก็ได้ 
 2. หลักไตรรัตน์หรือติรตนะเป็นหลักเกณฑ์และขั้นตอนการศึกษาค าสอนของ          
ติรถังกร เพ่ือปฏิบัติให้เข้าถึงโมกษะ ไว้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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 2.1 สัมยัคทรรศนะ คือ ความเห็นชอบ หมายถึง ความเห็นถูก ต้อง และมีความ
เชื่อมั่น ยอมรับนับถือโดยปราศจากความสงสัยในสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นจริง 7 ประการ คือ ชีวะ อชีวะ  
อาสรวะ พันธะ สัมวระ นิรชราและโมกษะ บุคคลผู้มุ่งมั่นเพ่ือบรรลุโมกษะ จะต้องมีความเชื่อมั่น
ในสัมยัคทรรศนะของตนเอง เพราะความสงสัยจะเป็นปัจจัยคอยกีดกั้นความก้าวหน้าทางศีลธรรม 
ทรรศนะปรัชญาเชนมองว่า ความเชื่อของบุคคลย่อมแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ  
ความถูกต้อง แต่เมื่อบรรลุสัมยัคทรรศนะแล้ว ย่อมต้องมีคุณสมบัติทางศีลธรรมเหมือน ๆ กัน เช่น 
ความไม่กลัว ความไม่ติดข้อง ความมั่นคง ความปราศจากความสงสัย ความระมัดระวัง ความไม่เห็น
แก่ตัวมีจุดหมายอย่างแท้จริง มีความภักดีอย่างแน่วแน่และต้องการเผยแพร่ความจริง ดังนั้น ความ
เห็นชอบเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ และยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนาจิตให้ก้าวเข้าไปถึงจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต คือ การบรรลุโมกษะ 
 2.2 สัมยัคชญาณ คือ ความรู้ชอบ หมายถึงความรู้ที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น 
ความรู้ชอบเป็นตัวท าลายอวิชชา คือ ความหลง ซึ่งเป็นต้นตอของการติดข้องของชีวะ ความรู้ที่แท้จริง
นั้น มิใช่เป็นเพียงการมีญาณวิทยาที่ถูกต้องเท่านั้น แต่จะต้องเป็นความรู้ที่มีการเห็นชอบเป็นพ้ืนฐาน
ด้วย ทั้งความเห็นชอบ และความรู้ชอบ ต่างก็ช่วยกันให้ความเห็นผิดนั้น หมดสิ้นไป  
 2.3 สัมยัคจริต คือ ความประพฤติชอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
                    2.3.1 ในระดับโลกุตตระ เป็นความประพฤติชอบของชีวะที่เป็นอิสระ
หลุดพ้นแล้ว 
        2.3.2 ในระดับโลกียะ เป็นความประพฤติชอบของชีวะที่ยังติดข้องอยู่ 
และพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงความหลุดพ้น เป็นอิสระ โดยปฏิบัติตามหลักธรรม ดังนี้ คือ 
               1. การปฏิบัติหลักมหาพรต 5 ถ้าเป็นคฤหัสถ์ถืออนุพรต 5 ได้แก่   
                       1.1 อหิงสา งดเว้นจากการเบียดเบียนสรรพสัตว์  
                      1.2 สัตยะ งดเว้นจากการกล่าวเท็จ 
                      1.3 อัสเตยะ งดเว้นจากการขโมยทรัพย์ของผู้อื่น  
                      1.4 พรหมจารียะ งดเว้นจากเมถุนธรรมทุกประเภท 
                      1.5 อปริครหะ งดเว้นจากการยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้ง 5 
 5.1.3 เปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนา
เชน 
 เปรียบเทียบลักษณะโมกษะที่คล้ายกัน โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดูและปรัชญา
ศาสนาเชน มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ สภาวะดั้งเดิมของวิญญาณ หรืออาตมัน หรือชีวะจะเป็นลักษณะ
ที่บริสุทธิ์หมดจด มีอิสระอย่างสมบูรณ์ มีสภาพเป็นความสุข เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร มีฐานะอยู่เหนือ
กรรมทั้งปวง หรือเป็นอิสระจากกรรม เป็นสภาวะที่ดับความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง
สิ้นเชิง  
 เปรียบเทียบลักษณะโมกษะที่ต่างกัน คือ โมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์–ฮินดู หมายถึง
พรหมัน หรือปรมาตมัน คือวิญญาณสูงสุด หรือพระเจ้าสูงสุด หรือความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ 
เป็นสิ่งสัมบูรณ์เป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวงเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่มากด้วยปัญญา        
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เป็นอมตะ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชีวิตทั้งหลาย เป็นผู้ควบคุมต้นเหตุต่าง ๆ เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่
ปกครองสิ่งทั้งปวง ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีขนาด ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือมิติทั้งหมด 
 ส่วนโมกษะปรัชญาศาสนาเชน เป็นสภาวะทางปัญญา คือ มีเกวลญาณ สามารถรู้ทุกสิ่งทุก
อย่าง คือ มีความเห็นอันหาที่สุดมิได้ มีความรู้อันหาที่สุดมิได้ มีอ านาจอันหาที่สุดมิได้ มีความสุขอัน
หาที่สุดมิได ้ไม่มีเทพเจ้าเป็นผู้สร้าง หรือบันดาล 
 เปรียบเทียบหลักค าสอนเรื่องกรรมที่คล้ายกัน คือ ในปรัชญาศาสนาพราหมณ์และปรัชญา
ศาสนาเชน ได้วางเป้าหมายสูงสุดในชีวิตไว้เหมือนกัน คือความหลุดพ้นจากอ านาจของกรรม ทั้งที่เป็น
กรรมดีและกรรมชั่ว เพราะปรัชญาทั้งสองระบบพิจารณาเห็นว่ากรรมเป็นสิ่งที่ท าให้มีการเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏอันน ามาซึ่งความทุกข์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ปรัชญาทั้งสอง
ระบบเห็นตรงกันว่าควรละเสียทั้งหมด  
 เปรียบเทียบหลักค าสอนเรื่องกรรมที่ต่างกัน คือ ของปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่า
คนเราเกิดมาไม่เสมอภาคกันเพราะกรรม ที่มีความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเพราะเจ้าแห่ง
กรรมเป็นผู้บันดาลให้เป็นไป คือ พระอิศวร ส่วนหลักค าสอนของปรัชญาศาสนาเชน จะเน้นหนักไปที่
อ านาจแห่งกรรม เพราะเชื่อว่ากรรมเป็นสิ่งบันดาลให้บุคคลมีความเป็นไปต่าง ๆ นานา ไม่เชื่อว่า         
พระเจ้าเป็นผู้บันดาล 

ปรัชญาศาสนาพราหมณ์และปรัชญาศาสนาเชน มีวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะที่คล้ายกัน          
ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ คือ เห็นว่าความติดข้องในสังสารวัฏ เกิดจากอาตมัน 
หรือชีวะ ถูกอวิชชา หรือวิทยาครอบง า คือ ความไม่รู้ เป็นผลท าให้อาตมัน หรือชีวะหลงผิดไม่รู้จัก
ธรรมชาติดั้งเดิม ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้กระท ากรรม แล้วก็รับผลจากการกระท ากรรม         
เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ดังนั้น ปรัชญาทั้งสองศาสนาจึงเน้นที่
ความรู้ ถือว่าความรู้ เป็นตัวท าลายอวิชชา ความรู้ที่ถูกต้องจะน าไปสู่ความหลุดพ้น คือ การบรรลุ
โมกษะได้ 
 ส่วนวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะที่ต่างกัน คือ ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ ถือว่า ความศรัทธา  
การบ ารุงบ าเรอต่อพระเป็นเจ้า มีความตั้งใจรับใช้ด้วยความจงรักภักดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้บริการด้วย
ความมั่นใจและเต็มใจโดยปราศจากการหวังผล ผู้นั้นย่อมได้พบพรหมสมปรารถนา ส่วนปรัชญา
ศาสนาเชน ถือว่าการปฏิบัติตามค าสอนของศาสดาผู้ที่รู้แจ้งในสรรพสิ่ง (สัพพัญญู หรือติรถังกร)         
ย่อมบรรลุถึงโมกษะ คือ ความหลุดพ้น เป็นอิสระ  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูกับโมกษะใน
ปรัชญาศาสนาเชน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทรรศนะเป้าหมายสูงสุดของปรัชญาทั้งสองศาสนา
นั้นได้อย่างชัดเจนท าให้ทราบถึงส่วนที่คล้ายคลึงกัน และส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามยังมีประเด็น
ที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาทั้งสองศาสนาอีกหลายประเด็น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะประเด็นใน
การท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้คือ  
 1) ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในศาสนาเชนกับศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
 2) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบอภิปรัชญาในศาสนาเชนกับศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
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