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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑)เพื่อศึกษาหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาท (๒)เพื่อ
ศึกษาหลักอหิงสาในปรัชญาเชน และ(๓) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญา
เชน ผลการวิจัยพบว่า
หลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ หลักคาสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และ
อหิงสาเป็นหลักธรรมสาคัญของสัตบุรุษบัญญัติ ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก มี ๓ ประเภท คือ การไม่
เบียดเบียนทางกาย การไม่เบียดเบียนทางวาจา และการไม่เบียดเบียนทางใจ และมีเกณฑ์ตัดสินได้แก่เจตนา
ซึ่งมีหลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสาได้แก่ เมตตา กรุณา อโทสะ อัพยาบาท สัปปุริสธรรม ๗ และการประยุกต์ใช้
หลักอหิสา สามารถกระทาได้ในลักษณะของศีล คือการรักษากาย วาจา ใจ ให้สงบ และจัดเป็นจริธรรมขั้น
พื้นฐานและในรูปแบบตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ของหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวิต
หลักอหิงสาในปรัชญาเชน คือ การงดเว้นจากการประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตแม้อยู่ในรูปที่ เล็กที่สุด ทั้งที่
สามารถมองเห็นได้ หรือมองไม่เห็น เพราะว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีวิญญาณทั้งสิ้นและเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติต่อ
ทุกสรรพสิ่งในทุกๆ บริบทของชีวิต ไม่ว่าจะโดยการกระทา การพูด และการคิด และอหิงสาเป็นหลักธรรม
สาคัญเป็นบรมธรรม เป็นแก่นแท้ เป็นคาสอนที่สาคัญที่สุดในบรรดาคาสอนทั้งหมด มี ๓ ประเภท คือ การไม่
เบียดเบียนทางกาย การไม่เบียดเบียนทางวาจา และการไม่เบียดเบียนทางใจ ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินคือ เจตนา และ
มีหลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสาได้แก่ ทยา ความรัก, การรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราและเมตตา ซึ่งมีการประยุกต์ใน
แง่ ยติ, ธรรม, เพื่อการดาเนินชีวิตและสังคม ตลอดทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเปรียบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน นั้นจะพบความเหมือนและ
ความแตกต่างคือว่า ในประเด็น เหมือนกัน ได้แก่ ด้านความหมาย ด้านประเภท ด้านเกณฑ์ตัดสิ น ด้าน
หลักธรรมที่เกื้อกูลและด้านการประยุกต์ใช้หลักอหิงสา ส่วนในประเด็นที่แตกต่างกันคือ ด้านความสาคัญของ
หลักอหิงสานั้น พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าเป็นสัตตบุรุษธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของหลักมรรคมีองค์ ๘ และ

๖๘
พุทธปรัชญาถือหลักความคิดเป็นหลักความสาคัญ แต่ในปรัชญาเชนโดยมองว่า อหิงสาเป็นบรมธรรม คือธรรม
อันเป็ นใหญ่สุดของคาสอนศาสนาเชน โดยยกย่องการปฏิบัติแบบอัตตกิลมถานุโ ยค และปรัชญาเชนถือ
หลักการกระทาเป็นหลักความสาคัญแต่สาหรับพุทธปรัชญาเถรวาทได้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานุโยค ประกอบ
ไปด้วยปัญญาและดาเนินการด้วยทางสายกลางเท่านั้น ส่วนหลักการใหญ่ๆ แล้วพระพุทธศาสนากับศาสนาเชน
ก็แสดงหลักการมีความสอดคล้องกันอยู่

Abstract
This study has 3 objectives: (1) to study the principle of Ahimsa (nonviolence) in
Theravada Buddhist philosophy, (2) to study the principle of Ahimsa (nonviolence) in Jain
philosophy, and (3) to compare the principle of Ahimsa in Theravada Buddhist philosophy
and the principle of Ahimsa in Jainism. The results showed the following.
Ahimsa in Theravada Buddhist philosophy is the doctrine of not hurting yourselves
and others or non-violence. It is regarded as one of the key principles of the faithful
provision for being a good person. There are 3 types of non- violence: 1) physical nonviolence, 2) verbal non-violence, and 3) mental non-violence . The main criterion for judging
non-violence is intension or the will and the Dhamma principles complementary to or
supportive of non-violence include Metta (Loving-kindness), Karuna (Compassion),
Adosa(Non-anger), Appayapada(Non-revenge), and Suppurisadhamma 7 (7 Principles of
Dhamma for Good People). Ahimsa can be practiced in the manner of a sacrament or
precept, that is, by controlling body, speech, and mind. This is considered basic ethical
conduct. It can also be practiced in the manner of Majjimapatipada, The Middle Path or The
Eightfold Path as ways of life.
Ahimsa in Jain philosophy is to refrain from doing harms or hurting all living things,
even the smallest ones, visible and invisible, because they all have a soul. Ahimsa is a way
of life that respects everything in every way, whether by action, speech, and thought. It is a
key principle of nonviolence, the supreme Dharma, the essence of the teachings, and the
most important teachings, divided into three types: 1) physical non-violence, 2) verbal nonviolence, and 3) mental non-violence . The main criterion for judging non-violence is
intension or the will and the Dhamma principles complementary to or supportive of nonviolence include Dya, love, consideration or compassion, which can be practiced in the form
of justice for life and society, including environmental protection.

๖๙
By comparison, Ahimsa in Theravada Buddhist philosophy and Jain philosophy
demonstrated both similarities and differences. Similarities showed in meaning, types,
criterion, Dhamma or Dharma principles complementary to or supportive of practicing
Ahimsa, and Ahimsa practices. Differences manifested in the importance of Ahimsa;
Theravada Buddhist philosophy categorizes Ahimsa as Sattapurusdhamma or personal rules,
a part of the Eightfold Path, where mind, moderation, and wisdom matter most; whereas in
Jain philosophy, Ahimsa is the supreme Dharma, the essence of all teachings, and the most
important aspect of all teachings, where action in the form of Attakilamathanuyoga or SelfRestraint is the key part. However, in the overall, both Theravada Buddhist philosophy and
Jain philosophy are compatible and consistent.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นพระศาสดา ผู้ประกาศหลักสัจธรรมปรัชญาพระพุทธศาสนา ใน
ท่ามกลางเจ้าลัทธิมากมายในสมัยพุทธกาล ด้วยการตรัสรู้ที่เรียกว่า การบรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลั กสั จธรรมของพระพุทธองค์ ได้เผยแผ่ ไปทั่ วทุ กมุ มโลก ทั้งนี้ด้วยท่ าที ที่เป็ น “ทางสายกลาง” ปรั ชญา
พระพุทธศาสนาเริ่มต้นจาก คาถามว่า อะไรคือปัญหาสาคัญที่สุดสาหรับชีวิตมนุษย์ คาตอบคือ ปัญหาที่สาคัญ
ของมนุษย์เราอยู่ที่ การแก้ไขชีวิตให้พ้นทุกข์
พระพุทธศาสนา มีหลักความไม่เบียดเบียน ปรากฏครั้งแรกในโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ทาให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน หลักพระพุทธศาสนาคือ
(๑) ไม่ทาความชั่วทั้งปวง (๒) ทาความดี (๓) ชาระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว๑ พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นศาสดาของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทพทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง เราก็มิได้เบียดเบียนใคร ๆ ไม่ว่าผู้
สะดุ้งหรือมั่นคง เราเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมคือ เทวบทอยู่แน่แท้ นี้คือ เทวบทของเทพทั้งหลาย๒
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาในฐานะเป็นคาสอนทางศาสนาก็จริง แต่ในคาสอนนั้นก็มีแนวคิดทาง
ปรัชญาแทรกอยู่ ศาสนาในอินเดียทั่วไปแยกไม่ออกจากปรัชญา ทั้งนี้เพราะคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของศาสนาฝ่ายนาสติกะ คือ พระพุทธศาสนาและศาสนาเชน การปะทะโต้แย้งทางความคิด
ระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนานาสติกะทาให้ปรัชญาพัฒนาในร่มธงของศาสนา ศาสนาแต่ละศาสนามุ่ง
เสนอคาสอนเกี่ยวกับโลกและชีวิตอย่างมีเ หตุผล มีระบบ คาสอนเหล่านั้นได้สร้างโลกทัศน์ ให้กับศาสนิก โลก
ทัศน์ของชาวพุทธย่อมต่างจากโลกทัศน์ของพราหมณ์ โลกทัศน์นั้นแหละคือปรัชญา นักปรัชญาอินเดียเรียกว่า
ทรรศนะ(Darsana) แปลว่า การหยั่งเห็นสัจธรรม (Vision of Truth) ทรรศนะนี้ก็คือโลกทัศน์นั่นเอง โลกทัศน์
คือมุมมองชีวิตที่มนุษย์ใช้ตีความประสบการณ์เพื่อเลือกทางดาเนินชีวิต มนุษย์ทุกคนมีโลกทัศน์ด้วยกันทั้งนั้น
๑
๒

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๘/๓๔๑.
ส.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๐๓๑/๕๕๑.

๗๐
โลกทัศน์ของใครก็เป็นปรัชญาของคนนั้น โลกทัศน์ของชาวพุทธจึงเป็นพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาที่เป็นแนวทาง
ดาเนินชีวิตของชาวพุทธมีพระไตรปิฎกเป็นแม่แบบ๓
หลักอหิงสาของปรัชญาเชน พระมหาวีระตอบว่า ในบรรดาคาสอนของเราทั้งหมดอหิงสา จัดเป็น
หลักธรรมที่สาคัญของเชน ในแง่หลักการอหิงสาเป็นบรมธรรมคือเป็นที่อันยิ่งเหนือกว่าธรรมหรือคาสอนอื่นใด
เพราะเมื่อมนุษย์ตั้งอยู่ในความเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วสังคมจะเกิดสันติสุข อหิงสาหมายถึงการไม่
ทาร้ายชีวิต ไม่ว่าจะโดยการคิด การพูด และการกระทา หลักการอหิงสาที่แท้จริงควรหมายถึงเสรีภาพโดย
สมบูรณ์จากเจตจานงแต่เป็นการแบ่งปันความรักไปสู่ทุกสรรพสิ่ง อหิงสาเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณ และ
เป็นวิถีแห่งการปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งในทุก ๆ บริบทของชีวิต
ศาสนาพุทธและศาสนาเชน สองศาสนาที่สาคัญของอินเดียมีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาของ
บรรทัดฐานทางสังคมและจริยธรรมแม้ว่าอดีตการแพร่กระจายเกินขอบเขตของอินเดียซึ่งเป็นดินแดนหลักคา
สอนอันสูงส่งของพวกเขามีอิทธิพลต่อสังคมของเรา ทั้งแนวคิดเรื่องของอหิงสาในพุทธปรัชญากับปรัชญาเชน
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ท าให้ ผู้ วิ จั ย คิ ด ว่ า ขณะที่ ใ นพระพุ ท ธศาสนา ความไม่ เ บี ย ดเบี ย นเป็ น
หลักธรรมที่สาคัญ ปรากฏครั้งแรกในโอวาทปาติโมกข์หรือเป็นองค์ธรรมองค์หนึ่งในมรรคมีองค์แปด กล่าวคือ
เรื่องสัมมาสังกัปปะหมายถึง ความคิดชอบ หรือ ความคิด ที่ถูกต้อง ธรรมทั้งหลาย มีใจ (ความนึกคิด) เป็น
หัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สิ่งทั้งหลายสาเร็จมาแต่ใจ ความไม่เบียดเบียนกันชื่อว่ารักษาตน เป็นสัตบุรุษบัญญัติ
ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก และยังมีอัพยาบาท,อวิหิงสา,เป็นต้น แต่ศาสนาเชน หลักการอหิงสาเป็น
บรมธรรมคือเป็นที่อันยิ่งเหนือกว่าธรรมหรือคาสอนอื่นใดเพราะเมื่อมนุษย์ตั้งอยู่ในความเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผู้อื่นและยกย่องหลักอหิงสา ถือเป็นหัวใจ หรือเป็นแก่นแท้ของคาสอนของเชน
ความสาคัญของ หลักอหิงสา มีความบริสุทธิ์เป็นมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธและ
ศาสนาเชนสองศาสนาที่สาคัญของอินเดียมีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาของบรรทัดฐานทางสังคมและ
จริยธรรม แม้ว่าอดีตการแพร่กระจายเกินขอบเขตของอินเดียความคิดของมวลมนุษย์จะนาไป จะไปทางดีหรือ
ทางชั่ว ทางสงบหรือทางวุ่นวาย ทางสงเคราะห์เมตตา หรือทางเบียดเบียนกันหรือไม่เบียดเบียนก็สุดแล้วแต่
ผู้นา พระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญเรื่องการไม่เบียดเบียนในหลาย ๆ รูปแบบทั้งตัวอย่างในพระวินัย ,พระ
สุตตันตปิฎก,พระอภิธรรมปิฎก,ซึ่งในส่วนของพระพุทธศาสนา หลักความไม่เบียดเบียน ปรากฏครั้งแรกใน
โอวาทปาติโมกข์ ในปรัชญาศาสนาเชน หลักอหิงสา ถือเป็นหัวใจ หรือเป็นแก่นแท้ของคาสอนของเชนศาสดา
มหาวีระถึงกับตรัสว่า “สาคัญที่สุดในบรรดาคาสอนทั้งหมดของพระองค์ ”๔ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคิดว่ามีความ
จาเป็นต้องศึกษา และพิจารณารายละเอียด ทั้งในส่วนของความหมาย จุดมุ่ง หมาย วิธีการหรือแนวทางในการ
ปฏิบั ติ ตลอดจนผลที่เ กิดขึ้น มีความมีเหตุมี ผ ล มีความเหมือนและแตกต่า งกันหรือไม่อย่างไร การศึกษา
เปรียบเทียบหลักอหิงสาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชนในครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างกันของหลักอหิงสาของปรัชญาทั้งสองสานัก
๓
๔

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับปรัชญา, หน้า ๙๕.
เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๐๗.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาท
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักอหิงสาในปรัชญาเชน
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ โดยการศึกษาและค้นคว้าทางเอกสาร ซึ่งมี
ลาดับและขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
๑.๗.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Soures) คือ พระไตรปิฎกภาษา
บาลี และภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีร์ศาสนาเชน ได้ แก่ คัมภีร์อาคม, คัมภีร์
สิทธานต์
๑.๗.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Soures) คือ อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา ปกรณ์วิเศษ ข้อมูลเว็บไซต์ ตาราวิชาการ และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้
๑.๗.๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบของวัตถุประสงค์ และประเด็นดังต่อไปนี้คือ โดยกาหนด
กรอบการศึกษาไว้ ๖ ประการ คือ (๑)ความหมายหลักอหิงสา (๒)ความสาคัญในหลักอหิงสา (๓) เกณฑ์ตัดสิน
ในหลักอหิงสา (๔)ประเภทในหลักอหิงสา (๕)หลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสา และ(๖)การประยุกต์ใช้หลักอหิงสา
๑.๗.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ
๑.๗.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกการเปรี ยบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชนในครั้งนี้เป็นการ
เปรี ย บเทีย บความเหมือน และความต่า งกันของหลั ก อหิ ง สาของปรัช ญาทั้ง สองส านัก ภายใต้ก รอบของ
การศึกษา ๖ ประการ คือ (๑) ความหมายหลักอหิงสา (๒) ความสาคัญในหลักอหิงสา(๓) เกณฑ์ตัดสินในหลัก
อหิ งสา (๔) ประเภทในหลั กอหิงสา(๕)หลั กธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสา(๖) การประยุกต์ใช้หลั กอหิงสา ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
๑) การเปรียบเทียบความหมายหลักอหิงสา โดยความหมายแล้วอหิงสาในพุทธปรัชญากับปรัชญา
เชนมีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึงความไม่เบียดเบียนต่อมนุษย์ด้วยกันเองและไม่เบียดเบียนต่อสัตว์
ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสิ่งทั้งทาง อหิงสาทางกาย, อหิงสาทางวาจา, และอหิงสาทางใจ เมื่อพิจารณาโดยแง่
ความหมายแล้วทั้งอหิงสาพุทธปรัชญากับปรัชญาเชนให้ความหมายหลักอหิงสาคล้ายคลึงกัน
๒) การเปรียบเทียบความสาคัญในหลักอหิงสา โดยความสาคัญในหลักอหิงสา ใน
พุทธปรัชญากับปรัชญาเชนให้ความสาคัญต่างกันโดยพุทธปรัชญาปรากฏครั้งแรกในโอวาทปาติโมกข์ ที่ว่าด้วย
คาสอนอันเป็นหัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งอหิงสาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ธรรมในมรรคมีองค์แปดเท่านั้น

๗๒
แต่ในส่วนของปรัชญาเชนอหิงสาเป็นคาสอนที่สาคัญที่สุดในบรรดาคาสอนทั้งหมดและจัดเป็น บรมธรรมและ
แก่นแท้ในศาสนาเชน
๓) การเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินในหลักอหิงสา โดยเกณฑ์ตัดสินทั้งพุทธปรัชญากับปรัชญาเชน มี
เกณฑ์ตัดสินที่เหมือนกันคือ กล่าวคือ เพ่งถึงเจตนาที่ไม่เบียดเบียน ทั้งความประพฤติทาง กาย วาจา ใจ
๔) การเปรียบเทียบประเภทในหลักอหิงสา โดยประเภทหลักในอหิงสาทั้งพุทธปรัชญากับปรัชญา
เชน จาแนกประเภทของอหิงสาไว้ ๓ ประการ กล่าวคือ อหิงสาทางกาย วาจา และใจซึ่งมีความเหมือนกันและ
สอดคล้องกัน
๕) การเปรียบเทียบหลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสา โดยหลักธรรมที่เกื้อกูลทั้งพุทธปรัชญาและ
ปรัชญาเชน ซึ่งทั้งสองสานักให้ความเหมือนกันและสอดคล้องกัน จะแตกต่างกันก็อยู่ที่การนาหลักธรรมไป
ปฏิบัติ เพราะพุทธปรัชญาต้องประกอบไปด้วยปัญญาและดาเนินการด้วยทางสายกลางเท่านั้น แต่ปรัชญาเชน
ยกย่องการปฏิบัติแบบ อัตตกิลมถานุโลก
๖) การเปรี ย บเที ย บการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อหิ ง สา ทั้ ง พุ ท ธปรั ช ญาและปรั ช ญาเชน ให้ ค วาม
เหมือนกันและสอดคล้องกัน สิ่งสาคัญที่สุดการนาหลักการอหิงสาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ทั้งใน
ส่วนของตัวบุคคลและกับการอยู่ร่วมกันกับการแก้ปัญหาในสังคม จึงเป็นหลักการพื้นฐานที่มีศักยภาพที่จะ
นาไปสู่ความเคารพในมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าทุกสรรพมีคุณค่าซึ่งเราต้องให้ความ
เคารพด้วยกันทั้งสิ้น เช่นหลั กการอหิงสานี้จะพัฒนาไปสู่จริยธรรมสังคมที่สาคัญๆ อื่น เช่น แนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษย์ชน แนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์ และแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โดยสรุปแล้วหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน คือ หลักการทางจริยธรรมขั้น
พื้น ฐานในที่นี่ ขอใช้ความหมายอย่ างกว้าง ๆ ตามหลั กที่คาสอนกล่ าวไว้ ซึ่งพุทธปรัชญามีศีล ๕ เป็นหลั ก
ประกอบด้วย ศีลข้อ ๑ คือ การไม่เบียดเบียนในร่างกาย ชีวิตของผู้อื่น, ศีลข้อ ๒ คือ การไม่เบียดเบียนใน
ทรัพย์สินของผู้อื่น, ศีลข้อ ๓ คือ การไม่เบียดเบียนในสิ่งที่เป็นที่รักของผู้อื่น, ศีลข้อ ๔ คือ การไม่เบียนเบียน
ผู้อื่น โดยใช้คาพูดของเรา ศีลข้อ ๕ คือ การไม่เบียดเบียนตนเอง ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ, ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้
คือ หลักอหิงสา และในส่วนปรัชญาเชนมีอนุพรต ๕ หรือ ปฏิญญา ๕ หลักการทั้ง ๕ ข้อนี้ ของปรัชญาเชน
ประกอบด้วย (๑) การไม่ใช้ความรุนแรง (๒) การยึดมั่นในสัจจะ (๓) ไม่ลักทรัพย์ (๔) ไม่ประพฤติผิดทางเพศ
และ (๕) ไม่ครอบครอง, โดยพุทธปรัชญายึดหลักความคิดหรือมโน เป็นหลักความสาคัญ ส่วนปรัชญาเชน ยึด
หลักการกระทา เป็นหลักความสาคัญ ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น ความสาคัญในหลักอหิงสา,เกณฑ์ตัดสินในหลัก
อหิงสา,ประเภทในหลักอหิงสา,หลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสา,ตลอดจนถึงการประยุกต์ใช้หลักอหิงสาในสังคม
ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนก็แสดงหลักการไว้คล้ายๆกันแต่จากการที่ศาสนาเชนมีทรรศนะเรื่องชีวิต
แตกต่างจากพระพุทธศาสนาก็ทาให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติมีความเหมือนและความแตกต่างกันบ้าง
แต่ปรัชญาเชนยกย่องการปฏิบัติแบบอัตตกิลมถานุโยค (แบบสุดโต่ง) พุทธปรัชญาเถรวาทแม้จะมีหลักการไม่
เบี ย ดเบี ย นเหมื อ นกั น แต่ ก็ ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยปั ญ ญาและด าเนิ น การด้ ว ยทางสายกลางหรื อ หลั ก
มัชฌิมาปฏิปทาเท่านัน้ แต่หลักการใหญ่ๆ แล้วยังคงมีความสอดคล้องกันอยู่

๗๓
พุทธปรัชญากับปรัชญาเชนจากการศึกษาแนวคาสอนของพระพุทธเจ้า และคาสอนของพระมหาวี
ระ พบหัวข้อธรรมหลายประการที่ดูเหมือนมีความใกล้เคียงกัน หรือคล้ายกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ยกประเด็นเรื่อง
อหิ ง สามาศึ กษาเปรี ย บเทีย บในเบื้ องต้ น แต่ก็ ยัง มีอี กหลายประเด็ นที่ ได้มี ผู้ ศึ กษาไว้ แล้ ว เช่น การศึ กษา
เปรียบเทียบแนวคาสอนเรื่องกรรม , เปรียบเทียบเรื่องความหลุดพ้น เป็นต้น การที่คาสอนของศาสดามี
อะไรบ้างอย่างที่ดูเหมือนจะเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน หรือไม่เหมือนกัน แต่เมื่อศึกษาแล้วกลับพบมีอะไร
บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ย่อมมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์พัฒนาการของทั้งสองศาสนา ผู้วิจัย
จึงเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์การก่อตัว พัฒ นาการของทั้งสองศาสนาเพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบสาหรับการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ หรือทาให้การศึกษาเชิ งเปรียบเทียบมีข้อมูลในเชิง
ประวัติศาสตร์ประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งสองศาสนา ในเรื่องหลักอหิงสาและนาไป
ปฏิบัติตามให้เกิดความสุขในการดาเนินชีวิตจะเห็นว่าทั้งสองสองศาสนามีความเห็นคล้ายกันมากในเรื่องหลัก
คาสอน จึงเป็นเรื่องที่ดีว่าทาให้เรามองเห็นจุดมุ่งหมายของการสอนศาสนาต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ให้ศาสนิกมีความสุขและเข้าถึงเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคน
โดยยึดหลักกาอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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