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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนี้ สรุปได้ว่า แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทได้รับอิทธิพลจากระบบปรัชญา
แบบเดิมและวรรณคดีตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เป็นปรัชญาเชิงวิเคราะห์ เป็นจิตนิยม บูรณนิยม บูรณวาท หรืออ
ทวินิยม ส่วนแนวคิดและปรัชญาของสวามี วิเวกานันทะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเวทานตะและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา อภิปรัชญาของท่านเป็นจิตนิยม เพราะถือว่าความจริงเป็นเรื่องของจิต แต่จิตกับวัตถุยังอิง
อาศัยกันและกัน  
ค าส าคัญ : แนวคิดและปรัชญา, ศรีออโรพินโท, สวามี วิเวกานันทะ 
ABSTRACT 

This paper consists of the concepts and the philosophies of Sri Aurobindo which 
were influenced by traditional philosophies and Western Literature. It was an analytic 
philosophy, liberalism, and aphorism. Vivekananda was influenced by Buddhist doctrines and 
Buddhist scriptures. His metaphysics is hypnotic because the truth is a matter of mental. But 
mental and physical are related to each other. 
Keywords: concepts and philosophies, Sri Aurobindo, Vivekananda 
 
1. ประวัติโดยย่อของศรีออโรพินโท 
 ศรีออโรพินโทเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2415 ที่เมืองโกนนคร รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศ
อินเดีย มีความสามารถพิเศษด้านภาษาจนสามารถแต่งโคลงเป็นภาษากรีซและภาษาลาตินได้อย่างสวยงาม 
ต่อมา เข้ารับราชการที่รัฐบาโรดา แล้วได้ใช้เวลาในช่วงนั้นท าการศึกษาปรัชญาอินเดียไปพร้อมกันด้วย จนใน
ที่สุดช่วงบั้นปลายชีวิต ศรีออโรพินโทจึงด าเนินชีวิตอย่างสมถะและบ าเพ็ญตนเป็นโยคีแสวงหาความจริง
จนกระท่ังสิ้นชีวิตในปี พ.ศ. 2493 รวมอายุได้ 78 ปี 
2. แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโท 
 แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทเกิดขึ้นจากการได้รับอิทธิพลหลายด้าน สืบเนื่องจากว่าชีวิตใน
วัยเยาว์ของเขาได้รับการศึกษาในเรื่องปรัชญาและวรรณคดีตะวันตกมาโดยเฉพาะและมีความคุ้นเคยกับระบบ
ความรู้ต่างๆ อีกมากมายด้วย แนวคิดและปรัชญาของเขาจึงเป็นแนวปรัชญาเชิงสังเคราะห์และเป็นปรัชญา
แบบจิตนิยม เพราะถือแนวความแท้จริงเป็นเพียงเรื่องทางจิตเท่านั้นและเป็นปรัชญาแนวจิตนิยมเพราะถือว่า
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อุดมคติทางจิตเท่านั้นเป็นเรื่องหลักส าหรับมนุษยชาติ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส าหรับ
แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโท ผู้เขียนจึงจักน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องนี้เป็นประเด็นๆ ไป 
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและปรัชญาเรื่องสัจจิตานันทะ 
 ศรีออโรพินโทถือความแท้จริงเป็นเรื่องทางจิตเท่านั้น แต่เขาก็ยอมรับว่าวัตถุก็มีความจริงอยู่ด้วย
เหมือนกัน โดยวัตถุกลายเป็นสิ่งแท้จริงส าหรับจิตและจิตก็กลายเป็นสิ่งแท้จริงส าหรับวัตถุด้วย  ส่วนวิธีที่จะ
เข้าถึงสิ่งนั้นได้ก็ต้องประคองตัวอยู่บนฐานของศรัทธา ซึ่งต้องเป็นศรัทธาที่มีเหตุผลอยู่ในตัวเองด้วยคือเมื่อ
มนุษยชาติมีศรัทธาเป็นฐานสนับสนุนอย่างสมบูรณ์แล้ว ศรัทธานั้นจะกลายมาเป็นความรู้และเป็น
ประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์ได้นั่นเอง ดังนั้น ศรีออโรพินโทจึงอธิบายว่าสิ่งแท้จริงมีอยู่ 8 ระดับ คือ 1. ภาวะแท้จริง 
2. ญาณพล 3. อานันทะ 4. อภิจิต 5. จิต 6. กระบวนการทางจิต 7. ชีวิต และ 8. วัตถุ โดยระดับที่ 1 -4 เป็น
ระดับสูงและเป็นระดับที่วิวัฒน์ก าลังด าเนินไป ส่วนระดับที่ 5 -8 เป็นระดับต่ า ซึ่งเป็นระดับที่กระบวนการ
วิวัฒน์ผ่านไปแล้ว และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือศรีออโรพินโทเชื่อว่าสวรรค์ (ความแท้จริง) มาจากภาวะ
บริสุทธิ์ โดยผ่านพลังความรู้และอานันทะ (ความเบิกบาน) และผ่านสื่อกลางสร้างสรรค์ของอภิจิตเข้าสู่ความ
จริงในเอกภพ กล่าวคือภาวะบริสุทธิ์ ได้แก่ สิ่งสากล เมื่อเราปลดเปลื้ องตัวเราจากสายตา เป็นบุคคลและ
อหังการ แล้วมองโลกด้วยสายตาของผู้แสวงหาความจริง ปราศจากกิเลส ไม่มีการมุ่งหวังใดๆ อย่างน้อยที่สุด
จะต้องรู้ว่ามีพลังงานไร้ขอบเขตอยู่เฉพาะหน้าเรา เป็นกัมมันตภาพที่ไม่จ ากัด ฉายตัวเองอยู่ท่ามกลางกาลาว
กาศ (กาละและเทศะ) เราจึงพบว่ามีภาวะที่ไม่จ ากัด อยู่เหนืออาณาจักรอหังการของเรา พลังความรู้คือจิตนี้
ได้แก่กฎที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ สิ่งนี้เรียกว่าจอมมารดา (The Mother) และเป็นทิพยศักติซึ่งเป็น
กฎอยู่เบื้องหลังของกระบวนการทางโลก ทิพยศักตินี้สร้างและพิทักษ์เอกภพ อานันทะคือพรหมเป็นอานันทะ
ไม่จ ากัดหรือเป็นความเบิกบานของพลังสร้างสรรค์ไม่จ ากัด ศรีออโรพินโทกล่าวว่าโลกเกิดขึ้นจากอานันทะคือ
ความเบิกบาน อานันทะนี้เองพิทักษ์โลก และอานันทะอีกเหมือนกันที่เป็นเป้าหมายของโลกและเป็นจุดสุดยอด
ของโลก อานันทะท าหน้าที่สร้างสาระแท้ของทุกกัมมันตภาพและเน้นถึงภาคความเบิกบานของสัจจิตานันทะ
คือการแสดงออกของพรหมด้วย 

2. แนวคิดและปรัชญาเรื่องการสร้างโลก 
 การสร้างโลกมีกระบวนการ 2 ประการ คือ 1. กระบวนการที่วิวัฒน์จากรูปธรรมไปสู่ฐานะที่สูงขึ้น  
เรียกว่ากระบวนการวิวัฒน์ 2. กระบวนการที่จิตแผ่ลาดลงไปสู่รูปธรรม เรียกว่ากระบวนการปฏิวิวัฒน์ ศรีออ
โรพินโทเข้าใจว่าการกล่าวถึงก าเนิดและความเติบโตทางจิตทั้งหมดต้องกล่าวถึง 2 สิ่งนี้คือต้องกล่าวถึงอุดมคติ
ที่สามารถบรรลุได้และต้องยอมรับว่าอุดมคตินั้นเป็นสิ่งแท้จริง เป็นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติของเราแม้ว่าบางครั้งเรา
จะลืมเลือนไป พร้อมทั้งจะต้องยอมรับว่ามีกระบวนการทางจิตที่แผ่ปกคลุมลงมาสู่โลก เพราะกระบวนวิวัฒน์
ขึ้นไปนั้นมีกระบวนการทางจิตเป็นตัวก าหนด เราไม่อาจจะอยู่เหนือฐานของวิญญาณได้ ถ้าวิญญาณไม่ปกคลุม
ลงมาสู่พวกเรา 

3. แนวคิดและปรัชญาเรื่องการวิวัฒน์ของโลก 
 กระบวนการวิวัฒน์เป็นการแสดงถึงกระบวนการปฏิวัฒน์อยู่ในตัวด้วย กระบวนการวิวัฒน์จะมีได้ก็
ต่อเมื่อมีกระบวนการปฏิวัฒน์เกิดขึ้นพร้อมกัน ฝ่ายต่ ากว่าไม่อาจวิวัฒน์ฝ่ายที่สูงกว่าได้ ฝ่ายที่สูงกว่าไม่ลงไป
สัมพันธ์กับฝ่ายต่ ากว่าก่อน เพราะวิวัฒน์จะมาจากความไม่มีอะไรมิได้ วิวัฒน์จะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผล
ไม่ได้ ที่ส าคัญใครๆ ไม่สามารถท าลายกฎที่ว่า “ไม่มีอะไรมาจากความไม่มีอะไร” วิวัฒน์คือกระบวนการ
ปฏิโลมหรือกระบวนการปฏิกิริยาต่อกระบวนการจากเบื้องต้น และสิ่งสุดท้ายของกระบวนการคือจุดเริ่มต้น
ของกระบวนการวิวัฒน์ ซึ่งการวิวัฒน์นี้มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 แบบซ้ าซ้อน ถือว่ามีรูปแบบชนิดเดียวกัน 
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มีผลเหมือนเดิม มีภาวะเหมือนเดิม แบบที่ 2 แบบบังเอิญ ถือว่าแต่ละขั้นของวิวัฒน์มีบางสิ่งปรากฏเป็นผล
ออกมาในรูปใหม่ แบบที่ 3 แบบจักรกล ถือว่าทุกสิ่งอยู่ในเงื่อนไขของความบังเอิญ และแบบที่ 4 แบบอันต
วิทยา ถือว่าทุกสิ่งผูกพันกับเป้าหมายสูงสุด เมื่อกระบวนการวิวัฒน์เป็นไปในลักษณะนี้ ชีวิตสวรรค์ (ทิพยชีวิน) 
หรือสรรพมุกติจึงจะเป็นไปได้ การเติบโตทางวิญญาณและบรรลุโมกษะของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่
โมกษะสากลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกระบวนวิวัฒน์เป็นไปครอบโลกในทุกด้านและทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
เท่านั้น 

4. แนวคิดและปรัชญาเรื่องมายาและลีลา 
 การสร้างโลกมิใช่อะไรอ่ืน เป็นเพียงการแสดงออกของอานันทะคือความเบิกบานเท่านั้น ความเบิก
บานเป็นสิ่งเร้นลับในการสร้างโลก เป็นมูลฐานของการเกิด เป็นเหตุด ารงอยู่ในภพ และเป็นจุดจบของการสร้าง
โลก งานสร้างโลกคือกีฬาที่เบิกบานของพระเจ้าที่เรียกว่าลีลา โลกที่สร้างขึ้นที่มีเป้าหมายคืออานันทะเป็นโลก
มายา มายาเป็นพลังของสัจจิตานันทะ ซึ่งไม่สามารถรู้การบรรลุและวัดรูปแบบต่างๆ ของโลกท่ีมาจากภาวะไม่
จ ากัดได้ เพราะการอธิบายเรื่องมายามีเป็นลักษณะแบบนี้ ศรีออโรพินโทจึงเข้าใจว่าทุกอย่างมาจากภาวะของ
สิ่งสูงส่ง เป็นสิ่งให้ก าเนิดปรากฏการณ์ ทุกสิ่งอยู่ในภาวะสูงส่ง และสิ่งสูงส่งนั้นก็มีและเป็นอยู่ในทุกสิ่งเพ่ือกีฬา
ของสิ่งแท้จริงโดยสิ่งแท้จริง เพ่ือความรู้โดยความรู้ เพ่ือพลังโดยพลัง เพ่ือความเบิกบานโดยความเบิกบาน  

5. แนวคิดและปรัชญาเรื่องมนุษย์ 
 ศรีออโรพินโทเข้าใจว่ามนุษย์ตามที่รู้จักและปรากฏแก่สายตาพวกเรานั้น มิใช่มนุษย์ที่แท้จริงและมิใช่
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยตัวมนุษย์เองไม่สามารถที่จะรู้จักตัวเองได้อย่างถูกต้องเสมอไป ดังนั้น เขาจึงแบ่งภาวะ
ของมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสูงเป็นชีวาตมาและส่วนต่ าเป็นภาวะเชิงจิตวิทยา ส่วนสูงคือลักษณะ
แท้จริงของมนุษย์ มีมาก่อนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เป็นส่วนที่ท าให้เกิดกระบวนการวิวัฒน์ขึ้น และส่วนต่ า
ก็ท าให้มนุษย์ปรากฏเป็นโลกมนุษย์ เมื่อมองจากระดับสูงของวิวัฒน์ ท าให้ปรากฏเป็นความแตกต่างระหว่าง
ด้านนอกกับด้านใน โดยเฉพาะด้านในนั้นนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบของอาตมันแท้ของมนุษย์ อีกประการหนึ่ง 
ชีวาตมันคือประกายทิพย์ของปรมาตมัน ชีวาตมันปรากฏเป็นชีวิตและกระบวนการทางจิตของแต่ละบุคคล  
ตามทัศนะของศรีออโรพินโท มนุษย์มีอัตตาอยู่ 3 ระดับ คือ 1) อัตตาภายนอก 2) อัตตาภายใน (เชิงจิต ) และ 
3) อัตตาทิพย์หรือชีวาตมา อย่างที่ 1 เป็นธรรมชาติทางกายภาค อย่างที่ 2 และ 3 เป็นธรรมชาติทางวิญญาณ 
อย่างที่ 2 เป็นธรรมชาติทางวิญญาณในระดับวิวัฒน์ก าลังเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นๆ อย่างที่ 3 เป็นทิพยศักยภาพ ซึ่ง
ปรากฏในขั้นสุดท้าย 

6. แนวคิดและปรัชญาเรื่องกรรมและการอุบัติใหม่ 
 ศรีออโรพินโทกล่าวว่าการเกิดใหม่อยู่ในกระบวนการของวิวัฒน์ หมายความว่าการเกิดใหม่คือจุดหนึ่ง
ของกระบวนการวิวัฒน์และเป็นจุดหนึ่งของการยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น วิวัฒน์นี้เมื่อถึงระดับการพัฒนาจิตและ
ก าลังจะเข้าถึงระดับอภิจิตนั้น การถือก าเนิดคือพาหะที่จะท าให้กระบวนการวิวัฒน์ด าเนินต่อเนื่องไป การอุบัติ
ใหม่หรือการเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องความจ าเป็นด้านกายภาคส าหรับอาตมันและเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับความ
เจริญเติบโตทางวิญญาณด้วย ซึ่งมิใช่เพียงแต่สักว่าเกิดเป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องหมายถึงการเกิดเป็นมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่องด้วย เพราะในกระบวนการวิวัฒน์จะอาศัยเพียงชาติเดียวย่อมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาวิญญาณให้
สมบูรณ์ ดังนั้น ในปัจจุบัน มนุษย์ที่เข้าถึงชีวิตทางวิญญาณก็ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนจนกว่าจะเข้าถึงอภิจิต  
ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่การเดินทางตลอดทุกระดับจะเกิดขึ้นในชีวิตเดียว อย่ างเรื่องชีวิตในปัจจุบัน การเกิด
ใหม่มิใช่การครองร่างใหม่ทันทีหลังจากตาย เพราะมีการเพ่ิมบุคลิกภาพใหม่ๆ มีภาวะทางสรีระเป็นพิเศษ โดย
ไม่ต้องครองร่างใหม่ กล่าวคือมีความเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้สามารถแสวงหาพลังพิเศษเหนือธรรมชาติของ
ตัวเองได้คือสามารถสืบต่อชีวิตโดยไม่ต้องมีสรีระทางกายภาคแต่อย่างใดนั่นเอง ส่วนเรื่องกรรมนี้ก็มี
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ความส าคัญทั้งในทางอภิปรัชญาและทางศีลธรรม โดยถือว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะยอมรับกฎเรื่องนี้ทั้งด้าน
อภิปรัชญาและศีลธรรม เพราะทุกคนเป็นสิ่งที่เขาท าให้กับตนเอง ตนในอดีตเป็นบิดาของตนในปัจจุบันและตน
ในปัจจุบันเป็นบิดาของตนในอนาคต ทุกคนเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านไว้ เขาได้รับสิ่งเขาได้ท าไว้ เขาได้ประโยชน์
จากสิ่งที่เขาท าไว้ นี้คือกฎแห่งกรรม กฎของการกระท า กฎของพลังธรรม ซึ่งหมายถึงพลังร่วมแห่งภาวะหรือ
ธรรมชาติแห่งลักษณะนิสัยของเขา 

7. แนวคิดและปรัชญาเรื่องอภิจิต 
 อภิจิตคือความรู้สัจจะอันสูงส่ง อภิจิตนี้บางทีเรียกว่าผู้สร้างโลกหรือความคิดสร้างโลก จิตวิวัฒน์ขึ้นไป
หาอภิจิตได้ เพราะอภิจิตมีอยู่ในฐานะเป็นศักยภาพนั่นเอง จึงสามารถบันดาลให้จิตวิวัฒน์ไปหาอภิจิตได้ และ
การที่จิตจะวิวัฒน์ไปสู่ระดับอภิจิตได้นั้นมิใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ในทันทีทันใด เพราะจิตเคยสังกัดอยู่ในระดับต่ า
แล้วจะต้องวิวัฒน์ไปสู่ระดับสูง จึงจ าเป็นจะต้องมีข้ันกลางระหว่างจิตกับอภิจิตคือต้องมีจิต อุตรจิต ประภัสสร
จิต อัชฌัตติกญาณ อนุตรจิต กล่าวคือจิตตามที่รู้กันนั้นมักมีความรู้เป็นสาระส าคัญ (พิชาน) ท าหน้าที่วั ด  
ก าหนดและแยกรูปแบบของสิ่งทั้งหลายจากหน่วยรวมออกเป็นหน่วยย่อย จิตท าหน้าที่รับรู้ ท าหน้าที่คิดสิ่ง
ทั้งหลายโดยแยกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นรายย่อย บางครั้งจิตอยู่เหนือพฤติกรรมของตัวเอง และการที่จิตแปร
สภาพสูงขึ้นนั้นมักมีเงื่อนไขคือจิตมีความสามารถและรู้จักความสามารถของตนเองคือการปรากฏของสิ่งที่
เรียกว่าจิตที่สูงกว่า (อุตรจิต) จิตชนิดนี้ไม่มีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่จิตระดับแรกท าอยู่ จิตระดับที่ 2 (อุตร
จิต) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งตรงไปยังการบูรณาการลักษณะเด่นของจิตชนิดนี้คือสร้างความคิดแบบกลุ่ม เป็นการ
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับความคิด จิตที่มีประกายสว่างโชติช่วงชัดเจน มีลักษณะในเชิง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางความคิด ค่อยๆ เปิดเผยจุดประสงค์ของตัวเองโดยล าดับอย่างช้าๆ แต่ต้องการ
ความรู้ประจักษ์อย่างฉับพลันโดยตรง ขั้นต่อไปที่จะวิวัฒน์ไปถึงคือขั้นที่จิตโชติช่วง (ปภัสสรจิต) ในขั้นนี้จิต
ไม่ได้ท างานทางความคิดอย่างแต่ก่อน แต่ท างานแบบวิทัศน์ อัชฌัตติกญาณท าหน้าที่ของเหตุผลและสติปัญญา
บางอย่าง มีข้อต่างกันคือการเข้าถึงเป้าหมายโดยตรงไม่ต้องมีสื่อกลางอย่างเรื่องเหตุผล แต่ยังไม่ใช่
กระบวนการที่สมบูรณ์ อัชฌัตติกญาณยังไม่ใช่ความรู้ที่สูงสุด คือ ประการแรก อัชฌัตติญาณยังมัวหมองได้
เพราะมนินทรีย์ยังเข้าแทรกแซงอยู่ จนท าให้มองไม่เห็น อัชฌัตติกญาณที่จะบริสุทธิ์และอิสระจากความคิด
ต่างๆ อย่างสมบูรณ์นั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ประการที่ 2 รังสีของอัชฌัตติกญาณมีความฉับไว รวดเร็ว 
และอยู่ในระยะสั้นเหลือเกินจนยากที่จะเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของอัชฌัตติญาณได้ ประการที่  3 
ก่อนอัชฌัตติกญาณจะมีโอกาสแสดงออกในวิถีทางของเหตุนั้นเป็นการกลับหน้ามือเป็นหลังมือ แต่อัชฌัตติก
ญาณมีอุปกิเลสอยู่ค่อนข้างสูง อภิจิตคือการเคลื่อนไหวสูงสุดของการแปรสภาพทางวิญญาณแบบจักรกล แต่ใน
ขั้นสูงสุดเป็นเรื่องทางจิตเท่านั้น ดังนั้น ความรู้ของอภิจิตจึงมีลักษณะสากล แต่อนุตรจิตขาดลักษณะบูรณาการ 
ความรู้ของอนุตรจิตให้เป็นความรู้ครอบโลกที่สามารถรวมความแตกต่างและข้อขัดแย้งต่างๆ เข้าด้วยกันได้   
ความรู้อภิจิตคือโลกทัศนะที่เข้าใจทุกอย่างอย่างครอบคลุมและเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจิตต่ ากว่าอภิจิต อภิจิตสูง
กว่าจิต จิตพยายามวิวัฒน์ไปหาอภิจิต ในกระบวนการวิวัฒน์นี้จะเริ่มออกจากอวิทยาไปจรดที่อภิจิต ซึ่งอวิทยา
นี้เองท าให้เรากลับลงไปอยู่กับมายาของอหังการ 

8. แนวคิดและปรัชญาเรื่องอวิทยา 
 อวิทยาคือฐานะอย่างหนึ่งพร้อมที่จะวิวัฒน์เข้าถึงแดนของวิทยา ส่วนการบรรลุอภิจิตคือสิ่งหนึ่งที่อ
วิทยาแสวงหาและก าลังแปรสภาพเป็นความรู้ เช่นเดียวกันกับความมืดที่ก าลังแปรสภาพเป็นความสว่าง  
อวิทยามีศักยภาพที่จะแปรเป็นความรู้ได้เช่นเดียวกันกับความมืดที่ก าลังแปรสภาพเป็นความสว่าง เพราะอ
วิทยามีศักยภาพเพียงพอที่จะแปรสภาพเป็นความรู้อยู่แล้ว อวิทยาเรียกว่าอวิทยาในความหมายระดับหนึ่ง 
เพราะไม่รู้ญาณทัศนะในระดับอภิจิต ศรีออโรพินโทได้ค้นพบอวิทยาในตัวเรา 7 ลักษณะดังนี้ 1. อวิทยามูลฐาน 
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ได้แก่ การด ารงชีวิตในแต่ละวัน เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นจริงอย่างแท้จริง เราไม่รู้จักสิ่งสัมบูรณ์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ
ความมีความเป็นทั้งหมด อวิทยานี้เรียกว่าอวิทยามูลฐาน เพราะเป็นฐานของอวิทยาอ่ืนๆ ทุกชนิด และอวิทยา
อ่ืนๆ ก็เกิดจากอวิทยามูลฐานนี้เอง 2. อวิทยาในเอกภพ ได้แก่ อวิทยาในสิ่งสัมบูรณ์ อวิทยาในเอกภพเป็นอวิ
ทยาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแท้จริงของเอกภพ 3. อวิทยาในอหังการ ได้แก่ การไม่รู้ธรรมชาติแท้จริงของอาตมัน 
เราถือเอาภาวะทางจิตคืออหังการว่าเป็นอาตมันจริงๆ ส่วนสิ่งอ่ืนนอกจากนั้นมิใช่อาตมัน 4. อวิทยาในกาละ 
ได้แก่ เราไม่รู้จักธรรมชาตินิรันดรของตัวเอง ความไม่รู้สิ่งแท้จริงดังกล่าวมีรากฐานมาจากกาละ  5. อวิทยาทาง
จิตวิทยา ได้แก่ เรามองพฤติธรรมว่าเป็นลักษณะแท้จริงของคนเรา ประสาทสัมผัสเป็นแหล่งให้ประสบการณ์
มากที่สุด ในระดับของอวิทยานี้ยังถูกพฤติกรรมผิวเผินครอบง าอยู่มาก จนท าให้ลืมความรู้สึกรับผิดชอบ 
ความรู้ใต้ส านึก และความรู้กว้างขวาง 6. อวิทยาในสันดาน ได้แก่ อวิทยาที่หยั่งรากลึกลงในสันดานคือร่างกาย
หรือพลังชีวิตหรือไม่ก็เป็นจิต แต่เราไม่รู้ความจริงแท้และองค์ประกอบชีวิตที่ลึกซึ้ง ด้วยองค์ประกอบส่วนลึก
คือสันดานนี้เป็นตัวการสร้างพฤติกรรมต่างๆ ทางร่างกาย ทางชีวิต และทางจิตใจของคนเรา และ  7 . อวิทยา
ภาคปฏิบัติ ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตภาคปฏิบัติทอนลงสู่ความรกชัฏ เพราะในชีวิตภาคปฏิบัติ มีแต่ความยุ่ง
เหยิง ไม่มีระเบียบ ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ท่องเที่ยวอยู่ห้วงแห่งความผิดพลาด ห้วงแห่งตัณหา ความกระเสือก
ระสนดิ้นรน ความล้มเหลว ความสุข ความทุกข์ และบาปกรรม 

9. แนวคิดและปรัชญาเรื่องโยคะบูรณาการ 
 โยคะคือความรู้ชัดซึ่งสวรรค์ ความรู้ชัดซึ่งเอกภาพ ปรัชญาโยคะถือว่าความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่คือการ
แยกสิ่งจ ากัดออกจากสิ่งไม่จ ากัด และโยคะตามเป้าหมายพ้ืนฐานของศรีออโรพินโทมีดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่
ชัดเจนว่ากระบวนการวิวัฒน์นั้นมุ่งเข้าถึงอภิจิต โยคะมุ่งเพ่ือเข้าถึงฐานะของอภิจิตนี้ 2. เขาเชื่อว่าเป้าหมายสุด
ของกระบวนการวิวัฒน์คือชีวิตสวรรค์ที่จุดนี้ชีวิตจะมีอิสรภาพ 3. ศรีออโรพินโทถือว่ากระบวนการพัฒนาชีวิต
ในความหมายหนึ่งคือการปฏิบัติโยคะนั่นเอง 4. โดยปกติการปฏิบัติโยคะต้องค่อยเป็นค่อยไป โยคะมิได้มุ่ง
หมายเพ่ือรู้ชัดซึ่งพระเจ้าเท่านั้น แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งภายในและภายนอกจนกว่าทิพยภาวะจะ
ปรากฏชัดขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของทิพยญาณ ส่วนโยคะบูรณาการตามทัศนะของศรีออโรพินโทมีดังนี้   
1. โยคะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มิได้กล่าวถึงการสวดมนต์ภาวนา โยคะของศรีออโรพินโทเป็นโยคะ
ภายใน ต้องมีศีลมีความบริสุทธิ์ของวิญญาณเป็นหลักส าคัญ 2. โยคะมิใช่มุ่งแต่รู้ความแตกต่าง แต่มุ่งรู้ความ
จริงทางวิญญาณ แม้ของสิ่งมิใช่อาตมันด้วย 3. ปรัชญาโยคะส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่ต้องการคือการอยู่เหนือโลก
ทางสรีระ แต่ศรีออโรพินโทเชื่อว่าเป้าหมายของโยคะคือการเข้าถึงอภิจิต 4. ศรีออโรพินโทเห็นว่าการสหภาพ
กับสวรรค์ทางวิญญาณนั้นเกิดขึ้นได้ในร่างกายคือในขณะที่ความรู้โชติช่วงขึ้นนั่นเอง 5. เป้าหมายของโยคะคือ
อิสรภาพของแต่ละคน ศรีออโรพินโทกล่าวว่ามิใช่อิสรภาพของเฉพาะบุคคล เป้าหมายที่สมบูรณ์ต้องเป็น
อิสรภาพของมนุษยชาติคือการมีทิพยชีวัน 6. กระบวนการของโยคะคือโยคะ หมายถึง ความเพียรเพ่ือให้จิต
ด าเนินไปตามปฏิปทาของวิวัฒน์ มุ่งตรงไปยังอภิจิต โดยผ่านจิต อุตรจิต ประภัสสรจิต อัชฌัตติกญาณ และ
อนุตรจิต โดยศรีออโรพินโทก าหนดกระบวนการไว้ 3 ขั้นตอน คือ 1. กระบวนการเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย
ทัศนะ ความรู้สึก แรงจูงใจที่ถูกต้องมุ่งตรงต่อทิพยภาวะ 2. กระบวนการทางวิญญาณ ประกอบด้วยจิตที่
เปิดเผยตัวเองเพ่ือความรู้ในระดับที่สูงขึ้นเพ่ืออภิญญา เป็นต้น 3. กระบวนการทางอภิจิต ประกอบด้วยพลัง
เป็นเอกภาพทีเ่คยปรากฏเป็นทวิภาวะ อเนกภาวะสลายไป ปรากฏแต่เอกภาวะสมบูรณ์ มีแต่ความสงบมั่นคง 
3. ประวัติโดยย่อของสวามี วิเวกานันทะ 
 สวามี วิเวกานันทะเกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2406 ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เป็นผู้มีนิสัยรัก
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวรรณคดีตะวันตก ต่อมาเมื่อมีอายุได้ 18 ปี (พ.ศ. 2424) ท่านจึงได้มี
โอกาสสนทนาธรรมกับสวามี รามกฤษณะ จนได้แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตแล้วเกิดความประสงค์ออกเดินทางไปทั่ว
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อินเดียเพ่ือแสวงหาความจริงและได้พบเห็นปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจของคนในชาติเป็นอย่างมาก จน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 สวามี วิเวกานันทะ ถึงได้ถึงแก่มรณกรรมลง 
4. แนวคิดและปรัชญาของสวามี วิเวกานันทะ 
 ปรัชญาอินเดียโดยเฉพาะคือปรัชญาเวทานตะนับว่ามีอิทธิพลต่อแนวคิดและปรัชญาของสวามี วิเว
กานันทะเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากที่ท่านเชื่อว่าสรรพสิ่งมีเนื้อแท้เป็นเอกภาพอย่างเดียวคือมีลักษณะเป็นเอก
นิยม ส่วนปรัชญาพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสวามี วิเวกานันทะ มีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1. แนวความคิดที่หนึ่งและ
โดดเด่นที่สุดคือความรอดพ้นของมวลมนุษย์ ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องชีวิตพระโพธิสัตว์มาก 2. สวามี วิเว
กานันทะ ประทับใจเป็นอย่างมากที่พุทธศาสนาสอนว่าคนล่องแพช่วยเหลือผู้อ่ืนข้ามแม่น้ ายามพายุโหมนั้น
จะต้องยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ของคนเหล่าอ่ืนจ านวนมาก พระพุทธเจ้าหลังจากบรรลุพระโพธิญาณแล้ว
ทรงใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของพระองค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ยาก 3. ค าสอนใน
พุทธศาสนาเรื่องอริยมรรคมีองค์ 8 เช่น สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นต้น มีอิทธิพลต่ออุดมคติในชีวิตของ
สวามี วิเวกกานันทะ อย่างใหญ่หลวง ดังนั้น อิทธิพลจากแนวคิดและปรัชญาหลายด้านจึงท าให้สวามี วิเว
กานันทะเกิดความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการนับถือศาสนาแบบเก่าและการประกอบพิธีกรรมอย่างงมงาย  

1. แนวคิดและปรัชญาเรื่องอภิปรัชญา  
แนวคิดและปรัชญาของสวามี วิเวกานันทะ มีลักษณะเป็นจิตนิยมในหลายความหมาย กล่าวคือเป็น

จิตนิยมเพราะถือว่าความจริงเป็นเรื่องทางจิตและถือว่าคุณค่าทางจิตเป็นสิ่งที่สูงส่ง และท่านชอบอธิบายเรื่อง
สัจจะในเชิงเอกเทวนิยมเป็นหลัก พร้อมทั้งกล่าวถึงคุณลักษณะของพระเจ้าด้วย จึงท าให้สรุปได้ว่าอภิปรัชญา
ของสวามี วิเวกานันทะ มีลักษณะเป็นเอกนิยมเชิงจิตและเป็นเอกเทวนิยมด้วย 

2. แนวคิดและปรัชญาเรื่องสัจจะกับพระเจ้า 
สวามี วิเวกานันทะ มองว่าสัจจะกับพระเจ้าไม่แตกต่างกัน และท่านเสนอว่าการมองพระเจ้าในเชิง

บุคคลาธิษฐานมักเป็นเหตุท าให้เห็นสัจจะกับพระเจ้าแตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริง สัจจะนั้นสามารถมองได้ 
2 ด้าน คือ ด้านที่เป็นสัจจะโดยตรงและด้านที่เป็นพระเจ้า สัจจะคือเอกสัมบูรณพรหม มีลักษณะเป็นเอกนิยม 
อยู่เหนือกาละ เทศะ และเหตุผลสามัญ พระเจ้ามีลักษณะครอบคลุมทุกสิ่ง (สัพพาภิภู) มีอยู่ในที่ทุกแห่งในทุก
สิ่ง ท้องฟ้าขยายกว้างออกไปสักเพียงใดก็อยู่ในการควบคุมของพระองค์ อากาศก็เช่นเดียวกัน ดวงอาทิตย์ส่อง
แสงและทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ในการควบคุมของพระองค์ พระเจ้าคือความจริงในธรรมชาติ พระเจ้าคือจอมแห่ง
วิญญาณ สิ่งสัมบูรณ์คือมหาสมุทรมหรรณพ ข้าพเจ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาราและทุกสิ่งคือคลื่น
หลายหลากของมหรรณพนั้น สิ่งที่ท าคลื่นเหล่านั้นให้แตกต่างกันคืออะไร คือรูปแบบเท่านั้น รูปแบบเหล่านั้น
คือกาละเทศะและเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดข้ึนอยู่กับมหรรณพคือสิ่งที่สัมบูรณ์ 

3. แนวคิดและปรัชญาเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้า 
 สวามี วิเวกานันทะมีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระเจ้าและเห็นว่าการที่เราจะด ารงชีวิตอยู่โดยปราศจาก
ศรัทธาในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ การกล่าวปฏิเสธพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมี เพราะพระเจ้าเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของโลกนี้และของโลกวิญญาณด้วย โดยมีข้อพิสูจน์อย่างมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 1. การที่จะ
ให้ทุกคนมีความหยั่งรู้อย่างแจ่มชัดตามที่ตนต้องการ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน 
ต้องปฏิบัติศีลและสมาธิอย่างจริงจังต่อเนื่องกันหลายปี แม้ปฏิบัติอย่างจริงจัง นานๆ แล้ว ก็น้อยคนนักที่จะ
หยั่งรู้แจ่มชัดได้ 2. ผู้บรรลุความหยั่งรู้ชัดจ านวนน้อยนักนั้นเมื่อจะน ามาเปิดเผยแก่คนเหล่าอ่ืนก็เป็นเรื่องยาก
ยิ่ง เพราะต้องอาศัยระบบสื่อสาร ส่วนปัญหาที่ว่าความมีจริงของพระเจ้านั้นสามารถพิสูจน์กันได้หรือ สวามี 
วิเวกานันทะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์กันได้และสามารถให้เป็นยอมรับกันได้อย่างมีเหตุผลด้วย 
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4. แนวคิดและปรัชญาเรื่องธรรมชาติของโลก 
 โลกคือการแสดงออกของผู้สร้างในรูปแบบที่จ ากัดและมิได้หมายเอาเฉพาะโลกวัตถุเท่านั้น แต่
หมายถึงโลกทางด้านจิต โลกด้านวิญญาณ แผ่นดิน และทุกสิ่ งที่มีอยู่ด้วย จิตใจ (Mind) เป็นชื่อของความ
เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นโลก สิ่งที่สัมบูรณ์กลายเป็นเอกภพไปโดยผ่าน
กระบวนการทางกาละเทศะและเหตุผล ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้คือรูปแบบที่พระเจ้าท างานสร้างโลกข้ึนมา มิใช่สิ่งมีอยู่
จริงทางอภิปรัชญา แต่ส าหรับโลกวัตถุแล้ว สิ่งเหล่านั้นมิใช่ไม่จริง สวามี วิเวกานันทะน ามหาสมุทรและคลื่นมา
อธิบายเป็นตัวอย่างคือคลื่นก็เป็นอย่างเดียวกับมหาสมุทร ทั้งๆ ที่เป็นคนละอย่าง เมื่อคลื่นปรากฏในมหาสมุทร 
รูปอย่างอ่ืนๆ ก็หายไป ข้อนี้มิได้หมายความว่ารูปของคลื่นโลกคือรูปแบบของกาละเทศะและเหตุผลมิใช่เป็นสิ่ง
หลอกลวงเช่นเดียวกันกับคลื่นในมหาสมุทร ซึ่งเมื่อหยั่งรู้ชัดเจน รูปแบบเหล่านี้ก็สลายไป เช่นเดียวกับคลื่น
สลายไปเมื่อลมสงบ ตลอดเวลาที่มีโลกอยู่ รูปแบบเหล่านี้ก็มีและคนเราก็มีหน้าที่เห็นรูปแบบเหล่านั้น ดังนั้น 
ทฤษฎีการสร้างโลกของสวามี วิเวกานันทะจึงอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของโลกและการเติบโตของโลกด้วยค าว่า 
“กระบวนการวิวัฒนาการ” ได้แก่ ทุกสิ่งในธรรมชาติเติบโตขึ้นจากรูปแบบที่ละเอียดเข้าสู่หยาบขึ้นๆ โลกมีธาตุ
มูลฐานที่เปิดเผยตัวเองในรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและยิ่งข้ึน 

5. แนวคิดและปรัชญาเรื่องมายา 
 มายา หมายถึง ความจริงอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในฐานะหนึ่งที่มีอยู่จริง พ้ืนฐานจริงของภาวะพวกเราคือ
ความขัดแย้ง ทุกหนทุกแห่งเราด าเนินชีวิตไปท่ามกลางความขัดแย้ง กล่าวคือที่ใดมีดีก็ต้องมีชั่ว และที่ใดมีชั่วก็
มีบางอย่างดี เมื่อมีชีวิตก็มีความตายติดตามเหมือนเงาตามตัว คนที่ยิ้มก็มีโอกาสร้องไห้ ตรงกันข้าม คนร้องไห้ก็
มีโอกาสที่จะยิ้ม มายาคือชื่อที่ เหมาะสมส าหรับข้อเท็จจริง เรื่องนี้สวามี วิเวกานันทะได้อธิบายโดยยก
มหาสมุทรกับคลื่นมาเปรียบเทียบ กล่าวคือคลื่นก็คือคลื่น ไม่มีอะไรนอกจากน้ า แต่มันมีชื่อและมีรูปร่างเป็น
คลื่น เมื่อคลื่นสงบไป ไม่มีอะไรนอกจากน้ า แต่มันมีชื่อและมีรูปร่างเป็นคลื่น เมื่อคลื่นสงบไป ไม่มีอะไร
นอกจากสมุทร แต่มหาสมุทรก็ไม่แยกจากคลื่น ยิ่งไปกว่านั้น การที่คลื่นสงบก็มิได้ปฏิเสธชื่อและรูปร่างของ
คลื่นแต่อย่างใด ท านองเดียวกัน มายาคือการยืนยันว่ามันมีอยู่จริงและมีอยู่ภายในพรหมนั่นเอง การมีอยู่ของ
มายามิได้มีอย่างปราศจากพรหม เหมือนมีคลื่นโดยไม่ปราศจากมหาสมุทร 

6. แนวคิดและปรัชญาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์  
ธรรมชาติของมนุษย์มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ธรรมชาติทางกายภาคของมนุษย์ ได้แก่ พลังกายภาคของ

มนุษย์สูงกว่าสัตว์เหล่าอ่ืน เพราะธรรมชาติทางกายภาคของมนุษย์มีระบบดีกว่า มีเอกภาพเหนือกว่า การรับรู้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของมนุษย์มิใช่เป็นเพียงเรื่องของสัญชาตญาณและไม่ใช่เรื่องเชิงจักรกลเท่านั้น มนุษย์มิใช่
เพียงกลุ่มปฏิกิริยา พฤติกรรมทางร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นไปตามแบบแผน  ปฏิกิริยาทางร่างกายของ
มนุษย์แสดงถึงความประสงค์ที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว ระบบทางสมองของมนุษย์ท าให้เมนุษย์แตกต่างจากสัตว์
อ่ืนทุกชนิดและท าให้มนุษย์ขึ้นสู่ฐานะเลิศเลอในโลกด้วย 2. ธรรมชาติทางจิตของมนุษย์ ได้แก่ ธรรมชาติ
แท้จริงของมนุษย์ขึ้นอยู่ที่มนุษย์สามารถอยู่เหนือธรรมชาติทางกายภาค กล่าวคือธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์ 
หมายถึง พลังทางจิตหรือพลังของอาตมัน อนึ่ง สวามี วิเวกานันทะ ถือว่ามนุษย์ที่จ ากัดอยู่ ไม่ควรถูกมองว่า
ล้มเหลวไปเสียโดยประการทั้งปวง เมื่อมนุษย์ติดอยู่ในความงมงาย ก็ย่อมปรากฏเป็นความจริงแก่เขาเท่านั้น  
มนุษย์เราจะรอดพ้นได้ต้องตัดขาดจากความเชื่ออย่างงมงายให้ได้อย่างสมบูรณ์และต้องยกระดับตนเองให้
สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่เสียสละความต้องการทางวัตถุได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นอภิมนุษย์ได้ เขา
จะเป็นอภิมนุษย์ที่สามารถยกสิ่งของทางกายภาคทิ้งไปและขึ้นสู่ภาวะที่สมบูรณ์ 
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7. แนวคิดและปรัชญาเรื่องเสรีภาพกับกรรม 
 เสรีภาพคือธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์ ไม่ควรถือว่าเสรีภาพคือคุณภาพอย่างหนึ่งของวิญญาณ แต่
เสรีภาพเป็นตัวการสร้างสาระแท้จริงของวิญญาณ ถ้าชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมแล้ว ชีวิตนี้จะมี
เสรีภาพได้อย่างไร เสรีภาพมิได้หมายถึงการไม่มีข้อก าหนดใดๆ เพราะเสรีภาพหมายถึงการควบคุมตัวเอง คือ
ตัวเองก าหนดตัวเอง ตัวเองควบคุมตัวเองได้ ถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ เรื่องเสรีภาพกับกรรมก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันไม่ได้ 
กรรมของตนก าหนดธรรมชาติของตน กล่าวคือการกระท าของเขานั่นเองสร้างแนวโน้มที่อ านวยผลในอนาคต
ของเขา กรรมมิได้ขัดแย้งกับเสรีภาพของคน แต่ความจริงแล้ว วิญญาณหรืออาตมันเสรีอยู่เสมอ ไม่มีพันธะมา
แต่เดิม กรรมมีฐานะเป็นพันธะ เป็นสิ่งที่โมหะสร้างขึ้น เป็นเพียงลีลาที่อาตมันเข้าไปเกี่ยวข้อง ในที่สุด อาตมัน
ก็เอาชนะสิ่งนั้นได้และพบความจริงว่าตัวเองไม่มีพันธะมาแต่เดิม 

8. แนวคิดและปรัชญาเรื่องอาตมัน 
 ความรู้ชัดซึ่งอมฤตภาพคือเป้าหมายสูงสุดของอาตมัน อมฤตภาพมีความหมาย 2 อย่าง คือ 
ความหมายระดับต่ าและความหมายระดับสากล ตามอักษรหมายถึงความไม่ตาย เรียกอาตมันว่าเป็นสิ่งไม่ตาย  
หมายความว่าความตายมิใช่ที่สุดของอาตมัน ความหมายนี้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวาง การไม่ตายนั้น ประการ
แรก หมายถึง การเกิดใหม่ และอีกประการหนึ่ง หมายถึง การรู้ชัดซึ่งอมฤตภาพนั่นเอง การแสวงหาอมฤตภาพ
เช่นเดียวกับการแสวงหาสร้อยคอที่คิดว่าหายไป แต่แท้จริงแล้วอยู่ที่คอของตนเอง การแสวงหาอมฤตภาพ
จ าต้องใช้เวลาทั้งหมด ต้องหากันทุกทิศทุกทางและมันก็อยู่ที่ตัวเรานี้แหละ ธรรมชาติของการเติบโตแบบ
วิวัฒนาการก็ในลักษณะนี้คือยกระดับต่ าที่สุดขึ้นเป็นสมบูรณ์ที่สุด ที่แท้จริงแล้วตลอดกระบวนการนั้นก็คือสิ่ง
เดียวกันแท้ๆ ไม่มีอะไรใหม่ 

9. แนวคิดและปรัชญาเรื่องผู้หลุดพ้น 
 มนุษย์พ้นจากวงเวียนของการเกิดแล้วสามารถบรรลุอมฤตภาพ ซึ่งในฐานะของความสุข ของความ
เบิกบานอันบริสุทธิ์ เป็นความสุขเชิงปฏิฐาน มิใช่ความสุขเชิงปฏิเสธ และเน้นถึงความแตกต่างระหว่างชีวินมุก
ติ และวิเทหมุกติ การบรรลุอมฤตภาพรายบุคคลมิใช่เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือการรู้ชัดถึง
โมกษะสากลของทุกชีวิต (สรรพมุกติ) ผู้หลุดพ้นเป็นรายบุคคลจะต้องท างานเพ่ือสร้างกระบวนการโมกษะ
สากลหรือสรรพมุกติ 

10. แนวคิดและปรัชญาเรื่องมรรคาเพื่อความรู้แจ่มชัด 
 ทางบรรลุอมฤตภาพคือมรรคาแห่งความรู้ มรรคาแห่งความรู้สึก มรรคาแห่งกรรม เป็นมรรคที่
แตกต่างกัน ไม่ขัดแย้งกัน แต่สนับสนุนซึ่งกันและกันดังนี้ 1. ชญานโยคะ คือทางแห่งความรู้อยู่บนฐานของ
ความรู้ชัดว่าพันธะขึ้นอยู่กับโมหะ ความรู้จะต้องเป็นการรู้จักเลือก รู้จักพินิจพิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่าง
สิ่งที่แท้จริงกับสิ่งไม่แท้จริง ความรู้จักตัวเอง ความรู้ จักพรหม ความรู้เรื่องเอกภาพของทุกสิ่ง เหล่านี้คือ
ลักษณะต่างของความรู้จักเลือก 2. ภักติโยคะ คือมรรคาแห่งความรักในพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง มรรคาของ
ความรักบริสุทธิ์ มีเป้าหมายไม่จ ากัด เป็นความรักที่สูงส่ง เป็นความรักสากล เป็นความรักเพ่ือทุกคน เพราะอยู่
บนฐานของความรู้ชัดในเอกภาพของทุกสิ่ง เมื่อมีภักติโยคะเป็นทุนอยู่ ความรักของเราจึงขยายขอบเขตกว้าง
ออกไป มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นจนกลายเป็นความรักสากลอย่างแท้จริง 3. กรรมโยคะ คือมรรคาว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ กรรมโยคีคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ต้องถามว่าวิญญาณคืออะไร เพราไม่ต้องหาความจริงทาง
อภิปรัชญาแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ยึดมั่นเป้าหมายของตนเองคือความรู้ชัดซึ่งความไม่เห็นแก่ตัวและท างานโดย
ปราศจากยึดมั่นในตัวเอง 4. ราชโยคะ คือวิธีควบคุมกายและจิตของตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตามวินัยด้าน
กายและด้านจิต เป้าหมายของราชโยคะคือความรู้ชัดซึ่งความเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า ราชโยคะเน้นถึงการ
ปฏิบัติทางกายและทางจิต การควบคุมกายและจิตใจได้นั้นจ าต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ตรงและมีพลังการปฏิบัติ
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ตามวินัยทางกายและจิตนั้นต้องควบคู่ไปกับการฝึกโยคะตามแนวธรรมชาติทางกายและจิตด้วย ในที่สุดเขาจะ
สามารถปฏิบัติสมาธิในขั้นที่สมบูรณ์ น าไปสู่การรู้ความเป็นหนึ่งกับโลกทิพย์ได้ 

11. แนวคิดและปรัชญาเรื่องศาสนากับชีวิต  
ศาสนาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต มนุษย์เราหนีไม่พ้นจากศาสนา เพราะศาสนาเป็นธาตุแท้อย่างหนึ่ง

ของมนุษย์ การพยายามหนีศาสนานั่นเองจะยิ่งกลายเป็นศาสนา ศาสนานั้นมองได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ภายในกับลักษณะภายนอก ธาตุแท้ทางศาสนามีอยู่ 3 อย่าง คือ ธาตุแท้ทางความรู้ ธาตุแท้ทางความรู้สึก และ
ธาตุแท้ทางเจตจ านง ธาตุแท้เหล่านี้มีอยู่ในระดับต่างๆ กัน 
 ลักษณะที่แท้จริงของศาสนาคือการที่ศาสนามีพลังเหนือธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ศาสนามิใช่เพียง
อยู่เหนือขอบเขตของประสาทสัมผัสเท่านั้น แต่อยู่เหนือพลังของการหาเหตุผลด้วย เมื่อบุคคลอยู่เหนือสิ่ง
เหล่านี้เท่านั้น เขาจึงสามารถเผชิญกับความจริง ความแท้จริงทางศาสนาแตกต่างจากความแท้จริงทางวัตถุ
ธรรมที่พบได้ในโลกวิทยาศาสตร์ ความแท้จริงทางศาสนาเป็นความแท้จริงทางนามธรรม ศาสนาที่มีระบบดีๆ 
ทุกศาสนาล้วนแต่มีลักษณะบริสุทธิ์ทางนามธรรมทั้งสิ้น 
 ศาสนามีคุณค่าและมีความส าคัญส าหรับคนทุกคน ทั้งมีคุณค่าทางสังคมด้วย โดยทั่วไป ศีลธรรมกับ
ศาสนามีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือศีลธรรมรักษาเป้าหมายทางสังคม ส่วนศาสนามีคุณค่าเหนือคุณค่า
ระดับสังคม ถ้าขาดศาสนาเสียแล้วศีลธรรมก็มืดบอดและมีแต่ความสับสน การท าความดีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่
เราไม่แน่ชัดว่าเหตุใดจึงต้องการท าความดี ดังนั้น จึงจ าต้องมีอุดมคติและอุดมคตินั้นต้องมีลักษณะสากล หาไม่
แล้วจะมีหลักศีลธรรมอะไรกันไม่ได้ ศีลธรรมของกลุ่มหนึ่งจะขัดกับของอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ศาสนาให้
อุดมคติสากลดังกล่าวได้ ธรรมชาติและอุดมคติของศาสนาสากลเป็นข้อขัดแย้งเพียงผิวเผิน มิได้เป็นข้อขัดแย้ง
ภายใน มิได้เป็นข้อขัดแย้งที่แกนหรือสาระแท้ของศาสนา ถ้าทุกคนคิดในความคิดเหมือนกันแล้วก็คงไม่ต้องมี
อะไรให้ต้องคิด ความแตกต่างระหว่างความคิดเป็นสิ่งที่ท าให้ความคิดตื่นตัว น้ าไหลวนย่อมปรากฏในสายน้ าที่
ก าลังพุ่งแรงเท่านั้น วังวนย่อมไม่มีในน้ านิ่งในน้ าตาย ความเป็นไปหลายหลากเหล่านี้คือเครื่องหมายของชีวิต 

ศาสนาที่สากลจริงต้องมีลักษณะ 2 อย่าง คือ 1. ต้องเปิดประตูส าหรับคนทุกคน ต้องถือว่าไม่มีใคร
เกิดมาพร้อมกับศาสนาใดๆ เขาจะนับถือศาสนาใดๆ จะต้องยกให้กับความพอใจหรือการเชื่อของเขาเอง      2. 
สามารถให้ความพอใจ ศาสนาสากลต้องอยู่เหนือข้อขัดแย้งของนิกายเหล่านั้นได้ ต้องพอใจและมีเหตุผลกับ
นิกายทั้งปวง ดังนั้น ศาสนาสากลจะต้องยอมรับว่าวิธีการเข้าถึงเป้าเหมายของศาสนามีอยู่แตกต่างหลายหลาก  
ศาสนาสากลให้เสรีภาพที่สมบูรณ์แก่คนทุกคน ทุกวิถีทางจะต้องเปิดกว้างพอที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน ค าหนึ่ง
ของศาสนาสากลคือค าว่ายอมรับและพร้อมที่จะศึกษาคัมภีร์ของทุกศาสนา เปิดหัวใจส าหรับสิ่งที่จะมาใน
อนาคต ศาสนาคือวิญญาณท้ังหมดที่เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เขาเชื่อถือ 
5. วิเคราะห์และสรุปแนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทและสวามี วิเวกานันทะ 

ส าหรับแนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทได้รับอิทธิพลจากระบบปรัชญาแบบเดิมและวรรณคดี
ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เป็นปรัชญาเชิงวิเคราะห์ เป็นจิตนิยม บูรณนิยม บูรณวาท หรืออทวินิยม ศรีออโรพินโท
เชื่อว่าสวรรค์มาจากภาวะที่บริสุทธิ์ผ่านความรู้และอานันทะ โดยสิ่งที่เป็นภาวะบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าสิ่งสากล และ
ทิพยศักติเป็นกฎอยู่เบื้องหลังกระบวนการทางโลก เป็นตัวสร้างและพิทักษ์เอกภพคืออานันทะ การสร้างโลกมี
กระบวนการอยู่ 2 อย่าง คือ กระบวนการวิวัฒน์ ได้แก่ จากรูปธรรมไปสู่ฐานะที่สูงขึ้น และกระบวนการปฏิ
วิวัฒน์ ได้แก่ การที่จิตแผ่ลาดไปสู่รูปธรรม และการสร้างโลกนี้คือการแสดงออกของอานันทะ (สิ่งสากล) คือ
ความเบิกบาน งานสร้างโลกคืองานที่เบิกบานของพระเจ้า เรียกว่าลีลา ส่วนโลกที่สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นเป้าหมาย
คืออานันทะ เป็นมายา พร้อมกันนี้ ศรีออโรพินโทเชื่อว่าการเกิดใหม่คือจุดหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการการวิวัฒน์ 
และเชื่อว่าอวิทยาคือฐานะหนึ่งที่วิวัฒน์เข้าถึงแดนวิทยา การบรรลุอภิจิตคือสิ่งที่อวิทยาแสวงหา ตามทัศนะ
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ของศรีออโรพินโท อภิจิตคือความรู้สัจจะอันสูงส่ง เอกภพคือส่วนหนึ่งของอภิจิต และภาวะของมนุษย์มี 2 ส่วน
เท่านั้น ได้แก่ ส่วนสูงที่เป็นชีวาตมันและส่วนต่ าเป็นภาวะจิตเชิงวิทยา โดยชีวาตมันคือประกายทิพย์ของ
ปรมาตมันและชีวาตมันปรากฏเป็นชีวิตและกระบวนการทางจิตของแต่ละบุคคล ส่วนแนวคิดและปรัชญาของ
สวามี วิเวกานันทะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเวทานตะและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความจริงแท้หรือ
อภิปรัชญาของท่านเป็นจิตนิยม เพราะถือว่าความจริงเป็นเรื่องของจิต แต่จิตกับวัตถุยังอิงอาศัยกันและกัน อีก
ประการหนึ่ง พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางปรัชญาของท่านอยู่ 3 ประการ คือ แนวความคิด
เรื่องพระโพธิสัตว์ แนวความคิดเรื่องความเสียสละ และแนวค าสอนเรื่องมรรคมีองค์ 8 ประการ  สวามี วิเว
กานันทะอธิบายสัจจะในเชิงเอกเทวนิยมจึงท าให้หลายคนเข้าใจว่าอภิปรัชญาของท่านมีลักษณะเป็นเอกนิยม
เชิงจิตและเป็นเอกเทวนิยมด้วย ส่วนมายานั้น หมายถึง ความจริงอย่างหนึ่งที่มีอยู่จริง เช่น คนที่ยิ้มย่อมมี
โอกาสร้องไห้ คนที่ร้องไห้ย่อมมีโอกาสยิ้ม เป็นต้น และท่านกล่าวว่าการมองพระเจ้าในเชิงบุคคลาธิษฐานท าให้
เห็นว่าพระเจ้ากับสัจจะแตกต่างกัน ในความเป็นจริงแล้ว พระเจ้ากับสัจจะเหมือนกัน คือ สัจจะเป็นเอกบูรณ
พรหม เป็นเอกนิยม อยู่เหนือกาละเทศะและเหตุผลสามัญทั่วไป ส่วนพระเจ้าเป็นสัพพาภิภู ครอบคลุมสรรพสิ่ง 
ฉะนั้น การปฏิเสธพระเจ้าจึงไม่ควรมี เพราะพระเจ้าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของโลกและวิญญาณ อนึ่ง สวามี วิเว
กานันทะเชื่อว่าธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ หมายถึง พลังงานทางจิตหรือพลัง อาตมัน และอาตมันคือ
เสรีภาพ และเป้าหมายสูงสุดของอาตมันคืออมฤตภาพคือความไม่ตาย เข้าถึงความหลุดพ้น ส่วนธาตุแท้ของ
ศาสนานั้นมี 3 ลักษณะ คือ ธาตุแท้แห่งความรู้ ธาตุแท้แห่งความรู้สึก และธาตุแท้แห่งเจตจ านง โดยศาสนาที่
เป็นสากลต้องมี 2 ลักษณะ คือ เปิดประตูส าหรับทุกคนและสร้างความพอใจให้กับทุกคน และท่านเชื่อว่าผู้จะ
เข้าถึงอภิจิตต้องรู้ชัดถึงสรรพมุกติคือโมกษะ สากลของทุกชีวิต และการที่จะรู้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักโยคะ 4 
ประการ จึงจะถึงอมฤตภาพได้ 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กีรติ บุญเจือ. (2522). แก่นปรัชญาปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
เดื อ น  ค า ดี . (2 522 ). ป รั ช ญ าต ะ วัน ต ก . ภ าค วิ ช าป รั ช ญ าแ ล ะศ าส น า  ค ณ ะสั งค ม ศ าส ต ร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2522). ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2530). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา . 

กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
สุวรรณ เพชรนิล. (2534). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ภาษาอังกฤษ 
Sutham Shusatayasakul. (2541). Ethics. Graduate School, Mahamakut Buddhist University. 

เว็บไซต์ 
http://news.voicetv.co.th/world/97114 .html, เข้ า ถึ งข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่  1 5  ก รก ฎ าค ม  2560 .

http://news.voicetv.co.th/world/97114.html

