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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญา จากการศึกษาพบ
พุทธปรัชญา ไดแบงความจริงไว 2 ระดับ คือ 1) สมมติสัจจะ (Conventional Reality) ความจริงในระดับ
สมมติ ซึ่งเปนความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอม หรือองคประกอบตาง ๆ ความ
จริงในระดับสมมตินี้พุทธปรัชญายอมรับวามีอยูจริงแตก็มีอยูอยางสมมติเทานั้น 2) ปรมัตถสัจจะ (Ultimate
Reality) ความจริงในระดับปรมัตถ คือจริงตามความหมายสูงสุด มีจุดมุงหมายสำหรับใหเกิดความรู ความ
เขาใจเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย คือรูจักสิ่งเหลานั้นตามที่มันเปนและเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
คือการหยั่งรูสัจธรรม ที่จะทำใหความยึดมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมดไป ทำใหวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลาย
อยางถูกตอง หลุดพนจากกิเลสและความทุกข มีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน มีความสุขที่
แทจริง การเขาถึงเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาคือการเขาถึงนิพพานอันเปนปรมัตถประโยชนอันสูงสุดเปน
การเขาถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิงและตลอดไป แตการเขาถึงความหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงจะเปนไปไดก็
ตอเมื่อทำลายกิเลสอันเปนสาเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเทานั้น การที่บุคคลจะสามารถทำลาย
กิเลสใหหมดไป จำจะตองรูแจงในสิ่งทั้งปวงตามสภาพความเปนจริงดวยปญญาที่เปนญาณทัศนะ การรูแจงสิ่ง
ทั้งปวงตามความเปนจริง ก็คือการรูแจงไตรลักษณดวยการปฏิบัติวิปสสนานั่นเอง
คำสำคัญ : 1.ความจริง, 2.พุทธปรัชญา
Abstract
This article is intended to study the Reality in Buddhist Philosophical Perspective. From
the study, Buddhist philosophy has divided truth into two levels: 1) Conventional reality
which is a reality that can change over time and environment. In fact, at this fictional level,
Buddhist philosophy accepts that it exists, but it exists only as a hypothesis way. 2) Ultimate
Reality is true in the highest sense It is intended to achieve an understanding of the
truthfulness of things. Is to know them as they are, and to make the most of it is to enlighten
the truth. That will dissolve all the false adherents Make him trust and put his attitude towards
things right Free from desires and suffering Having a mind of freedom, clearness, joy, true
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happiness. To reach the ultimate goal of Buddhist philosophy is to attain nirvana which is the
ultimate benefit, which is the ultimate and everlasting cessation of suffering. But attainment
of complete liberation from suffering is possible only when the defilement which is the cause
of suffering is completely destroyed. that a person will be able to destroy all passions Must
be enlightened in all things as they really are with insightful insight. enlightenment of all things
as they really are It is the enlightenment of the Trinity through the practice of Vipassana.
Keywords : 1.Reality; 2.Buddhist Philosophy
1.บทนำ
พุทธปรัชญามีทัศนะเรื่องความจริง คือไมแสวงหาคำตอบทางอภิปรัชญา เชน เรื่องปฐมธาตุหรือการ
กำเนิดโลก ดวยเห็นวาเปนอจินไตย เปนเรื่องที่อยูเหนือวิสัยปุถุชน ทั้งยังไมเกื้อกูลตอการพนทุกข ความจริง
ตามทัศนะของพุทธปรัชญา เปนสิ่งที่มีอยูจริง ไมวาจะมีผูรับรูหรือไม ความจริงก็ดำรงอยูอยางนั้น ซึ่งมีทั้งที่เปน
สมมติและปรมัตถ ความจริงทั้งสองอยางลวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน เพราะเปนสิ่งที่มีอยูแลวในโลกนี้
พระพุทธเจาเปนแตเพียงผูตรัสรูในสัจธรรมอันเปนความจริงสูงสุดนั้น แลวจึงนำมาแสดงเพื่อเปนประโยชน
เกื้อกูลตอการหลุดพนทุกขของเวไนยสัตว ดวยเหตุนี้ทำใหผูวิจัยมีความประสงคศึกษาแนวคิดในเรื่องความจริง
ตามทัศนะของพุทธปรัชญา รวมถึงความแตกตางระหวางสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ อันจะเปนประโยชนตอ
ความรูความเขาใจทั้งในแงการประยุกตใชกับการดำเนินชีวิตและเปนประโยชนในการคนควาทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับพุทธปรัชญาทั้งในระดับสมมติสัจจะและระดับปรมัตถสัจจะตอไป
2.ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา
พุทธปรัชญาไดแสงดความจริงไว 2 ระดับ คือ
2.1 ความจริงในฐานะสมมติสัจจะ (The Conventional Reality)
สิ่งที่มีอยูจริงในระดับสมมติ เรียกวา สมมติสัจจะ คือความจริงที่เนื่องดวยประสาทสัมผัสที่ทุกคนรับรู
แลวสมมติศัพทบัญญัติขึ้นใช หรือความจริงที่ขึ้นตอการยอมรับของคน ความจริงที่ถือตามความกำหนดหมาย
ตกลงกันไวของชาวโลก เชน คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต),
2559,77.) เหลานี้เปนความจริงโดยสมมติ ซึ่งเปนความจริงที่สามารถเปลี่ย นแปลงไดตามกาลเวลาและ
สิ่งแวดลอม หรือองคประกอบตาง ๆ ความจริงในระดับสมมตินี้พุทธปรัชญายอมรับวามีอยูจริงแตก็มีอยูอยาง
สมมติเทานั้น
สิ่งที่มีอยูจริงในระดับสมมตินั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.การบัญญัติความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยถือเอาเนื้อหาหรือเนื้อความของสิ่งนั้นเปนหลักในการ
สรางคำขึ้นมาออกเสียงเรียกชื่อ เพื่อจะหมายรูหรือทดแทนเนื้อความของสิ่งนั้น ๆ คือการบัญญัติตามใจความ
โดยถือเอาอรรถะของสิ่งที่ตองการจะกลาวถึงเปนหลักในการบัญญัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อความทานจึง
เรียกบัญญัตินี้วา อัตถบัญญัติ ซึ่งอัตถบัญญัตินี้ยังแบงออกเปน 6 ประเภท คือ 1) บัญญัติที่อาศัยการวิปริต คือ
ความเปลี่ยนแปลงและสืบตอของมหาภูตรูป แลวสมมติบัญญัติกันไวดวยอาการนั้น ๆ เชน สมมติบัญญัติวา ภูมิ
(แผนดิน) เปนตน 2) บัญญัติที่อาศัยการประชุมกันแหงสัมภาระทั้งหลายแลวสมมติบัญญัติไวดวยอาการนั้น ๆ
เชน สมมติบัญญัติวา รถะ (รถ) เปนตน 3) บัญญัติที่อาศัยการประชุมกันของขันธทั้ง 5 แลวสมมติบัญญัติไว
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ดวยอาการนั้น ๆ เชน สมมติบัญญัติวา ปริสะ (บุรุษ) เปนตน 4) บัญญัติอาศัยการหมุนเวียนของพระอาทิตย
และพระจันทรยกยายเขาออกแลวสมมติบัญญัติไวดวยอาการนั้น ๆ เชน สมมติบัญญัติทิศวา ทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก ที่ชื่อวา ทิสาบัญญัติ เปนตน 5) บัญญัติอาศัยอาการที่มหาภูตรูปทั้ง 4ไมติดตอกันแลวคือไมจดถึง
กันแลวสมมติบัญญัติไวดวยอาการนั้น ๆ เชน สมมติบัญญัติวา กูปะ (หลุม), คูหา (ถ้ำ) เปนตน 6) บัญญัติที่
อาศัยนิมิตของกัมมัฏฐานและอาการวิเศษของภาวนาแลวสมมติบัญญัติไวดวยอาการนั้น ๆ เชน สมมติบัญญัติ
วา บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต เปนตน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),2555,66)
2. นามบัญญัติ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติขึ้นในลักษณะเปน นาม ชื่อ คำ วลี หรือเปนสัญลักษณอื่นใด
เพื่อที่จะสามารถสื่อความหมายของอรรถบัญญัติได นามบัญญัตินี้แบงออกเปน 6 ประเภท คือ 1) เปนคำ
บัญญัติเรียกสภาวธรรมที่มีจริง เชนคำวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตน เปนการบัญญัติแตงตั้งสิ่ง
ที่มีปรมัตถสภาวะรองรับนามบัญญัตินั้นมีอยูจริง 2) เปนคำบัญญัติเกรียกวสิ่งที่ไมมีสภาวธรรมรองรับ เชนคำ
วา ไทย แขก หนังสือ ตนไม บาน เปนตน 3) บัญญัติสิ่งที่ไมมีกับสิ่งที่มีสภาวธรรมรองรับ เชนคำวา ฌานลาภี
(บุคคลผูไดฌาน) เปนตน 4) บัญญัติสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไมมีสภาวธรรมรองรับ เชนคำวา อิตถีสัทโท (เสียงของหญิง)
5 ) บั ญญั ต ิ ส ิ ่งที่ มีส ภาวธรรมรองรั บ 2 คำผสมกัน เชน คำวา จักขุว ิญ ญาณ เปน ตน 6) บัญ ญัติส ิ่งที่ไมมี
สภาวธรรมรองรับ 2 คำผสมกัน เชนคำวา ราชปุตโต (พระโอรสของพระราชา) เปนตน (พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต),2555,67)
สมมติสัจจะ ความจริงภายนอกหรือความจริงในทางโลกที่เขาสมมติกันนั้น เมื่อบุคคลไดศึกษาแลวก็
สามารถนำมาประกอบกิจแหงตนใหสำเร็จได คือทำเหตุใหสัมพันธกับผล ก็จะไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตนปรารถนา
ซึ่งการรูเหตุ รูผลตามความเปนจริงนี้บุคคลอาจนำไปกระกอบใหเปนผลดี ผลชั่วก็ได ใหเปนสุขหรือใหเปนทุกข
ก็ไดตามแตเหตุที่ประกอบ “บุรุษทำกรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรมเหลานั้นในตน ผูทำกรรมดียอมไดรับ
ผลดี ผูทำกรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว บุคคลหวานพืชเชนใดยอมไดรับผลเชนนั้น”(ขุ.ชา.27/294/80.) ซึ่งมีปรากฏ
ใหเห็นในปจจุบันมากมาย
กลาวโดยสรุป พุทธปรัชญาเห็นความสำคัญของเรื่องความจริงในระดับสมมตินี้ จึงไดอธิบายลักษณะ
ของสมมติสัจจะและไดแบงประเภทของสมมติสัจจะไวเปนระบบเพื่อใหเขาใจงาย จะไดเปนประโยชนแกบุคคล
ผูที่จะนำเอาไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตขอตนเองไดอยางถูกตอง โดยปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความจริง
ในระดับสมมติตามที่เปนจริง จะไดไมหลงยึดติดอยูกับสมมติบัญญัติทั้งหลาย โดยขาดความเขาใจที่ถูกตองใน
สมมติบัญญัตินั้น ๆ กลาวคือพุทธปรัชญาสอนใหรูเทาทันสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริงของมัน
2.2 ความจริงในฐานะปรมัตถสัจจะ (The Ultimate Reality)
สิ่งที่มีอยูจริงในระดับปรัมตถ เรียกวา ปรมัตถสัจจะ สิ่งทีมีอยูจริงในระดับปรมัตถสัจจะนี้ เปนความ
จริงที่มีอยูจริง ๆ มีสภาวธรรมรองรับอยูจริง เปนสิ่งที่มีอยูจริงโดยตัวของมันเองโดยไมขึ้นอยูกับการรับรูหรือ
การปฏิเสธของมนุษย จะมีมนุษยรับรูวาปรมัตถสัจจะนี้มีอยูหรือไมก็ตาม ความจริงนี้ก็ยังคงมีอยูเชนนั้น หาไม
เปลี่ยนแปลงไปตามความรูหรือความเชื่อของมนุษยแตอยางใดไม อีกอยางหนึ่ง ปรมัตถสัจจะนั้น คือความจริง
ภายในหรือความจริงทางธรรมอันเปนปรมัตถธรรมนั้น ยอมมุงใหบุคคลรูจักเหตุแหงความดี และความชั่ว อัน
จะนำมาซึ่งผลคือ สุขและทุกขตามลำดับ มิใชเพียงเพื่อทำความปรารถนาของตนใหสำเร็จเพียงอยางเดียว
เหมือนความจริงในทางโลก ดวยวาจุดมุงหมายของการเรียนรูความจริงในทางธรรมนั้นคือความดี มิใชมุงที่
ความสำเร็จเพียงอยางเดียวโดยไมใสใจวาดีหรือชั่ว บุคคลเมื่อรูวานี่เปนเหตุของความชั่วใหผลเปนความทุกข
ยอมพยายามที่จะละเวน แลวประกอบเหตุแหงความดี อันใหผลคือความสุขแทน ซึ่งประกอบเหตุแหงความดีนี้
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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เองยอมทำใหบุคคลบรรลุถึงผลการเปนคนดี พนจากการเปนคนชั่ว ซึ่งนี่เปนประโยชนชั้นตนแหงการศึกษา
และปฏิบัติตามหลักแหงความจริงทางธรรม คือ “ยอมทำใหเปนคนดี ไมทำใหผูอื่นเดือนรอน เปนทุกข” (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2543,90.)
พุทธปรัชญา ไดแสดงหลักคำสอนเรื่องปรมัตถสัจจะไว 4 อยาง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ถือไดวา
เป น ปรมั ต ถสั จ จะ เพราะเป น สิ ่ งที ่ มี อยู  เ ป น อยูโ ดยธรรมชาติของตัว เอง มนุษยเปน เพีย งผูไปศึกษาและ
บัญญัติศัพทเพื่อใชเรียกเทานั้น ถึงแมวาจะไมผูใดเขาไปรูไปศึกษาปรัมัตถทั้ง 4 นั้นก็ตาม สิ่งเหลานั้นก็ยังคงมี
อยูเปนอยูตามสภาวะเชนนั้นตลอดไป ตัวอยางเชน มนุษยและสัตวทุกชนิดเมื่อวิเคราะหในแงปรมัตถจะพบวา
เกิดจากสภาวธรรมที่เรียกวา จิต เจตสิก รูปมากระกอบกันหรืออาจวิเคราะหในอีกแงหนึ่งไดวา เกิดจากขันธ 5
อันไดแก รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มาประกอบกัน ซึ่งอันที่จริงแลวขันธ 5 นั้น
สามารถสรุปลงไดในปรมัตถสภาวะทั้ง 3 คือ วิญญาณขันธ จัดอยูในสภาวธรรมที่เรียกวา จิต เวทนาขันธ
สัญญาขันธ และสังขารขันธ จัดอยูในสภาวธรรมที่เรียกวา เจตสิก สวนรูปขันธจัดอยูในสภาวธรรมที่เรียกวารูป
คำสอนพุทธปรัชญาที่เปนปรมัตถธรรมจึงเปนคำสอนที่กลาวถึงธรรมชาติ หรือสภาวธรรมลวน ๆ ดังนี้
1. จิต คือ ธรรมชาติที่รูอารมณ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ วิญญาณ จำนวนของจิตมีทั้งหมด 89 ดวง
หรือโดยพิสดารมี 121 ดวง แตเมื่อกลาวโดยลักษณะแลวมีเพียง 1 เทานั้น คือ รูอารมณ (อารมณในที่นี้
หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตาง ๆ เรื่องราวตาง ๆ ที่จิตไปรับรู) จิตเปนนามธรรม และมีชื่อเรียกหลายชื่อ
เชน มโน มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย และ วิญญาณ เปนตน คำเหลานี้มีความหมายเกยกัน มิใช
ตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดในบางโอกาสมิใชเสมอไป เมื่อจัดแบงสภาวธรรมทั้งหลายเปนประเภท ที่
เรียกวา ขันธ 5 จิต ไดแก วิญญาณขันธ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต),2559,280)
2. เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต ปรุงแตงจิต ทำใหเกิดความรูสึก นึกคิด ที่แตกตางกันทั้งทาง
ที่ดี และไมดี มีทั้งหมด 52 ลักษณะ เจตสิกเปนนามธรรมที่เกิดรวมกับจิต คือเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับจิต
รูอารมณเดียวกันกับจิต และอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิต สภาพของจิตเปนเพียงประธานในการรูอารมณ แต
การที่จิตโกรธหรือจิตโลภ เปนเพราะมีเจตสิกเขาประกอบปรุงแตงใหเกิดความโกรธหรือความโลภนั่นเอง จิต
เปรียบเสมือนเม็ดยา เจตสิกเปรียบเสมือนตัวยาที่อยูในเม็ดยา จิตเกิดโดยไมมีเจตสิกไมได และเจตสิกก็เกิดโดย
ไมมีจิตไมไดเชนกัน เนื่องจากจิตและเจตสิกเปนสิ่งที่ตองเกิดรวมกันตลอดเวลา จิตและเจตสิกนั้นเปนธรรมชาติ
ที่ตองเกิดรวมกัน ตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และไมสามารถแยกออกจากกันได (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
(ป.อ. ปยุตฺโต),2559,278)
3. รูป คือ สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปจจัยตาง ๆ อันขัดแยง รางกายและสวนประกอบฝาย
วัตถุพรอมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติของมัน มี 2 หรือ 28 คือ 1) มหาภูต หรือภูตรูป 4 สภาวะอันปรากฏได
เปนใหญ ๆ โต ๆ หรือเปนตาง ๆ ไดมากมาย รูปที่มีอยูโดยสภาวะ รูปตนเดิม ไดแกธาตุ 4 2) อุปาทารูปหรืออุ
ปาทายรูป 24 คือรูปอาศัย รูปที่เปนไปโดยอาศัยมหาภูต (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต),2559,71)
4. นิพพาน คือสภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว ภาวะที่เปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปน
อิสระภาพสมบูรณ มี 2 ลักษณะคือ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต),2559,66)
1) สอุปาทิเสสนิ พ พาน คือ นิพพานยังมีอุป าทิ เหลื อ หรือนิพพานที่ยังเปน ไปกับ ขันธ 5
หมายถึง การที่ประหารกิเลสไดหมดสิ้นแลว แตขันธ 5 (จิต เจตสิก รูป) ยังมีการเกิดดับสืบตออยู (ยังมีชีวิตอยู)
2) อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานที่ปราศจากขันธ 5 ไดแก
นิพพานของพระอรหันต (ผูหมดจดจากกิเลส) ที่สิ้นอายุขัยไปแลว (คือกิเลสก็ไมเหลือ ขันธ 5 ก็ไมเหลือ) หรือ
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ที่เรียกวา ปรินิพพาน (ปริ = ทั้งหมด) เมื่อปรินิพพานแลว จิต + เจตสิกและรูปก็จะหยุดการสืบตอและดับลง
โดยสิ้นเชิง (คือเมื่อตายไปแลวก็จะไมมีการเกิดอีกหรือไมมีภพ ชาติตอไปอีก) นิพพาน เปนจุดหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา
สรุปไดวา จิตในทัศนะของพุทธปรัชญา หมายถึงสภาวธรรมที่เปนนามธรรมอยางหนึ่ง มีลักษณะหรือ
หนาที่ที่สำคัญคือการรูอารมณ อารมณที่จิตรับรูไดแกอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และธรรมารมณ โดยรับรูผานทางทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จิตที่เกิดขึ้นรับรูอารมณเรียกวา
วิถีจิต สวนจิตที่อยูในสภพที่ไมมีการรับรูอารมณเรียกวาภวังคจิต
เจตสิก เปนปรมัตถธรรมที่เปนสภาวธรรมหรือสังขตธรรมอยางหนึ่ง เปนนามธรรมที่เกิดขึ้นและเปนไป
ตามอำนาจการปรุงแตงของเหตุปจจัยเพื่อทำหนาที่เขาประกอบจิต หรือปรุงแตงจิตใหมีลักษณะเปนไปตาม
เจตสิกที่เขาปรุงแตงนั้น พุทธปรัชญานิยามความหมายของเจตสิกไววา ธรรมชาติที่ชื่อวาเจตสิกเพราะอรรถวา
มีในจิต โดยมีความเปนไปเนื่องดวยจิตนั้น หรือธรรมชาติประกอบในจิต ชื่อวาเจตสิก
รูปจึงเปนปรมัตถสภาวะอยางหนึ่งที่จัดเปนสังขตธรรมเชนเดียวกับจิตและเจตสิก เพราะเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นและเปนไปตามอำนาจการปรุงแตงของเหตุปจจัย จิต เจตสิกเปนนามธรรม แตรูปมิใชนามธรรม ในพุทธ
ปรัชญาไดใหความหมายของคำวารูป หรือรูปธรรมไววา ธรรมชาติที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไปเรียกวา รูป และ
รูปนี้ยอมเปนที่อาศัยเปนไปแหงธรรม คือ จิตและเจตสิก
ปรมัตถธรรมที่เรียกวา จิต เจตสิก รูป ที่กลาวมาแลวถือเปนสังขตธรรม เพราะเหตุที่สภาวธรรมทั้ง 3
นั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปตามอำนาจการปรุงแตงของเหตุปจจัย สวนปรมัตถธรรมที่เรียกวานิพพานเปน
นามธรรม และเปนสิ่งที่มีอยูในลักษณะเปนอสังขตธรรม คือไมถูกปรุงแตง ไมเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตง
ขึ้น เพราะนิพพานเปนสภาพที่บริสุทธิ์ เที่ยงแท คงอยูในภาวะนั้นตลอดกาลเปนอมตธรรม เปนภาวะที่ไมมี
ขอบเขตจำกัด เปนภาวะแหงเสรีภาพคือหลุดพนจากเครื่องผูกพันรอยรัดทั้งปวง
2.3 ความจริงในฐานะอริยสัจจะ
อริยสัจ เปนหลักธรรมหรือหัวขอธรรมที่สำคัญที่สุด และเปนเอกลักษณเฉพาะของพระพุทธศาสนา
อริยสัจ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สามุกกังสิกะ แปลวา ธรรมที่พระพุทธองคทรงเปดหงายขึ้นไดเอง คำวาเปด
หงายขึ้นไดเอง หมายถึง พระพุทธองคทรงคนพบอริยสัจ 4 คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และหนทาง
การดับทุกขดวยพระองคเอง คำวา ทุกข แปลวา ทนไดยาก อดทนไดยาก ทุกขในทุกขอริยสัจ ทานหมายถึง
การยึดมั่นถือมั่นในขันธ 5 ดังพระบาลีวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ชาติก็เปนทุกข ชราก็
เปนทุกข พยาธิก็เปนทุกข มรณะก็เปนทุกข การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข การพลัดพรากจากสิ่ง
ที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิงนั้นก็เปนทุกข โดยยอการยึดมั่นถือมั่นในขันธ 5 นั้น เปนทุกข” (วิ.ม.
4/12/21.) สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุที่ทำใหทุกขเกิด “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนทุกขสมุทยอ
ริยสัจ คือตัณหาอันทำใหเกิดอีก ประกอบดวยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติใหเพลิดเพลิน ใน
อารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” (วิ.ม.4/12/21.) นิโรธ แปลวา ความดับทุกข “ภิกษุ
ทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือความดับตัณหาไมเหลือดวยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความ
พน ความไมอาลัยในตัณหา” (วิ.ม.4/12/22.) ดังนั้นนิโรธจึงเปนภาวะที่ถึงความดับทุกข สำรอกตัณหาสิ้นแลว
ไมถูกตัณหายอมใจ ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความเบื่อหนายหรือความคับของติดขัดอยางใด
หลุดพนเปนอิสระ สงบปลอดโปรงโลงเบา ผองใสเบิกบาน เรียกอีกอยางวา นิพพาน มรรค แปลวา ปฏิปทาที่
นำไปสูความดับทุกขหรือขอปฏิบัติใหถึงความทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทุกขนิ
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โรธคามินีปฏิปทา ดังที่ปรากฏในพระวินัยปฎกวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
คือ อริยมรรคมีองค 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ” (วิ.ม.4/12/22.) รวมเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง ซึ่งดำเนิน
ไปพอดีที่จะทำใหถึงนิโรธโดยไมติดขัดหรือเอียงไปหาที่สุดสองอยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ความหมกมุนใน
กามสุข และอัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลำบากแกตน คือบีบคั้นทรมานตนเองใหเดือนรอน (พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),2555,850.)
เมื่อทรงคนพบแลวก็ทรงพิจารณาอริยสัจ 4 นั้น ดวยญาณ 3 คือ สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณ จน
แจมแจงดวยปญญาญาณแลว จึงประกาศตัวพระองคเองวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ถัดจากนั้นพระองคจึง
นำอริยสัจที่ทรงคนพบมาแสดงหรือเปดเผยใหคนอื่นรูตาม การแสดงอริยสัจแกคนอื่นจึงเปรียบเหมือนหยิบของ
ที่คว่ำอยูใหหงายขึ้นหรือดึงสิ่งที่ปดอยูใหเปดออก อริยสัจ แปลวา ความจริงอันประเสริฐ แตเมื่อกลาวโดย
พิสดารแลว อริยสัจ มีความหมายถึง 5 ประการ คือ ของจริงอยางประเสริฐ ของจริงที่ทำใหคนเปนพระอริยเจา
ของจริงของพระอริยเจา ของจริงที่ไปจากขาศึก และความจริงแท ความหมายทั้ง 5 ประการนี้ ถือวาเปน
ความหมายที่ครอบคลุมเนื้อหาของอริยสัจไดทั้งหมด (ประยงค แสนบุราณ,2557,206.) และความหมายนั้นมี
คำอธิบาย ดังนี้
1) ของจริงอยางประเสริฐ หมายความวา สิ่งที่มีอยูจริง สิ่งที่เปนจริง สิ่งที่
2) ของจริงที่ทำใหคนเปนพระอริยเจา หมายความวา ใครก็ตามมีญาณทัศนะในอริยสัจ 4 โดยการรูวา
นี่คือทุกข นี่คือเหตุใหเกิดทุกข นี่คือการดับทุกข และนี่คือหนทางการปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เปนตน ดวย
ญาณทั้ง 3 จนแจมแจง ไมมีความสงสัยในชีวิต รูวาชาตินี้เปนชาติสุดทาย ไมมีชาติในภพอื่น ๆ อีกแลว การรู
ญาณทั้ง 3 ในอริยสัจ 4 อยางนี้ อริยสัจจึงชื่อวาทำใหบุคคลนั้นเปนพระอริยเจา ไมมีธรรมอื่นใด ๆ ทำใหคน
เปนอริยะเจาไดเหมือนอริยสัจ
3) ของจริงของพระอริยเจา หมายความวา ปุถุชนมารูแจงอริยสัจดวยญาณทัศนะแลวก็กลายเปนพระ
อริยเจา ความเปนปุถุชนก็จะหายไป เมื่อเปนเชนนี้อริยสัจจึงเปนของจริงของพระอริยเจาเทานั้น ไมใชของจริง
ของปุถุชน เพราะปุถุชนรูแจงอริยสัจก็เปนพระอริยเจา เปลี่ยนภาวะของปุถุชนเปนพระอริยเจา เมื่อรูแจง
อริยสัจดังนี้ อริยสัจจึงชื่อวาของจริงของพระอริยเจา
4) ของจริงไปจากขาศึก คำวา ขาศึก ในความหมายนี้ไมใชขาศึกศัตรูภายนอกที่เปนบุคคลหรือกองทัพ
แตหมายถึงกิเลสตัณหาซึ่งอยูภายในเราแตละคน ขาศึกศัตรูชนิดนี้สูรบตบมือกับเราทุกภพทุกชาติ ทำใหเวียน
วายตายเกิดในสังสารวัฏ แตเมื่อรูแจงอริสัจดวยญาณทัศนะ ขาศึกคือกิเลสตัณหาก็จะหมดสิ้น ดังนั้น อริยสัจ
จึงมีความหมายอีกอยางหนึ่งวา ของจริงไปจากขาศึก
5) ความจริงแท คือความจริงในโลกนี้แบงออกเปน 2 อยาง คือ 1) ปรมัตถสัจจะ แปลวา ความจริง
สูงสุดหรือความจริงแท 2) สมมติสัจจะ แปลวา ความจริงขั้นสมมติหรือความจริงเทียม ความจริงสูงสุดหรือ
ความจริงแทนั้นคืออะไร คือสิ่งที่มันเปนจริงอยางนั้น จะมีคนรูคนเขาใจหรือไมมันก็จะเปนจริงของมันอยางนั้น
เชน ความจริงในอริยสัจ คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกขไดแกตัณหา ความดับทุกขไดแกนิโรธ และทางแหงการดับ
ทุกขไดแกมรรค มีอยูแลวเปนอยูแลวกอนที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น แตเมื่อพระองคอุบัติแลวขึ้นและทรงคนพบ
จึงทรงนำมาเปดเผยใหผูอื่นไดรูตาม อริยสัจจึงไมใชสิ่งที่พรองคสรางขึ้น แตเปนสิ่งที่มีอยูแลว ปจจุบันนี้อริสัจ
ทั้ง 4 ก็ยังคงเปนอยูอยางนั้น นี่คือความจริงแท สวนความจริงสมมตินั้นคือสิ่งที่กำหนดกันขึ้นหรือยอมรับ
รวมกัน เชน คน สัตว พืช เปนตน ไมใชความจริงแท (ประยงค แสนบุราณ,2557,207.)
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อริยสัจหรือความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญา มีคุณคาสรุปได ดังนี้
1) เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดำเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล เปนระบบวิธีแบบอยางซึ่ง
วิธีการแกปญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณคาและสมเหตุสมผลจะตองดำเนินไปในแนวเดียวกันเชนนี้
2) เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนำเอาหลักความจริงที่มี
อยูตามธรรมชาติมาใหประโยชน ไมตองอางอำนาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใด ๆ
3) เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งที่
อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองที่มีคุณคา และสัมพันธกับ
สิ่งภายนอกเหลานั้นอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลักความจริงนี้ตลอดไป
4) เปนหลักความจริงกลาง ๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิตหรือเปนเรื่องของชีวิตเองแท ๆ ไมวามนุษยจะ
สรางสรรคศิลปวิทยาหรือดำเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมา เพื่อแกปญหาและพัฒนาความเปนอยูของตน และไมวา
ศิลปวิทยาหรือกิจการเหลานั้น จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สลายไปหรือเกิดมีใหมมาแทนอยางไร ๆ ก็ตาม หลักความ
จริงที่เรียกวาอริยสัจนี้ ก็จะยืนยง ใหม และใชเปนประโยชนไดตลอดทุกกาลเวลา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.
ปยุตฺโต),2555,873.)
กลาวโดยสรุป อริยสัจจะ (The Four Noble Truths) ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข
เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข พระพุทธเจาทรงสรรเสริญและทรงแนะนำให
พุทธศาสนิกชนศึกษาอยางจริงจัง เพราะการรูอริยสัจจะสามารถนำไปสูความดับกิเลสและทุกขได
3.การเขาถึงและการพิสูจนความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา
3.1 การเขาถึงความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา
การเขาถึงความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น หมายถึงการเขาถึงพระนิพพาน ไมไดหมายถึงความ
จริงอื่น ๆ วิธีการเขาถึงความจริงหรือนิพพานนั้นตองปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และมรรคทั้ง 8 ประการนี้รวม
ลงในไตรสิกขา คือ 1) ศีล มีมรรค 3 ขอ ไดแก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 2) สมาธิ มีมรรค
3 ขอ ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 3) ปญญา มีมรรค 2 ขอ ไดแก สัมมาทิฏฐิ และสัมมา
สังกัปปะ มรรคและไตรสิกขา คือบันไดหรือขบวนการในการเขาถึงความจริงหรือพระนิพพานตามทัศนะของ
พุทธปรัชญา เราไมสามารถจะเขาถึงความจริงโดยวิธีอื่น ๆ ไดนอกจากปฏิบัติตามมรรคหรือไตรสิกขาอยาง
เครงครัดเทานั้น การใชความคิด คิดถึง หรือการใชความจงรักภักดีแบบศาสนาเทวนิยมนั้นไมสามารถจะเขาถึง
ความจริงหรือพระนิพพานได ดังนั้น การปฏิบัติตามมรรค 8 หรือไตรสิกขาเทานั้น จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริงตามทัศนะของพุทธปรัชญาได (ประยงค แสนบุราณ,2557,13-14.)
สวนเปาหมายในการแสวงหาความจริงในพุทธปรัชญานั้น ยอมรับถึงประโยชนและความสุขที่จะไดรับ
จากการเขาถึงความจริง ในดานประโยชนอันเปนเปาหมายในการแสวงหาความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น
คือ ประโยชนแบงตามเป าหมายของผู รับ ผลประโยชน มีอยู 3 อยาง คือ 1) อัตตัตถะ ประโยชนตน คือ
ประโยชนของผูกระทำเอง 2) ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น คือประโยชนของบุคคลอื่นนอกเหนือผูกระทำ และ 3)
อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย คือประโยชนทั้งของผูกระทำและของบุคคลอื่น (องฺ.อก.23/54/340)
อยางไรก็ตามเปาหมายของพุทธปรัชญาคือตองเปนไปเพื่อความพนทุกขอยางเดียว และจะมีบางคนที่มีความ
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เพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนเทานั้นที่จะสามารถหลุดพนความทุกขได แตบางคนปฏิบัติไมถึงเปาหมาย
สูงสุดก็สามารถที่ดำรงชีวิตอยูในโลกนี้ไดอยางมีความสุข โดยปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา แต
เปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาคือการเขาถึงนิพพานอันเปนปรมัตถประโยชนอันสูงสุดเปนการเขาถึงความพน
ทุกขโดยสิ้นเชิงและตลอดไป แตการเขาถึงความหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงจะเปนไปไดก็ตอเมื่อทำลายกิเลส
อันเปนสาเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเทานั้น การที่บุคคลจะสามารถทำลายกิเลสใหหมดไป จำ
จะตองรูแจงในสิ่งทั้งปวงตามสภาพความเปนจริงดวยปญญาที่เปนญาณทัศนะ การรูแจงสิ่งทั้งปวงตามความ
เปนจริง ก็คือการรูแจงไตรลักษณดวยการปฏิบัติวิปสสนานั่นเอง
3.2 การพิสูจนความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา
พุทธปรัชญา นอกจากจะเปนสัจจนิยมแลวยังมีลักษณะเปนเหตุผลนิยม หมายความวา ใหพิจารณา
ตามหลักเหตุผลจนเห็นความจริงแลวจึงใหเชื่อ ความจริงจะตองพิสูจนทดลองได ซึ่งก็มีบางประเด็นที่สอดคลอง
กับทฤษฎีความจริงตามทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก 4 ประเด็น คือ
1) ความจริง คือ ความตรงกันระหวางความเชื่อที่เกิดจากการรับรูและสิ่งภายนอก
2) ความจริง คือ สิ่งที่นำไปฏิบัติได
3) ความจริง คือ ความสำเร็จ หรืออัตถประโยชนจากการปฏิบัติ
4) ความจริง คือ สิ่งที่พิสูจนทดลองไดดวยประสบการณ (ชัยวัฒน อัตพัฒน,2555,223)
การพิสูจนความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญานั้น ยังชี้ถึงความตรงกันระกวางการหยั่งรูภายใน
(ญาณทัศนะ) กับความจริงภายนอกอีกดวย ซึ่งเปนขั้นที่ละเอียดกวาขั้นประสาทสัมผัส เพราะพุทธปรัชญาไม
เนนเฉพาะความลงรอยกันทางทฤษฎีเทานั้น แตยังเนนถึงความลงรอยกันระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติดวย
ความจริงจะตองเปนสิ่งที่พิสูจนไดดวยประสบการณสามัญ หรือประสบการพิเศษ สามารถนำไปปฏิบัติไดและ
กอใหเกิดผลจากการปฏิบัตินั้นตามวัตถุประสงค ตามหลักการที่วา สิ่งที่พิสูจนไดเทานั้นความจริง พุทธปรัชญา
ไดประกาศไวนานรวมระยะเวลากวา 2,500 กวาป ดังนั้น ความจริงตามทัศนะหรือตามหลักพุทธปรัชญา
จะตองมีลักษณะ ดังนี้
1) มีเหตุผล (สนิทานัง)
2) พิสูจนทดลองได (เอหิปสสิกะ)
3) เปนที่ยอมรับโดยผูรูทั้งหลาย (เวทิตัพโพ วิญูหิ)
4) เปนความจริงสากลตลอดไป ไมขึ้นกับกาลเวลา (อกาลิกะ) (ชัยวัฒน อัตพัฒน,2555,225)
4.สรุป

ความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญา มี 2 ระดับ คือ
1.ความจริงระดับสมมติและความจริงระดับปรมัตถ ความจริงโดยสมมติเปนความจริงที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอมหรือองคประกอบตาง ๆ ความจริงในระดับสมมตินี้พุทธปรัชญา
ยอมรับวามีอยูจริงแตก็มีอยูอยางสมมติเทานั้น ความจริงในระดับสมมตินั้น แบงออกเปน 2 ประเภท 1.การ
บัญญัติความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยถือเอาเนื้อหาหรือเนื้อความของสิ่งนั้นเปนหลักในการสรางคำขึ้นมา
ออกเสียงเรียกชื่อ เพื่อจะหมายรูหรือทดแทนเนื้อความของสิ่งนั้น ๆ 2. นามบัญญัติ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติขึ้น
ในลักษณะเปน นาม ชื่อ คำ วลี หรือเปนสัญลักษณอื่นใดเพื่อที่จะสามารถสื่อความหมายของอรรถบัญญัติได
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2.ความจริงในระดับปรัมตถ เรียกวา ปรมัตถสัจจะ สิ่งทีมีอยูจริงในระดับปรมัตถสัจจะนี้ เปนความจริง
ที่มีอยูจริง ๆ มีสภาวธรรมรองรับอยูจริง เปนสิ่งที่มีอยูจริงโดยตัวของมันเองโดยไมขึ้นอยูกับการรับรูหรือการ
ปฏิเสธของมนุษย จะมีมนุษยรับรูวาปรมัตถสัจจะนี้มีอยูหรือไมก็ตาม ความจริงนี้ก็ยังคงมีอยูเชนนั้น หาไม
เปลี่ยนแปลงไปตามความรูหรือความเชื่อของมนุษยแตอยางใดไม พุทธปรัชญา ไดแสดงหลักคำสอนเรื่อง
ปรมัตถสัจจะไว 4 อยาง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ถือไดวาเปนปรมัตถสัจจะ
สวนความจริงในระดับอริยสัจจะ เมื่อกลาวโดยพิสดารแลว อริยสัจ มีความหมายถึง 5 ประการ คือ
ของจริงอยางประเสริฐ ของจริงที่ทำใหคนเปนพระอริยเจา ของจริงของพระอริยเจา ของจริงที่ไปจากขาศึก
และความจริงแท และอริยสัจหรือความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญามีคุณคา 4 ประการ คือ
1) เปนวิธีการแหงปญญา
2) เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนำเอาหลัก
3) เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของ
4) เปนหลักความจริงกลาง ๆ
ดังนั้นอริยสัจจะ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และทาง
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข พระพุทธเจาทรงสรรเสริญและทรงแนะนำใหพุทธศาสนิกชนศึกษาอยางจริงจัง เพราะ
การรูอริยสัจจะสามารถนำไปสูความดับกิเลสและทุกขได
การเขาถึงเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาคือการเขาถึงนิพพานอันเปนปรมัตถประโยชนอันสูงสุดเปน
การเขาถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิงและตลอดไป แตการเขาถึงความหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงจะเปนไปไดก็
ตอเมื่อทำลายกิเลสอันเปนสาเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเทานั้น การที่บุคคลจะสามารถทำลาย
กิเลสใหหมดไป จำจะตองรูแจงในสิ่งทั้งปวงตามสภาพความเปนจริงดวยปญญาที่เปนญาณทัศนะ การรูแจงสิ่ง
ทั้งปวงตามความเปนจริง ก็คือการรูแจงไตรลักษณดวยการปฏิบัติวิปสสนานั่นเอง และความจริงตามทัศนะ
หรือตามหลักพุทธปรัชญาจะตองมีลักษณะ 4 ประการ คือ มีเหตุผล พิสูจนทดลองได เปนที่ยอมรับโดยผูรู
ทั้งหลาย เปนความจริงสากลตลอดไปไมขึ้นกับกาลเวลา
5.รายการอางอิง
ชัยวัฒน อัตพัฒน. (2555). ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู). พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพสาละพิมพ
การ.
ประยงค แสนบุราณ. (2557). พระพุทธศาสนาเถรวาท. พิมพครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). แกนแทพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
การศาสนา.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งที่ 32. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ 32.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพผลิธัมม.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่
34. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา.
วารสารปรัชญาปริทรรศน
Journal of Philosophical Vision

