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บทคัดย่อ
การศึกษาแนวคิดของศรี อรพินโท ในเรือ่ งความตายทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปรากฏการณ์
ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จาก
อิทธิพลของความตายต่อปรากฏการณ์ในระดับต่างๆ ศรี อรพินโท นิยามความตายเป็น
หนึ่งในสามของขีดจ�ำกัดของชีวิตมนุษย์แม้ความตายในเบื้องต้นท�ำให้ชีวิตมีขีดจ�ำกัด
และในทีส่ ดุ เขาก็ได้รบั รูส้ จั ธรรมของความตายโดยสมบูรณ์ แต่จะมีอทิ ธิพลไปในทางใด
นั้นก็ขึ้นอยู่กับการเข้าใจและเข้าถึงข้อเท็จจริงของความตายของปัจเจกชน อันจะมีผล
ต่อปรากฏการณ์ในระดับสังคมต่อไป ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้ทกุ คนในสังคม
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ความตายในปรัชญาของศรี อรพินโท
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มีทัศนะต่อความตายเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะแต่ละคนย่อมมีภูมิหลังหรือ
พื้นฐานทางโลกทัศน์ที่แตกต่างกันไป จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นธรรมดา ศรี อรพินโท
ปรารถนาให้โลกนีม้ แี ต่ความรัก อิสรภาพและสันติภาพ ทีม่ ีความเป็นเอกภาพ ผ่านการ
เข้าถึงสัจธรรมของความตายเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งได้ขจัดความเห็นแก่ตัวหรืออีโก้
อันถือเป็นมหันตภัยที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย์
ค�ำส�ำคัญ: ความตาย, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ศรี อรพินโท
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Abstract
The study of Sri Aurobindo’s concept of death, influencing individual
phenomena and socialphenomena levels,has the purpose to find out what will
originate from the influence of death on these phenomena. Sri Aurobindo defines
death as one of the three limits of human life,although primary sense death
made life limits, then he fully realized the truth of death. But in any way that
influence will depend on understanding and accessing the facts of the death
of the individual which will affect the phenomenon at the social level. In fact,
it is impossible for everyone in the society to have the same view of death
because each person has a different background or worldview, therefore there
was a conflict as normal. Sri Aurobindorequired the world to have love,freedom
and peace within unity through access to the truth of spiritual death which has
eliminated the selfishness or ego that is considered the most terrible disaster
in human life.
Keywords: death, influence, phenomenon, Sri Aurobindo
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บทน�ำ

อิทธิพลของความตายดูเหมือนส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของมนุษย์มาแต่ครัง้ บรรพกาล
แล้ว เนื่องจากความเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยม (Animism) ที่มนุษย์เชื่อว่าอย่างจริงจัง
และบริสทุ ธิใ์ จว่า วิญญาณมีอยูจ่ ริง ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ เกือบจะในทันทีทมี่ นุษย์คนแรกเกิด
ขึ้นบนโลก และต่อมาจึงมีลัทธิเคารพบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) ดังมีหลักฐาน
ปรากฏที่นักโบราณคดีค้นพบภาชนะใส่อาหาร และเครื่องมือท�ำด้วยหินรวมอยู่ด้วย
ในบริเวณหลุมฝังศพของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล (Neantherdal) เพราะเชื่อว่าวิญญาณ
เป็นอมตะชี้ให้เห็นอิทธิพลของความตายผ่านวิญญาณที่มีอ�ำนาจเหนือตน ที่จะมา
ปกป้องคุ้มครองในโลกนี้ ขณะเดียวกันก็ได้ให้ทางสว่างครั้นต้องจากโลกนี้ไป ท�ำให้
มนุษย์เกิดความมั่นคงและอบอุ่นใจ ทั้งชีวิตในโลกนี้และหลังความตายยังโลกหน้า
ด้วยเหตุนี้ลัทธิวิญญาณนิยมจึงเป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุด และส�ำคัญที่สุด (ธนู
แก้วโอภาส, 2530: 6) เป็นความเชื่อที่สร้างอารยธรรมให้กับสังคมมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์
ก้าวหน้าเรื่อยมา จากสังคมบรรพกาล มาเป็นสังคมยุคใหม่
จวบจนปัจจุบนั อิทธิพลของความตายก็ยงั ส่งผลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์
แต่อาจมีรูปแบบหรือกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่าในอดีตมากตามบริบทแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนมิอาจ
หลีกหนีพ้นซึ่งจะต้องประสบในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนก็ตาม ท�ำให้ดูเหมือนว่า
ความตายไม่มีใครสามารถต้านทานหรือต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยและท�ำได้เพียงท�ำใจ
ยอมรับและตั้งรับเมื่อความตายมาเยือน แต่ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่การเผชิญความตาย
ของมนุษย์ทจี่ ะเลือกวางท่าทีเช่นไร ทีจ่ ะก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทเี่ ป็นปัญหาภายใน
ตัวมนุษย์ หรือเกิดเป็นปรากฏการณ์ทไี่ ร้สภาพปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในความเป็นจริง
ถึงแม้เราไม่มปี ระสบการณ์ความตายเป็นของตนเอง ได้แต่รบั รูป้ ระสบการณ์ความตาย
ของบุคคลอื่นท�ำให้เข้าใจว่าความตายเป็นสิ่งไกลตัวและเป็นประสบการณ์ของบุคคล
อืน่ ก็ตาม แท้จริงแล้วอิทธิพลของความตายสัมพันธ์กบั การด�ำเนินชีวติ ของเราอย่างแยก
กั น ไม่ อ อกและมี ค วามเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย ด้ ว ยเหตุ นี้ การแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปัจเจกบุคคลคือข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นอยู่ เพราะมนุษย์เคลือ่ นไหวในความสัมพันธ์ ข้อเท็จจริง
ที่แสดงให้เห็นความเป็นเอกภาพที่ไม่แบ่งแยก สังคมจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
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สัมพันธภาพระหว่างบุคคลว่าเป็นเช่นไร ฉะนัน้ ปรากฏการณ์ของปัจเจกบุคคล ย่อมส่งผล
ต่อปรากฏการณ์ของสังคม เพราะมนุษย์ไม่แตกต่างกันทางด้านจิตส�ำนึก และส่งอิทธิพล
ซึง่ กันและกัน จึงเป็นพืน้ ฐานรองรับทัศนะทีว่ า่ อิทธิพลของความตายทีเ่ ป็นปรากฏการณ์
ระดับปัจเจกบุคคล ย่อมมีผลต่อปรากฏการณ์ทางสังคม ในเมือ่ ข้อเท็จจริงของความตาย
เป็นสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูใ่ นโลกศรี อรพินโท (Sri Aurobindo,1872–1950 CE) ซึง่ เป็นนักปรัชญา
อินเดียร่วมสมัยอยู่ในยุคเดียวกับท่านมหาตมะ คานธี มีมโนทัศน์เรื่องความตายที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเชิงบูรณาการซึ่งงานประพันธ์ของศรี
อรพินโท ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งความตาย เช่น The Life Divine, The Letter on Yoga, SABCL
และมหากาพย์สาวิตรี รวมทั้งงานเขียนของ The Mother ผู้ร่วมงานทางจิตวิญญาณ
ของท่านได้ชใี้ ห้เห็นว่าความตายเป็นสิง่ ทีฝ่ งั ติดแน่นอยูก่ บั ชีวติ ทีไ่ ม่อาจแยกจากมิตขิ อง
ชี วิ ต ได้ เนื่ อ งจากศรี อรพิ น โท พิ จ ารณาความตายเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในสาม
องค์ประกอบของชีวิตที่ถูกปิดบังไว้ ซึ่งแสดงถึงการมีขีดจ�ำกัดของชีวิต ได้แก่ การ
ไร้ความสามารถ ความปรารถนา และความตาย
แนวคิดเรื่องความตายของ ศรี อรพินโท
ศรี อรพินโท ในฐานะเป็นนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาโยคี
ยุ ค ใหม่ แ ละผู ้น� ำทางจิตวิญญาณของอินเดียถูกจัด ให้ อยู ่ ใ นส� ำนั กปรัชญาอไทฺ วต
เวทาตะ ตามความเห็นของเชนดราธาร์ ชาร์มา (Chandradhar Sharma, 1987: 381)
มีมโนทัศน์เรือ่ งความตายซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากคัมภีรอ์ ปุ นิษทั และภควัทคีตา บนพืน้ ฐาน
ส�ำคัญของแนวคิดความเป็นอมตะของอาตมัน มโนคติของความเป็นอมตะในฐานะเป็น
ค�ำสอนในอุปนิษัท ไม่ได้มีนัยบ่งถึงการด�ำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของปัจเจกชนหลังจาก
ตายไปแล้ว หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าความจริงของอัตตาคือ การไม่เกิดและการ
ไม่ตาย เทีย่ งแท้ เป็นนิรนั ดร์ และไม่สามารถท�ำลายได้แม้รา่ งกายเสือ่ มสลายแต่อาตมัน
ยังด�ำรงอยู่ มีความสืบต่อในรูปทีป่ ระณีต และเสาะแสวงหาร่างใหม่ตอ่ ไป อัตตานีก้ เ็ ป็น
เช่นเดียวกับอาตมัน ดังนัน้ ร่างกายจึงต้องเปลีย่ นไปทุกภพทุกชาติ เหมือนการสวมเสือ้ ผ้า
ใหม่ จนกว่าจะรู้แจ้งพรหมันในตัวเองว่าเป็นอุดมคติที่สูงสุดของชีวิต ศรี อรพินโท
ให้ภาพความเข้าใจกว้างๆ ว่า ชีวิตและความตายเชิงบูรณาการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
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แม้วา่ ทัง้ สองจะเป็นสิง่ ทีต่ รงข้ามกันและมนุษย์มองว่าความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวติ
ก็ ต าม แต่ ใ นทั ศ นะของเขาความตายนี่ แ หละที่ ช ่ ว ยพั ฒ นาหรื อ เติ ม เต็ ม ชี วิ ต ไปสู ่
ความสมบูรณ์ดังนั้นศรี อรพินโทจึงมีมุมมองต่อความตายเชิงบวกเป็นอย่างยิ่ง
อิทธิพลของความตาย
ความตาย คือ สภาวะสุดท้ายของชีวติ มนุษย์ทมี่ คี วามส�ำคัญ และส่งผลกระทบ
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการ
สูญเสีย มนุษย์ยอมรับว่าหลีกเลีย่ งความตายไม่ได้ เราทุกคนต้องตายไม่ชา้ ก็เร็ว ทีส่ ำ� คัญ
ก็คือเราตายได้ครั้งเดียวในชีวิตนี้ บางคนอาจกลัวความตาย และบางครั้งปฏิเสธ
ที่จะยอมรับ เพราะความตายถูกปิดบังเอาไว้จนยากจะเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้
มองเป็นเรื่องไกลตัวจนกระทั่งหลงลืมความตาย ในขณะที่บางคนสามารถหยั่งถึง
สัญชาตญาณส่วนลึกทีส่ ดุ ของตน และต้องการความเป็นอมตะ ปรารถนาความสืบเนือ่ ง
ของตัวตน อย่างน้อยก็ในแง่ของการมีอนุสรณ์สถานให้วงศ์ตระกูล เพราะเขาเชื่อ
เรื่องชาติหน้า เชื่อเรื่องสวรรค์ หรือแม้กระทั่งเชื่อเรื่องพระเจ้า จึงพิจารณาความตาย
มิใช่เรือ่ งน่ากลัว เนือ่ งจากเมือ่ ตายไปก็จะไปรวมกับพระเจ้า ในท้ายทีส่ ดุ ก็มคี วามมัน่ คง
และอบอุน่ ใจในการเผชิญกับความตาย ดังนัน้ ความตายจึงมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ
ของมนุษย์อันขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ ความเข้าใจหรือการวางท่าทีต่อเรื่องความตายซึ่งใน
งานวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั จะได้เริม่ ต้นด้วยการกล่าวถึงอิทธิพลของความตายโดยทัว่ ไป แล้วตามด้วย
อิทธิพลของความตายในทัศนะศรี อรพินโท
อิทธิพลของความตายโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องอิทธิพลของความตายที่มี
ต่อชีวิตมนุษย์ ก็คงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันกับการก�ำเนิดขึ้นของแนวคิดเรื่องความตาย
ซึ่งแม้จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่อารยธรรม แต่ทั้งหมดนั้นก็ได้สร้าง
ความหวัน่ วิตก ความไม่มนั่ คงทางจิตใจ และโดยเฉพาะความกลัวการขาดความสืบเนือ่ ง
ของวิญญาณ เพราะความเชือ่ ในเรือ่ งการมีอยูข่ องวิญญาณเป็นความเชือ่ ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
เป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงจัง มีความส�ำคัญที่สุดและเป็นความเชื่อที่ท�ำให้มนุษย์
ก้าวหน้าเรื่อยมา (ธนู แก้วโอภาส, 2530: 8) ส่วนศาสนาเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
และครั้นเมื่อคริสต์ศาสนายังมีอิทธิพลอยู่มากในช่วงศตวรรษที่ 11-12 ผู้คนจึงเชื่อว่า
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ความตายมิใช่เรื่องน่ากลัว เพราะเมื่อตายไปก็จะไปรวมกับพระเจ้า แต่พอถึงยุคฟื้นฟู
ศิลปวิทยา (Renaissance) ถือก�ำเนิดขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13-16 คริสต์ศาสนาเริม่ เสือ่ ม
อิทธิพลลงผู้คนเริ่มหมกมุ่นกับความตายของ “ตัวฉัน” แต่ทว่านับแต่ ค.ศ 1800
ฐานคิดเช่นนี้เริ่มเปลี่ยนไปสู่ความตายของ “เธอ” และ “คนอื่น” รวมไปถึงคนที่ตนรัก
(องค์ทะไลลามะ, 2556: 176)
ความตายในฐานะเป็นสภาวะสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่มีความส�ำคัญ ได้ส่ง
ผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
กับการสูญเสีย ถึงแม้มนุษย์ยอมรับว่าหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้ กลัวความตายและ
บางครัง้ ปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับ กระนัน้ มนุษย์กม็ คี วามเชือ่ ในโลกหน้าทีแ่ สดงออกในพิธกี าร
ฝังศพ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมแรกสุดของมนุษย์ที่เริ่มด้วยการเซ่นไหว้
หรือการน�ำอาหารข้าวของเครือ่ งใช้มาให้ผทู้ ตี่ ายแล้วได้กนิ ได้ใช้เหมือนเมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่
ขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีศพจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า ความตายมิใช่เป็นเพียง
จุดสิน้ สุดของชีวติ เท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่ นสภาพจากโลกทีอ่ าศัยอยูห่ รือจากสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
อยู่ไปสู่อีกโลกหนึ่งหรืออีกภาวะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยพิธีกรรมเกี่ยวกับการแยกตัว
หรือแยกคนตายออกจากคนเป็น พิธเี กีย่ วกับการแปลงสภาพ เช่น การปล่อยให้เน่าเปือ่ ย
หรือการเผา และพิธีการรวมตัวของผู้ตายในโลกใหม่หรือในสภาพใหม่ กับบทบาทใหม่
ที่ต่างไปจากโลกของคนเป็น (ปรานี วงษ์เทศ, 2534: 6)
อย่างไรก็ตามผูค้ นส่วนใหญ่ในสังคม หรือแม้กระทัง่ นักสสารนิยมมักจะหลงลืม
ความส�ำคัญยิ่งของผลกระทบหรืออิทธิพลของความตายที่มีต่อการด�ำรงชีวิต การกลัว
ความตายจึงบังเกิดขึน้ เพราะมนุษย์ไม่อสิ ระอย่างแท้จริง และส่งผลให้มคี วามตระหนักรู้
ถึงความเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ของความตาย การทรยศของร่างกายและจิตใจของ
ตัวเราซึ่งคุกคามให้เราลบทิ้งความทรงจ�ำ และลักษณะนิสัยของเราเป็นความเจ็บปวด
ทรมานทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ การต่อสูเ้ พือ่ ความตายเยีย่ งมนุษย์คอื การต่อสูเ้ พือ่ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของชีวิตเราแต่ละคนเพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนคุณค่าหรือการกดขี่บังคับจาก
ผู้อื่น ซึ่งท�ำให้เรารู้สึกแปลกแยกจากคนที่เราเคยเป็นหรือคนที่เราอยากเป็น (อาทูล
กาวานดี, 2559: 200) เพราะฉะนั้นบางรูปแบบของการป้องกันตัวที่ถูกสร้างขึ้นที่มีต่อ
ความเห็นแจ้งในทุกข์ทรมานของความตายและภาวะใกล้ตายจึงกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น
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แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโท ที่มีอิทธิพล
ต่อปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม

พระพจนันท์ กุมพล และ กรรณิกา ค�ำดี

การตระหนักรู้ถึงความตายมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายวิถี
ทาง มนุษย์อาจไม่รบั รูอ้ ย่างรูส้ กึ ตัวก็ได้ อันทีจ่ ริงแล้วผูค้ นมากมายมีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิเสธ
การกลัวความตายและพูดบางสิ่งบางอย่างเช่น “ฉันไม่ได้คำ� นึงถึงเรื่องความตายมาก
สั ก เท่ า ไหร่ ” ถึ ง แม้ จะกล่าวไปอย่างนั้นก็ต าม การกลั ว ความตายยั ง คงมี อิ ท ธิ พล
เชิงมูลฐานต่อแง่มมุ ทัง้ หลายของการด�ำรงชีวติ และผลักดันให้เกิดปฏิกริ ยิ าในแนวทาง
ที่หลากหลาย
แท้จริงแล้วเราอาจไม่รู้เลยด้วยซ�้ำว่าการส�ำนึกรู้ถึงความตายเกิดขึ้นเมื่อไร
แต่แน่นอนที่สุดก็คือมนุษย์เราได้พัฒนากลไกการป้องกันตัวเพื่อต่อกรกับความกดดัน
ทางอารมณ์ และความกังวลต่อการพลัดพรากแบบเดิมๆ เมือ่ เราเผชิญกับการตระหนัก
รู้ถึงความตาย กลไกการป้องกันตัวอย่างเดียวกันนี้จึงทวีความเข้มข้นขึ้น ในขณะที่เรา
ยังคงใช้กลไกการป้องกันตัวนี้ในความพยายามที่จะหลีกหนีและกีดกันประสบการณ์
ทั้ ง หลายด้ า นลบนี้ เรายั ง ได้ ป ฏิ เ สธความรู ้ สึ ก ของความเจริ ญ งอกงามทางจิ ต ใจ
ความสุข และการเติมเต็มของชีวติ อย่างไม่ได้ตงั้ ใจอีกด้วยถึงแม้วา่ กลไกการป้องกันตัว
ได้ชว่ ยให้เบีย่ งเบนออกจากสถานะของความกังวลก็ตาม ประสบการณ์ดา้ นลบเหล่านัน้
มีผลอย่างยิ่งที่ท�ำให้การป้องกันตัวโน้มเอียงที่จะบิดเบือนประสบการณ์ที่แท้จริง
ของความตาย, ท�ำลายการปรับตัว และท�ำให้ด้านชาต่อความอ่อนไหวทางอารมณ์
ความรู้สึกในชีวิตของเรา
การตอบสนองทั้งหลายในแง่การป้องกันตัวที่มีต่อบาดแผลทางใจส่วนบุคคล
ประเด็นการพลัดพราก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกังวลต่อความตายทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิต โดยแบ่งออกเป็นสองระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้
(1) อิ ท ธิ พ ลของความตายต่ อ ปรากฏการณ์ ร ะดั บ ปั จ เจกบุ ค คล อั น เป็ น
ปรากฏการณ์ทแี่ สดงออกถึงปฏิกริ ยิ าทัง้ หลายของมนุษย์ทใี่ จโน้มเอียงไปในทางจมปลัก
อยู่กับวิถีชีวิตอันอยู่ภายในจิตใจ วิถีชีวิตของการดูแลเอาใจใส่ตัวเอง และวิถีชีวิต
เพื่อการปกป้องตนเองให้มากขึ้น รวมไปถึงการตอบสนองต่อบุคคลใกล้ชิดที่สามารถ
ชักน�ำให้ถดถอยจากความรักหรือความสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความรัก และ/หรือ
ปฏิกิริยาหรือการหลีกเลี่ยงของความใกล้ชิดสนิทสนม และความรู้สึกทางเพศ
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(2) อิทธิพลของความตายต่อปรากฏการณ์ระดับสังคม ในระดับนี้ปฏิกิริยา
ที่แสดงออกถึงความกลัวตายของผู้คนในสังคมได้เสริมแรงหรือสนับสนุนความจ�ำเป็น
ที่จะสลายความเป็นปัจเจกชน ความกลัวผลักดันให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎกติกา
ทางสังคม ความเชือ่ หรือจารีตประเพณีทงั้ หลายของกลุม่ สถาบัน หรือประเทศชาติ และ
ท�ำให้ผคู้ นในสังคมตกอยูใ่ นการครอบง�ำของภาพลักษณ์ของผูม้ อี ำ� นาจหรือผูน้ ำ� ทัง้ หลาย
ที่มีอ�ำนาจรวมศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้นการจ�ำแนกแยกแยะอัตลักษณ์ภายในกลุ่มก่อให้เกิด
การแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายท่ามกลางฝูงชนผู้ซึ่ง เห็น เชื่อหรือแสดงออกที่แตกต่างออกไป
กลายเป็นสาเหตุส�ำคัญที่พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงทางชาติพันธุ์วรรณนา,
การกลัน่ แกล้งกันทางศาสนา, สงครามทางศาสนา, หรือการกระทบกระทัง่ กันในวงกว้าง
ในทางกลับกันอิทธิพลของความตายทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และสังคม
จะแปรเปลีย่ นไป เมือ่ ความกลัวความตายได้มลายลงไป เนือ่ งจากเข้าใจและเข้าถึงธาตุ
แท้ของความตาย และก่อเกิดเป็นความรัก อิสรภาพ และความสามัคคี ความเป็นน�้ำ
หนึง่ ใจเดียวกัน ทีป่ ราศจากความขัดแย้ง ทวิภาวะและความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอัตลักษณ์
ของตน แม้ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ที่แตกต่างกันก็ตาม
อิทธิพลของความตายในทัศนะของศรี อรพินโท
ความตายในฐานะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิต ซึ่งมี
หลากหลายส�ำนักคิดทีไ่ ด้แสดงทัศนะเรือ่ งความตายไว้แตกต่างกันออกไป ท�ำให้มนุษย์
หันมาทบทวนว่าจะก�ำหนดท่าทีและการกระท�ำที่ถูกต้องในเรื่องที่ส�ำคัญนี้ได้อย่างไร
อันส่งผลต่ออิทธิพลของความตายต่อปรากฏการณ์ในระดับต่างๆ ที่อาจเป็นความทุกข์
หรือความสุข ประโยชน์หรือโทษในระดับต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเข้าใจธาตุ
แท้ของความตายแน่นอนที่สุดว่าการพิจารณาอิทธิพลของความตายต่อปรากฏการณ์
ระดับต่างๆ ในทัศนะศรี อรพินโท อยู่บนพื้นฐานของกระบวนทัศน์เชิงบูรณาการ
(Integral Paradigm) ซึง่ กล่าวอย่างรวบรัดก็คอื การพัฒนาความสัมพันธ์ของเราทีม่ ตี อ่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือโลก (Transcendent Divine) อย่างมีวิวัฒนาการ และก้าวพ้นไป
จากการท�ำหน้าที่อันมีขีดจ�ำกัดของจิต ชีวิต และร่างกาย เพื่อไปสู่ความสมบูรณ์แบบ
ในตัวเอง ซึ่งแตกต่างไปจากมุมมองแบบโลกๆ หรือทางศาสนา แต่เข้าถึงความจริง
เชิงจิตวิญญาณ
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1) อิทธิพลของความตายในปรากฏการณ์ระดับปัจเจกบุคคล
ในระดับนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ปรากฏการณ์ในฐานะที่เป็น
วิกฤต หรือปัญหาภายในตัวมนุษย์ และปรากฏการณ์สภาพไร้ปัญหาอันเป็นการ
สร้างสรรค์ (Creative) ภายในของปัจเจกบุคคล อธิบายได้ดังนี้
ก. ปรากฏการณ์วิกฤต หรือสภาพปัญหาภายในตัวมนุษย์
(1) ปรากฏการณ์ความกลัวและความทะยานอยากมีสาเหตุจากความ
ขัดแย้งภายในปัจเจกบุคคล เป็นผลจากแรงต้านระหว่างข้อเท็จจริงหรือสิง่ ทีป่ จั เจกบุคคล
ก�ำลังเป็นอยู่ กับมโนคติทจี่ ติ สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของอีโก้ซงึ่ ไม่ตรงกับความจริง กล่าวคือ
แม้ความตายจะอยู่ในฐานะอุตรภาพ อันเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตที่อยู่ในฐานะข้อเท็จจริง
ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ กับทุกคนและไม่อาจหนีพน้ ไปได้ เนือ่ งจากมนุษย์ไม่ได้พจิ ารณาความตาย
ในฐานะความจริงทีเ่ ป็นอยู่ และไม่ได้ตระหนักว่าความตายมีความเป็นอันหนึง่ อันเดียว
กับชีวิตศรี อรพินโทให้ทัศนะต่อความกลัวตายว่า
“...ความรู้สึกรังเกียจต่อความตายทางร่างกายซึ่งดูเหมือนมีพลังอ�ำนาจ
และเร่งเร้าสัญชาตญาณของพลังชีวิตมนุษย์จะต้อง ... ถูกขว้างออกไป
ขว้างออกไปให้หมดสิ้น ความกลัวตายและความเกลียดชังที่มีต่อการสิ้นสุด
ทางร่างกาย
คือ ความอัปยศทีห่ ลงเหลืออยูจ่ ากจุดก�ำเนิดแห่งสันดานดิบบนความเป็นมนุษย์
รอยประทับเช่นนี้จะต้องถูกลบล้างอย่างสิ้นเชิง” (Sri Aurobindo, 1970: 334)
ด้วยเหตุนี้ ความกลัวจะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณที่รับรู้เท่านั้น และสิ่งที่ความ
นึกคิดไปถึงอนาคตจึงมิใช่ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็นอยูค่ วามกลัวจึงมีอยูโ่ ดยสัมพันธ์กบั สิง่ ทีไ่ ม่มี
ความแน่นอนซึ่งมนุษย์จะต้องค้นหามันให้เจอ ซึ่งได้ครอบง�ำจิตใจและสงสัยในความ
กลัว ความเข้าใจอันลึกซึ้งในความรู้และความมั่นใจ” (CWM, 1978,Vol. 12: 82)
(2) ปรากฏการณ์ ค วามเชื่ อ ศรี อรพิ น โท ยอมรั บ ว่ า ความเชื่ อ ไม่ ใ ช่
กระบวนการทางภูมิปัญญาเสียเลยทีเดียว เราเชื่ออะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามความเชื่อ
นั้นด้วย... (SABCL,1972b,Volume I: 26-27) ความกลัวเป็นต้นเหตุส�ำคัญของ
ความเชือ่ มนุษย์แสวงหาความเชือ่ เพือ่ มารองรับต่อความตาย การยึดถือความเชือ่ ต่างๆ
ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้เรื่องความตายเป็นการชี้ให้เห็นจิตที่แสดงออกว่าต้องการพึ่งพิง
แสวงหาความมั่นคงหรืออบอุ่นทางใจ
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ถึงแม้ศรี อรพินโท เห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เรายึดมั่นต่อความเชื่อก็คือ
การได้รับแรงบันดาลใจอันแรงกล้า (Inspiration) จากความจริงสูงสุดในลักษณะของ
ก�ำลังอ�ำนาจและพลังของชีวิต ซึ่งถือเป็นความรู้ที่แท้จริง อันจะน�ำมาสู่การพัฒนาทาง
จิตวิญญาณในปัจจุบันขณะ อยู่บนพื้นฐานของศักติ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ใช้
ความคิดในความพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความกลัวที่เกิดขึ้น แล้วความคิด
จึงพยายามสร้างสิง่ มาทดแทน ซึง่ ก็คอื ความเชือ่ อุดมคติตา่ งๆ ว่าจะสามารถช่วยให้เรา
รู้สึกปลอดภัยได้ เนื่องจากกระบวนการความคิดไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อย่าง
จริงจัง (Sri Aurobindo,1972,Book I: 138) เพราะอาศัยอ�ำนาจภายนอกตัวมนุษย์
หรือระบบทฤษฎีต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างโดยความคิดที่ตอบสนองความทรงจ�ำ
ซึ่งคือ สิ่งที่เป็นเนื้อหาของอดีตอยู่เช่นเดิมเป็นสิ่งที่ความคิดสร้างขึ้นจึงขัดขวางการรับรู้
สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท�ำให้เกิดปัญหาเป็นความขัดแย้งในใจของมนุษย์
ข. ปรากฏการณ์สร้างสรรค์ คือสภาพไร้ปญ
ั หาภายในของปัจเจกบุคคล
(1) ปรากฏการณ์แห่งอิสรภาพความตายโดยตัวของมันไม่ใช่ปัญหา
แต่ปัญหาคือการไม่มองความตายอย่างที่มันเป็นอยู่จริง การพยายามจะแก้ปัญหา
ภายในด้วยความคิดในการหาทางออกแบบคูต่ รงกันข้ามท�ำให้จติ อยูใ่ นสภาพทวิภาวะ
น�ำมาสู่ความขัดแย้งไม่รู้จบ ในทัศนะของศรี อรพินโท ความใคร่อยาก (Hunger) หรือ
ในทางพุทธปรัชญา เรียกว่า ตัณหา ก็คือ ความตาย เมื่อบุคคลปฏิบัติโยคะองค์รวมสู่
การรู้แจ้งตน ท�ำให้จิตได้พัฒนาทางจิตวิญญาณยกระดับจิตส�ำนึก ซึ่งประสบการณ์
เช่นนี้ก็คือ การมองเห็นความจริงจากความจริง ซึ่งแตกต่างจากภาพสะท้อนของ
ความจริงผ่านทางความคิด ท�ำให้จิตหลุดพ้นจากความใคร่อยากที่ท�ำให้มีความ
กระวนกระวาย สู่อิสรภาพ คือ ชีวิตที่เป็นทิพย์ ภาวะเช่นนี้ย่อมไร้กาลเวลาในจิตใจ
ดังความว่า:
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“การปฏิบตั ทิ างจิตวิญญาณ คือ ความสูงส่งและอุตรวิสยั เหนือเหตุผล
ในขณะที่ญาณทิพย์แห่งชีวิตเป็นชีวิตที่อยู่เหนือความตาย ไร้การ
สิ้ น สุ ด แห่ ง กาลเวลา ไร้ ขี ด จ� ำ กั ด แห่ ง เทศะ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
ก้าวกระโดดอย่างไม่เคยมีมาก่อน ด�ำเนินต่อเนือ่ งไปอย่างไม่ขาดตอน
ในโลกของแบบทั้งหลาย...จิตส�ำนึกเชิงจิตวิญญาณ
ในอีกแง่หนี่งถือเป็นวิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตที่ไร้ขีดจ�ำกัด
และเป็นนิรันดร์..”
(Kireet joshi,1989: 83)

ดังนั้น การเข้าใจปัญหาภายในตนเองอย่างแท้จริง ด้วยการมองเห็นสรรพสิ่ง
ตามความเป็นจริง จึงสามารถท�ำให้มนุษย์เป็นอิสระจากการยึดติดทุกรูปแบบ อิสระจาก
ข้อจ�ำกัดทีแ่ บ่งแยกความคิดเกีย่ วกับตัวตนสร้างขึน้ ซึง่ นัน่ ก็คอื การตายในปัจจุบนั ขณะ
ของชีวิต เป็นการยุติจากความสืบเนื่องใดๆ ที่ความคิดได้สร้างขึ้น เป็นการด�ำรงอยู่
โดยวิทยา มีความรูท้ แี่ ท้จริง (True knowledge) อย่างไร้ตณ
ั หา (Desire) และเห็นความ
ตายในปัจจุบันขณะจึงเป็นเสมือนปรากฏการณ์แห่งอิสรภาพของปัจเจกบุคคล
(2) ปรากฏการณ์ความรักโดยธรรมชาติของความรักถือว่าความรักเป็น
สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นแรงดึงดูดให้บุคคลหันเข้าหากันซึ่งต่างจากความเกลียดชังซึ่งเป็นแรง
ผลักให้ห่างออกจากกัน ความรักที่แท้จริงเกิดจากจิตที่ปลอดอวิชชา ซึ่งสภาวะจิตเช่นนี้
ไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานโครงสร้างของอีโก้ หรือ ตัณหา ปราศจากการครอบง�ำของความตาย
และละทิง้ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน (Self-giving)ตัวตนทีเ่ ป็นศูนย์กลางการแบ่งแยก
ยุติลง อาณาเขต (Space) ที่กั้นกลางระหว่างในความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งที่ท�ำให้เกิด
ช่องว่างก็จบสิ้นลง ปรากฏการณ์ความรักที่แท้จริงจึงปรากฏขึ้น
ในทัศนะของศรี อรพินโทความรักที่แท้จริงก็คือ ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ (Divine
love) อันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข มันไม่ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยน มันเป็นความรัก
สากลที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทน หากแต่ไร้การยึดติด ดังที่ศรี อรพินโทได้พรรณนา
ความรักอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ได้แบ่งปันความสุขและความเศร้า แต่ยงั คงไว้ซงึ่ ความสงบเย็น
เหมือนดั่งมหาสมุทรที่ไม่ไหวติง ดังที่เขาได้กล่าวไว้ว่า “เขารู้สึกถึงชีวิตที่มีการแข่งขัน
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เพือ่ เอาชนะกันในคนหมูม่ าก แผ่มาถึงเขาด้วยความสุข และความทุกข์รอ้ นของพวกเขา
ความรัก ความโกรธเคือง ความหวังที่บอกไม่ได้ของพวกเขา เข้ามาในกระแสปัจจุบัน
หรือในคลื่นที่ก�ำลังถาโถมเข้าใส่มหาสมุทรที่ไม่ไหวติงแห่งความสงบเย็นในใจเขา”
(Sri Aurobindo,1973, Savitri, Book 1: 27)
2) อิทธิพลของความตายในปรากฏการณ์ระดับสังคม
ในระดับนี้สามารถแบ่งออกได้2 แนวทางเช่นเดียวกัน คือ แนวทางแรกเป็น
อิทธิพลที่มีกรอบของมโนคติหรือภาพลักษณ์ความตายที่ปัจเจกบุคคลได้สร้างขึ้น
ซึง่ สร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งภายในส่งผลกระทบไปสูป่ รากฏการณ์ในระดับสังคม
ส่วนแนวทางที่สอง แสดงถึงอิทธิพลของความตายที่ปราศจากการยึดมั่นในความเชื่อ
ที่มีต่อความตายซึ่งปัจเจกบุคคลสร้างขึ้น เกิดความสัมพันธ์โดยตรงกับความเป็นจริง
ของความตายที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต เป็นปรากฏการณ์สภาพไร้ปัญหาอธิบายได้ดังนี้
ก. ปรากฏการณ์ของสภาพปัญหาภายใน ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในตัวมนุษย์
(1) ความตายกับปรากฏการณ์การแบ่งแยกทางความเชื่อความเชื่อที่
แตกต่างกันได้แบ่งแยกหมู่ชนออกเป็นกลุ่ม เพราะความเชื่อท�ำให้เกิดความยึดมั่น
ใน “อัตลักษณ์” และ “อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ท�ำให้รู้ว่าตนต่างจากผู้อื่น” (ม.ร.ว.พฤทธิสาน
ชุมพล, 2546: 160) ยึดมั่นในบทสรุปของแต่ละฝ่ายอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดปัญหา
ทางความเชื่อที่มีให้พบเห็นในประวัติศาสตร์จนถึงในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีมูลเหตุมาจาก
การยึดติดในความเชื่อของปัจเจกบุคล สร้างอัตลักษณ์ภายในที่เข้มแข็ง และพยายาม
เข้าครอบง�ำอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลอื่น จนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างหมู่ชน
ซึง่ ก็มมี ลู เหตุมาจากความขัดแย้งในตัวปัจเจกศรี อรพินโท ได้อธิบายในเชิงปรากฏการณ์
วิทยาความเชื่อทางศาสนาดังกล่าวว่า:
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ศาสนาก็เปรียบเหมือนกับความอุตสาหะของมนุษย์ทุกคน
ในการวิเคราะห์สุดท้ายเกี่ยวกับความกล้าเสี่ยงร่วมกันของมนุษย์
ทั้งหลายที่จะต่อต้านภัยคุกคามของความตาย
อ�ำนาจทางศาสนาจึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง
และสาวกผู้สั่งสอนเพื่อน�ำเสนอ สังคมในการวางเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ในการเผชิญกับความตาย...ศาสนาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
ต้องค้นพบกิจกรรมที่แปลกใหม่ของมนุษย์ในการแสวงหาสัจธรรม
และความท้าทายของความตาย...ในฐานะเป็นหลักพื้นฐาน
ทางศาสนาที่ค�้ำจุนจิตใจของหมู่มนุษย์
(Dhirendra sharma, 1974: 92)

จากค�ำกล่าวของศรี อรพินโท ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าความเชื่อในศาสนาตามหลัก
ค�ำสอน น�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อวางท่าทีต่อการเผชิญความตาย และมนุษย์ได้ตั้ง
ความคาดหวังและหวั่นเกรงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามค�ำสอน ท�ำให้มนุษย์ตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพลของความกลัว ศาสนาจึงเป็นปัญหาเนือ่ งจากถูกปลูกฝังด้วยความศรัทธา
เชื่ อ มั่ น โดยไม่ เ น้ น เหตุผ ลโดยปราศจากการตั้งค�ำถามต่ อสิ่ ง ที่ ตนสงสั ยในศาสนา
จึงก่อให้เกิดความเฉือ่ ยชาอันน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ แบบดันทุรงั (Dogma) โดยเฉพาะพวก
“ฟันดาเมนทัลลิสม์” (Fundamentalism)ทีย่ นื ยันค�ำสอนตามแนวเดิมทีป่ รากฏในคัมภีร์
(พระเดโชพล เหมนาไลย, 2549: 95) จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยกไปโดยปริ ย าย
แต่ศรี อรพินโท เสนอทางออกโดยกล่าวว่า “เขาและบรรดาสาวกไม่ได้ทำ� งานเพื่อการ
แข่งขันชิงดีชิงเด่น หรือเพื่อฝูงชน หรือเพื่อชมพูทวีป หรือเพื่อการตระหนักถึงชนชาติ
อินเดียหรือความเป็นตะวันออกเท่านั้นให้แข็งแกร่งขึ้นมา ความตั้งใจของพวกเราไม่ใช่
เพือ่ ค้นพบศาสนา หรือส�ำนักทางปรัชญาหรือส�ำนักโยคะ แต่เพือ่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์มลู ฐาน
ของการเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ และประสบการณ์ และวิถีทางอันหนึ่งซึ่งจะน�ำ
ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือจิตใจลงมา แต่ไม่ใช่การปิดกั้นการเข้าถึงวิญญาณ
และจิตส�ำนึกของมนุษย์” (Sri aurobindo, 1972: 559)
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(2) ความตายกับปรากฏการณ์ความรุนแรง การตายเพือ่ ความเชือ่ ทีต่ นเอง
ยึดถือ อ้างว่าตายเพือ่ พระเจ้า แล้วท�ำร้ายชีวติ ผูอ้ นื่ เพือ่ ความอยูร่ อดหรือเพือ่ อุดมการณ์
ของตน ถือเป็นข้ออ้างในการท�ำสงครามเพื่อปกป้องศาสนาของตนซึ่งส่วนใหญ่จะเกิด
ขึ้นกับศาสนาเทวนิยม หรือการต่อต้านศาสนาในลัทธิคอมมิวนิสต์โดยมีโลกทัศน์
แบบสสารนิยมเป็นพื้นฐาน สะท้อนให้เห็นการไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของความตายน�ำไป
สู่ความขัดแย้งทางความเชื่อ ลัทธิอุดมการณ์ ของปัจเจกบุคคล ตามการยึดติดใน
อัตลักษณ์ภายในอย่างแรงกล้าจนถึงขั้นวิกฤตน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
เชือ่ มโยงไปสูก่ ลุม่ ชน และท้ายทีส่ ดุ เกิดความรุนแรงจนกลายเป็นการประหัตประหารถึง
ขัน้ เอาชีวติ กัน และอาจขยายวงกว้างเป็นสงครามทางศาสนาได้ไปโดยปริยาย ด้วยเหตุ
นี้สงครามจึงสัมพันธ์กับความรุนแรง ในมุมมองของสสารนิยมเห็นว่าสงครามเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากสิ่งเร้าตามกระบวนธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์
สสารนิยมจึงเห็นสงครามเป็นเรื่องปกติ ส่วนศาสนาแบบเทวนิยมเหล่าสาวกบางกลุ่ม
อาจใช้มาเป็นขออ้างในการท�ำสงครามเพื่อปกป้องศาสนา ขณะที่พุทธปรัชญาอาจไม่
เห็ น ด้ ว ยกั บ การท� ำ สงครามเพราะสงครามเป็ น สิ่ ง ที่ ส ่ ง เสริ ม อั ต ตาของมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
ความเข้ ม ข้ น ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ก็ มี ท ่ า ที ที่ ย อมรั บ ว่ า สงครามมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ ซึ่งศรี อรพินโท ไม่เห็นด้วยกับสงครามที่ใช้ความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ แต่ศรี อรพินโทท�ำสงครามแบบอารยะ โดยกล่าวว่า
“พวกเรารูส้ กึ ไม่ใช่แค่เพียงว่านีเ่ ป็นการสูร้ บทีใ่ ห้คำ� มัน่ ในการปกป้องตนเอง
และปกป้องภัยคุกคามทีม่ ตี อ่ ชาติกบั พวกล่าอาณานิคมของเยอรมันและระบบเผด็จการ
นาซีเท่านั้น หากแต่มันยังเป็นการปกป้องอารยธรรมและการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ทางสังคม วัฒนธรรม คุณค่าทางจิตวิญญาณ และจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษยชาติ
ทั้ ง หมดในอนาคต เพื่ อ ให้ สิ่ ง เหล่ า นั้ น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การค�้ ำ จุ น และความเป็ น
น�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันจะเป็นความแน่วแน่ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ก็ตาม พวกเราตัง้ หน้าตัง้ ตา
รอคอยชัยชนะเหนืออังกฤษ และจนกระทั่งบังเกิดผล ยุคสมัยแห่งความสงบสุข และ
ความเป็นเอกภาพท่ามกลางประเทศชาติทั้งหลาย และมีความมัน่ คงตามระเบียบโลก
ทีด่ กี ว่าและมากขึน้ ” (CWSA vol 36, 2006: 453)

Humanities & Social Sciences 36 (3) September - December 2019

271

แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโท ที่มีอิทธิพล
ต่อปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม

พระพจนันท์ กุมพล และ กรรณิกา ค�ำดี

ศรี อรพินโท พยายามแถลงการณ์ให้เห็นว่า เขาไม่ได้ปฏิเสธภาวะสงคราม
หรือพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายแม้ว่าจะน�ำมาซึ่งความตายก็ตาม เพราะเขาตระหนัก
ดีว่าสงครามเและความรุนแรงเป็นเพียงการแสดงออกของสภาพภายในที่ปรากฏออก
มาภายนอก อันเป็นผลพวงจากความยึดมั่นต่ออัตลักษณ์ภายในที่แสดงออกอย่าง
เข้มข้นปรากฏสู่ภายนอก ที่สะท้อนภายในใจมีความขัดแย้ง แท้ที่จริงอรพินโทแสวงหา
เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางสังคม วัฒนธรรม และคุณค่าทางจิตวิญญาณ ด้วยการ
ตายไปจากความขัดแย้งที่มีพื้นฐานบนความคิดที่แสวงหาอ�ำนาจ ทะยานอยากและ
แฝงไปด้วยความกลัว อันเป็นสภาพภายในที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่
ข. ปรากฏการณ์ของสภาพไร้ปัญหาภายในที่ปราศจากการยึดมั่น
ในความเชื่อ
(1) ปรากฏการณ์ศาสนาที่แท้ศรี อรพินโทยอมรับในเบื้องต้นว่าศาสนา
อิงอยูก่ บั ระบบความเชือ่ แต่ความเชือ่ ไม่ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานของความกลัวทีด่ เู หมือนเป็น
เครื่ อ งกี ด ขวางจิ ต ใจและหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะมี ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาเป็ น พื้ น ฐาน
ความเชื่อต้องสามารถให้เหตุผลสนับสนุนเชิงญาณวิทยาที่อิงกับสัจจนิยมอันเที่ยงแท้
ของแต่ละศาสนา (Sri Aurobindo, 1997: 135) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อที่แสดงออก
ทางพิธีกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆในแต่ละศาสนาล้วนแสวงหาเบื้องหลังความจริง
เชิงจิตวิญญาณ ศรี อรพินโทเห็นว่า “กิจกรรมของมนุษย์อย่างเดียวกันที่สรรสร้างสังคม
ก็ได้สรรสร้างศาสนาพร้อมกันไปด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างผลทั้งสอง ก็คือ วิภาษ
วิธีอย่างหนึ่ง (Dialectical one) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” (Dhirendra sharma,1974: 91)
บทความนี้ ไ ด้ ใ ช้ ม โนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ความตายตามแนวคิ ด อุ ต รวิ สั ย นิ ย ม
(Transcendentalism)ของคีร์เคกอร์ดมาเป็นเครื่องมือหรือแว่นขยายให้เห็นความเป็น
ศาสนาทีแ่ ท้ตามแนวทางของศรี อรพินโท เพราะมีความชัดเจนในการอธิบายความตาย
และสามารถเป็นตัวแทนของแนวคิดตะวันตกได้ คีร์เคกอร์ดแสวงหาความเป็นนิรันดร์
เชิงอุตรภาพ ด้วยการสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนและเคร่งครัดระหว่างชีวิตในโลกนี้และ
โลกหน้า อีกทั้งแสดงความคิดในการท�ำลายพันธนาการกับชีวิตเชิงอัพภันตรภาพ
(Kierkegaard, 1980: 360) ชีวิตเชิงอัพภันตรภาพหรือชีวิตทางโลกเป็นสิ่งที่ควรสละ
แม้ความตายกลายมาเป็นการลงโทษตามธรรมชาติและจุดจบของการยืนยันความเป็น
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ตัวตนของมนุษย์ แต่ครี เ์ คกอร์ดแสดงให้เห็นว่า คริสต์ศาสนาเล็งเห็นอย่างเต็มเปีย่ ม ว่า
ความตายท�ำให้ชวี ติ แจ่มกระจ่าง (Clarification) เพราะมีทศั นะว่า ชีวติ มีความตายเป็น
ส่วนประกอบอย่างเหมาะสม ศาสนาคริสต์มคี ำ� สอนเกีย่ วกับโลกหน้า สอนว่าปัจเจกชน
ควรตายให้พน้ จากบาปเพือ่ ทีบ่ รรลุถงึ ชีวติ ใหม่ ด้วยอาศัย “การกระท�ำซ�ำ้ ๆ” (Repetition)
ทีย่ ตุ ธิ รรม ผ่านความสืบเนือ่ งทีด่ ำ� เนินเรือ่ ยไปในชีวติ ของชาวคริสต์ ปัจเจกชนจึงส�ำแดง
ตัวในฐานะการเริม่ ต้นบนวิถที างของการพัฒนาศักยภาพของตนเพือ่ ชีวติ อันเป็นนิรนั ดร์
ในโลกหน้า (Kierkegaard, 1980: 362) ซึ่งตั้งต้นได้ที่โลกนี้
ในเบื้องต้นคีร์เคกอร์ดชี้ให้เห็นว่าชีวิตของปัจเจกชนและของชุมชน ได้รับมา
ซึง่ ความหมายในความเข้าใจอันลึกซึง้ ต่อข้อเท็จจริงของความตาย ทีช่ าวคริสต์ให้ทศั นะ
ความตายว่าเป็นการเปลี่ยนผ่าน (Transition) และไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตปัจเจกชน
ความสุขของมนุษย์ที่ไม่ยืนยาวตามปกติธรรมดา ก็ไม่ใช่เป้าหมายของการด�ำรงอยู่
อีกต่อไป แต่เป้าหมายอยู่ที่ชีวิตอันนิรันดร์กับพระเจ้าและสัมพันธภาพกับอาณาจักร
แห่งอุตรภาพของสวรรค์ชีวิตอันนิรันดร์กับพระเจ้าในความคิดของคีร์เคกอร์ดเริ่มต้น
ที่โลกนี้ต่อเนื่องไปถึงโลกหน้า การเริ่มต้นชีวิตอันนิรันดร์กับพระเจ้าในโลกนี้ถือเป็น
การสร้างสังคมพร้อมกันไป ด้วยการตายไปจากชีวิตแบบอัพภันตรภาพที่ยึดเอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง ที่เรียกว่าการสละ (Renunciation) และ การละวางความเป็นตัวตน
(Self-denial or self-annihilation) ท�ำให้ชีวิตอยู่เหนือกาลเวลาทั้งอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต
ศาสนาที่แท้ในทัศนะของศรี อรพินโท ได้จากการกลั่นกรองทางความคิด
เพื่ อ อุ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง แนวคิ ด ยุ ค โบราณกั บ สมั ย ใหม่ แ ละโลกตะวั น ตกกั บ โลก
ตะวันออก ดังนั้นในทัศนะของเขาแล้วศาสนาที่แท้จริง คือ “ศาสนาแห่งจิตวิญญาณ
ซึ่ ง เสาะแสวงหาเพื่ อ ที่ จ ะด� ำ รงอยู ่ ใ นธรรมจิ ต อั น อยู ่ เ หนื อ พุ ท ธิ ป ั ญ ญา อยู ่ เ หนื อ
สุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์ ทีใ่ ช้ได้จริงกับมนุษย์ และเพือ่ บอกกล่าวและวางระเบียบ
องค์ประกอบเหล่านั้นของความมีอยู่ด้วยภูมิปัญญาอันสูงส่งและกฎของธรรมจิต”
(Ram Nath Sharma,1991: 158)
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(2) ปรากฏการณ์สันติภาพศรี อรพินโทเห็นว่าสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้
ด้วยเหตุผล ข้อสรุป ทฤษฎีใด ๆ การก�ำหนดสันติภาพภายนอกด้วยสนธิสัญญาหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ไม่สามารถยุตคิ วามรุนแรงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สันติภาพทีแ่ ท้จริง
นั้นเริ่มต้นที่ความสงบแห่งจิตใจ ความสงบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าจากความไม่มีอะไร
หากแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกได้ถึงความมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นภาวะสร้างสรรค์
จากภายใน ในความเป็นจริงแล้ว ประสบการณ์แห่งสันติภาพและความปีติสุขล้น คือ
ความเห็นแจ้งเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งบุคคลควบคุมความเป็นอยู่แห่งชีวิต (Vital being)
ด้วยอิทธิพลของอัตตา (Self) ไม่ใช่ดว้ ยอีโก้ซงึ่ คือความเป็นอยูท่ ผี่ วิ เผิน (surface being)
อรพินโท ยืนยันว่า อัตตาอยู่ตรงข้ามกับอีโก้ (Sri Aurobindo, 1972: 696) อัตตาคือ
ปัจเจกภาพที่แท้จริงซึ่งน�ำไปสู่ความเป็นอยู่เชิงอุตรภาพอันเป็นสารัตถะที่คงทนถาวร
ไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยความเห็นแจ้งในพระเจ้า สันติภาพที่ปราศจากความรุนแรงจึงอยู่
บนพื้นฐานของความเห็นแจ้งในพระเป็นเจ้า ปัจเจกบุคคลคือ สภาพทั้งหมดของ
มนุษยชาติ ดังที่อรพินโทกล่าวว่า:
“... เพื่อที่จะรับรู้ ครอบครอง และเป็นความมีอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ในจิตส�ำนึกตาม
สัญชาตญาณดิบและมีอีโก้... เพื่อที่จะสร้างสันติภาพและปีติสุขที่ด�ำรงอยู่ด้วยตัวเอง
บนปริภูมิที่มีแต่การมุ่งเน้นที่ความอภิรมย์ชั่วคราวซึ่งถูกกลุ้มรุมด้วยความเจ็บปวด
ทางร่างกายและความทุกข์ทางจิตใจเพื่อสถาปนาอิสรภาพที่ไร้ขีดจ�ำกัดขึ้นในโลก
ซึ่งแสดงตัวมันเองในฐานะเป็นกลุ่มของความจ�ำเป็นเชิงกลไก เพื่อค้นพบและตระหนัก
ถึงชีวติ อมตะในร่างกายทีถ่ กู ครอบง�ำด้วยความตายและความผันแปรทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ ง
สิง่ เหล่านีท้ งั้ หมดถูกท�ำให้ปรากฏต่อเราในฐานะการส�ำแดงตัวของพระเจ้าในสสารวัตถุ
อั น เป็ น เป้ า หมายทางธรรมชาติ โ ดยเนื้ อ แท้ ใ นวิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ บ นพื้ น โลก”
(Sri Aurobindo, 1972: 4) กล่าวคือ ความเห็นแจ้งเชิงจิตวิญญาณท�ำให้จิตส�ำนึก
ตามปกติของเราถูกแทนทีด่ ว้ ยจิตส�ำนึกอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ส่งผลให้ปจั เจกชนรูส้ กึ ถึงความเป็น
อมตะโดยเนื้อแท้ ที่ไม่ไยดีต่อความตายทางกายภาพร่างกาย เพราะรับรู้ถึงความเป็น
หนึ่งอย่างแท้จริง
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เหตุผลนีม้ คี วามสัมพันธ์กบั อิสรภาพภายในปัจเจกบุคคลอันมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดสันติภาพในพุทธปรัชญาเถรวาท จะแตกต่างบ้างตรงที่พุทธปรัชญาให้
ความส�ำคัญไปที่การยุติความรุนแรงภายนอก (ส�ำรวมทางกาย) เป็นพื้นฐานก่อน
แต่ทัศนะของศรี อรพินโท นอกจากจะเน้นที่การก�ำจัดทวิภาวะหรือการแบ่งแยก
ทั้งภายในและภายนอก อันแสดงถึงการรังสรรค์ระบบศีลธรรมทั้งหลายของมนุษย์
ที่จะป้องปรามกิเลส ตัณหา ตามสัญชาตญาณดิบและแรงผลักดันที่ต่อต้านสังคมแล้ว
ยังให้ความส�ำคัญกับการค้นพบความมีอยู่เชิงอัตวิสัยภายใน ส่งผลให้ความเป็นหนึ่ง
เดียวของมวลมนุษย์ปรากฏขึ้นแทน เนื่องจากความคิดเกี่ยวกับตัวตนที่แสดงทวิภาวะ
หรือการแบ่งแยก และกิเลส ตัณหา สิ้นสุดลงแล้ว เป็นการเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้
ว่าเรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับความตายและรู้ได้ในปัจจุบันขณะ สันติภาพจึงบังเกิดขึ้น
ในสังคมได้อย่างอัตโนมัติ
สรุป

เรื่องความตายตามแนวคิดของศรี อรพินโท มีอิทธิพลต่อทั้งปรากฏการณ์
ระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมที่ปรากฏเป็นทั้งในแง่สภาพปัญหาและสภาพ
ไร้ปัญหาอันสร้างสรรค์ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของมนุษย์ท่ีจะเข้าใจและเข้าถึง
ข้อเท็จจริงของความตายทีส่ มบูรณ์ทมี่ ใิ ช่เพียงบางส่วน ส่งผลให้มที ศั นคติหรือการปฏิบตั ิ
ต่อความตายที่แตกต่างกัน จุดศูนย์กลางทางความคิดที่ถูกต้องต่อความตายคือ
ความตายฝังแน่นติดกับชีวิตโดยเนื้อแท้และเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตอย่างแยกกันไม่ออก
อันจะน�ำไปสู่การเห็นแจ้งในสัจธรรมของความตายที่ยังผลให้ชีวิตมีพัฒนาการหรือ
การขัดเกลาให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางเชิงจิตวิญญาณ เมื่อมีพื้นฐานความคิดต่อ
ความตายเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดปรากฏการณ์จากอิทธิพลของความตายในเชิงบวก
ในทางตรงกันข้ามหากความยุง่ ยากทีน่ า่ สะพรึงกลัวหรือมีอำ� นาจมากอันยากจะเอาชนะ
เข้ า ครอบง� ำ มนุ ษ ย์ ใ นเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ด้ ว ยความเห็ น แก่ ตั ว และการยึ ด ตนเอง
เป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า อีโก้ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการเติมเต็มความปรารถนา
ของมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ค่ า นิ ย มเชิงการเปลี่ย นผ่านที่ไ ม่ยั่งยืน เท่ า นั้ น ส่ ว นมากมั กทะยาน
อยากจนยากจะเยียวยา และขาดความสามารถในการเอาใจจดจ่อในประเด็นเดียว
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ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถเห็นแจ้งในสัจธรรมดังนั้นศรี อรพินโทตระหนักดีว่าแบบของ
ทุกชีวิตมีความปรารถนา ความไร้ประสิทธิภาพ และความตาย ซึ่งเป็นสามสิ่งที่
ถู ก ปกคลุ ม ไว้ แต่ เ ขาเอาความตายมาใช้ ใ นบทบาทของการพั ฒ นาศั ก ยภาพเชิ ง
จิตวิญญาณผ่านการยกระดับจิตส�ำนึกขึ้นสู่จิตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมจิตที่อยู่เหนือกาลเวลา เพื่อขจัดความทะยานอยากและความขัดแย้ง อันจะก่อ
ให้เกิดความรัก อิสรภาพ และสันติภาพ อย่างยั่งยืน
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