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ความหมายของปรชัญาอินเดีย ความหมายของปรชัญาอินเดีย 

• •  ความหมายของปรัชญาอินเดีย ความหมายของปรัชญาอินเดีย  ไมไดมีความหมายเดียวกันคําว า ไม ไดมีความหมายเดียวกันคําว า 
Philosophy Philosophy  ตามรากศัพทภาษา ตามรากศัพทภาษากรีก กรีก  ที่แปลวา ที่แปลวา  การรักปญญาความ การรักปญญาความ 
รอบรู รอบรู  เพราะนักปรัชญาอินเดียใชคําวา เพราะนักปรัชญาอินเดียใชคําวา  Philosophy Philosophy  แทนคําวา แทนคําวา 
ทรรศนะ ทรรศนะ  ( (ทรฺศน ทรฺศน) ) 

• •  คําวา คําวา  ทรรศนะ ทรรศนะ  เปนคําภาษาสันสกฤต เปนคําภาษาสันสกฤต  แปลตามรากศัพทวา แปลตามรากศัพทวา  การเห็นหรือ การเห็นหรือ 
ความเห็น ความเห็น  ถาใชในความหมายของวิชาปรัชญาก็หมายถึง ถาใชในความหมายของวิชาปรัชญาก็หมายถึง  การเห็นแจงความ การเห็นแจงความ 
จริงแท จริงแท  ซึ่งเกิดผุดขึ้นเองในใจโดยทันที ซึ่งเกิดผุดขึ้นเองในใจโดยทันที  และยังมีความหมายรวมไปถึง และยังมีความหมายรวมไปถึง 
เครื่องมือที่จะทําใหเกิดการเห็นแจงความจริงแทดวย เครื่องมือที่จะทําใหเกิดการเห็นแจงความจริงแทดวย



ยุคปรัชญาอินเดีย ยุคปรัชญาอินเดีย 
ความคิดทางปรัชญาอินเดียจําแนกออกเปน ความคิดทางปรัชญาอินเดียจําแนกออกเปน  3 3  ยุค ยุค คือ คือ 

1. 1. ยุคพระเวท ยุคพระเวท (Vedic Period) (Vedic Period) ไดแก ไดแก ยุคที่เริ่มตนตั้งแตมีพระเวทขึ้นใน ยุคที่เริ่มตนตั้งแตมีพระเวทขึ้นใน 
ประวัติความคิดทางปรัชญาของอินเดีย ประวัติความคิดทางปรัชญาของอินเดีย ประมาณ ประมาณ  1 1,,000 000  ป ป ถึง ถึง  100 100  ปกอน ปกอน 
พุทธกาล พุทธกาล 

2. 2. ยุคมหากาพย ยุคมหากาพย (Epic  Period) (Epic  Period)  ไดแก ไดแก ยุคการเกิดขึ้นของมหากาพยรา ยุคการเกิดขึ้นของมหากาพยรา 
มายณะ มายณะและมหากาพยมหาภารตะ และมหากาพยมหาภารตะ เริ่มตั้งแตประมาณ เริ่มตั้งแตประมาณ  150 150  ปกอนพุทธกาล ปกอนพุทธกาล 
จนถึงราว จนถึงราว พ พ..ศ ศ.. 700 700  เปนยุคที่พุทธศาสนาและศาสนาเชนมีความเจริญรุงเรือง เปนยุคที่พุทธศาสนาและศาสนาเชนมีความเจริญรุงเรือง



ยุคปรัชญาอินเดีย ยุคปรัชญาอินเดีย  ( ( ตอ ตอ ) ) 

3. 3. ยุคระบบทั้งหก ยุคระบบทั้งหก (Period of the Six Systems) (Period of the Six Systems) ไดแก ไดแก การ การ 
เกิดขึ้นของระบบปรัชญาฮินดู เกิดขึ้นของระบบปรัชญาฮินดู 6 6  สํานัก สํานัก คือ คือ ปรัชญาน ปรัชญานยายะ ยายะ ปรัชญา ปรัชญา 
ไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญามี ปรัชญามีมาง มางสา สา และ และ 
ปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาเวทานตะ นับเปนยุคที่ศาสนาพราหมณไดพัฒนามาเปน นับเปนยุคที่ศาสนาพราหมณไดพัฒนามาเปน 
ศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดู นักวิชาการบางทานเรียกยุคนี้วา นักวิชาการบางทานเรียกยุคนี้วา สมัยฮนิดู สมัยฮนิดู เร่ิมตั้งแต เร่ิมตั้งแต 
ราว ราว พ พ. .ศ ศ. . 700 700 ลงมา ลงมา



วิธีการของปรัชญาอินเดีย วิธีการของปรัชญาอินเดีย 
l l  วิธีการนําเสนอทรรศนะของระบบปรัชญาอินเดีย วิธีการนําเสนอทรรศนะของระบบปรัชญาอินเดีย 

1. 1.  ปูรว ปูรวปกษ ปกษ  ไดแก ไดแก  การนําเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาหรือระบบ การนําเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาหรือระบบ 
ปรัชญาอื่น ปรัชญาอื่น  ๆ ๆ  กอน กอน 

2. 2.  ขัณฑ ขัณฑนะ นะ  ไดแก ไดแก  การวิพากษวิจารณแนวความคิดของนักปรัชญาหรือ การวิพากษวิจารณแนวความคิดของนักปรัชญาหรือ 
ระบบปรัชญาอื่นๆ ระบบปรัชญาอื่นๆ  ที่ไดนําเสนอมาขางตน ที่ไดนําเสนอมาขางตน  เพื่อช้ีใหเห็นวาแนวความคิดเชนน้ันมี เพื่อช้ีใหเห็นวาแนวความคิดเชนน้ันมี 
ขอบกพรองอยางไร ขอบกพรองอยางไร  มีความนาเชื่อถือเพียงใด มีความนาเชื่อถือเพียงใด 

3. 3.  อุตตร อุตตรปกษ ปกษ  ไดแก ไดแก  การนําเสนอแนวความคิดทางปรัชญาของตน การนําเสนอแนวความคิดทางปรัชญาของตน  โดย โดย 
ช้ีใหเห็นวา ช้ีใหเห็นวา  แนวความคิดของตนถูกตองที่สุดไมมีขอบกพรอง แนวความคิดของตนถูกตองที่สุดไมมีขอบกพรอง



การจัดกลุมปรัชญาอินเดีย การจัดกลุมปรัชญาอินเดีย 
l l  ระบบปรัชญาที่ เ ช่ือถือคัมภีรพระเวท ระบบปรัชญาที่ เ ช่ือถือคัมภีรพระเวท 
ยอมรับความสําคัญและความศักด์ิสิทธ์ิของ ยอมรับความสําคัญและความศักด์ิสิทธ์ิของ 
คัมภีรพระเวท คัมภีรพระเวท  กลุมนี้เรียกวา กลุมนี้เรียกวา  อาสติกะ อาสติกะ 
l l  ระบบปรัชญาที่ไมเช่ือถือคัมภีรพระเวท ระบบปรัชญาที่ไมเช่ือถือคัมภีรพระเวท 
ไมยอมรับความสําคัญและความศักด์ิสิทธ์ิ ไมยอมรับความสําคัญและความศักด์ิสิทธ์ิ 
ของคัมภีรพระเวท ของคัมภีรพระเวท  กลุมนี้เรียกวา กลุมนี้เรียกวา 
นาสติกะ นาสติกะ



วิวัฒนาการของปรัชญาอินเดียกลุมอาสติกะ วิวัฒนาการของปรัชญาอินเดียกลุมอาสติกะ 
1. 1.  ยุคพระเวท ยุคพระเวท 
   ฤคเวท ฤคเวท 
   ยชุรเวท ยชุรเวท 
   สามเวท สามเวท 
   อถรรพเวท อถรรพเวท ความรักเหมือน 

คมดาบ 

หัวใจของแมคือเธอ



2. 2.  ยุคพราหมณะ ยุคพราหมณะ 

• • ในยุคนี้มีการแตง ในยุคนี้มีการแตง  คัมภีรพราหมณะ คัมภีรพราหมณะ  ขึ้นก็เพ่ือเปน ขึ้นก็เพ่ือเปน 
คูมือสําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ คูมือสําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ  โดยการ โดยการ 
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมจากสัมหิตา จากสัมหิตา 
ตางๆ ตางๆ  มาเรียบเรียงขึ้นใหเปนระเบียบ มาเรียบเรียงขึ้นใหเปนระเบียบ  คัมภีรพระ คัมภีรพระ 
เวทแตละคัมภีรจึงมี เวทแตละคัมภีรจึงมีคัมภีรพราหมณะ คัมภีรพราหมณะ  ดังนั้น ดังนั้น  สมัยนี้ สมัยนี้ 
จึงเรียกวา จึงเรียกวา  สมัยพราหมณะ สมัยพราหมณะ 

จงรูจักตัวเองใหมากขึ้นทุกวัน



3. 3.  ยุคอารัณยกะ ยุคอารัณยกะ 
• •  ยุคนี้ ยุคนี้  มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากการประกอบพิธีกรรมไปสูปรัชญา มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากการประกอบพิธีกรรมไปสูปรัชญา 

อยางชัดแจงเปนครั้งแรก อยางชัดแจงเปนครั้งแรก  เนนสอนใหบุคคลแสวงหาหนทางที่จะหลุดพนจาก เนนสอนใหบุคคลแสวงหาหนทางที่จะหลุดพนจาก 
ความทุกข ความทุกข  โดยศึกษาใหรูแจงตนเอง โดยศึกษาใหรูแจงตนเอง  แทนการสอนใหพึ่งพระเปนเจาเชนเดิม แทนการสอนใหพึ่งพระเปนเจาเชนเดิม 

• •  ในตอนปลายของ ในตอนปลายของสมัยพราหมณะ สมัยพราหมณะ  ไดมีกลุมนกับวชท่ีไมเห็นดวยกบัการ ไดมีกลุมนกับวชท่ีไมเห็นดวยกบัการ 
ประกอบพิธีกรรมตาม ประกอบพิธีกรรมตามคัมภีรพราหมณะ คัมภีรพราหมณะ  เพราะตีความการประกอบพิธีกรรม เพราะตีความการประกอบพิธีกรรม 
ในรูปแบบของปรัชญามากขึ้น ในรูปแบบของปรัชญามากขึ้น  โดยมีทรรศนะวา โดยมีทรรศนะวา  พธิีกรรมที่กลาวไวในคัมภีร พธิีกรรมที่กลาวไวในคัมภีร 
ฤคเวทนั้นเปนเพียงบุคลาธิษฐาน ฤคเวทนั้นเปนเพียงบุคลาธิษฐาน  ไมใชใหทําอยางท่ีพวกพราหมณผูมีหนาที่ ไมใชใหทําอยางท่ีพวกพราหมณผูมีหนาที่ 
ในการประกอบพิธกีรรมพากันทาํอยู ในการประกอบพิธกีรรมพากันทาํอยู 

• •  นักบวชกลุมนี้จึงไดแตง นักบวชกลุมนี้จึงไดแตง  คัมภีรอารัณยกะ คัมภีรอารัณยกะ  ซึ่งแปลวา ซึ่งแปลวา  บทเรียนในปา บทเรียนในปา  เพื่อ เพื่อ 
ขยายความตอจาก ขยายความตอจากคัมภีรพราหมณะ คัมภีรพราหมณะอีกชัน้หนึ่ง อีกชัน้หนึ่ง



4. 4.  ยุคอุปนิษัท ยุคอุปนิษัท 

n n  ในยุคนี้ ในยุคนี้  แนวความคิดท่ีเนนปรัชญาธรรมไดแพรหลายออกไปอยาง แนวความคิดท่ีเนนปรัชญาธรรมไดแพรหลายออกไปอยาง 
กวางขวางจนกระท่ังมีบุคคลผูแตงคัมภีรแนวนี้ข้ึนเปนจํานวนมาก กวางขวางจนกระท่ังมีบุคคลผูแตงคัมภีรแนวนี้ข้ึนเปนจํานวนมาก 
เรียกวาคัมภีร เรียกวาคัมภีร  อุปนิษัท อุปนิษัท  แปลวา แปลวา  เขาไปนั่งใกล เขาไปนั่งใกล  หมายถึง หมายถึง  การท่ีศิษยเขา การท่ีศิษยเขา 
ไปนั่งใกลครูอยางตั้งอกตั้งใจเพื่อเรียนรูพรหมวิทยาหรือความรู ไปนั่งใกลครูอยางตั้งอกตั้งใจเพื่อเรียนรูพรหมวิทยาหรือความรูท่ีลึกลับ ท่ีลึกลับ 
และศักดิ์สิทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ 

n n  กลาวกันวาคัมภีรอุปนิษัทมีจํานวนถึง กลาวกันวาคัมภีรอุปนิษัทมีจํานวนถึง  108 108  คัมภีร คัมภีร  นอกจากนี้ นอกจากนี้  คัมภีร คัมภีร 
อุปนิษัทยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา อุปนิษัทยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  เวทานตะ เวทานตะ  แปลวา แปลวา  ท่ีสุดของพระ ท่ีสุดของพระ 
เวท เวท



ลักษณะของปรชัญาอินเดีย ลักษณะของปรชัญาอินเดีย 

l l  ชีวิตประกอบดวยทุกข ชีวิตประกอบดวยทุกข 
l l  เชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด เชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด 
l l  ความรูคูการปฏิบัติ ความรูคูการปฏิบัติ 
l l  ความมีอยูของวิญญาณอมตะ ความมีอยูของวิญญาณอมตะ 
l l  เนนเปาหมายสูงสุดของชีวิต เนนเปาหมายสูงสุดของชีวิต



ระบบปรัชญาอนิเดีย ระบบปรัชญาอนิเดีย 

o o นาสติกะ นาสติกะ  ไดแก ไดแก  จารวาก จารวาก  เชน เชน  พุทธ พุทธ 
o o อาสติกะ อาสติกะ  ไดแก ไดแก  สางขยะ สางขยะ  โยคะ โยคะ 
นยา นยา ยะ ยะ  ไวเศษิ ไวเศษิ กะ กะ  มี มี มาง มาง สา สา  เวทานตะ เวทานตะ



ประวัติ ประวัติ ปรัชญาน ปรัชญาน ยายะ ยายะ 
n n  ปรัชญาน ปรัชญานยายะมีลักษณะดานปรัชญา ยายะมีลักษณะดานปรัชญา  2 2 ลักษณะ ลักษณะ คือ คือ 

1 1) ) ปรัชญาน ปรัชญานยายะเปนสัจนิยมเชิง ยายะเปนสัจนิยมเชิงตรรก ตรรก (Logical Realism) (Logical Realism) เพราะมีทรรศนะ เพราะมีทรรศนะ 
วา วา ความจริงที่ยอมรับไดตองมีเหตุผล ความจริงที่ยอมรับไดตองมีเหตุผล สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตุผล สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตุผล 
ความจริงทั้งหมดตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักตรรกศาสตรและผลลัพธทางกา ความจริงทั้งหมดตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักตรรกศาสตรและผลลัพธทางการ ร 
วิเคราะห วิเคราะห ลักษณะเชนน้ีเปนการเนนหนักความคิด ลักษณะเชนน้ีเปนการเนนหนักความคิดแบบตรรก แบบตรรก และวิธีหา และวิธีหา 
ความรูโดยใชความคิดวิพากษวิจารณ ความรูโดยใชความคิดวิพากษวิจารณ วิเคราะหความจริงในรูปแบบตางๆ วิเคราะหความจริงในรูปแบบตางๆ 
2) 2) ปรัชญาน ปรัชญานยายะเปนพหุนิยมเชิงปรมาณู ยายะเปนพหุนิยมเชิงปรมาณู  ( (Atomistic Pluralism) Atomistic Pluralism) เพราะมี เพราะมี 
ทรรศนะวา ทรรศนะวา ส่ิงจริงแทมีจํานวนมากมายทั้งที่เปนสสารและวิญญาณ ส่ิงจริงแทมีจํานวนมากมายทั้งที่เปนสสารและวิญญาณ ส่ิงเหลาน้ี ส่ิงเหลาน้ี 
ประกอบกันเขาเปนความจริงสูงสุดของจักรวาล ประกอบกันเขาเปนความจริงสูงสุดของจักรวาล



ประวัติ ประวัติ ปรัชญาน ปรัชญาน ยายะ ยายะ 

l l  ปรัชญาน ปรัชญานยายะเปนระบบปรัชญาที่มีคัมภีรพระเวทเปนพื้นฐาน ยายะเปนระบบปรัชญาที่มีคัมภีรพระเวทเปนพื้นฐาน  เนนหนัก เนนหนัก 
ทางตรรกศาสตรและญาณวิทยา ทางตรรกศาสตรและญาณวิทยา 

l l  ผูกอตั้งปรัชญาระบบน้ี ผูกอตั้งปรัชญาระบบน้ี  คือ คือ  ทาน ทานฤาษีโคต ฤาษีโคตมะ มะ  เมื่อราวตนพุทธกาลหรือกอน เมื่อราวตนพุทธกาลหรือกอน 
หนาน้ันเล็กนอย หนาน้ันเล็กนอย  แตหลักคําสอนสําคัญของปรัชญาสํานักน้ีไดรวบรวมขึ้น แตหลักคําสอนสําคัญของปรัชญาสํานักน้ีไดรวบรวมขึ้น 
กอนคริสตศตวรรษที่สาม กอนคริสตศตวรรษที่สาม  ( (ประมาณ ประมาณ  พ พ..ศ ศ..  200 200) ) 

l l  ฤาษี ฤาษีทานน้ีในที่บางแหงเรียกวา ทานน้ีในที่บางแหงเรียกวา  เคาต เคาตมะ มะ  หรือ หรือโคต โคตมะ มะ  หรือ หรืออักษ อักษปาทะ ปาทะ  ใน ใน 
ตําราบางเลมกลาววา ตําราบางเลมกลาววา  ทาน ทานโคต โคตมะและทาน มะและทานอักษ อักษปาทะเปนคนละคนกัน ปาทะเปนคนละคนกัน



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญา ไวเศษิ ไวเศษิ กะ กะ 

l l  คําวา คําวา “ “ไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ” ”  หรือ หรือ “ “วิเศษะ วิเศษะ” ”  แปลวา แปลวา  วิเศษ วิเศษ  เฉพาะ เฉพาะ  หรอื หรอื  แตกตาง แตกตาง 
l l  ปรัชญาสํานักนี้ใหความสําคัญตอสสารอันติมะเหลานี้ ปรัชญาสํานักนี้ใหความสําคัญตอสสารอันติมะเหลานี้  คือ คือ  อากาศธาตุ อากาศธาตุ  อวกาศ อวกาศ 

เวลา เวลา  ชี ชีวาต วาตมัน มัน  อวัยวะภายใน อวัยวะภายใน  และปรมาณขูองธาตุ และปรมาณขูองธาตุ  ดิน ดิน  น้ํา น้ํา  ไฟ ไฟ  ลม ลม  มีฐานะเปน มีฐานะเปน 
สิ่งอมตะ สิ่งอมตะ  สสารเหลานี้ สสารเหลานี้  ไมมีใครสราง ไมมีใครสราง  มีอยูเองเปนอยูเอง มีอยูเองเปนอยูเอง  ไมมีใครทําลายได ไมมีใครทําลายได 
สสารเหลานี้ซึ่งประกอบกนัขึน้เปนโลก สสารเหลานี้ซึ่งประกอบกนัขึน้เปนโลก  จักรวาล จักรวาล  และสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล และสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล 
นั้น นั้น 
l l  สสารแตละอยางมีคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตนแตกตางกนัอยางชัดเจน สสารแตละอยางมีคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตนแตกตางกนัอยางชัดเจน  ไมมีสสาร ไมมีสสาร 

ใดท่ีเหมือนกนั ใดท่ีเหมือนกนั  เพราะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตนเชนนี้ เพราะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตนเชนนี้  จึงเรียกวา จึงเรียกวา  ไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญา ไวเศษิ ไวเศษิ กะ กะ 
n n  นักวิชาการชาวอินเดียมีความเห็นเกี่ยวกับความเปนมาของปรัชญา นักวิชาการชาวอินเดียมีความเห็นเกี่ยวกับความเปนมาของปรัชญาไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ 

แตกตางกัน แตกตางกัน  บางทานกลาววา บางทานกลาววา  ระบบปรัชญา ระบบปรัชญาไวเศษิ ไวเศษิกะเกิดหลังปรชัญาสางขยะ กะเกิดหลังปรชัญาสางขยะ  แต แต 
เกิดรวมยุคของปรัชญาเชนและพทุธศาสนา เกิดรวมยุคของปรัชญาเชนและพทุธศาสนา  บางทานกลาววา บางทานกลาววา  ปรชัญา ปรชัญาไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ 
เกิดในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน เกิดในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน  คือ คือ  กอน กอน  ค ค..ศ ศ..  500 500– –600 600  ป ป 

n n  นักปราชญผูกอตั้งปรชัญา นักปราชญผูกอตั้งปรชัญาไวเศษิ ไวเศษิกะ กะ  คือ คือ  ฤาษีกณา ฤาษีกณาทะ ทะ  บางทีเรียกวา บางทีเรียกวา  อุลู อุลูกะ กะ  กม็ี กม็ี 
สาเหตุที่ทานมีชื่อเชนนี้ สาเหตุที่ทานมีชื่อเชนนี้  เพราะทานบําเพ็ญพรตอยูในปา เพราะทานบําเพ็ญพรตอยูในปา  ไมยอมเขาไปในหมูบาน ไมยอมเขาไปในหมูบาน 
เพื่อหาอาหาร เพื่อหาอาหาร  เก็บเอาแตเมล็ดขาวท่ีตกอยูตามทุงนามาหุงตมเปนอาหารเลี้ยงชีพ เก็บเอาแตเมล็ดขาวท่ีตกอยูตามทุงนามาหุงตมเปนอาหารเลี้ยงชีพ 

n n  ดังนั้น ดังนั้น  บางครั้งปรัชญา บางครั้งปรัชญาไวเศษิ ไวเศษิกะก็เรียกตามชื่อของทานวา กะก็เรียกตามชื่อของทานวา  ปรัชญากณา ปรัชญากณาทะ ทะ  หรือ หรือ 
ปรัชญา ปรัชญาเอาลู เอาลูกะ กะ  ก็มี ก็มี  นอกจากนี้ นอกจากนี้ฤาษีกณา ฤาษีกณาทะ ทะ  บางครั้งก็เรียกวา บางครั้งก็เรียกวา  กณภุก กณภุก  หรือเรียกวา หรือเรียกวา 
กาศ กาศยับ ยับ



ประวัติปรัชญาสางขยะ ประวัติปรัชญาสางขยะ 
n n  คําวา คําวา “ “สางขยะ สางขยะ” ”  มาจาก มาจาก  คําวา คําวา  สงัขยา สงัขยา  หมายถึง หมายถึง  ความรูที่ ความรูที่ 

ถูกตอง ถูกตอง  และอาจหมายถึง และอาจหมายถึง  จํานวน จํานวน  ก็ได ก็ได 
n n คําวา คําวา  ความรูที่ถูกตอง ความรูที่ถูกตอง  มาจากศัพทภาษาสันสกฤตวา มาจากศัพทภาษาสันสกฤตวา  สมฺยคฺ สมฺยคฺ 

ขฺ ขฺยาติ ยาติ  หมายถงึ หมายถงึ  ความรูที่สามารถแยกปุ ความรูที่สามารถแยกปุรุษะ รุษะออกจากประกฤติได ออกจากประกฤติได 
เม่ือใดปุ เม่ือใดปุรุษะ รุษะเปนอิสระ เปนอิสระ  ไมถูกประกฤติครอบงํา ไมถูกประกฤติครอบงํา  ปุ ปุรุษะ รุษะก็จะเขาสู ก็จะเขาสู 
ภาวะดัง้เดิมของตน ภาวะดัง้เดิมของตน  พนไปจากเครื่องพันธนาการตางๆ พนไปจากเครื่องพันธนาการตางๆ  ซ่ึงเปน ซ่ึงเปน 
เปาหมายของชีวิต เปาหมายของชีวิต



ประวัติปรัชญาสางขยะ ประวัติปรัชญาสางขยะ 
l l  บุคคลใดเปนผูกอต้ังปรัชญาสางขยะท่ีแทจริงน้ัน บุคคลใดเปนผูกอต้ังปรัชญาสางขยะท่ีแทจริงน้ัน  ยังไมสามารถ ยังไมสามารถ 

ตัดสินไดอยางเด็ดขาด ตัดสินไดอยางเด็ดขาด  แตถาถือตามความเชื่อท่ีมีมาแตเดิมแลว แตถาถือตามความเชื่อท่ีมีมาแตเดิมแลว 
นักวิชาการตางมีความเห็นตรงกันวา นักวิชาการตางมีความเห็นตรงกันวา  ฤาษี ฤาษีกบิล กบิล  เปนผูกอต้ังปรัชญา เปนผูกอต้ังปรัชญา 
สางขยะ สางขยะ  ไมมีใครทราบชัดเจนวาทานเปนใครมาจากไหน ไมมีใครทราบชัดเจนวาทานเปนใครมาจากไหน 

l l  ดร ดร..ราธกฤษณัน ราธกฤษณัน  ใหขอสันนิษฐานวา ใหขอสันนิษฐานวา  ทานกบิละมีชีวิตอยูราว ทานกบิละมีชีวิตอยูราว  1 1 
ศตวรรษกอนพุทธกาล ศตวรรษกอนพุทธกาล  ถาขอสันนิษฐานน้ีเปนจริง ถาขอสันนิษฐานน้ีเปนจริง  ปรัชญาสาง ปรัชญาสาง 
ขยะก็จัดวาเปนระบบปรัชญาท่ีเกาแกท่ีสุดสํานักหน่ึง ขยะก็จัดวาเปนระบบปรัชญาท่ีเกาแกท่ีสุดสํานักหน่ึง



ประวัติปรัชญาโยคะ ประวัติปรัชญาโยคะ 
1)  คําวา โยคะ แปลตามตัวอักษรวา รวมเขา หรือ ประกอบเขา ใชใน 
ความหมายหลายอยาง อาจหมายถึง วิธีการ ก็ได แตโดยท่ัวไปใชใน 
ความหมายวา รวม หมายถึง การรวมอาตมันยอยหรือชีวาตมนัที่มอียูใน 
แตละบุคคลเขาไปรวมกับอาตมนัสากล ไดแก ปรมาตมนัหรอืพรหมัน 
นั่นเอง 
2) คัมภีรอุปนิษัทและภควัทคีตามีทรรศนะวา การรวมเปนหนึ่งเดยีวกัน 
ระหวางชีวาตมันกบัปรมาตมัน เรียกวา โยคะ เพราะสรรพสัตวตอง 
เวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะชีวาตมันอยูแยกจากปรมาตมนั ถา 
สามารถรวมชีวาตมันหรืออาตมนัยอยเขาเปนหนึ่งเดียวกับอาตมนัสากล 
หรือปรมาตมันไดแลว จะหยุดการเวียนวายตายในสังสารวัฏได ภาวะท่ี 
เขาไปรวมเชนนี้เรียกวา โยคะ



ประวัติปรัชญาโยคะ ประวัติปรัชญาโยคะ 
3)  ฤาษีปตัญชลีผูเขียนคัมภีรโยคสูตรใหความหมายแตกตาง 
จากคัมภีรอุปนิษัทและคัมภีรภควัทคีตา  โดยทานไดให 
ความหมายวา  คําวา  โยคะ  หมายถึง  วิริยะ  หรือ  ความ 
พากเพียร  กลาวคือ  ความพากเพียรพยายามเพื่อแยกปุรุษะ 
ออกอยางเด็ดขาดจากประกฤติ  เพื่อใหปุรุษะซึ่งเปนวิญญาณ 
บริสุทธิ์เขาถึงสถานะแหงโมกษะ 
ทานปตัญชลีมุงเนนความเพียรพยายามทางจิต  เพื่อใหบรรลุ 
ความสมบูรณเต็มท่ี  โดยวิธีการควบคุมรางกายและจิตใจ  และ 
โดยวิธีปฏิบัติใหเกิดความรูแจงสามารถทําลายอวิทยาใหหมด 
สิ้นไป  ซึ่งจะทําใหปุรุษะรูแจงตน  และจะแยกตัวออกจาก 
ประกฤติไดอยางเด็ดขาด  ปุรุษะก็จะหยุดการเวียนวายตายเกิด 
ในสังสารวัฏอีกตอไป



ประวัติปรัชญาโยคะ ประวัติปรัชญาโยคะ 
l  ผูกอตั้งปรัชญาโยคะ  คือ  ฤาษีปตัญชลี  มีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่  4  หรือกลาง 

ศตวรรษที่  2  กอนค.ศ. 
l  นักปราชญหลายทานมีทรรศนะเกี่ยวกับการเกิดขึน้ของปรัชญาโยคะและทานปตัญ 

ชลีแตกตางกัน 
l  ตามหลักฐานที่ปรากฏ  ปรัชญาโยคะเปนระบบปรัชญาที่เกิดหลังพุทธกาลหลาย 

รอยป  แตทรรศนะและหลักปฏบิตัิทางโยคะเกิดกอนพุทธกาลแนนอน  เพราะ 
กอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จออกผนวชนั้น  ก็ปรากฏมีฤาษี  ดาบสจํานวนมากมาย 
พากันปฏิบัติโยคะอยู  เชน  อุทกดาบส  และอาฬารดาบส  เปนตน  ดังนั้น  จึงอาจ 
สรุปไดวา  หลักปฏิบัตขิองปรัชญาโยคะเกิดกอนพุทธกาล  แตในสวนที่เปนระบบ 
นั้นเกิดหลังพุทธกาล



ประวัติปรัชญามี ประวัติปรัชญามี มาง มางสา สา 

o o  ตามความหมายทางนิรุกติศาสตร ตามความหมายทางนิรุกติศาสตร  คําวา คําวา  มี มีมาง มางสา สา  หมายถึง หมายถึง  การแกไข การแกไข 
ปญหาบางอยางโดยการไตรตรองและการตรวจสอบเชิง ปญหาบางอยางโดยการไตรตรองและการตรวจสอบเชิงวิพากยวิจารณ วิพากยวิจารณ 

o o  คําวา คําวา  มี มีมาง มางสา สา  แปลตามตัวอักษรวา แปลตามตัวอักษรวา  ความคิดที่ไดรับการยกยอง ความคิดที่ไดรับการยกยอง 
เพราะเดิมทีเดียว เพราะเดิมทีเดียว  คําวา คําวา  มี มีมาง มางสา สา  ใชสําหรับการอธิบายความหมายของ ใชสําหรับการอธิบายความหมายของ 
พิธีกรรมในคัมภีรพระเวท พิธีกรรมในคัมภีรพระเวท  ซึ่งเปนคัมภีรที่ไดรับการนับถือและยกยองสูงสุด ซึ่งเปนคัมภีรที่ไดรับการนับถือและยกยองสูงสุด 
แตในปจจุบัน แตในปจจุบัน  คําวา คําวา  มี มีมาง มางสา สา  ใชในความหมาย ใชในความหมาย  การพิจารณาสอบสวน การพิจารณาสอบสวน 
อยางถี่ถวน อยางถี่ถวน



ประวัติปรัชญามี ประวัติปรัชญามี มาง มาง สา สา 
n n  คําวา คําวา  มี มีมาง มางสา สา  ซึ่งแปลวา ซึ่งแปลวา  ความคิดท่ีนาเคารพ ความคิดท่ีนาเคารพ  เพราะปรัชญาสํานักนี้ เพราะปรัชญาสํานักนี้ 

ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการยกยองคัมภีรพระเวทและขอคิดของคัมภีรพ ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการยกยองคัมภีรพระเวทและขอคิดของคัมภีรพระ ระ 
เวท เวท  2 2  ประการ ประการ  คือ คือ 

n n  1) 1)  ตีความและอธิบายเร่ืองพิธีกรรมในคัมภีรพระเวทใหเขาใจ ตีความและอธิบายเร่ืองพิธีกรรมในคัมภีรพระเวทใหเขาใจ 
งายท่ีสุด งายท่ีสุด  หนาท่ีขอแรกนี้ไดแก หนาท่ีขอแรกนี้ไดแก  หลักการของระเบียบวิธี หลักการของระเบียบวิธี 
( (Methodology) Methodology)  ท่ีกําหนดไวในคัมภีรพระเวท ท่ีกําหนดไวในคัมภีรพระเวท 

n n  2) 2)  ตีความและอธิบายเหตุผลถึงความจําเปนท่ีตองเร่ืองเชื่อ ตีความและอธิบายเหตุผลถึงความจําเปนท่ีตองเร่ืองเชื่อ 
พิธีกรรม พิธีกรรม  หนาท่ีขอน้ี หนาท่ีขอน้ี  ไดแก ไดแก  หลักปรัชญา หลักปรัชญา



ประวัติปรัชญามี ประวัติปรัชญามี มาง มาง สา สา 
n  ปรัชญามีมางสานัน้มีวิวัฒนาการมาจากคัมภีรพระเวท  ระยะเวลาของวิวัฒนาการ 

นับเปนเวลาเกือบพันป  ดังนัน้  จึงเปนไปไดวา  เนื้อหาทางปรัชญาในชวงการ 
พัฒนายุคตนและยุคหลังยอมมีความแตกตางกัน  จนทําใหมีการแบงปรัชญามมีา 
งสาออกเปน  2  สวน 

n  มีมางสายุคตน  เรียกวา  ปูรวมีมางสา  ขณะที่เวทานตะ  เรียกวา  อุตตรมีมางสา 
การแบงแยกเชนนี้เพราะปรชัญาทั้ง  2  สํานัก  มีวิวัฒนาการมาจากคัมภีรพระเวท 
เชนเดียวกัน 

n  ปรัชญามีมางสามีวิวัฒนาการมากอน  แตเนนไปทางพิธีกรรมในคัมภีรพระเวท  ที่ 
เรียกวา  กรรมกัณฑ  สวนปรัชญาเวทานตะมีวิวัฒนาการขึน้ทีหลัง  แตเนนไป 
ทางการคาดคะเนหาความจริงในคัมภีรพระเวท  ที่เรียกวา  ชญานกัณฑ



ประวัติปรัชญามี ประวัติปรัชญามี มาง มาง สา สา 
l l  นักปราชญชาวอินเดียเชื่อกันวา นักปราชญชาวอินเดียเชื่อกันวา  ไชมินิ ไชมินิ  ( (ประมาณ ประมาณ  ค ค..ศ ศ..  400 400) )  เปนผู เปนผู 

กอต้ังปรัชญามี กอต้ังปรัชญามีมาง มางสา สา  ทานไดรจนาคัมภีรมี ทานไดรจนาคัมภีรมีมาง มางสาสตูร สาสตูร  ซึ่งเปน ซึ่งเปน 
คัมภีรท่ีอธิบายเนื้อความในกรรมกัณฑของคัมภีรพระเวทขึ้นมา คัมภีรท่ีอธิบายเนื้อความในกรรมกัณฑของคัมภีรพระเวทขึ้นมา 
เพื่อประกาศทรรศนะทางปรัชญาของตน เพื่อประกาศทรรศนะทางปรัชญาของตน 

l l  คัมภีรมี คัมภีรมีมาง มางสาสูตรถือวาเปนบอเกิดของปรัชญามี สาสูตรถือวาเปนบอเกิดของปรัชญามีมาง มางสา สา  และถือวา และถือวา 
เปนคัมภรีทางปรัชญาท่ีใหญท่ีสุด เปนคัมภรีทางปรัชญาท่ีใหญท่ีสุด  เพราะประกอบดวยหัวขอเรื่อง เพราะประกอบดวยหัวขอเรื่อง 
มากมายถึง มากมายถึง  1 1,,000 000  หัวขอ หัวขอ  ดังน้ัน ดังน้ัน  จึงเชื่อกันวา จึงเชื่อกันวา  ไชมินิ ไชมินิ  เปนผูกอต้ัง เปนผูกอต้ัง 
ปรัชญามี ปรัชญามีมาง มางสา สา



ประวัติปรัชญาเวทานตะ ประวัติปรัชญาเวทานตะ 

l lคําวา คําวา  เวทานตะ เวทานตะ  มาจากคําวา มาจากคําวา  เวท เวท  แปลวา แปลวา  พระเวท พระเวท  และ และ 
คําวา คําวา  อันตะ อันตะ  แปลวา แปลวา  ที่สุด ที่สุด  เมื่อรวมกันเขาเปน เมื่อรวมกันเขาเปน  เวทานตะ เวทานตะ 
แปลวา แปลวา  ที่สุดของพระเวท ที่สุดของพระเวท 
l lคํานี้เดิมทใีชแทนคําวา คํานี้เดิมทใีชแทนคําวา  อุปนิษัท อุปนิษัท  เพราะคัมภีรอุปนิษทั เพราะคัมภีรอุปนิษทั 
เปนคัมภีรศักดิ์สทิธิ์เกี่ยวกับคัมภีรพระเวทอันดับสุดทาย เปนคัมภีรศักดิ์สทิธิ์เกี่ยวกับคัมภีรพระเวทอันดับสุดทาย 
ตอมาใชในความหมายกวางออกไปจนครอบคลุมถึง ตอมาใชในความหมายกวางออกไปจนครอบคลุมถึง 
ปรัชญาตางๆที่ขยายออกไปจากคัมภีรอุปนิษัท ปรัชญาตางๆที่ขยายออกไปจากคัมภีรอุปนิษัท



นักคิดสําคัญของปรัชญาเวทานตะ นักคิดสําคัญของปรัชญาเวทานตะ 
นักปราชญที่สําคัญและมีชือ่เสียงของปรัชญาเวทานตะมีจํานวน 3 ทาน คือ 1) ทาน 
ศังกราจารย  มีทรรศนะวา สิ่งท่ีเปนความจริงแทหรือสัจภาวะ คืออาตมันและพร 
หมันเปนสิ่งเดียวกัน ไมมีความเปนสองในสัจภาวะอนันี้ ทรรศนะนี้เรียกวา อัทไวตะ 
เวทานตะ (อทฺไวต เวทานฺต) หรือเอกนิยม (Monism) 

2) ทานรามานุชะ มีทรรศนะวา สิ่งท่ีเปนความจริงแทหรือสัจภาวะ คือ อาตมัน 
และ  พรหมันเปนสิ่งเดียวกัน ตางกันแตเพียงอาตมันมลีักษณะไมสมบูรณเพราะ 
เปนภาคหรือสวนของพรหมัน สวนพรหมันเปนสิ่งสมบูรณเพราะเปนมวลรวม ทั้ง 
สองนั้นมีความสัมพันธกนัในฐานะภาคกับมวลรวมของภาคทั้งหมด ทรรศนะนี้ 
เรียกวา วิศิษฏาไทวตะเวทานตะ (วิศิษฏฺาไทวตเวทานฺต) หรือ วิเสสเอกนิยม 
(Qualified Monism) 

3) ทานมัธวะ มีทรรศนะวา สิ่งท่ีเปนความจริงแทหรือสัจภาวะ คือ อาตมันและ 
พรหมนัเปนสัจภาวะคนละอยางกัน ไมอาจนํามารวมเปนหนึ่งเดียวกันได ทรรศนะนี้ 
เรียกวาไทวตะ เวทานตะ (ไทฺวต เวทานฺต) หรือ ทวินิยม (Dualism)



ประวัติ ประวัติ ปรัชญาอัท ปรัชญาอัท ไวตะ ไวตะ  เวทานตะ เวทานตะ 
l l  คําวา คําวา  อัท อัทไวตะ ไวตะ  ( (อไทฺวต อไทฺวต) )  เปนคําภาษาสันสกฤต เปนคําภาษาสันสกฤต  แปลวา แปลวา  ความไมเปนสอง ความไมเปนสอง 

เปนระบบปรัชญาที่เปนเอกนิยม เปนระบบปรัชญาที่เปนเอกนิยม  (Monism) (Monism)  ซึ่งมีทรรศนะวา ซึ่งมีทรรศนะวา  ความ ความ 
จริงแทมีเพียงหนึ่งเดียวเทาน้ัน จริงแทมีเพียงหนึ่งเดียวเทาน้ัน  คือ คือ  ปรมาตมัน ปรมาตมัน 

l l  สรรพสิ่งในจักรวาลลวนแตออกมาจากพรหมัน สรรพสิ่งในจักรวาลลวนแตออกมาจากพรหมัน  จึงไมใชส่ิงจริงแทเหมือนพร จึงไมใชส่ิงจริงแทเหมือนพร 
หมัน หมัน  เปนเพียงมายาของพรหมันเทาน้ัน เปนเพียงมายาของพรหมันเทาน้ัน  การที่เราเห็นเปนส่ิงน้ันส่ิงน้ีเพราะ การที่เราเห็นเปนส่ิงน้ันส่ิงน้ีเพราะ 
อํานาจของมายา อํานาจของมายา  บุคคลผูมีความเห็นแจงเทาน้ันจึงจะเห็นวาสิ่งเหลาน้ีคือพร บุคคลผูมีความเห็นแจงเทาน้ันจึงจะเห็นวาสิ่งเหลาน้ีคือพร 
หมัน หมัน  สวนบุคคลผูไมเห็นแจงจะเห็นเปนส่ิงน้ันส่ิงน้ีดวยอํานาจของมายา สวนบุคคลผูไมเห็นแจงจะเห็นเปนส่ิงน้ันส่ิงน้ีดวยอํานาจของมายา 
เพราะสิ่งที่เปนความจริงแทคือพรหมันเทาน้ัน เพราะสิ่งที่เปนความจริงแทคือพรหมันเทาน้ัน



ผูนําสําคัญของ ผูนําสําคัญของ ปรัชญาอัท ปรัชญาอัท ไวตะ ไวตะ  เวทานตะ เวทานตะ 
•  1) ทานเคาฑปาทะ เปนนักปราชญคนแรกของสํานักนี้ ไดเขียนคัมภีร 

ภาษยะหรืออรรถกถาชื่อวา มาณฑูกยการิกา หรือเคาฑปาทการิกา หรือ 
อาคมศาสตรเอาไว 

•  2) ทานโควินทะ เปนนักปราชญคนท่ีสองของปรัชญาสํานักนี้ เปนศิษย 
ของทานเคาฑปาทะและเปนอาจารยของทานศังกราจารย 

•  3) ทานศังกราจารย เปนนักปราชญคนท่ีสามของสํานักนี้ เปนผูนําของ 
ปรัชญาอัทไวตะ เวทานตะ เปนผูพัฒนาความคิดของปรัชญาสํานักนี้ 
จนถึงจุดสุดยอด ทานศังกราจารยเปนปราชญท่ีมีชื่อเสียงโดงดังที่สุด 
และไดรับการยกยองมากท่ีสุดจากชาวอินเดีย



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญา วิศิษฏาท วิศิษฏาท ไวตะ ไวตะ  เวทานตะ เวทานตะ 
► ►คําวา คําวา  วิศิษฏาท วิศิษฏาทไวตะ ไวตะ  ( (วิศิษฺฏาไทฺวต วิศิษฺฏาไทฺวต) )  มาจากภาษาสันสกฤต มาจากภาษาสันสกฤต 2 2  คํา คํา  คือ คือ 

คําวา คําวา  วิศิษฏ วิศิษฏ  ( (วิศิษฺฏ วิศิษฺฏ) )  แปลวา แปลวา  แตกตางหรือหลากหลาย แตกตางหรือหลากหลาย  และคําวา และคําวา  อัท อัท 
ไวตะ ไวตะ  ( (อไทฺ อไทฺวตะ วตะ) )  แปลวา แปลวา  ไมมีความเปนสอง ไมมีความเปนสอง 

► ►ปรัชญานี้มีทรรศนะท่ีวา ปรัชญานี้มีทรรศนะท่ีวา  สิ่งท่ีเปนความจริงแทหรือสัจภาวะคืออาตมัน สิ่งท่ีเปนความจริงแทหรือสัจภาวะคืออาตมัน 
และพรหมันเปนสิ่งเดียวกัน และพรหมันเปนสิ่งเดียวกัน  ตางกันแตเพียงอาตมันมีลักษณะไม ตางกันแตเพียงอาตมันมีลักษณะไม 
สมบูรณเพราะเปนภาคหรือสวนของพรหมัน สมบูรณเพราะเปนภาคหรือสวนของพรหมัน  สวนพรหมันเปนสิ่ง สวนพรหมันเปนสิ่ง 
สมบูรณเพราะเปนมวลรวม สมบูรณเพราะเปนมวลรวม 

► ►ความจริงแทท้ังสองนั้นมีความสัมพันธกันในฐานะภาคกับมวลรวมของ ความจริงแทท้ังสองนั้นมีความสัมพันธกันในฐานะภาคกับมวลรวมของ 
ภาคท้ังหมด ภาคท้ังหมด  ทรรศนะนี้จึงเรียกวา ทรรศนะนี้จึงเรียกวา  วิศิษฏาท วิศิษฏาทไวตะ ไวตะ  เวทานตะ เวทานตะ  ( (วิศิษฺฏา วิศิษฺฏา 
ไทฺวต ไทฺวต  เวทานฺต เวทานฺต) )  หรือ หรือ  วิเส วิเสสเอก สเอกนิยม นิยม  (Qualified (Qualified 
Monism) Monism)



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญาวิศิษฏาท วิศิษฏาทไวตะ ไวตะ  เวทานตะ เวทานตะ 
n n  ทานรามานุชะผูกอตั้งสํานักวิศิษฏาทไวตะ เวทานตะ เกิดเมื่อ ค.ศ.1,017  หลังจาก 

การถึงแกกรรมของทานศังกราจารย 197 ป  เปนชาวอินเดียภาคใต ไดเริ่มศึกษา 
ปรัชญาเวทานตะครั้งแรกกับทานยาทวประกาศท่ีคอนจีวรัม แตศึกษาอยูไดไมนาน 
ก็เกิดทะเลาะกับอาจารยเนื่องจากมีความเห็นขัดแยงกันในการตีความคําสอนของ 
คัมภีรอุปนิษัทบางเรื่องแตกตางกัน จึงถูกอาจารยขับออกจากสํานัก 

n  ทานไดรับการแนะนําจากลุงของทานคือทานมหาปูรณะ ทําใหเกิดความเลื่อมใสใน 
ทานยามุนาจารยผูเปนหัวหนาสํานักศรีรังคัม แมทานยามุนาจารยเองก็พึงพอใจใน 
ทานรามานุชะเชนกันเพราะไดทราบกิติศัพทในความเกงกาจของทานรามานุชะ 
ปรารถนาจะแตงตั้งใหรามานุชะดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักสืบตอจากตน แต 
ความปรารถนาของทานยามุนาจารยก็ไมสัมฤทธิ์ผล เพราะทานไดถึงแกกรรม 
กอนที่ทานรามานุชะจะเดินทางมาถึงศรีรังคัม



ประวัติปรัชญาเชน ประวัติปรัชญาเชน 
n n  คําวา คําวา  เชน เชน  มาจากคําวา มาจากคําวา  ไชนะ ไชนะ  เปนช่ือเรียกตามภาษาสันสกฤต เปนช่ือเรียกตามภาษาสันสกฤต  มีรากศัพท มีรากศัพท 

มาจากคําวา มาจากคําวา  ชินะ ชินะ  แปลวา แปลวา  ผูชนะ ผูชนะ  หมายถึง หมายถึง  ผูสามารถชนะ ผูสามารถชนะกิล กิลเสไดโดยส้ินเชิง เสไดโดยส้ินเชิง 
n n  เชน เชน  เปนปรัชญาอีกระบบหน่ึงของอินเดีย เปนปรัชญาอีกระบบหน่ึงของอินเดีย  ระบุเวลาที่เกิดขึ้นไมได ระบุเวลาที่เกิดขึ้นไมได  แตศาสนา แตศาสนา 

เชนเขาใจวาเกิดขึ้นกอนพระพุทธศาสนา เชนเขาใจวาเกิดขึ้นกอนพระพุทธศาสนา  มีศาสดาสืบทอดจํานวน มีศาสดาสืบทอดจํานวน 24 24  องค องค 
องคแรกชื่อวา องคแรกชื่อวา  กฤภเทพ กฤภเทพ  องคที่ องคที่ 23 23  มีนามวา มีนามวา  พระ พระปารศวร ปารศวรนาถ นาถ  และองคที่ และองคที่ 
23 23  พระนามวา พระนามวา  พระมหาวีระ พระมหาวีระ  ตําแหนงศาสดาเรียกวา ตําแหนงศาสดาเรียกวา  ตีร ตีรถังกร ถังกร  ประวัติ ประวัติ 
ของศาสดาองคที่ ของศาสดาองคที่ 1 1  ถึงองคที่ ถึงองคที่ 22 22  ไมมีประวัติที่แนนอน ไมมีประวัติที่แนนอน



ประวัติปรัชญาจารวาก ประวัติปรัชญาจารวาก 
o  คําวา จารวาก มาจากภาษาสันสกฤตสองคํา คือ จารุ แปลวา งาม นารัก เหมาะสม ทองคํา 

และคําวา วาก แปลวา คําพูด ถอยคํา เมื่อรวมกันเขาเปน จารวาก หมายถึง คําพูดที่ 
ไพเราะ ออนหวาน ถกูใจคนฟง ทําใหคนหลงไหลไปกบัคําพูดนั้นๆ 

o  บางครั้งจารวาก เรียกวา โลกายัต เพราะเปนระบบปรัชญาที่เปนที่ดึงดูดใจของชาวบาน 
เปนปรัชญาชาวบานไมมีความลึกซึ้งอะไร เปนคําสอนที่เปนไปตามกระแสความตองการ 
ของโลก 

o  ปรัชญาจารวากเปนปรัชญาวัตถนุิยมท่ีเกาแกที่สุดของโลก  ไมสามารถระบุไดใครเปนผู 
กอตั้งและกอตั้งขึน้เมื่อใด แตเทาท่ีทราบ ปรัชญาจารวากเกิดขึ้นมานานแลว เพราะอาศัย 
ขอความของปรัชญาสํานักนี้ที่ปรชัญาสํานักอื่นๆนํามากลาวไวเพื่อประณามและโตแยง



ประวัติปรัชญาจารวาก ประวัติปรัชญาจารวาก 
l l  ในที่บางแหงกลาววา ในที่บางแหงกลาววา  ปรัชญาจารวากกอตั้งโดย ปรัชญาจารวากกอตั้งโดยฤาษี ฤาษีพฤหัสบดี พฤหัสบดี  เพราะในยุค เพราะในยุค 

น้ันทานผูนี้มีทรรศนะวา น้ันทานผูนี้มีทรรศนะวา  สสารเปนความจริงสูงสุด สสารเปนความจริงสูงสุด 
l l  ปรัชญาจารวาก ปรัชญาจารวาก  เกิดขึ้นเพราะความไมพอใจพิธีกรรมทางศาสนา เกิดขึ้นเพราะความไมพอใจพิธีกรรมทางศาสนา  เพราะใน เพราะใน 

ยุคนั้นพวกพราหมณเนนพิธีกรรมทางศาสนามากโดยปราศจากเหตุผล ยุคนั้นพวกพราหมณเนนพิธีกรรมทางศาสนามากโดยปราศจากเหตุผล  จึงทํา จึงทํา 
ใหคนเบื่อหนายตอพิธีกรรม ใหคนเบื่อหนายตอพิธีกรรม 

l l  มีขอสันนิษฐานวา มีขอสันนิษฐานวา  ปรัชญาจารวากเปนปรัชญาของ ปรัชญาจารวากเปนปรัชญาของพวกด พวกดราวิ ราวิเดียนซึ่ง เดียนซึ่งเปน เปน 
ปรัชญาวัตถุนิยมที่สรางขึ้นเพื่อขัดแยงกับปรัชญาจิตนิยมของพวกอาร ปรัชญาวัตถุนิยมที่สรางขึ้นเพื่อขัดแยงกับปรัชญาจิตนิยมของพวกอารยันซึ่ง ยันซึ่ง 
เปนผูปกครอง เปนผูปกครอง  และในยุคตอมาปรัชญาอุปนิษัทก็สอนเนนหนักไปในทางจิต และในยุคตอมาปรัชญาอุปนิษัทก็สอนเนนหนักไปในทางจิต 
คําสอนน้ีลืมนึกถึงชีวิตที่เปนจริงของสามัญชน คําสอนน้ีลืมนึกถึงชีวิตที่เปนจริงของสามัญชน  จึงกอใหเกิดแรงตานขึ้น จึงกอใหเกิดแรงตานขึ้น



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญาเลาจื๊อ เลาจื๊อ 

n n  เลาจื๊อ เลาจื๊อ  หรือ หรือ  เหลาจื่อ เหลาจื่อ  เดิมชื่อ เดิมชื่อ  เหลาตัน เหลาตัน  หรือ หรือ  เหลาตัน เหลาตัน 
เกิดเมื่อกอนพุทธศักราชประมาณ เกิดเมื่อกอนพุทธศักราชประมาณ  ๖๐ ๖๐  ป ป  แกกวา แกกวา 
ขงจื๊อ ขงจื๊อ 52 52  ป ป 

n n  มีเร่ืองเลาวาท่ีทานไดนามวา มีเร่ืองเลาวาท่ีทานไดนามวา  เลาจื๊อ เลาจื๊อ  หรือ หรือ  เหลาจื่อ เหลาจื่อ 
นั้น นั้น  เพราะ เพราะเลาจื๊ เลาจื๊ออยูในครรภมารดาถึง ออยูในครรภมารดาถึง 72 72  ป ป  เมื่อ เมื่อ 
คลอดออกมาจึงเปนคนแกผมหงอกขาวหมด คลอดออกมาจึงเปนคนแกผมหงอกขาวหมด 

n n  คําวา คําวา  เลาจื๊อ เลาจื๊อ  แปลวา แปลวา  อาจารยผูเฒา อาจารยผูเฒา  ปรัชญาเมธี ปรัชญาเมธี  หรือ หรือ 
เด็กแก เด็กแก  คือเปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์เชนเดียวกับเด็กๆ คือเปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์เชนเดียวกับเด็กๆ 
ทานไดรับการศึกษาจากธรรมชาติมากกวาจากครูบา ทานไดรับการศึกษาจากธรรมชาติมากกวาจากครูบา 
อาจารย อาจารย  เปนผูเฉลียวฉลาดตั้งแตเด็ก เปนผูเฉลียวฉลาดตั้งแตเด็ก



ประวัติปรัชญา ประวัติปรัชญา เลาจื๊อ เลาจื๊อ 
n  คัมภีรสําคัญของปรัชญาเตา  เรียกวา  คัมภีรเตาเต็กเก็ง  หรือ  คัมภีร 

เลาจื๊อ  ซึ่งสอนปรัชญาการปกครองและวิถีชีวิตสําหรับประชาชนชั้น 
ปกครอง  ซึ่งบางทีเฉพาะชนชั้นปกครองเทานั้นสามารถอานขอความ 
เหลานั้นเขาใจ 

n  คําสอนท่ีสําคัญยิ่งอันหนึ่งไดแก  เตา  หรือวิถีทาง  ซึ่งเปนบอเกิดของ 
สัตวท้ังปวงและเปนผูคุมครองชีวิตท้ังมวลทั้งท่ีเปนมนุษยและเปน 
ธรรมชาติ  และเอกภาพท่ีเปนพื้นฐานอยางท่ีจะแบงแยกมิได  ซึ่งเปนท่ีท่ี 
ทําใหความขัดแยงกันและความแตกตางกันแหงความมีอยูทุกชนิด 
สลายตัวไปในท่ีสุด



ประวัติปรัชญาขงจื๊อ ประวัติปรัชญาขงจื๊อ 
•  ขงจ๊ือ (สําเนียงจีนกลางเรียก คุงจ่ือ) เกิดเมื่อวันที่ 8 ปกอน พ.ศ.  (551 ปกอน ค.ศ.) 

ในแควนหลู  ปจจุบันอยูในมณฑลชานตุง (ซันตุง หรือ ซัวตุง) ชื่อตัวของขงจ๊ือ คือ 
ชิว หรือ คิว มีฉายาวา จุงหนี่ หรือ ตอนี้ แตชาวจีนเรียกชื่อทานวา คุง หรือ ขง หรือ 
คุงจ่ือ  คุงเปนชื่อแซหรือนามสกุล จ่ือ หรือ จ๊ือ เปนคํายกยอง แปลวา ทานอาจารย 

•  ลัทธิขงจ๊ือ นับวาเปนสิ่งที่สําคัญท่ีสุดของจีน แมจะเกิดภายหลังลัทธิเตา แต 
ประชาชนชาวจีนก็เคารพนับถือลัทธิขงจ๊ือยิ่งกวาลัทธิเตามาก ไมมีใครอีกแลวที่จะมี 
อิทธิพลอยางลึกซึ้งตอชีวิตจิตใจของประชาชนชาวจีนในฐานะเปนสื่อ เปนครู เปนผู 
แปลความหมายวัฒนธรรมและวรรณคดีเกาๆ ในทํานองสรางสรรค และเปนผูหลอ 
หลอมจิตใจและคุณลักษณะของประชาชนชาวจีนไดเทาขงจ๊ือ ลัทธิขงจ๊ือนับตั้งแต 
ไดมีผูยอมรับนับถือกันโดยทั่วๆ ไป ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 5 เปนตนมาแลว กไ็ด 
แผอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจประชาชนชาวจีนตลอดมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้โดยไม 
เคยหยุดชะงักเลย



วรรณกรรมของขงจื้อ วรรณกรรมของขงจื้อ 

n n  งานวรรณกรรมท่ีขงจื้อรวบรวมและชําระสะสางมี งานวรรณกรรมท่ีขงจื้อรวบรวมและชําระสะสางมี 6 6 
เลม เลม เรียกวา เรียกวา วรรณกรรมท้ังหก วรรณกรรมท้ังหก ไดแก ไดแก 

n n  ( (1 1) ) หนังสือแหงความเปลี่ยนแปลง หนังสือแหงความเปลี่ยนแปลง ( (I I Ching Ching) ) 
n n  ( (2 2) ) หนังสือแหงกวีนิพนธ หนังสือแหงกวีนิพนธ ( (Shin Shin Ching Ching) ) 
n n  ( (3 3) ) หนังสือแหงประวัติศาสตร หนังสือแหงประวัติศาสตร ( (Shu Shu Ching Ching) ) 
n n  ( (4 4) ) หนังสือแหงประเพณีพิธี หนังสือแหงประเพณีพิธี ( (Li Li Ching Ching) ) 
n n  ( (5 5) ) ดนตรี ดนตรี ( (Yueh Yueh) ) 
n n  ( (6 6) ) บันทึกฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง บันทึกฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง ( (Ch Ch’ ’un un 

Ch Ch’ ’iu iu) )



คัมภีรทั้งสี่ในปรัชญาขงจื้อ คัมภีรทั้งสี่ในปรัชญาขงจื้อ 
§  คัมภีรสําคัญท่ีเปนหลักปรัชญาขงจ้ือมี 4 เลม เปนคัมภีรที่ลูกศษิยของขงจ้ือ 

รวบรวมแตงขึน้ เรียกวา คัมภีรทั้งส่ี ไดแก 
§  (1) ขงจ้ือ เปนหนังสือรวบรวมคําสอนของขงจ้ือ ที่ศิษยในสมัยหลงัไดรวบรวม 

เขียนขึ้น แนงความคิดของขงจ้ือทั้งหมดจะไดมาจากหนังสือเลมนี้ 
§  (2) หลักแหงทางสายกลาง เปนบทหนึ่งในหนังสือแหงพิธีกรรม ซึง่เช่ือกันวา จ้ือซู 

หลานของขงจ้ือเปนผูเขียนขึน้ 
§  (3) การศึกษาที่ย่ิงใหญ เปนบทหนึ่งในหนังสอืแหงพธิีกรรมเชนเดยีวกัน 
§  (4) เมงจื้อ เปนหนังสือรวบรวมคาํสอนของเมงจ้ือนกัปราชญาคนสําคัญรองจาก 

ขงจ้ือ



ปรัชญา ปรัชญาของมอจื๊อ ของมอจื๊อ 
l lมอจื๊อ มอจื๊อ ( (Mo Tzu Mo Tzu  / / ประมาณ ประมาณ พ พ..ศ ศ.. 37 37- -152 152) )  เดิมทีเดียวเรียกกันวา เดิมทีเดียวเรียกกันวา “ “มอ มอ 

ตี ตี” ” ( (Mo Mo ti ti) ) เกิดเมื่อขงจื๊อถึงแกกรรม เกิดเมื่อขงจื๊อถึงแกกรรม 2 2- -3 3 ป ป และถึงแกกรรมกอน และถึงแกกรรมกอนเมงจื๊อ เมงจื๊อ 
เกิด เกิด 2 2- -3 3 ป ป เชนกัน เชนกัน เขาใจวาทานเปนชาวแควนซุง เขาใจวาทานเปนชาวแควนซุง ( (Sung Sung) ) หรือแควนหลู หรือแควนหลู 
( (Lu Lu) ) 
lปรัชญาของมอจื๊อนับวาเปนอันตรายท่ีสุดของปรัชญาขงจื๊อ เพราะ 

มอจื้อเปนนักปรัชญาจีนคนแรกท่ีตอตานแนวความคิดของขงจื้อ 
lในขณะที่ขงจื้อเปนนักปญญาชนในหมูขุนนางน้ัน สวนมอจื้อเปน 

ปญญาชนในหมูนักรบ 
lขงจื้อเปนผูที่ใหเหตุผลและความถูกตองแกอารยธรรมโบราณ ในขณะ 

ท่ีมอจื้อเปนผูท่ีวิพากษวิจารณอารยธรรมโบราณเหลาน้ัน



ปรัชญาของ ปรัชญาของ เมงจื๊อ เมงจื๊อ 
เมงจื๊อ  (Meng Tzu / Mencuis  ประมาณ  ค.ศ. 371 
289  กอน พ.ศ)  เปนนักปราชญคนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงของจีน  เปนคน 
พื้นเมืองในรัฐโซว  ซึ่งอยูทางตอนใตของจังหวัดชานตุงทางภาคตะวันออก 
ของจีนในปจจุบัน  ทานเกี่ยวโยงกับขงจื้อโดยการศึกษากับลูกศิษยของจื้อซู 
ซึ่งเปนหลานชายของขงจื้อ 
ทานพรอมดวยศิษยไดเขียนหนังสือขึ้นเลมหนึ่งชื่อวา  เมงจื้อ  ซึ่งเปน 
บันทึกการสนทนาระหวางเมงจื้อกับเจาผูครองนครรัฐในสมัยนั้นและคํา 
สนทนาระหวางเมงจื้อกับลูกศิษย  ภายหลังหนังสือเลมนี้ไดรับการยกยอง 
ใหเปนคัมภีรเลมหนึ่งในคัมภีรท้ัง 4  ของปรัชญาขงจื้อ  และไดใชเปน 
พื้นฐานของการศึกษาแบบขงจื้อมานานนับพันป



ปรัชญาของ ปรัชญาของซุนจื้อ ซุนจื้อ 
n  ซุนจื้อ (Hsun Tzu) (298-238 กอน ค.ศ) มีชื่อเดิมวา 

ควง (K’uang) หรือรูจักกันดีในอีกชื่อหนึ่งวา ซุนชิง 
(Hsun Ch’ing) เปนคนในรัฐเชา (Chao) ซึ่งอยูทาง 
ตอนใตของจังหวัดโฮเปย (Hopei) และจังหวัดชานสี 
(Shansi) ในปจจุบัน 

n  งานขียนท่ีสําคัญชื่อวา ซุนจื้อ (The Hsun Tzu) มี 
ท้ังหมด 32 บท เปนงานเขียนท่ีใหรายละเอียดและ 
ลําดับเหตุผลทางความคิดของซุนจื้อ ซึ่งสันนิษฐาน 
วาทานอาจจะเปนผูแตงโดยตรงก็ไดป



ปรัชญาญ่ีปุน ปรัชญาญ่ีปุน 
•  สิ่งท่ีเปนสัญลักษณทางกายภาพและจิตภาพ ซึ่งแสดงภาพปรัชญาของ 

ญ่ีปุน  ซึ่งปรากฏใหเห็นเปนภาพชีวิตของคนญ่ีปุนมี 3  สิ่ง  คือ 
•  1.  ดอกซากุระ  (Sakura – no hana)  แสดงถึง 

ความเชื่อของคนญ่ีปุนวา  ซากุระคืออัญมณีของฤดูใบไมผลิ  เปนดอกไม 
ท่ีเปนเหมือนวิญญาณของคนญ่ีปุน  ดวงวิญญาณท่ีมีสามัคคีรส  คือ 
การเกิดรวมกัน  รวมตายดวยกัน  คนญ่ีปุนจึงควรสํานึกรวมชาติคือ 
ภาวะเกิดพรอมกัน  อยูรวมกัน  และตายพรอมกัน  เหมือนซากุระขณะ 
ผลิบาน  ขณะบาน  และรวงโรยไปพรอมกัน  สัญลักษณทางกายภาพนี้ 
อาจมีกับดอกไมอื่นๆ  ในท่ีอื่น  แตคนญ่ีปุน  ไมมีความภูมิใจและไมมี 
ความรักดอกไมชนิดใดเทาดอกไมชนิดนี้



ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาญี่ปุน 

l  2.  ดารูมา  (Daruma)  เปนคําท่ีเพี้ยนมาจากคําวา  ธรฺม  ในภาษาสันสกฤต 
เปนคําท่ียอมาจากชื่อของทานโพธิธรรม  ปรมาจารยของพุทธศาสนานิกายเซน 
ผูนําคําสอนนิกายนี้มาจากอินเดีย  เขาสูประเทศจนี  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 
แลวภายหลังเขาสูญี่ปุนเมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 13 

l  ดารูมา  เปนตุกตาลมลุก  เมื่อกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2  ตุกตาแบบนี้ยังไมเปนที่ 
นิยม  เพิ่งมานิยมแพรหลายมากขึน้ภายหลังญี่ปุนแพสงคราม  แตกอนตุกตาดารู 
มา  มีความหมายเพียงสอนคนใหเกิดความเพียร  มีวิริยะไมทอถอยในการบําเพ็ญ 
ธรรม  โดยกําหนดลักษณะลมลุกของตุกตาที่ลมแลวลุกขึ้นได



ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาญี่ปุน 
l  3.  มิกาโด  (Mikado)  เปนสัญลักษณทางจิตวิญญาณ 

แปลวา  จักรพรรดิ  หมายถึง  จักรพรรดิญ่ีปุนเทาน้ัน  ตาม 
ประวัติศาสตรชาติญ่ีปุน  ในสวนท่ีเปนเทพนิยาย  คนญ่ีปุนยอมรับ 
วา  มิกาโด  คือ  สถาปนิกของชาติ 

l  องคมิกาโด  มีฐานะ 5  ประการ  คือ  (1)  เปนเทพสวรรค  (2) 
เปนพระเจา  (3)  ทรงผูกพันอยูกับพระเจาอ่ืนๆ  (4) 
ทรงรวมกับมหาเทพอะระเตระสโุอมิคะมิ  ปกครองโลก  (5)  ทรง 
เปนบอเกิดของคนญ่ีปุนท้ังปวง



ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาญี่ปุน 
l  ปรัชญาญี่ปุนสวนใหญน้ันไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน  ปรัชญาจีน 

นับวาเปนแมหรือเปนบอเกิดของปรัชญาญี่ปุน 
l  บรรดาวัฒนธรรมความเปนอยู  ธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายของเกาหลี 

และจีนน้ัน  มีส่ิงหนึ่งที่เห็นวาเกี่ยวเน่ืองกันมีความผสมผสานกัน  และเปน 
มรดกตกทอดแกกันและกัน  ที่สําคัญอยางย่ิง  คือ  ปรัชญาธรรมทางศาสนา 
อันเกี่ยวกับเรื่องโลกธาตุ  ที่ชาวญี่ปุนนํามากลั่นกรองทําเปนรูปและสราง 
ศาสนาของตนขึ้นมาใหม  คือ  ศาสนาชินโต  ในภายหลัง 

l  แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง  และเตา  คือ  ปรัชญาธรรมเบื้องตนของจีนที่ญี่ปุน 
นําเขาไปสรางเปนรูปแบบของศาสนาชินโตเรื่องหนึ่ง



ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาญี่ปุน 
l  จีนและเกาหลี  นับถือธรรมชาติทุกอยางที่เกิดขึ้นตามระบบของโลกธาตุ 

ดังกลาว  วามีวิญญาณ  ในจํานวนธรรมชาติเหลาน้ัน  มีฟากฟา  หรือสวรรค 
(จีนเรียกชางตี่)  ถือวาเกิดขึ้นตามระบบเดียวกัน  แตเปนวิญญาณสูงสุดกวา 
วิญญาณทั้งหลาย 

l  เมื่อจีนตั้งเปนอาณาจักรมีระบบปกครองโดยจักรพรรดิขึ้น  จีนก็ยกยอง 
จักรพรรดิของตนใหมีฐานะเปนโอรสสวรรค  เมื่อชาวญี่ปุนเขามาพบระบบ 
น้ีขึ้นในเมืองจีน  นําเอาปรัชญาความจงรักภักดีตอสวรรคหรือโอรสของ 
สวรรคเขาไปไวเปนปรัชญาระบบจักรพรรดิ  (มิกาโด)  ในศาสนาชินโตของ 
ตนดวย



ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาญี่ปุน 
l  เมื่อญี่ปุนไดรับพระพุทธศาสนามหายานไปจาก 
ประเทศเกาหลีและประเทศจีน  ปรัชญาธรรมของ 
พุทธศาสนามหายานยังเขาไปผสมผสานกับศาสนา 
ชินโตดั้งเดิมของตนอีกสวนหน่ึง 
l  บอเกิดของปรัชญาของญี่ปุน  คือ  ระบบโลกธาตุและ 
พุทธศาสนามหายาน  ที่ญี่ปุนรับมาจากจีนและเกาหลี 
แลวสกัดขึ้นมาเปนของตนเอง


