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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์ และศึกษาวิเคราะห์งาน
วรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน แล้วท�ำการศึกษาวิเคราะห์พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรม
เรื่อง ทางนฤพาน
ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธศาสนาเป็นความงามทั้งทางธรรมและทางโลก ความงามทางธรรม
อาทิ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิ การสร้างปัญญา ความงามทางธรรมเป็นความงามที่ท�ำให้
เกิดความสุขแท้ และสงบภายใน ด้วยเหตุนี้ ความงามทางธรรมจึงเป็นความงามที่ละเอียดอ่อน ส่วนความ
งามทางโลกในพระพุทธศาสนาเป็นความงามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันกับความงามทางธรรม เนือ่ งจากความงาม
ทางโลกตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ความงามที่พบได้จากวัตถุสิ่งของ และไม่ใช่ความงามที่พบได้เฉพาะ
ที่เกิดจากธรรมชาติ แต่เป็นความงามที่รวมไปถึงหลักธรรมค�ำสอน นอกจากนี้ ความงามทางโลกเป็น
ความงามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกเพื่อสื่อไปยังบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ในส่วนของการวิเคราะห์งาน
วรรณกรรมเรื่องทางนฤพานแสดงให้เห็นว่า มีความสอดคล้องกับหลักอริยสัจ 4 คือ ความจริงที่ว่าด้วย
ความทุกข์ (ทุกข์) ความจริงที่ว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) ความจริงที่ว่าด้วยการดับทุกข์ (นิโรธ) และ
ความจริงที่ว่าด้วยหนทางที่น�ำไปสู่การดับทุกข์ (มรรค) โดยหลักธรรมค�ำสอน และวิธีการปฏิบัติทางธรรม
ถูกน�ำเสนอผ่านบทบาทตัวละครของวรรณกรรม
ดังนัน้ ผลการวิจยั เรือ่ ง พุทธสุนทรียศาสตร์ดงั ทีส่ ะท้อนในวรรณกรรมเรือ่ งทางนฤพาน ของดังตฤณ
แสดงให้เห็นว่า 1) พุทธสุนทรียศาสตร์เป็นความงามที่เกิดจากความงามทางธรรมและความงามทางโลก
2) คุณค่าของเนื้อหาวรรณกรรม ทั้งหลักธรรมค�ำสอนและการปฏิบัติ เป็นความงามที่สะท้อนออกมาผ่าน
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
*** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

18

Saint John’s Journal
เรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ ◆
วารสารเซนต์จอห์น

◆ พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรม

บทบาทตัวละครแต่ละตัวสู่ผู้อ่าน กล่าวคือ ผู้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้สามารถเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา
ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านอรรถรสของบทประพันธ์
ค�ำส�ำคัญ: พุทธสุนทรียศาสตร์, วรรณกรรมเรื่องทางนฤพาน ของดังตฤณ

Abstract
The objectives of this research were to study the Buddhist aesthetics value, to study
the literature of Dungtrin’s The Road to Nirvana, and subsequently the Buddhist aethetics
as reflected in The Road to Nirvana.
The result of the research showed that Buddhism was both religious and worldly
aesthetics. Examples of religious aesthetics such as alm givng, observing precepts, making
meditation, strengthening intellect created authentic happiness and internal peacefulness,
thus religious aesthetics was the delicate aesthetics.While the worldly aestheics in
Buddhism was the one which was related to religious aesthetics because the worldly
aesthetics according to Buddhism was not aesthetics as seen in the materials and not the
aesthetics found specifically in natural phenomena, but the aesthetics that includes religious
teaching. Moreover, the worldly aesthetics was the one that was related to the communication
with other people. The analysis of The Road to Nirvana indicated that there were roles
corresponding to the Four Noble Truths, namely the truth of suffering (Dukkha), the truth
of the origin of suffering (Samudaya), the truth of cessation of suffering (Nirodha) and
the truth of the path leading to the cessation of suffering (Magga). Religious teaching and
practices were presented through characters’ roles of this literature.
Therefore, the results of this research on Buddhist aesthetics as reflected in
Dungtrin’s The Road to Nirvana indicated that 1) Buddhist aesthetics was the one which
assembled both religious and worldly ones 2) the value of the literature’s contents in both
religious teaching and practices was the aesthetics reflecting through the roles of literary
characters toward the readers, namely the readers of this literature could better access
the religious teaching through the literature’s delectation.
Keywords: Buddhist Aesthetics, Literature Dungtrin’s ‘The Road to Nirvana’
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บทน�ำ
ปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และศาสตร์ความรู้อื่น ๆ ท�ำให้มนุษย์พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ก้าวไกลกว่าเดิม เป็นความงามที่
มนุษย์สร้างและคิดค้นขึ้นมา เพื่อให้การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทุก
สิง่ ทีส่ ร้างขึน้ มาล้วนเกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองตัณหาความต้องการทีเ่ ป็นความสุขทางกายเพียงเท่านัน้ เป็น
ผลให้มนุษย์โดยส่วนใหญ่ด�ำเนินชีวิตโดยใช้อารมณ์ความพึงพอใจจากการรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เป็นที่ตั้งเพื่อหลีกหนีความทุกข์ และไขว่คว้าสิ่งที่พึงปรารถนา มนุษย์เรียกสิ่งนั้นว่า “ความสุข” อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความสุขทางใจที่แท้จริงของมนุษย์กลับสัมผัสได้ยากยิ่งขึ้น (ภันเต เฮเนโพลา
คุณารัตนา มหาเถระ, 2544: 7-9) จิตใจของมนุษย์ไม่ได้รับการขัดเกลา ย่อมมีกิเลสที่คอยยั่วยวน
อารมณ์และความต้องการ ซึ่งกิเลส คือ ปัญหาที่ท�ำให้จิตใจไม่เป็นสุขถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลา สาเหตุ
เพราะมนุษย์มองความงาม หรือมองสุนทรียะแบบฉาบฉวย เป็นการมองความงามเพียงภายนอก ไม่ได้
มองความงดงามที่อยู่ภายในซึ่งมีความละเอียดอ่อน อีกทั้งยังมองข้ามสิ่งที่มีคุณค่าไป สิ่งนั้นคือ
หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังมีปุถุชนอีกไม่น้อยที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา
กล่าวคือ ผูท้ เ่ี ข้าถึงธรรมะย่อมมีความรูส้ กึ ซาบซึง้ ถึงความงามหรือเข้าถึงสุนทรียะของพระพุทธศาสนา
เพราะสุนทรียภาพทางพระพุทธศาสนาเป็นความงามของจิตใจภายใน หรือความงามของความเป็นจริง
ภายใน (Cooper, 2017) ส่วนศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความงามที่เรียกว่า สุนทรียศาสตร์ (ก�ำจร
สุนพงษ์ศรี, 2556: 39) พบว่า สุนทรียศาสตร์มีลักษณะอันเกิดจากสุนทรียจินตนาการมุ่งเน้นด้าน
อารมณ์และความรู้สึก มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึง
หลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความงามแบบภววิสัยที่ถูกถ่ายทอดผ่านความงามของ
วรรณกรรมและศิลปะในมิติและมุมมองแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของมนุษย์ เกิดเป็นความงามในมิติทางธรรม คือ หัวใจส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
หรือที่เรียกว่า พุทธสุนทรียศาสตร์ (พระมหารังสันต์ กิตฺติปญฺโญ (ใจหาญ), 2553: 176-178) ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์เป็นศิลปะที่มีความงดงาม และมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อน
เพียงไร นอกจากนี้ ชี้ให้เห็นถึงการใช้ปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาในการมองและสร้างสรรค์
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดคุณประโยชน์
วรรณกรรมเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่เป็นผลงานอันเกิดจากความคิด ความเชื่อ และจินตนาการ
สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของงานเขียน (อรจิรา อัจฉริยไพบูรณ์, 2554: 40) เช่น วรรณกรรมที่เกิด
จากค�ำสอนของศาสดาในศาสนาต่าง ๆ ผูป้ ระพันธ์จะน�ำหลักค�ำสอนทางศาสนาและความรูท้ วั่ ไปทางโลก
แทรกเข้ า ไปด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ วรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนาที่ ถ ่ า ยทอดหลั ก ธรรมค� ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวทางสังคมของยุคสมัยในมุมมองต่าง ๆ อาทิ ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
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ของไทยในนิทานชาดก ไตรภูมิพระร่วง ท่องนรกสวรรค์กับสามเณรพาหุง (ธาร ธรรมโฆษณ์, 2557)
ทางนฤพาน (ศรันย์ ไมตรีเวช, 2545) ฯลฯ ท�ำให้ผู้อ่านเกิดการซึมซับความรู้ ความเข้าใจ และ
เพลิดเพลิน เนื่องจากมีตัวละครประกอบเสริมเข้ามาท�ำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามและเข้าใจใน
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจากบทบาทของตัวละครในวรรณกรรม สามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา
ตามแต่ความประสงค์ของผู้อ่าน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท�ำให้เข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้ดีกว่าการอ่าน อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์พระไตรปิฎก หรือปกรณ์วิเสสอื่น ๆ ที่มีการ
แต่งอธิบายธรรมะอย่างละเอียดลึกซึ้ง ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาท�ำความเข้าใจ อีกทั้งในปัจจุบัน
ชีวิตของมนุษย์มีความตึงเครียดจากการแข่งขันและแรงกดดันของสังคม หลายคนมองหาที่พึ่งทางใจ
วรรณกรรมธรรมะแนวนวนิยายจึงเปรียบดังเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้ผอู้ า่ นได้ใกล้ชดิ ธรรมะมากขึน้ ซึง่ สามารถ
เข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ทางนฤพาน เป็นวรรณกรรมแนวนวนิยายที่สร้างสรรค์โดย ศรันย์ ไมตรีเวช นามปากกา
ดังตฤณ เรื่องทางนฤพานนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครแต่ละบุคคล ซึ่งในตัวละคร
นั้นมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ ความรัก โลภ โกรธ หลง หรือความยึดติดในเรื่องต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เมื่อรวม
กันคือความหมายของค�ำว่า กิเลส อีกทั้งเป็นการน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การค้นหาหนทางสู่การบรรลุจุดหมายสูงสุด (ศรันย์ ไมตรีเวช, 2545) จะเห็นได้ว่า นวนิยายเรื่องนี้
แสดงให้เห็นถึงแก่นสาระอันแท้จริง นั่นคือ การเข้าถึงความงามของพระพุทธศาสนาที่ถูกสะท้อนผ่าน
ตัวละคร และแสดงให้เห็นถึงหลักปรัชญา แนวคิด การด�ำเนินชีวิตของผู้เขียนนวนิยาย ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า วรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน เป็นวรรณกรรมร่วมสมัย มีความงดงามทางวรรณศิลป์ เป็น
นวนิยายเรือ่ งหนึง่ ทีถ่ า่ ยทอดจินตนาการ อารมณ์ความรูส้ กึ และความลึกซึง้ ในหลักธรรมค�ำสอน ท�ำให้
เกิดความเพลิดเพลิน และอ่านเข้าใจง่าย
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์และศิลปะความงาม
ของวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่อง พุทธ
สุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ เพื่อต้องการศึกษาคุณค่าของ
พุทธสุนทรียศาสตร์ และศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมทางนฤพาน อีกประการหนึ่ง เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงความงามในเรือ่ งทางนฤพาน จากคุณค่าของความงามในพุทธสุนทรียศาสตร์ทกี่ ล่าวมา
ข้างต้น การศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ดงั ทีส่ ะท้อนในวรรณกรรมเรือ่ ง ทางนฤพาน ของดังตฤณ นี้ จะเป็น
อีกทางเลือกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คน้ พบความรูส้ กึ ถึงความงามทีแ่ ท้จริงของชีวติ โดยผ่านการรับรูท้ างวรรณกรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังตฤณ

1. เพื่อศึกษาคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์งานวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของ

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ในขอบเขต
เรื่อง พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลและตีความ เป็นการน�ำเสนอวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) จากข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ เนื้อหาวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ และเนื้อหา
เกี่ยวกับพุทธสุนทรียศาสตร์
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และจากอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ตระหนักถึงคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์
2. ท�ำให้ทราบถึงคุณค่าของงานวรรณกรรมมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ ง ทางนฤพาน ของดังตฤณ
3. ท�ำให้เข้าใจถึงคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน
ของดังตฤณ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน
เริ่มต้นเป็นการศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ การเริ่มต้นนี้จะท�ำการศึกษาสองแบบคือ สุนทรียศาสตร์
ทั่วไป และพระพุทธศาสนากับความงาม ล�ำดับต่อมาได้วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องทางนฤพาน ก่อน
ท�ำการวิเคราะห์วรรณกรรมเรือ่ งทางนฤพาน ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนา และเริม่ เข้า
สู่วรรณกรรมเรื่องทางนฤพาน สุดท้ายท�ำการวิเคราะห์พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรม
เรื่องทางนฤพาน ตามล�ำดับ
จากการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับสุนทรียศาสตร์ จะเห็นได้วา่ สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับความงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามทางด้านวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือความงามที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เหตุนสี้ นุ ทรียศาสตร์จงึ เป็นการศึกษาและตัดสินในเรือ่ งคุณค่าของความงาม สุนทรียศาสตร์
ยังเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขาปรัชญา นอกจากนี้ สุนทรียศาสตร์ หรือสุนทรียะมีความเกี่ยวข้อง
กับการรับรู้ ซึ่งการรับรู้จะมีอยู่ในรูปแบบที่ตั้งใจรับรู้ และไม่ได้ตั้งใจรับรู้ โดยเป็นการรับรู้ทางประสาท
สัมผัส อีกทั้งประสบการณ์ในการรับรู้ทางสุนทรียะจะมีได้ทั้งในแบบรู้ตัว ไม่รู้ตัว โดยตั้งใจ และไม่ได้
ตั้งใจ ซึ่งคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ หรือคุณค่าของความงาม สามารถรับรู้ได้ทั้งภายนอก และภายใน
กล่าวคือ การรับรู้คุณค่าภายนอกเป็นการสนใจเฉพาะคุณค่าของรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งนั้น ๆ ไม่ได้
สนใจในรายละเอียดภายใน ส่วนคุณค่าภายในคือ การรับรู้ และสนใจในสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมี
รายละเอียดที่แฝงอยู่ภายในของสิ่งนั้น ๆ
พุทธสุนทรียศาสตร์ เมื่อน�ำมาแยกออกจากกัน คือ พระพุทธศาสนากับความงาม ความงาม
ในทางพระพุทธศาสนาจะกลมกลืนไปกับหลักธรรมค�ำสอน ประเพณี วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิต
ของชนชาวพุทธ กล่าวได้ว่า พุทธสุนทรียะ หรือความงามในรูปแบบพระพุทธศาสนาเป็นความงามที่
ครอบคลุมทั้งทางธรรม และทางโลก การเข้าถึงความงามทางธรรมต้องเข้าใจในความรู้ทางธรรมเป็น
พื้นฐาน เพราะความรู้ทางธรรมช่วยในการเพิ่มปัญญา และสติในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ
อีกทั้ง ความรู้ทางธรรมช่วยให้เข้าถึงความงามที่เป็นแก่นแท้ ชี้ให้เห็นว่า หลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ปุถุชน บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถใช้ชีวิตและด�ำเนินชีวิตไป
ในทางที่ถูกต้องดีงาม ความงามจากการด�ำเนินชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ เกิดขึ้นได้จากการให้ทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา
ความงามจากการให้ทาน เช่น การให้วัตถุเป็นทาน ให้ความรู้ และให้ธรรมเป็นทาน การให้
ทานจะให้มากหรือน้อย เล็กหรือใหญ่ย่อมมีคุณค่าเสมอ เพราะการให้เป็นการเสียสละ การเสียสละ
หรือการให้ทานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้วัตถุสิ่งของ ความรู้ ความคิดแนวทาง และอื่น ๆ ความ
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งามย่อมเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้ให้ เนื่องจากความสุขใจ อิ่มเอมใจ อีกทั้งการให้ทานยังช่วยลดกิเลสคือ
ความตระหนี่ และลดการยึดติดสิ่งของวัตถุ รวมทั้งช่วยในการเสริมภูมิความรู้ของตนที่มีให้เพิ่มมาก
ขึ้นจากการให้ทานด้วยความรู้ และการให้ธรรมเป็นทาน
ความงามจากการรักษาศีล ผู้รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ อดทน และแน่วแน่ในการรักษาศีล
ซึ่งการรักษาศีลช่วยให้บุคคลผู้รักษาศีลมีข้อประพฤติ ปฏิบัติ ในการด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม จะเห็นได้ว่า
ความงามของผู้ที่รักษาศีลเป็นความงามที่เกิดขึ้นทั้งภายนอก และภายใน
ความงามจากการเจริญภาวนา เป็นความงามที่ท�ำให้จิตเกิดความสงบเย็น ช่วยในการเจริญ
ปัญญา โดยภาวนาจะมี 3 ขัน้ ขัน้ แรกหรือขัน้ พืน้ ฐานคือ การบริกรรมภาวนา ในขัน้ ทีส่ อง อุปจารภาวนา
เป็นภาวนาขั้นจวนเจียน ขั้นที่สาม เป็นภาวนาขั้นแน่วแน่ เรียกว่า อัปปนาภาวนา การภาวนานี้เป็น
การอบรม และพัฒนากาย ความประพฤติ เป็นการเจริญศีล อบรมจิต พัฒนาปัญญา ความงามที่
เกิดจากการภาวนาจะต้องมีความขยันเป็นทีต่ งั้ นัน้ คือ การฝึกเจริญภาวนาเป็นประจ�ำเพือ่ ให้ใจเกิดความ
สงบ และเพื่อให้เกิดสติ ไม่ให้ประมาทกับสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องใด ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เพราะเมื่อมีสติ
ก็ย่อมเกิดปัญญารู้ และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
ความงามทางธรรมเป็นความงามที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อน ผู้ค้นพบความงามทางธรรมย่อมมี
ความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อ มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติ การปฏิบัติย่อมเกิดสติและ
ปัญญา ท�ำให้ค้นพบกับความงามที่เป็นแก่นแท้จากภายใน โดยความงามทางธรรมมีส่วนเกี่ยวเนื่อง
กับความงามทางโลก อาทิ การถ่ายทอดค�ำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา การน�ำความงามทางโลก
มาพิจารณาเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติ เพื่อหนทางแห่งการพ้นทุกข์ เป็นต้น นอกจากนี้ ความงาม
ทางธรรมยังแทรกซึมกลมกลืนไปกับการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ การที่จะค้นพบกับความงามทางธรรม
ผ่านความงามทางโลกจะต้องมีการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
โดยจะมีการรับรู้จากสิ่งที่ถูกรู้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกาย สิ่งที่ต้องใจ หรือสิ่งที่ใจนึก นี้คือ
ส่วนช่วยในการปฏิบัติ และการด�ำเนินชีวิต เพราะเมื่อมีการรับรู้ย่อมมีการแสดงออกมาทั้ง 3 ทางคือ
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ล�ำดับต่อมา นอกจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธสุนทรียศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
ค้นคว้าวรรณกรรมพระพุทธศาสนา และวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน เช่นกัน
วรรณกรรมคือ งานประพันธ์ งานเขียน หรือสิ่งตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ การถ่ายทอดงาน
วรรณกรรมนี้ จะมีรูปแบบของการถ่ายทอดออกเป็นภาษาพูด และภาษาเขียน ลักษณะการประพันธ์
ของเนื้อหาวรรณกรรม มีองค์ประกอบของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ล�ำดับขั้นตอน รวมไปถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในเนื้อเรื่อง วรรณกรรมนั้นจะน�ำเสนอเนื้อหาเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นของยุคสมัยนั้น ๆ หรือ
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เป็นการน�ำเสนอผ่านความคิด จินตนาการ ทัศนคติของผู้ประพันธ์ ทุกอย่างที่กล่าวมาเกิดขึ้นได้เพราะ
แรงบันดาลใจ และความตั้งใจของผู้ประพันธ์ เป็นการถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้ ซึ่งวรรณกรรม
เป็นส่วนช่วยในการแสดงออก และปลดปล่อยความรู้สึกที่มีอยู่ภายในของผู้ประพันธ์และผู้อ่าน
อีกทั้งวรรณกรรมเป็นสิ่งสะท้อนสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของสังคม การด�ำรงชีวิตของคนในสังคม
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ประพันธ์ประสบพบเจอหรือรับรู้มา แล้วน�ำมาถ่ายทอดผ่านวรรณกรรม
นอกจากนี้ วรรณกรรมยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชี้แนะ ให้คติ ข้อคิด และแนะน�ำแนวทางต่าง ๆ
ให้กับผู้อ่าน
ในส่ ว นของวรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนานั้ น ให้ ค วามหมายตรงตั ว ว่ า มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนาในวรรณกรรม โดยรูปแบบของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจะเป็นวรรณกรรมค�ำเทศน์
และวรรณกรรมค�ำสอน เนื้อหาลักษณะของการประพันธ์จะยังคงยึดหลักตามคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนา อาจมีการอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเนื้อหาของวรรณกรรม
บางประเภทอาจมีเพิ่มเติมในหลาย ๆ ส่วน เพราะนอกจากจะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วย
ให้ผอู้ า่ นเกิดความสนใจมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ผูป้ ระพันธ์จะถ่ายทอดออกมาในลักษณะแนวทางใด
ดังเช่น วรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนวนวนิยายที่มีตัวละครเป็นองค์ประกอบ เหมือนดังวรรณกรรม
เรื่อง ทางนฤพาน
วรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ประพันธ์โดย ศรันย์ ไมตรีเวช มีนามปากกาว่า ดังตฤณ โดย
เนื้อหาสื่อออกมาให้เห็นถึงความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้ง วิธีการปฏิบัติเพื่อการคลายความทุกข์
หรือดับความทุกข์เหล่านั้นของมนุษย์มีการสื่อออกมาให้เห็นผ่านตัวละคร ท�ำให้วรรณกรรมมีความ
น่ าสนใจ สร้ า งความบัน เทิงให้กับ ผู้อ ่า น พร้ อมทั้ ง ให้ ความรู ้ แนวทาง หลั ก ธรรมค� ำ สอนทาง
พระพุทธศาสนา และวิธีการปฏิบัติของตัวละครแต่ละตัว โดยวรรณกรรมเรื่องนี้จะมีความสอดคล้อง
กับหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง อริยสัจ 4 กล่าวคือ ในวรรณกรรมตัวละครแต่ละตัวจะมี
ความทุกข์แตกต่างกันไป เช่น ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะรัก ความทุกข์จากความเสียใจ ความคับแค้น
ใจ หรือทรมานใจ และอื่น ๆ เหตุเกิดจากจิตที่ได้ไปยึดติด ยึดมั่น อยู่กับกิเลส (โลภะ โทสะ โมหะ)
และตัณหา โดยตัวละครจะมีการดับทุกข์ ซึ่งการดับทุกข์ของตัวละครจะมีทั้งแบบชั่วคราว และยั่งยืน
ตัวละครแต่ละตัวจะมีวิธีการ และหนทางในการดับทุกข์ในแบบของตนเอง
จากการวิจัยสรุปได้ว่า คุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทาง
นฤพาน นี้ เป็นความงามที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นต้นหรือเริ่มต้น คือ เริ่มคิด และเริ่มลงมือปฏิบัติ ในการที่
จะดับทุกข์หรือคลายความทุกข์ให้เบาบางลง อีกทั้งเป็นคุณค่าความงามในขั้นกลาง คือ ขณะที่ก�ำลัง
ปฏิ บั ติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หรื อปฏิ บั ติตามหนทางที่ น� ำไปสู ่ ก ารดั บ ทุ ก ข์ ที่เ รี ย กว่ า
มรรค ส่วนคุณค่าของความงามในท้ายทีส่ ดุ เป็นความงามทีเ่ กิดจากผลของการปฏิบตั นิ นั้ คือ ความทุกข์
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คลายลงหรือความทุกข์หมดไป (สิ้นความทุกข์) โดยคุณค่าของความงามที่เกิดจากการปฏิบัติคือ
ความงามที่เกิดจากจิตใจที่มีเมตตา โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การให้ทาน การรักษาศีล
นอกจากนี้ ยังมีคุณค่าของความงามที่เกิดจากความตั้งใจ แน่วแน่ ขยัน อดทน เพียรพยายาม และ
อื่น ๆ คุณค่าของความงามดังกล่าวนี้คือ การปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ส่วนคุณค่าของความงาม
ที่เกิดจากการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี เป็นต้น
สิ่งนี้คือ การใช้ปัญญา โดยเฉพาะการใช้ปัญญาในการหาหนทางสู่การดับทุกข์ จากที่ได้อธิบายมานี้
สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านตัวละครในวรรณกรรมเรือ่ ง ทางนฤพาน ทีม่ กี ารน�ำวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ ความงดงามของผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตัวละครคือ ความสงบ ความสุข
ความปิติ และความอิ่มเอมทางใจ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความงามภายนอกที่เกิดจากผลของ
การเป็นคนไม่โกรธ เกลียด หรืออาฆาตผู้ใด อีกทั้งยังท�ำแต่ความดี และปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ๆ ดังที่กล่าว
ข้างต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่เคารพ เชื่อฟัง อ่อนน้อม ต่อผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่มีภูมิรู้ทางธรรม
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้รูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครในวรรณกรรม เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยา และ
การกระท�ำ  มีความงดงาม สิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้คือ คุณค่าของ
ความงามที่แท้จริงคือ การสร้างความดี การได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี และการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงาม หากปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมพบกับความงามที่ละเอียดอ่อน เป็นความงามที่น�ำไปสู่หนทาง
การดับทุกข์
จากการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ ผลปรากฏว่า ความงามทางธรรมตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้น�ำแนวทางและสั่งสอนนั้นเป็นความงามที่เกื้อกูลการด�ำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ให้ด�ำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ไม่ให้หลงยึดติดอยู่ในกิเลส และไม่ให้หลงยึดติด
อยู่กับความงามที่เป็นวัตถุ หรือหลงยึดติดอยู่กับความงามทางโลก ความงามทางธรรมเป็นความงามที่
ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย จะเห็นได้ว่า จากการวิจัยที่ได้ค้นพบความงาม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้
1. อริยสัจ 4 ความงามจากค�ำสอนในเรื่อง อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ความงาม
นี้จะแทรกอยู่ในความทุกข์ หากมีสติรู้ตัวย่อมเกิดปัญญา ปัญญาที่รู้ถึงตัวทุกข์ รู้ถึงสาเหตุแห่งทุกข์
รูเ้ ป้าหมายทีจ่ ะดับทุกข์ให้สนิ้ ไปโดยการหาวิธใี นการดับทุกข์ จะเห็นได้วา่ ความงามทีแ่ ทรกอยูใ่ นความ
ทุกข์นนั้ คือ การทีจ่ ะน�ำความทุกข์มาเป็นแรงผลักดันในการหาหนทางทีจ่ ะออกจากความทุกข์สเู่ ป้าหมาย
ที่ดีขึ้น โดยการใช้สติและปัญญาในการหาทางออก
2. ทาน ศีล ภาวนา เป็นความงามที่อยู่ภายในของมนุษย์ และเป็นแรงผลักดันออกสู่ภายนอก
คือการกระท�ำและวาจา ความงามทั้งสามคือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นความงามที่จะต้องหมั่นพากเพียร
ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้จิตใจตกลงไปสู่ที่ต�่ำ
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3. กัลยาณมิตร ความงามจากการรู้จักเลือกคบคน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม หากเลือก
คบมิตรที่ดี มิตรดีย่อมน�ำพาไปในทางที่ดีที่เจริญ ชีวิตย่อมไม่ตกต�่ำ
4. อัปปมาทสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เป็นความงามที่ท�ำให้มนุษย์มีความ
รอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง มีสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน ความไม่ประมาทเป็นหนทางที่จะน�ำพาชีวิตไปใน
ทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น
สรุปว่า ความงามทางธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความงามที่สร้างคุณค่า เกิดประโยชน์เกื้อกูล
ต่อการด�ำเนินชีวิตและอยู่ในโลกอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมส่วนรวม

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแยกออกเป็นสองส่วน คือ ข้อเสนอแนะส�ำหรับ
นักวิชาการ และข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับนักวิชาการ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมพระพุทธศาสนามีความ
ละเอียดอ่อนลึกซึง้ เพราะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั มีการถ่ายทอดออกมาอีกหลายแง่มมุ
ที่ยังไม่ได้มีการค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการศึกษาค้นคว้า และท�ำการวิจัย โดย
หากมีแนวคิดในการศึกษาจากนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ผู้ที่มีความเข้าใจและ
เชี่ยวชาญด้านพุทธสุนทรียศาสตร์ย่อมมีมุมมอง และแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
และวงการศึกษาไทย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรวิจัยเรื่อง พุทธสุนทรียศาสตร์ที่สะท้อนใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด หรือกฎแห่งกรรม รวมไปถึงวรรณกรรม
ของศาสนาอื่น ๆ ปรัชญาต่าง ๆ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความเหมือน ความ
แตกต่าง และความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของศาสนาและปรัชญานั้น ๆ เป็นความงามที่ได้ศึกษา
จากวรรณกรรมนั้น ๆ
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