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ลกัษณะต่างๆ ที�กลา่วมานี� เราถอืกนัวา่เป็นลกัษณะที�ด ีแต่ขอ้สาํคญั ชาวพทุธ
อย่ามวัเมาว่า เรามีพระพุทธศาสนาซึ�งมีลกัษณะที�ดี เสร็จแลว้ เพราะมวัเมาว่า
พระพุทธศาสนามีลกัษณะด ีกเ็ลยไดแ้ต่ชื�นชม แลว้ไมน่าํเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ

เมื�อไม่เอามาประพฤตปิฏบิตั ิ ก็ไม่เป็นประโยชนอ์ะไร ไดแ้ต่ชื�นชมหลงมวัเมา
ไปอย่างนั�นเอง วา่ศาสนาของเราดอีย่างนี� มลีกัษณะที�ดอีย่างนั�น กไ็มเ่กดิประโยชนแ์ก่
ชวีติที�แทจ้รงิ 

� 

The characteristics enumerated here we regard as good features. 

However, the important thing is that we Buddhists should not get 

infatuated with the idea that we have Buddhism, which embodies such 

good characteristics, so that once infatuated with this idea, we simply 

keep staying complacent without putting the tenets into practice. 

When we do not practice them, there will be no benefit derived. 

If we just keep staying complacent and infatuated with the idea that our 

religion is good in such and such a way, with such and such good 

characteristics, there will arise no real benefit for our lives. 
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Foreword 

The book entitled ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา (Characteristics of 
Buddhism) was first published in 1989. Now Professor Dr. Pongsri 
Lekawatana, with her confidence in the Dhamma and her zeal to spread it 
for educational benefits and for the spiritual and intellectual growth of the 
general public, has translated it into English. 

In this connection, Professor Dr. Somseen Chanawangsa has enthu-
siastically rendered his editorial assistance and written the endnotes to 
the text.  He has also prepared the manuscript of the present volume in 
bilingual format for the benefit of learners wishing to read both versions of 
the Dhamma in tandem, so that the book will come out with this purpose 
fulfilled. 

I would like to express my appreciation of Professor Dr. Pongsri for 
her inclination to the Dhamma and her carrying out this task. Despite 
physical inconvenience due to her getting on in years, she still has the 
strong willpower and earnest attention in producing this important 
meritorious work to promote the cultivation of wholesomeness in 
education, out of her spirit of loving-kindness and wish for the welfare 
and happiness of the people. I would also like to thank Professor 
Dr. Somseen for his spirit of goodwill and generous help in bringing the 
production of this book to complete fruition. 

I have learned that several groups of Buddhist devotees have 
combined forces to publish this book for distribution as a gift of the 
Dhamma to relatives, friends, and those devout Buddhists in general who 
are interested in and inclined to the Dhamma. May this meritorious deed 
performed together result in every one of them along with their relatives 
and friends enjoying the four boons of life, and the multitude of people 
thriving in stability, through the force of proper attitude and proper 
practice, for a long time to come. 

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) 

Vesak Day, June 1, 2015 
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ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา∗ 

ขออาํนวยพร ท่านอาจารยผู์เ้ป็นประธานองคก์ารพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่ง
โลก และท่านสาธุชนผูส้นใจใฝ่ธรรม ทกุท่าน 

วนันีQ  รายการแสดงธรรม จะเป็นธรรมกถาหรือปาฐกถาก็ตาม 
ไดก้าํหนดชื[อไวว้า่ “ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา” 

ความจริง ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนานีQ เป็นเรื[องที[ค่อนขา้งจะ
สามญั คอืเป็นเรื[องของสิ[งที[เรารูจ้กักนัดอียู่แลว้ อยู่ๆ เรากม็าพจิารณา
กนัวา่ สิ[งที[เรารูจ้กัดอียู่แลว้ ซึ[งรูจ้กักนัดมีาก รูจ้กัต ัQงแต่เกิดกนัมานีQ มี
ลกัษณะเป็นอย่างไร เหมอืนอย่างคนที[คุน้เคยกนัดี รูจ้กัตวักนัอย่าง
ใกลช้ดิ แลว้อยู่มาวนัหนึ[ง ก็มาถามว่า คนที[เรารูจ้กัดนี ัQน มรูีปร่างเป็น
อย่างไร คลา้ยๆ อย่างนัQน มนัน่าจะเป็นเรื[องธรรมดาเหลอืเกนิ 

แต่ทนีีQ วนันีQการประชมุมลีกัษณะพเิศษ คอืเป็นเรื[องของท่านที[มี
ความรูอ้ยู่แลว้ เพราะบอกว่าเป็นการประชุมทางวชิาการ เพราะฉะนัQน 
วนันีQอาตมภาพจะพูดในเชิงวชิาการหน่อย คลา้ยๆ กบัว่ามาพูดกนัใน
ฐานะผูท้ี[มคีวามรูอ้ยู่แลว้ กจ็ะรวบรดัตดัความ 

โดยเฉพาะเวลาก็ค่อนขา้งจาํกดั จงึจะพูดในแบบสิ[งละอนัพนัละ
นอ้ย เพราะวา่ เมื[อเราพรรณนาถงึลกัษณะของสิ[งที[เรารูจ้กัอย่างใดอย่าง
หนึ[งนัQน กอ็าจจะมลีกัษณะหลายอย่าง จะพดูถงึลกัษณะแต่ละอย่างไดก้็
คงไม่มาก และท่านยงัไดบ้อกไวด้ว้ยว่า เมื[อจบปาฐกถาแลว้ ก็จะใหม้ี
เวลาตอบคาํถาม 

                                                          
∗ ปาฐกถาธรรม ณ สาํนกังานองคก์ารพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก (พสล.) วนัอาทติย ์ที[ 
๒๙ มกราคม ๒๕๓๒ 



  

Characteristics of Buddhism* 

Blessings to the President of the World Fellowship of Buddhists and 

all the devotees who are interested in and inclined to the Dhamma 

For the Dhamma program today, whether it is meant to be a 

sermon or a lecture on the Dhamma, the topic assigned is 

“Characteristics of Buddhism.” 

As a matter of fact, this topic is rather commonplace, for it has 

to do with something we already know well. Then all of a sudden, 

we come to examine what we are most familiar with, and have 

known well all our lives, only to identify its qualities. It is as though 

one day we are unexpectedly asked what somebody we are quite 

familiar with and know closely in person looks like. This should 

prove to be much too banal an issue. 

But now the gathering today is rather special; that is, the 

topic is one you are knowledgeable about, as I have been told that 

this is an academic meeting. Therefore, today I will talk in fairly 

technical terms just like having a dialogue with those already 

well-informed so that the subject matter will be dealt with in brief. 

In particular, as time is rather limited, I will just touch on a 

number of things. When giving a description of something we are 

familiar with, there might be so many features that we cannot 

afford much time to each one of them. Besides, I have been told 

that at the end of the lecture there will be some time allotted for a 

question-and-answer session. 

________________________ 

*A Dhamma lecture given at the office of the World Fellowship of 

Buddhists on Sunday, January 29, 1989. 



๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ในเรื[องนีQอาตมภาพก็ขอโอกาสไวก่้อน ถา้เกิดว่าเวลาไม่พอจรงิๆ 
ก็อาจจะตอ้งขออภยัวา่เป็นการพดูใหฟ้งัฝ่ายเดยีวไปเลย 

ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยั ๘ 

พอพูดถงึลกัษณะของพระพทุธศาสนา ซึ[งดงัไดบ้อกเมื[อกีQว่าเป็น
สิ[งที[เรารูจ้กักนัดอียู่แลว้ หรอืไม่ว่าจะรูจ้กัดหีรอืไม่ดกี็ตาม แต่เราถอืว่า
เรารูจ้กัดอียู่แลว้นีQ กม็หีลกัธรรมอยู่หมวดหนึ[งที[พดูกนัวา่ เป็นลกัษณะ
ของพระพทุธศาสนา อยู่ในหนงัสอืเบืQองตน้แมแ้ต่ นวโกวาท แบบเรยีน
นักธรรมตรี ซึ[งเป็นหนังสือเรียนช ัQนแรกของพระที[เขา้มาบวชใน
พระพทุธศาสนา ที[เป็นพระนวกะ 

หลกัธรรมหมวดนัQน ท่านเรียกว่า ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

๘ ประการ 
พระพทุธศาสนานัQน มชีื[ออย่างหนึ[งว่า พระธรรมวนิยั ถา้จะพูด

กันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลกันีQ มาพูด บอกว่า ลกัษณะของ
พระพทุธศาสนา กค็อื ลกัษณะตดัสนิพระธรรมวนิยั ๘ ประการนีQเอง 
ถา้อย่างนีQปาฐกถากจ็บไดใ้นเวลาเพยีง ๒–๓ นาทเีท่านัQนเอง 

ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยันีQ  เป็นหลกัธรรมที[พระพทุธเจา้เองได ้
ตรสัไวแ้ก่พระนางมหาปชาบดโีคตม ีมอียู่ ๘ ประการดว้ยกนั ท่านบอก
ว่า หลกัที[ใชต้ดัสินว่า ธรรมหรือคาํสอนอนัใด เป็นคาํสอนของ
พระพทุธเจา้หรือไม่ ก็คือใหดู้ว่า ธรรมที[เขายกมาอา้งหรือกล่าวหรือ
ประพฤติปฏิบตัิน ัQน เป็นไปตามลกัษณะ ๘ ประการต่อไปนีQหรือไม่ 
กลา่วคอื 
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In this regard, I must ask you for a leeway in advance. If it 

should happen that there really is not enough time, you might 

have to excuse me for having you listening to a one-sided talk 

throughout. 

Eight Criteria of the Doctrine and the Discipline 

When we talk of characteristics of Buddhism, as I said just 

now, they are something we all know very well. No matter 

whether we know them well or not, we assume that we are quite 

familiar with them. Moreover, there is a set of tenets that is said 

to constitute the characteristics of Buddhism, which is found in 

basic texts—even in Navakovāda, a textbook for the first level 

[out of three] of Dhamma studies, which is a primer for newly 

ordained monks in Buddhism. 

The set of tenets referred to is called the eight criteria of 

the Doctrine and the Discipline. 

Buddhism is also known as Dhammavinaya (the Doctrine 

and the Discipline). If we wanted to cut it short, we could refer to 

this set of tenets, and say that the characteristics of Buddhism are 

none other than the eight criteria of the Doctrine and the 

Discipline. In that case, we could end this lecture in just a couple 

of minutes. 

The criteria of the Doctrine and the Discipline were a set of 

tenets imparted by the Buddha himself to Mahāpajāpatī Gotamī 

and are eight in number. He said that [to employ] the criteria for 

judging whether certain tenets or teachings are the Buddha’s is in 

effect to see whether the tenets cited, imparted, or practiced are in 

accord with the following eight characteristics: 



๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

๑. เป็นไปเพื[อวริาคะ คอื ความคลายหายตดิ (สาํนวนเก่าวา่คลาย
กาํหนดั) 

๒. เป็นไปเพื[อวสิงัโยค เพื[อความคลาย การหลุดจากความทุกข ์
ไมป่ระกอบดว้ยความทกุข ์

๓. เป็นไปเพื[ออปจยะ ความไมพ่อกพนูกเิลส 
๔. เป็นไปเพื[ออปัปิจฉตา ความมกันอ้ย 
๕. เป็นไปเพื[อสนัตฏุฐ ีความสนัโดษ 
๖. เป็นไปเพื[อปวเิวก ความสงดั 
๗. เป็นไปเพื[อวริิยารมัภะ การระดมความเพยีร 
๘. เป็นไปเพื[อสภุรตา ความเลีQยงงา่ย 
ถา้ไมเ่ป็นไปตามหลกั ๘ ประการนีQ กถ็อืวา่ไมใ่ช่ธรรมไมใ่ช่วนิยั 

ไมใ่ช่สตัถสุาสน ์ ไมใ่ช่คาํสอนของพระพทุธเจา้ แต่ถา้เป็นไปตามหลกันีQ 
เขา้กนัไดก้บัความที[กลา่วมา ๘ ประการ กเ็ป็นธรรมเป็นวนิยั เป็นคาํ
สอนของพระพทุธเจา้ 

ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยั ๗ 

ยงัมหีลกัธรรมคลา้ยๆ กนันีQ อกีหมวดหนึ[ง ที[พระพทุธเจา้ตรสัไว ้
แก่พระอบุาล ี ซึ[งเป็นพระเถระผูใ้หญ่ ที[ไดร้บัยกย่องเป็นเอตทคัคะมี
ความเป็นเลศิทางพระวนิยั หรือเป็นพระวนิยัธร ก็เรียกชื[อทาํนอง
เดียวกนัว่าเป็น ลกัษณะตดัสินธรรมวินัย แต่ม ี ๗ ประการ และกลา่ว
ความทาํนองเดยีวกนัวา่ ธรรมเหลา่ใดเป็นไปเพื[อลกัษณะต่อไปนีQหรอืไม ่
กลา่วคอื 
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1. They are meant for virāga or dispassion (a Thai rendition 

of old reads “release from lustfulness”). 

2. They are meant for visaṁyoga or detachment, i.e. release 

from suffering, or disengagement with suffering. 

3. They are meant for apacaya or the dismantling of 

defilements. 

4. They are meant for appicchatā or fewness of desires. 

5. They are meant for santuṭṭhi or contentment. 

6. They are meant for paviveka or solitude. 

7. They are meant for viriyārambha or the arousing of 

energy or effort. 

8. They are meant for subharatā or being easy to support 

[i.e. leading a simple life]. 

If any tenet does not meet these eight criteria, then it is not 

held to be the Doctrine; it is not the Discipline; it is not the 

Dispensation of the Teacher; it is not the Buddha’s teaching. But if it 

does or is in accord with the aforementioned eight criteria, then it is 

considered the Doctrine, the Discipline, the teaching of the Buddha. 

Seven Criteria of the Doctrine and the Discipline 

There is yet another set of tenets similar to the one above. 

The Buddha imparted it to the Elder Upāli, the senior monk he 

praised as the one being foremost among those in disciplinary 

matters or vinayadhara (bearer of the Discipline). This set is 

similarly called the criteria of the Doctrine and the Discipline— 

though there are seven of them—and the content is put in a similar 

way. That is, whether or not any tenet is meant for the following 

qualities: 



๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

๑. เป็นไปเพื[อเอกนัตนิพพทิา ความหน่ายสิQนเชงิ 
๒. เป็นไปเพื[อวริาคะ การคลายความยึดติด 
๓. เป็นไปเพื[อนิโรธ ความดบัทุกข ์
๔. เป็นไปเพื[ออปุสมะ ความเขา้ไปสงบระงบั 
๕. เป็นไปเพื[ออภญิญา ความรูย้ิ[งเฉพาะ 
๖. เป็นไปเพื[อสมัโพธะ ความตรสัรู ้
๗. เป็นไปเพื[อนิพพาน 
ถา้เขา้กบัหลกัเหล่านีQ  ก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นวนิยั เป็นคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ถา้ไมเ่ขา้กบัหลกัเหลา่นีQ กไ็มใ่ช่ 
ถา้เอาหลกัที[ว่าสองหมวดนีQมาตอบ ก็สามารถจบปาฐกถาคร ัQงนีQ

ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

มองกวา้งๆ กบัวเิคราะหเ์นื� อใน 

อย่างไรกต็าม ยงัมแีงท่ี[ควรพจิารณา คอืหลกัที[วา่มาท ัQงสองหมวด
นีQ อาจจะพดูไดว้า่เป็นลกัษณะชัQนใน หรอืเป็นเนืQอในของพระพทุธศาสนา 
สาํหรบัวนิิจฉยัว่าเป็นคาํสอนที[แทจ้ริงที[ควรจะนาํไปใชห้รือไม่ แต่ยงัมี
ลกัษณะชัQนนอก หรอืลกัษณะท ั [วๆ ไป ที[เราควรจะพดูถงึอกี 

ถา้จะอปุมากค็งเหมอืนกบัวา่ เราสงสยัเกี[ยวกบัเรื[องคน คอืเราไป
ไดช้ิQนเนืQอมาชิQนหนึ[ง หรอืพบเลอืดสองสามหยด แลว้จะวนิิจฉยัวา่ เป็น
เนืQอหนงัของคนหรอืไม่ เป็นรอยเลอืดของคนหรอืไม่ เราอาจจะนาํไป
ตรวจสอบวเิคราะหดู์เซลล ์ดูองคป์ระกอบ ดูอะไรต่างๆ แลว้กบ็อกไดว้่า 
เออ! อนันีQ เป็นเนืQอหนงัของคน เป็นหยดเลอืดของคน หรอืว่าไม่ใช่ แต่
เป็นของสตัวอ์ื[น อนันัQนเป็นการวเิคราะหช์ ัQนในละเอยีดขึQนไปอกี 



Characteristics of Buddhism 4  

1. ekantanibbidā, for utter disenchantment 

2. virāga, for dispassion 

3. nirodha, for the extinction of suffering 

4. upasama, for subsiding or calming down 

5. abhiññā, for direct knowledge 

6. sambodha, for enlightenment 

7. nibbāna [for the extinction of defilements, cessation of 

suffering, and emancipation from the cycle of rebirths]. 

If it is, then it is the Doctrine; it is the Discipline; it is the 

Buddha’s teaching. Otherwise, it is not. 

If we simply cited these two sets of tenets as answers, we 

could end this lecture in a very short time. 

 

Overview [of the Outside] and Analysis of the Inside 

However, there is another aspect we ought to consider. 

That is, these two sets of tenets can be said to be the internal 

characteristics, or the inner substance of Buddhism, for judging 

whether any given teaching is genuine and should be put to use. 

There are still external features or general characteristics we 

ought to talk about as well. 

If we are to make an analogy, it is just like when we are not 

sure about whether something has to do with a human being. 

Suppose we come across a piece of flesh or a few drops of blood; 

before concluding whether or not it is human flesh or human blood, 

we might subject it to inspection, analyzing its cells, its components, 

or what not. Then we are able to pronounce either that it is human 

flesh or human blood, or that it is not, but that it belongs to some 

other animal. This is analysis of the inner substance in greater detail. 



๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

แต่ถา้เราไมไ่ปถงึข ัQนนัQน กเ็อาเพยีงวา่ นาํคนคนหนึ[งมา ใหย้นืห่าง
จากเราสกัสบิเมตรกไ็ด ้ เทยีบกนักบัสตัวอ์ื[นเช่นชา้งหรอืมา้เป็นตน้ แลว้
ก็พรรณนาลกัษณะว่า คนนัQนต่างจากมา้ ต่างจากชา้งอย่างไร หรือมี
ลกัษณะเฉพาะตวัอย่างไร ในช ัQนนีQ กจ็ะมกีารบรรยายไปไดอ้กีระดบัหนึ[ง  

อาจจะเปรยีบเทยีบอกีอย่างหนึ[ง เหมอืนกบัดูตวัยาสมนุไพรอย่าง
หนึ[งใน ๒ ระดบั คอื ช ัQนใน ดูลกัษณะการออกฤทธิeของยาวา่กนิเขา้ไป
แลว้จะมอีาการของความเปลี[ยนแปลงเกดิขึQนมาและกา้วต่อไปอย่างนัQนๆ 
และช ัQนนอก ดูวา่ใบ กิ[ง ดอก เปลอืก มรูีปร่างสสีนัอย่างไร เป็นตน้ 

ที[พูดถึงลกัษณะของพระพุทธศาสนาในวนันีQ  เราจะพูดกนัถึง
ลกัษณะท ั [วไป คลา้ยๆ กบัที[เอาคนมายืนห่างจากเราสกัสบิเมตร แลว้
ก็บรรยายลกัษณะ ไมเ่ขา้ไปถงึเนืQอในทเีดยีว เป็นการทาํความเขา้ใจกนั
ในข ัQนตน้ 

ทีนีQ  ลกัษณะของพระพุทธศาสนาที[มองแบบท ั [วๆ ไปนีQ  ก็มี
มากมายหลายประการ พูดกนัไดแ้ทบจะไม่รูจ้กัจบ คือจะแยกออกไป
เป็น ๑๐ ขอ้ ๒๐ ขอ้ กค็งพดูไปไดเ้รื[อยๆ เพราะฉะนัQน เวลามเีท่าไรก็
พดูกนัไปไดเ้ท่านัQน  

นอกจากนัQน ดงัที[ไดบ้อกแต่ตน้แลว้วา่ ลกัษณะของพระพทุธศาสนา
นัQน เป็นลกัษณะของสิ[งที[ถอืว่าเรารูก้นัดอียู่แลว้ เพราะฉะนัQน เรื[องที[
อาตมภาพจะยกขึQนมาพูดก็เป็นเรื[องธรรมดา ที[ท่านรูอ้ยู่แลว้ เท่ากบัว่า
เอาเรื[องที[รูก้นัอยู่แลว้นั [นเอง มาทบทวนกบัท่านอกีคร ัQงหนึ[ง ทนีีQ จะขอ
พดูไปเป็นขอ้ๆ 
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However, if we do not go to that extent, we might just have 

a person standing, say, about ten meters from us, and compare 

him with some other animal, a horse or an elephant for instance. 

Then we describe in what way that person differs from a horse or 

an elephant, or what his unique characteristics are. This is another 

level of description. 

To draw another analogy, it is like looking at a medicinal 

herb at two levels. Internally, it is observing the efficacy of the 

herb after it is taken to see that symptoms of changes will occur 

and further develop in such and such a way. Externally, it is 

looking at its leaves, branches, flowers, and bark to see what the 

shape and color are like, and so on. 

In discussing the characteristics of Buddhism today, we will 

talk about the general features. It would be like having a person 

standing about ten meters away and describing him. We do not 

really get to what he is like on the inside. It is just gaining a 

preliminary understanding of him. 

Now, there are so numerous features of Buddhism when its 

overall view is taken that we can afford to talk about them almost 

endlessly. That is, they can be divided into, say, 10 or 20 items and 

yet we can talk on and on. So I will talk as much as time allows. 

Furthermore, as I told you from the outset, the characteristics 

of Buddhism are the ones of what is presumably well known to us 

all. Therefore, the points I am raising today are ordinary matters 

you already know. It is in effect reviewing together with you yet 

once again things that are familiar to us all. Now I will deal with 

them one by one. 



๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑ 
คาํสอนเป็นกลาง ปฏบิตัสิายกลาง 

 
ลกัษณะที[ ๑ ของพระพทุธศาสนา เมื[อพดูอย่างท ั [วๆ ไป กค็อื 

ลกัษณะที[เป็นสายกลาง ลกัษณะนีQพอพดูขึQนมาทกุท่านกน็ึกออก ออ๋! 
ใช่ส ิพระพทุธศาสนานัQน สอนเรื[องทางสายกลาง 

ตอ้งทาํความเขา้ใจกนัก่อนว่า มนุษยเ์รานัQนมกัมคีวามโนม้เอยีง
ที[จะไปสุดโต่ง ความสุดโต่งมอียู่สองอย่าง คอื สุดโต่งในทางความคดิ
อย่างหนึ[ง และสุดโต่งในทางการปฏบิตัอิย่างหนึ[ง 

มนุษยม์กัจะหนัไปหา ความสุดโตง่ในการปฏิบติั เช่นสมยัหนึ[งคน
ท ัQงหลายพากนัเพลดิเพลนิมวัเมา ในการหาความสุขทางเนืQอหนงั ให ้
ความสาํคญัแก่การบาํรุงบาํเรอร่างกายมาก และในยุคนัQนคนก็ไม่เหน็
ความสาํคญัของจิตใจเลย ซึ[งทางพระพทุธศาสนาเรียกว่าเป็น กาม-
สุขลัลกิานุโยค 

แต่พอเปลี[ยนไปอกียุคสมยัหนึ[ง คนบางพวกกม็คีวามรูส้กึเบื[อหน่าย 
รงัเกียจความสุขทางร่างกายทางเนืQอหนงั แลว้ก็เอยีงไปทางดา้นจติใจ
อย่างเต็มที[ บางทถีงึกบัทรมานร่างกาย ยอมสละความสุขทางร่างกาย
โดยสิQนเชิง เพื[อจะประสบผลสาํเร็จในทางจิตใจ แลว้ก็กลายเป็นการ
เสพตดิทางจติไปอกี พวกนีQอาจจะถงึกบัทาํการทรมานร่างกาย บาํเพญ็
ทกุรกริยิา อย่างที[เรยีกวา่ อตัตกลิมถานุโยค 

เรื[องนีQ เราจะเหน็ตวัอย่างแมแ้ต่ในสงัคมปจัจุบนั คือในยุคเดยีว
สมยัเดียวก็อาจจะมคีวามสุดโต่งท ัQงสองอย่างนีQ  แยกกนัออกไปเป็น
คนละข ัQว นีQ เป็นการเอยีงสุดในดา้นปฏบิตั ิ
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Characteristic No. 1 

Buddhism is moderate in terms of teaching and practice. 

 

The first characteristic of Buddhism is, generally speaking, 

the quality of being moderate. Once this feature is mentioned, 

everyone realizes how true it is: Oh, that’s right! Buddhism 

teaches the Middle Way. 

First of all, we have to understand that humans are often 

inclined to go to extremes. Furthermore, extremes are of two 

types: extremes regarding conception and extremes regarding 

practice. 

Humans usually turn to extremes in their practice. For 

instance, during one era people took delight and indulged in 

pleasures of the senses. Great emphasis then was put on pamper-

ing the body. In those days, people paid no attention to the mind 

at all. In Buddhism this way of life is called kāmasukhallikānuyoga. 

However, when it came to a different era, certain types of 

people got weary and abhorrent of sensual pleasures. They then 

went to the other extreme, paying full attention to the mind. Some 

even underwent self-mortification, giving up all sensual pleasures 

with a view to attaining spiritual goals, and thus became addicted 

to the mind. These people would go so far as to subdue their bodies 

through the practice of austerities, so-called attakilamathānuyoga. 

We can see instances of this even in present-day society. In 

the very same era there may be both types of extremes, each polariz-

ing in its own way. These are extremes in terms of practice. 



๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพุทธศาสนานัQนถือว่า การเอียงสุดท ัQงทางร่างกาย เห็นแก่
ร่างกาย บาํรุงบาํเรอร่างกายอย่างเดยีว ก็ไม่ถูกตอ้ง การเสพติดทาง
จติใจ ไม่เหน็ความสาํคญัของร่างกายเลยโดยสิQนเชงิ จนกลายเป็นการ
ทรมานร่างกายไป กไ็มถ่กูตอ้งเหมอืนกนั 

พระพุทธศาสนาจึงวางขอ้ปฏิบตัิ ที[เรียกว่ามชัฌิมาปฏิปทา 
แปลว่าทางสายกลาง หรอืขอ้ปฏบิตัทิี[เป็นสายกลาง คอื ความพอด ี นีQก็
เป็นแงห่นึ[ง 

อีกดา้นหนึ[งคือ การสุดโตง่ทางความคิด ซึ[งคนท ั [วไปมกัจะมี
ความโนม้เอยีงที[จะเป็นเช่นนัQน เช่นอย่างงา่ยๆ กค็อื เรื[อง วตัถุ กบั จิต 
วา่อะไรมจีรงิ พวกหนึ[งจะเอยีงสุดว่าวตัถเุท่านัQนมจีรงิ อกีพวกหนึ[งก็
เอยีงสุดวา่จติเท่านัQนมจีรงิ จนกระท ั [งในปรชัญาตะวนัตกไดม้กีารบญัญตัิ
กนัว่า เป็นพวกวตัถนิุยม กบัพวกจตินิยม 

แต่ในพระพทุธศาสนานัQนเราจะเหน็วา่ ท่านไมไ่ดบ้ญัญตัอิย่างนัQน 
คือ มใิช่เป็นจตินิยม หรือเป็นวตัถนิุยม ไปสุดทางแต่อย่างเดยีว แต่
ในพระพทุธศาสนามที ัQงนามและรูป ซึ[งเรยีกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นคาํเดยีว
ว่า นามรูป 

ท่านเหน็ความสาํคญัของท ัQงจติ และท ัQงวตัถ ุ ท่านวา่มที ัQงสองอย่าง 
แต่มอีย่างองิอาศยัเนื[องเป็นอนัหนึ[งอนัเดยีวกนั 
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In Buddhism, going to extremes with regard to the body, 

exclusively for the sake of the body, pampering it to the utmost, 

is not right. On the other hand, addiction to the mind with utter 

neglect of the body to the point of mortifying it is not right either. 

Buddhism has thus laid down rules of practice known as 

majjhimāpaṭipadā, which means the Middle Way or, in other 

words, the practices that follow the middle course, or moderation. 

This is one aspect. 

The other aspect is the polarization of ideas. People in 

general have a tendency to be that way. This can be easily seen in 

the controversy regarding matter and mind. The question is 

which truly exists. Some who go to one extreme claim that only 

matter exists, while others who incline to the other extreme 

declare that only mind truly exists. This has given rise to new 

designations in Western philosophy—materialism and idealism. 

However, we can see in Buddhism that the Buddha did not 

subscribe to anything of that sort; there are no extremes of either 

one—neither idealism nor materialism. In his teaching, there are 

both mind and body, collectively referred to in one term as 

nāmarūpa (mentality and corporeality). 

The Buddha recognized the importance of both mind and 

matter. There are both of them, but they exist interdependently as 

a unified entity. 



๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

อกีตวัอย่างหนึ[ง คนพวกหนึ[งมคีวามเหน็วา่ สิ[งท ัQงหลายเที[ยงแท ้
มอีตัตาที[คงอยู่ตลอดไป กลายเป็นทฏิฐทิี[เรยีกวา่ สสัตทฏิฐ ิส่วนอกีพวก
หนึ[ง กม็คีวามเหน็เอยีงไปสุดทางตรงขา้ม บอกวา่อย่างนัQนไมใ่ช่ ทกุ
อย่างขาดสูญหมด คนเราเกดิมาเป็นเพยีงประชมุธาตสุี[ ตายแลว้กข็าด
สูญไป พวกนีQกเ็ป็น อจุเฉททฏิฐ ิ

บางพวกบญัญตัิว่าทุกสิ[งมที ัQงนัQน อกีพวกหนึ[งว่าไม่มอีะไรมจีริง
เลย พวกที[วา่มที ัQงหมด เรยีกวา่ สพัพตัถกิทฏิฐ ิ พวกที[วา่ไมม่อีะไรสกั
อย่างกเ็ป็น นตัถกิทฏิฐ ินีQ เป็นตวัอย่าง 

คนเรานีQมคีวามโนม้เอียง ที[จะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุดโต่ง
ในแนวความคดิเกี[ยวกบัสจัธรรมอย่างที[กลา่วมานีQ แต่พระพทุธศาสนา
สอนวา่ ความจรงิหรอืสจัธรรมนีQ มใิช่จะเป็นไปตามความโนม้เอยีงแห่ง
ความพอใจของมนุษย ์ ที[มองอะไรไปสุดทางโนน้สุดทางนีQ ความจรงินัQน
เป็นกลางๆ หรอืวา่ใหถ้กูกค็อืตอ้งสอนตอ้งพดูใหพ้อดกีบัความจรงิ 

เพราะฉะนัQน การสอนความจริงแต่พอดีๆ  ใหต้รงตามความจริง
นัQน หรอืสอนใหพ้อดกีบัความจรงิ กเ็ลยกลายเป็นคาํสอนที[เป็นกลาง 

พระพุทธศาสนาสอนความเป็นกลางในทางปฏิบตัิ ที[เรียกว่า
มชัฌิมาปฏิปทา ส่วนในแงข่องความจริง หรือทศันะเกี[ยวกบัสจัธรรม
กเ็ป็นกลางอกีเหมอืนกนั พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเป็นกลางๆ เรยีกวา่ 
มชัเฌนธรรมเทศนา หรอื มชัเฌนเทศนา 
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Another example is the case of a group of people believing 

that all things are permanent and that there is an ever-abiding 

“self.” This group holds an erroneous view called sassatadiṭṭhi 

(eternalism). One other group, however, holds a view that is 

diametrically opposite, saying that that is not the case. Everything 

is subject to annihilation. According to them, humans are born as 

a composite of the four elements [namely earth, water, fire, and 

wind] and completely disintegrate at death. This group’s view is 

called ucchedadiṭṭhi (annihilationism). 

Some decree that there exist all things; others claim that 

nothing at all exists. The group maintaining that all exist 

subscribes to the theory of sabbatthikadiṭṭhi, while the other 

group believing in nothingness upholds the theory of natthika-

diṭṭhi. This is just another example [of extreme views]. 

People tend to hold extreme views about, or to go to 

extremes regarding the conception of, the absolute truth. By 

contrast, Buddhism teaches that truth or the absolute truth is not 

subject to the tendency of man’s satisfaction to view things to one 

extreme or the other. Rather, the truth is in the middle, or—to put 

it correctly—one should teach or express one’s view that squares 

precisely with the truth. 

Therefore, teaching the truth just moderately so that it is 

true to the truth or squares precisely with it has come to be the 

Middle Teaching. 

Buddhism teaches the middle course in terms of practice, 

which is called majjhimāpaṭipadā. On the other hand, the truth, or 

attitude toward the absolute truth, is also in the middle. The 

Buddha expounded the Dhamma, taking the middle course known 

as majjhenadhammadesanā or majjhenadesanā. 



๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ตกลงวา่ ในพระพทุธศาสนานีQ ไมว่า่จะในแงข่องการปฏบิตั ิ หรอื
ในแงข่องความคิดเกี[ยวกบัสจัธรรมก็ตาม เป็นสายกลางท ัQงหมด คือ 
เป็นมชัฌมิาปฏปิทาอย่างหนึ[ง และเป็นมชัเฌนธรรมเทศนาอย่างหนึ[ง 

หลกันีQอาจเปรียบกบัการยงิลูกศร ลูกศรที[ยงิไปไม่ถูกเป้า ก็จะ
อยู่ขา้งๆ ขา้งโนน้บา้ง ขา้งนีQบา้ง คอืมนัไมพ่อด ี ไมต่รงกลาง ส่วนลูกที[
ยงิตรงกบัจดุเป้าพอดนีัQน กเ็ป็นอนักลาง จงึเรยีกวา่สายกลาง สายกลาง
กค็อืพอด ี ตรงความจริงที[จะใหเ้ขา้ถงึจุดหมาย และเท่ากนัพอดีกบั
ความจริงที[เป็นสจัธรรม 

พระพทุธเจา้นัQน ก่อนตรสัรู ้ไดท้รงไปศึกษาในสาํนกัความคิดเหน็
เกี[ยวกบัสจัธรรม และทดลองขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ เพื[อจะใหเ้ขา้ถงึจดุหมาย 
พระองคใ์ชเ้วลาไปในการทดลองนีQนานถงึ ๖ ปี แลว้กไ็ดเ้หน็วา่ ที[ปฏบิตัิ
กนัอยู่นัQนมกัจะไปเอยีงสุดเสยีท ัQงสิQน 

ในที[สุดพระองคจ์งึทรงคน้พบทางสายกลางขึQนมา เป็นมชัฌมิาปฏปิทา 
และทรงแสดงหลกัธรรมที[เป็นกลาง คอื มชัเฌนธรรมเทศนา 

มชัฌมิาปฏปิทา ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ ซึ[งเป็นขอ้ปฏบิตักิลางๆ ไม่
ตงึเกนิไป ไมห่ย่อนเกนิไป ไมเ่อยีงออกไปขา้งโนน้ ไมเ่อยีงออกไปขา้งนีQ 
พอดทีี[จะนาํไปสู่จดุหมายแห่งความมชีวีติที[ดงีาม 
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In conclusion, in Buddhism—no matter whether in terms of 

practice or in terms of conception regarding the absolute truth—

all is in the middle with majjhimāpaṭipadā (the Middle Way) on 

the one hand, and majjhenadhmmadesanā (the Middle Teaching) 

on the other. 

This principle is analogous to the shooting of arrows. An 

arrow that missed its target would be to one or the other side of it, 

not just right or not in the middle; while the one that hit right on 

its target would be in the middle; this is called the middle course. 

By the middle course is meant squaring with the truth that will 

lead to the attainment of the goal, and being precisely equivalent 

to the truth that is the absolute truth. 

Before attaining enlightenment, the Buddha had studied 

with different schools of thought regarding the absolute truth and 

experimented with various practices with a view to attaining his 

goal. After spending as many as six years experimenting, he 

realized that practices current in those days all tended toward 

extremes. 

Finally, he came to discover the Middle Way, known as 

majjhimāpaṭipadā and proclaimed the Middle Teaching, namely 

majjhenadhammadesanā. 

Majjhimāpaṭipadā refers to the Noble Eightfold Path, 

consisting of items of practice that are in the middle, neither too 

strict nor too lax, that do not incline one way or the other, but that 

are just right, leading to the goal of living a virtuous life. 



๑๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ส่วนมชัเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแ้ก่ หลกัธรรมที[เรียกว่า ปฏิจจ-

สมุปบาท[๑]* หรือเรียกเต็มว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซึ[งเป็น
หลกัธรรมที[แสดงความจรงิเป็นกลางๆ ตามเหตปุจัจยั หรอืเป็นกลางอยู่
ตามสภาวะของมนั ไม่เอาใจใคร ไม่ขึQนกบัใคร ไม่เป็นไปตามความ
ปรารถนาของใครๆ แต่พอดกีบัความเป็นจริงที[ว่า สิ[งท ัQงหลายนัQนองิ
อาศยัซึ[งกนัและกนั เป็นไปตามเหตุปจัจยั เหตุปจัจยัทาํใหผ้ลเกิดขึQน 
ผลจะเป็นอย่างไรกเ็ป็นไปตามเหตปุจัจยันัQน สิ[งท ัQงหลายมคีวามสมัพนัธ์
ซึ[งกนัและกนั มใิช่ดาํรงอยู่โดยลาํพงัตวัมนัเอง อย่างนีQ เป็นตน้ เรยีกวา่
เป็นหลกัสายกลาง  

เป็นอนัวา่ หลกัพระพทุธศาสนานัQน เป็นสายกลางท ัQงในทางปฏบิตั ิ
และในทางความคดิ มมีชัฌมิาปฏปิทา และมชัเฌนธรรมเทศนา  

อกีอย่างหนึ[ง สายกลางนัQน มคีวามหมายวา่ พอดนีั [นเอง ตรงกบั
ที[เรานิยมใชก้นัในปจัจบุนัวา่ ดุลยภาพ หรอื สมดุล ในพระพทุธศาสนา
นัQน ขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ มกัจะมลีกัษณะอย่างนีQ คอืมคีวามพอดหีรอืความ
สมดุล 

ระบบที[กลา่วถงึเมื[อกีQ ซึ[งเป็นขอ้ปฏบิตัทิ ัQงหมดในพระพทุธศาสนา 
เราเรยีกวา่มชัฌมิาปฏปิทา แปลวา่ ขอ้ปฏบิตัทิี[พอด ี กเ็ป็นลกัษณะที[มี
ดุลยภาพหรอืสมดุลอย่างหนึ[ง แต่เป็นความพอดขีองระบบท ัQงหมด หรอื
ความพอดใีนองคร์วม 

                                                          
*ตวัเลขในเครื�องหมายวงเลบ็ใหญ่ เป็นเลขข้อของบนัทกึท้ายเลม่ 
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Majjhenadhammadesanā, on the other hand, refers to the 

tenet of paṭiccasamuppāda[1]* (dependent origination) or 

idappaccayatā-paṭiccasamuppāda in full (dependent origination 

through specific conditionality), which is a doctrine that presents 

the truth objectively in accord with causes and conditions, or in 

the middle course as it naturally is. It does not incline to please 

anyone, depend on anybody, or comply with any person’s wishes. 

Rather, it squares with the truth that all things are interdependent 

and that they are subject to causes and conditions, which produce 

results accordingly. What the fruits will be are contingent upon 

the causes and conditions that produce them. All things are 

interdependent; they do not exist on their own, etc. This is called 

the tenet of the Middle Way. 

So Buddhism takes the middle course both in terms of 

practice and in terms of conception, thereby embodying the 

Middle Way and the Middle Teaching. 

Moreover, by “middle” is meant “just right,” which is equi-

valent to what is popularly expressed nowadays as balance or 

equilibrium. Practices in Buddhism often have this quality—that 

is, there is the quality of being just right or the state of 

equilibrium. 

The system just mentioned above, which covers all 

Buddhist practices, and which we call majjhimāpaṭipadā, 

meaning practices that are just right, also possesses the attribute 

of balance or equilibrium, but it is the balance of the whole 

system, or the equilibrium in toto. 

________________________ 

*
 The number in the square brackets refers to the item number of the endnote. 



๑๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ทีนีQ ในการปฏิบตัิแมแ้ต่ที[เป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงมา ก็มี
ความสมดุลหรือดุลยภาพนีQอยู่เรื[อยเหมอืนกนั เช่น ในการที[จะเขา้ถงึ
จดุหมายของพระพทุธศาสนา เราจะตอ้งปฏบิตัหิลกัธรรมย่อยๆ หลาย
อย่าง หลกัธรรมหรอืขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ เหลา่นีQ จะตอ้งกลมกลนืพอดกีนั 
จงึจะไดผ้ลสาํเรจ็ ถา้ขอ้ปฏบิตัเิลก็ๆ นอ้ยๆ นัQน ไมส่มดุลกนั ไมพ่อดี
กนั กจ็ะเกดิความขดัแยง้หรอืความบกพร่อง ความขาดความเกนิ ความ
เขวออกนอกทาง แลว้กจ็ะปฏบิตัไิมส่าํเรจ็ 

เรื[องที[ท่านเนน้บอ่ยๆ กค็อื อนิทรยี ์๕ ซึ[งสาํหรบัผูป้ฏบิตัธิรรมจะ
มกีารเนน้วา่ตอ้งม ีสมตา 

สมตา กค็อืสมดุลหรอืความพอดกีนัระหวา่งองคป์ระกอบที[เรยีกวา่
อนิทรยีท์ ัQง ๕ คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปญัญา ธรรม ๕ อย่างนีQตอ้ง
มสีมตา มคีวามสมดุลพอดกีนั 

ศรทัธาตอ้งพอดีกบัปญัญา ถา้ศรทัธาแรงไปก็เชื[อง่าย งมงาย 
ปญัญามากไป ไม่มศีรทัธามาช่วยดุลให ้ ก็อาจจะเป็นคนที[รูจ้บัจด 
หรอืไมก่ข็ีQสงสยัคดิฟุ้ งไปหมด เหน็อะไรกช็งิปฏเิสธเสยีก่อน ไมรู่จ้กัจบั
อะไรใหล้กึลงไป 

ระหวา่งวริยิะกบัสมาธ ิ ถา้วริยิะคอืความเพยีรมากไป สมาธนิอ้ย 
กจ็ะกลายเป็นเครยีด พลุง่พลา่น หรอืฟุ้ งซ่าน ถา้ความเพยีรนอ้ย สมาธิ
มาก เพลนิสบาย กต็ดิในสมาธ ิอาจจะทาํใหเ้กยีจครา้นไปกไ็ด ้
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Now, regarding items of practice, even in those constituting 

matters of minor details, there is always balance or equilibrium as 

well. For instance, to attain the goal of Buddhism, we have to 

observe several minor tenets. These tenets or items of practice 

have to fit together just right to achieve success. If they are not in 

equilibrium or are not just right, there will arise conflicts, flaws, 

deficiency, excess, deviation, and hence failure in practice. 

What is often emphasized is the five controlling faculties. 

As for Dhamma practitioners, it is stressed that they must have  

samatā (equality or evenness). 

Samatā refers to equilibrium or balance between different 

components of the five controlling faculties, namely saddhā 

(faith), viriya (energy or effort), sati (mindfulness), samādhi 

(concentration), and paññā (wisdom). There must be samatā or 

balance among them. 

Faith and wisdom must be in balance. A person whose faith 

is too strong will tend to confide easily or become credulous. But 

one with too much wisdom without any faith to counterbalance 

can come to know things desultorily or become skeptical and  

given to fanciful ideas. Such a person will reject prematurely 

whatever he sees; he is not capable of delving deep down into 

anything. 

When it comes to effort and concentration, too much effort 

with too little concentration can lead to tension, restlessness, or 

whimsicality. If there is little effort but much concentration, a sense 

of pleasure and comfort can lead to addiction to concentration, 

which might result in indolence. 



๑๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เพราะฉะนัQน จงึตอ้งมคีวามพอด ี ระหวา่งวริยิะกบัสมาธ ิ และมี
ความพอดรีะหวา่งศรทัธากบัปญัญา โดยมสีตเิป็นเครื[องควบคุม อย่าง
นีQ เรยีกวา่สมตา 

ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ในพระพุทธศาสนา จะตอ้งมีสมตาคือความ
สมดุลอนันีQ ซึ[งเป็นความพอดชีนิดหนึ[ง และอย่างนีQกเ็ป็นสายกลางชนิด
หนึ[งเหมอืนกนั ซึ[งเป็นความประสานสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ปฏบิตัิ
ปลกีย่อยต่างๆ ที[มาประชมุกนัร่วมกนัทาํงาน 

ทนีีQ แมแ้ต่ขอ้ปฏบิตัแิต่ละอย่าง ก็จะตอ้งมคีวามพอดเีหมอืนกนั 
คอืมคีวามพอดใีนการปฏบิตัแิต่ละอย่างๆ เช่น จะรบัประทานอาหาร ก็
ตอ้งมคีวามรูจ้กัประมาณ รูจ้กัพอดใีนอาหาร ถา้รบัประทานอาหารไม่
พอดกี็เกิดโทษแก่ร่างกาย แทนที[จะไดสุ้ขภาพ แทนที[จะไดก้าํลงั ก็
อาจจะเสยีสุขภาพ และอาจจะทอนกาํลงัทาํใหอ่้อนแอลงไป หรอืเกดิโรค 
เพราะฉะนัQน ท่านจงึสอนใหม้คีวามรูจ้กัประมาณในการบรโิภค เรยีกวา่ 
โภชเนมตัตญั2ตุา 

ตวัความรูจ้กัประมาณ หรอืรูจ้กัพอด ี ที[เป็นหลกักลางๆ เรยีกวา่ 
มตัตญั2ุตา คือความรูจ้กัประมาณ หรือรูจ้กัพอดใีนการปฏบิตัิต่างๆ 
โดยท ั [วไป 

จะเหน็ว่า หลกัพระพทุธศาสนาในทกุระดบัมเีรื[องของความพอด ี
หรอืความเป็นสายกลางนีQ 

ฉะนัQน ความเป็นสายกลาง คือ ความพอดทีี[จะใหถ้งึจดุหมาย 
และที[จะใหต้รงกบัความจริง ไม่ใหไ้ปสุดโต่ง เอยีงสุด ซึ[งจะพลาดจาก
ตวัความจรงิไปนัQน จงึเป็นลกัษณะท ั [วไปอย่างหนึ[งของพระพทุธศาสนา 
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Therefore, there must be balance between effort and 

concentration, and between faith and wisdom, with mindfulness 

in control. This is called samatā. 

All Buddhist practices must feature samatā, this attribute of 

balance, which is a kind of moderation. It is also a sort of the 

middle course, maintaining harmonious coordination of minor 

items of practice that join forces and act in concert. 

Now even in each item of practice there must be moderation; 

that is, there must be proper balance in each particular practice. 

For example in eating, one has to eat in moderation or takes food 

just about right. If one fails to strike a balance in eating, one’s 

body can suffer an adverse effect. Instead of gaining health and 

strength, one will lose health and become weakened or fall ill. 

Therefore, the Buddha taught moderation in eating, which is 

called bhojanemattaññutā. 

Knowing to be moderate, or ability to strike a balance, as a 

general principle is called mattaññutā. It refers to moderation or a 

sense of proper balance in practices in general. 

We can see that there is an element of moderation or the 

state of being in the middle at all levels of the Buddhist tenets. 

Therefore, the state of being in the middle, i.e. the moderation 

that will lead to the goal and keep straight to the truth, without 

going to extremes or polarizing—which will miss the truth—is a 

general characteristic of Buddhism. 

 



๑๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๒ 
มหีลักการเป็นสากล 

 
ลกัษณะที[ ๒ ที[ควรจะยกมาพูดในที[นีQ  ก็คือเรื[องของความเป็น

สากล 
พระพทุธศาสนามลีกัษณะสาํคญัอย่างหนึ[ง คือความเป็นสากล 

เป็นสากลท ัQงความคิด และการปฏบิตัิ เหมอืนอย่างที[เป็นสายกลางท ัQง
ความคิด และการปฏบิตั ิ

ในแง่ความคิด ในที[นีQ  หมายถึงเรื[องสจัธรรม หรือคาํสอน
เกี[ยวกบัสจัธรรม พระพทุธศาสนาสอนความจรงิเป็นกลางๆ ไมข่ึQนต่อ
บคุคล กลุม่ เหลา่ พรรคพวก แมแ้ต่ตวัพระพทุธศาสนาเอง 

ตวัอย่างเช่น ท่านสอนวา่ การฆ่าสตัวเ์ป็นบาป การทาํปาณาตปิาต 
เริ[มแต่ฆ่าคนเป็นตน้ไปเป็นบาป กส็อนเป็นกลางๆ วา่ ไมว่า่ฆ่าคนไหนก็
ตามก็เป็นบาปท ัQงนัQน ไม่ไดจ้าํกดัว่านบัถือศาสนาไหน ไม่มกีารแบ่ง
พรรคแบง่กลุม่แบง่ประเภทวา่ ถา้นบัถอืศาสนาอื[น เป็นพวกของมารรา้ย 
แลว้ก็ฆ่าไดไ้ม่บาป แต่ถา้เป็นพวกชาวพทุธดว้ยกนั ฆ่าไม่ไดเ้ป็นบาป 
อย่างนีQไมม่ ี

อกีตวัอย่างหนึ[ง มองกวา้งออกไปอกี กค็อื พระพทุธศาสนาสอน
หลกัความจริงที[เป็นสากล พระพทุธศาสนาสอนว่าความจริงเป็นสิ[งที[มี
อยู่ตามธรรมดา คอืธรรมดาของสิ[งท ัQงหลายเป็นอย่างนัQนเอง เรยีกงา่ยๆ 
ว่าเป็นกฎธรรมชาต ิ
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Characteristic No. 2 

Buddhist principles are universal. 

The second characteristic [of Buddhism] that should be 

brought up for discussion here is its universality. 

Buddhism possesses another important characteristic, 

namely universality. It is universal both in terms of conception 

and in terms of practice in just the same way as it takes the 

middle course both in terms of conception and in terms of 

practice. 

In terms of conception, here it refers to the absolute truth or 

teachings in connection with the absolute truth. Buddhism teaches 

the truth objectively, independently of any individual, group, 

company, party, or even Buddhism itself. 

For instance, Buddhism teaches that killing animals is evil. 

Taking life, starting from human lives and so on, is morally 

wrong. The teaching takes the middle course; that is, killing any 

individual is wrong, regardless of the victim’s religious faith. 

There is no distinction between parties, groups, or types of 

individuals in such a way that people of other faiths are evil and 

can therefore be killed, and it is not wrong to kill them, whereas it 

is forbidden to kill those who are Buddhists like ourselves, and 

killing them is wrong. There is no such teaching. 

As another example, when we take a broader view, we will 

see that Buddhism teaches the universal principle of truth. It 

teaches that the truth is something that exists naturally. That is, it 

is the nature of all things to exist that way; this is simply called 

the law of nature. 



๑๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ธรรมดาของสิ[งท ัQงหลายนัQน กเ็ช่นความเป็นไปตามเหตปุจัจยั เมื[อ
ใครทาํเหตปุจัจยัอย่างไร ผลกเ็กดิขึQนตามเหตปุจัจยันัQน คนไหน คน
พวกไหน คนที[ไหนทาํด ีกไ็ปสวรรค ์คนไหน คนพวกไหน คนที[ไหนทาํ
ช ั [ว กไ็ปนรก ไม่มกีารแบ่งแยกว่าตอ้งเป็นคนพวกนีQมาทาํอย่างนีQจงึไป
สวรรคไ์ด ้ คนพวกนัQนถงึทาํอย่างนัQนก็ตอ้งไปนรก ฯลฯ คือกฎเกณฑ์
กติกาเป็นธรรมดาเป็นสากล 

ท่านสอนความจรงิเป็นสากลเป็นกลางๆ อนันีQ เป็นลกัษณะที[ชดัเจน 
คือการสอนความจรงิเป็นกลางๆ และสอนอย่างเป็นกลาง คือสจัธรรม
เป็นความจรงิอย่างไรก็ตอ้งเป็นความจรงิอย่างนัQน ไม่สามารถแบ่งเป็น
พวกเป็นประเภทเป็นหมูเ่ป็นเหลา่ได ้

 ในทางปฏบิตัิก็เหมอืนกนั เช่นสอนใหค้นมเีมตตากรุณาอย่าง
เป็นสากล เมื[อสอนว่าการทาํปาณาตบิาตเป็นสิ[งที[ไม่ด ี เป็นโทษ เพราะ
มคีวามจริงอนัเป็นสากลว่าสตัวท์ ัQงหลายรกัสุขเกลยีดทุกขด์ว้ยกนัท ัQง
หมดแลว้ ก็สอนใหเ้ผื[อแผ่เมตตากรุณาแก่สตัวท์ ัQงหลายท ั [วกนัหมด 

ชาวพทุธจะตอ้งมเีมตตากรุณาต่อสรรพสตัว ์ ต ัQงตน้แต่มนุษย ์ ก็
ตอ้งมเีมตตากรุณาต่อมนุษยท์ุกคนเหมอืนกนั ไม่ไดม้กีารแบ่งพรรค
แบง่พวกแบง่เหลา่ แบง่ชาตชิ ัQน แบง่ศาสนา และในแงส่ตัวโ์ลกดว้ยกนั 
ก็ใหเ้ผื[อแผ่ความเมตตากรุณานีQแก่สตัวท์กุประเภท ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์
ดว้ยกนัเท่านัQน อนันีQกเ็ป็นเรื[องของความเป็นสากลอย่างหนึ[ง 
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One instance of the nature of all things is the way they are 

subject to causes and conditions. Whatever a person does will 

produce result accordingly. Those who do good deeds—no matter 

who they are, which group they belong to, or where they are—go 

to heaven, while those who do bad deeds—no matter who they are, 

which group they belong to, or where they are—go to hell. There is 

no such discrimination that this group doing this thing will go to 

heaven and that group albeit doing the same thing will go to hell, 

etc. In other words, rules and regulations are natural and universal. 

Buddhism teaches the truth in a universal and neutral 

manner. This is its distinct characteristic, teaching the truth that 

does not slant one way or the other and teaching it neutrally. In 

other words, the absolute truth is categorically the truth as it is 

and cannot be discriminated in terms of class, group, or faction. 

The same is true of practice. For example, Buddhism 

teaches humans to cultivate loving-kindness and compassion 

universally. In expounding that taking life is evil and harmful 

because it is universally true that all creatures love happiness and 

hate suffering, Buddhism teaches humans to extend loving-

kindness and compassion to all beings without exception. 

Buddhists must have loving-kindness and compassion for 

all beings. Starting with humans, they must be equally loving and 

kind to all other humans without distinction on the basis of 

connection with certain groups, or on the basis of nationality, 

social class, and religion. As fellow beings of the world, humans 

should also extend loving-kindness to all kinds of animals, not 

only to their own fellow humans. This is one sort of universality. 



๑๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

นอกจากนัQน พระพทุธศาสนาแสดงธรรมเหล่านีQ เป็นกลางๆ ไม่
บงัคบัใหท้าํ และไม่ขู่ดว้ยการลงโทษ ใครจะเชื[อหรือไม่เชื[อก็ไม่บงัคบั
ใคร สอนใหรู้ว้่า ความจริงเป็นอย่างนัQน เมื[อกระทาํแลว้เกิดผลดหีรือ
ผลเสีย ก็เป็นไปตามธรรมดาของมนัเอง เป็นเรื[องที[ทุกคนสามารถ
พจิารณาดว้ยสติปญัญาของตนเอง 

ความเป็นสากลนีQ  ว่าที[จริงก็เป็นสายกลางอย่างหนึ[ง คือ สอน
เป็นกลางๆ ตามความเป็นจรงิ 



Characteristics of Buddhism 15  

Apart from that, Buddhism presents these tenets in a neutral 

manner; it does not force anyone to put them into practice and 

there is no threat of punishment either. It is up to the individuals 

to believe or not to believe in the teaching. They are only taught 

that the truth is that way. Whatever results from the practice, 

good or bad, is the way it naturally evolves. It is something that 

all can contemplate with their own intellect. 

As a matter of fact, this universality is a kind of the Middle 

Way, which is teaching in a neutral manner in accord with the 

truth. 

 



๑๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๓ 
ถอืสาํคัญทั-งสาระและรปูแบบ 

 
ลกัษณะที[ ๓ พระพทุธศาสนาประกอบดว้ยองค ์ ๒ อย่าง ที[สม

พอดกีนั คอืประกอบดว้ยธรรมกบัวนิยั 
หลกัธรรมกบัวินยันีQ  ไดบ้อกแต่ตน้แลว้ว่า เป็นชื[อหนึ[งของ

พระพทุธศาสนา บางคร ัQงเราเรยีกพระพทุธศาสนาวา่ ธรรมวินัย ซึ[งตอ้ง
มที ัQงสองอย่างจงึจะเป็นพระพทุธศาสนาโดยสมบูรณ ์ ถา้มอีย่างเดยีว ก็
ยงัไมค่รบ 

ในโลกปจัจบุนันีQ หรอืในโลกที[ผ่านมากต็าม มกัจะมกีารถกเถยีง
กนัอยู่เสมอว่า บุคคลกบัระบบ อย่างไหนสาํคญักว่ากนั บางคนบอก
ว่าบุคคลสาํคญั ระบบไมส่าํคญั บางคนบอกวา่ระบบสสิาํคญั บคุคลไม่
สาํคญั ระบบเป็นอย่างไร คนกเ็ป็นไปตามนัQน 

คนพวกหนึ[งบอกว่า ปจัเจกชนสาํคญั สงัคมเกิดจากปจัเจกชน 
สงัคมจะเป็นอย่างไรกแ็ลว้แต่ปจัเจกชน ถา้ทาํปจัเจกชนใหด้ ี สงัคมกด็ี
ไปเอง อกีพวกหนึ[งบอกวา่ สงัคมสสิาํคญั ปจัเจกชนถกูหลอ่หลอมโดย
สงัคม ทาํสงัคมใหด้แีลว้ปจัเจกชนกด็ไีปตาม 

ในแงส่าระกบัรูปแบบ พวกหนึ[งบอกว่าสาระสาํคญั รูปแบบไม่
สาํคญัหรอก เนืQอหาสาํคญักว่า รูปแบบเป็นเพยีงเปลอืกนอก บางพวก
บอกว่ารูปแบบสสิาํคญั รูปแบบเป็นเครื[องกาํหนดเนืQอหา เถยีงกนัอยู่นี[
ไมรู่จ้กัจบ 
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Characteristic No. 3 

Buddhism places importance on both substance and form. 

 

CHARACTERISTIC NO. 3. Buddhism is made up of two com-

ponents that are in balance, namely the Doctrine and the Discipline. 

I mentioned from the outset that the principle of the Doctrine 

and the Discipline constitutes another appellation of Buddhism. 

We sometimes refer to Buddhism as Dhammavinaya. For 

Buddhism to be a complete entity, there must be both of them. 

With only one or the other, it is not yet complete. 

In our world of today or in the past, there has been a 

perennial controversy over which is more important: the 

individual or the system. Some argue that the individual is 

important, and that the system is not. Others claim that it is the 

system that is important, and that the individual is not—just as 

what the system is like, so also is the individual. 

One group of people argues that individuals are important 

as society is made up of individuals. What society is like, 

therefore, is up to the individuals; if individuals are trained to be 

good, society will naturally be good too. Another group claims 

that society is important as individuals are molded by society; if 

society is made good, the individuals will be good accordingly. 

With regard to substance and form, one group says that 

substance is important while form is not. It claims that content 

matters more than form, which is just an outer covering. Another 

group contends that it is form that is important as it determines 

content. The controversy seems to go on and on forever. 



๑๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ในการฝึกการปฏบิตัิก็เหมอืนกนั พวกหนึ[งบอกว่าดา้นในจติใจ
สาํคญั ตอ้งฝึกจิตใจ ฝึกจิตใจไดแ้ลว้ทุกอย่างก็ดีไปเอง ร่างกาย
ภายนอกไมส่าํคญั อกีพวกหนึ[งบอกว่า สาํคญัที[วตัถภุายนอก เพราะ
จติใจเป็นสิ[งที[อาศยัวตัถ ุเกดิจากวตัถ ุถา้ทาํภายนอกด ีสภาพแวดลอ้ม
วตัถดุ ีมคีวามเจรญิทางวตัถพุร ั [งพรอ้ม เศรษฐกจิดแีลว้ จติใจกด็เีอง 

คนจาํนวนมากเถียงกนั แมแ้ต่ในเรื[องสมคัรใจกบับงัคบั ว่า
อย่างไหนด ี พวกหนึ[งบอกวา่ตอ้งสมคัรใจหมดทกุอย่าง ตอ้งเป็นไปตาม
เสรภีาพ สมคัรใจจงึจะถูกตอ้ง อกีพวกหนึ[งว่าไม่ไดห้รอก คนเรานีQ
กิเลสมนัมาก ตอ้งบงัคบัมนั บงัคบัแลว้จงึจะไดผ้ล 

นีQกเ็ป็นเรื[องของการเอยีงสุดอย่างหนึ[งเหมอืนกนั มนุษยม์กัจะโนม้
เอยีงไปในทางเอยีงสุด หรอืสุดโต่งไปขา้งหนึ[ง 

แต่พระพทุธศาสนาไมเ่อยีงสุดไปขา้งไหน เพราะยอมรบัความสาํคญั
ของแต่ละเรื[องแต่ละอย่าง ตามความเป็นจรงิของมนั หรอืตามคุณค่าที[
มนัมอียู่ โดยมองตามเป็นจริง หรือตามที[มนัเป็นและพอดีกบัที[มนั
เป็น ว่าสิ[งท ัQงหลายแต่ละอย่างมคีวามสาํคญัตามส่วนของมนั 

อนันีQจะเรียกว่าเป็นความเป็นกลาง หรือความเป็นสายกลางอีก
อย่างหนึ[งของพระพทุธศาสนากไ็ด ้
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The same is true in the matter of practice. One group says 

that the mind within is important. The mind has to be trained. 

Once it is successfully trained, everything will automatically be 

all right; the body without is not important. The other group, 

however, argues that what is important is matter on the outside 

because the mind relies on matter and arises from it. If the outside 

is well formed, with a good physical environment, all sorts of 

material advancements, and good economy, the mind will 

automatically be good as well. 

A large number of people even engage in a controversy 

over which is better: voluntarism or compulsion. One group says 

that everything must be done on a voluntary basis. It would be 

proper only if everyone has the freedom to do things voluntarily. 

The other group, however, says that voluntarism would not work. 

Humans are much bedeviled by defilements and have to be forced 

to do things. It is through compulsion that any result is to be 

obtained. 

This is also an instance of going to extremes. Humans have 

a tendency to polarize or go to extremes. 

Buddhism, by contrast, does not incline one way or the 

other. It recognizes the importance of each matter or thing in 

accord with its true nature or inherent value—by viewing 

objectively and squarely that all things are individually of 

proportional importance with respect to one another. 

This can also be said to be another kind of the state of being 

in the middle or the quality of being the middle course of 

Buddhism. 



๑๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ในเรื[องสาระกบัรูปแบบเป็นตน้ที[วา่มานีQ พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัิ
หลกัคาํสอนของพระองค ์ ใหม้อีงคป์ระกอบท ัQงสองอย่าง คอื ธรรมกบั
วนิยั คุมท ัQงคู่เลย 

ธรรม เป็นหลกัความจรงิ ซึ[งมอียู่ตามธรรมดาของมนั และเป็นสิ[ง
ที[บคุคลจะเขา้ถงึได ้ ธรรมนัQนสงัคมไม่สามารถมปีญัญารูไ้ด ้ บคุคลแต่
ละคนเท่านัQนที[จะมปีญัญารูแ้จง้เขา้ถงึสจัธรรม 

แต่ในเวลาเดียวกนั พระพุทธศาสนาก็มีอีกดา้นหนึ[ง คือ
หลกัเกณฑท์ี[เรียกว่า วินัย 

วินัย เป็นการจดัต ัQงและจดัการ เป็นรูปแบบ เป็นระบบ เป็นกตกิา 
เป็นกฎเกณฑ ์ เป็นสิ[งที[มนุษยบ์ญัญตัหิรอืกาํหนดวางขึQน เป็นเรื[องของ
การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ที[เนน้ทางวตัถ ุ และเป็นเรื[องของ
สงัคม บญัญตัขิึQนเพื[อจดัสรรสงัคมใหด้าํรงอยู่ดว้ยดใีนภาวะที[จะเกืQอกูล
ต่อชีวติของบุคคลท ัQงหลาย ที[มาอยู่รวมกนัเป็นสงัคมนัQน ใหบุ้คคล
เหล่านัQนมชีีวติอยู่กบัธรรมไดอ้ย่างดีที[สุด และไดป้ระโยชนม์ากที[สุด
จากธรรม 

จะเหน็วา่ ธรรมและวนิยัสองอย่างนีQกม็าสมัพนัธก์นั พระพทุธศาสนา
ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่ธรรมและวนิยั 

พูดเป็นภาษาปจัจุบนัว่า ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่บุคคลและระบบ 
ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่ปจัเจกชนและสงัคม ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่สาระและ
รูปแบบ ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่การปฏบิตัิทางดา้นในจิตใจ และการ
ปฏบิตัิดา้นนอกที[เนน้วตัถ ุ กาย วาจา และใหม้ที ัQงการสมคัรใจและ
การบงัคบั (หมายถงึการฝึกดว้ยกฎกตกิา) อย่างมสีมดุล พอด ี ที[จะ
เกืQอกูลหนุนกนัใหเ้กดิผลดทีี[มุ่งหมาย 



Characteristics of Buddhism 18  

With regard to [such controversies as] substance vs. form 

mentioned above, the Buddha decreed that his Dispensation 

consist of both the Dhamma and the Vinaya in control. 

The Dhamma is the principle of truth, which exists as it 

naturally does and which is what individuals can gain access to. 

Society, however, does not have wisdom to understand it. Only 

individuals can gain insight into and fully understand the absolute 

truth. 

At the same time, Buddhism has the other aspect, i.e. rules 

and regulations, known as Vinaya. 

The Vinaya has to do with institution and management. It is 

the form, system, regulations and rules that are decreed, deter-

mined, or set up by humans. It is the management of the physical 

environment with emphasis on materiality. It is what society has 

devised to keep itself in good condition and help people who have 

come together and made up the community to live the best lives 

with the Dhamma and derive the most benefits from it. 

It can be seen that the Doctrine and the Discipline have 

come to be related, and Buddhism recognizes the importance of 

both. 

In present-day parlance, we say that importance is given to 

both people and the system; to both individuals and society; to both 

substance and form; to both practice on the inside in the mind and 

practice on the outside that emphasizes material objects, body, and 

speech, both on a voluntary and on a compulsory basis (which 

means training by means of rules and regulations) with a proper 

balance and in the right proportion in such a way as to support one 

another to achieve the good result aimed for. 



๑๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

นีQคอืลกัษณะของพระพทุธศาสนาอย่างหนึ[ง ที[เขา้กบัขอ้แรกดว้ย 
แต่แยกใหเ้หน็เป็นพเิศษต่างหาก 

จะเหน็วา่ ในพระพทุธศาสนานีQ ท่านให ้ ธรรม เป็นเรื[องของการ
สมคัรใจ เราแต่ละคนเกี[ยวขอ้งกบัธรรมดว้ยสตปิญัญาของตนเอง จะตอ้ง
รูเ้ขา้ใจเหน็แจง้สจัธรรมดว้ยปญัญาของตนเอง เฉพาะบคุคล 

แต่ในเวลาเดยีวกนันัQน กม็ ีวินัย เป็นเรื[องของสงัคม เป็นเรื[องของ
รูปแบบ เป็นเรื[องของการปฏบิตัิดา้นกายวาจา เป็นแบบแผนที[บงัคบั
แก่ทุกคนเสมอกนั สาํหรบัใหเ้ป็นเครื[องตะล่อมและหล่อหลอม เป็น
เครื[องสรา้งสภาพแวดลอ้มที[จะชกัจูงบคุคลเขา้หาธรรม และเป็นเครื[อง
สรา้งสภาพชวีติและสภาพสงัคม ที[เอืQอต่อการที[จะนาํธรรมมาใชป้ฏบิตัิ 
หรือเอาธรรมมาใชป้ระโยชน ์ ตลอดจนการที[จะเจริญงอกงามยิ[งขึQนไป
ในธรรม และเขา้ถงึธรรม 

ธรรม และ วินัย สองอย่างนีQ  ถา้จดัใหพ้อดีก็จะไดค้วามสมดุล
เกืQอกูลซึ[งกนัและกนั ประสานสมัพนัธก์นั 

ธรรมเป็นฐานรองรบัและเป็นที[องิอาศยัของวนิยั วนิยัคอืกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัแบบแผนของสงัคม เป็นการจดัต ัQง ถา้ไมอ่งิธรรมกเ็หลวไหลใช ้
ไมไ่ด ้ถา้ไมต่ ัQงอยู่บนฐานของธรรมกก็ลายเป็นการไมถ่กูตอ้ง เพราะฉะนัQน 
วนิยัตอ้งองิอยู่บนฐานของธรรม 
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This is another characteristic of Buddhism, which is also 

consonant with the first, but is set apart here so that it can be 

deliberated separately. 

It can be seen that in Buddhism, the Dhamma is to be a 

matter of free choice; our association with it depends on each 

individual’s intellect. We have to know, understand, and realize 

the truth through our own wisdom individually. 

At the same time, there is the Vinaya, which has to do with 

society. It deals with form and with practice regarding body and 

speech. It is a code of conduct that is enforced on everyone on 

equal terms. It is a means to get people together and mold them; 

an instrument that makes the environment attract people to the 

Doctrine; and also a device for creating living and social 

conditions that are conducive to putting the Doctrine into practice 

or making use of it as well as making progress in its practice and 

eventually reaching full understanding of it. 

If the Dhamma and the Vinaya are arranged in the right 

proportion, balance will be achieved and they will be mutually 

supportive and harmoniously related. 

The Doctrine provides a foundation and support on which 

the Discipline can lean. The Discipline is society’s rules, 

regulations, and models. It is a kind of establishment. Without the 

Doctrine to lean on, it would be senseless and useless. If it did not 

have the Doctrine as its base, it would be incorrect. Therefore, the 

Discipline must rely on the base of the Doctrine. 



๒๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

อกีดา้นหนึ[ง เรามวีนิยัเพื[ออะไร กเ็พื[อใหค้นเราแต่ละคนนีQ ไดม้ี
สภาพแวดลอ้มที[เกืQอกูลในการที[จะเขา้ถงึธรรม ธรรมจงึเป็นจุดหมาย
ของวนิยัดว้ย วนิยันัQนอิงอาศยัธรรม แลว้ก็เป็นไปเพื[อใหค้นเขา้ถงึ
จดุหมายคอืธรรมนั [นเอง 

วินัยเป็นเปลอืกนอก ช่วยห่อหุม้เนืQอในคอืธรรมไว ้ ถา้ไมม่เีปลอืก
นอกห่อหุม้ไว ้ ต่อไปไม่นานเนืQ อในก็จะหายสูญ หรือลบเลือนไป 
เพราะฉะนัQน เราจงึตอ้งเหน็ความสาํคญัของท ัQงเปลอืกนอกและเนืQอใน 

ถา้มะมว่งไมม่เีปลอืก หรอืมะพรา้วไมม่กีะลา มนัจะอยู่ไดไ้หม 
เราอาจจะบอกวา่กะลาไมส่าํคญั เพราะกนิไมไ่ด ้ แต่ถา้ไมม่กีะลาเราก็
ไมไ่ดก้นิเนืQอและนํQามะพรา้ว  

ในทางกลบักนั ถา้มแีต่เปลอืกมะมว่งและกะลามะพรา้ว ไมม่เีนืQอ
มะม่วง ไม่มีเนืQ อและนํQามะพรา้ว ก็ไม่รูจ้ะมีเปลือกมะม่วง และ
กะลามะพรา้วไวท้าํไม เปลอืกและกะลานัQนกอ็าจจะกลายเป็นขยะ ไมม่ี
ประโยชนอ์ะไร 

ถา้กะลาจะมปีระโยชนอ์ะไรต่อไปโดยไม่มเีนืQอมะพรา้ว ก็ไม่ใช่มี
ประโยชนใ์นฐานะกะลามะพรา้ว แต่อาจจะกลายเป็นกระบวยตกันํQา เป็น
ภาชนะใส่ขา้วกนิ หรอืเป็นเครื[องมอืขอทาน เป็นตน้ คอื กลายเป็นของ
อย่างอื[นไป 

เพราะฉะนัQน เราจงึตอ้งเหน็ความสาํคญัของท ัQงกะลา และเห็น
ความสาํคญัของเนืQอมะพรา้ว 

พระพทุธศาสนานัQนมที ัQงธรรมและวนิยั และจากหลกัธรรมและ
วนิยันีQกจ็งึมสีงฆ ์ซึ[งแบง่เป็นสมมตสิงฆ ์และอรยิสงฆ ์
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On the other hand, what do we have the Discipline for? The 

answer is to provide every one of us with surroundings conducive 

to progress toward the Doctrine. Therefore, the Doctrine is the 

goal of the Discipline as well. The Discipline leans on the 

Doctrine for support and is in turn to guide people to the goal, 

which is none other than the Doctrine. 

The Discipline is the outer skin that covers the inner stuff, 

which is the Doctrine. Without the outer covering, the stuff 

inside will soon be lost or rubbed out. Thus we have to realize 

that the outer covering and the inner stuff are both important. 

Could the mango exist without its skin or the coconut 

without its shell? We might say that the shell is not important 

because it is inedible. However, without the coconut shell, we 

would not have coconut meat to eat and coconut juice to drink. 

Conversely, if there were only mango skin without its flesh 

and coconut shell without its meat and juice, what reason would 

there be at all for having the mango skin and the coconut shell? 

The skin and the shell would become trash and useless. 

Should the coconut shell become useful without its meat, it 

is not by virtue of its being a coconut shell but on account of its 

being changed into a dipper, a vessel for holding rice, or a 

beggar’s bowl, etc. That means it has become something else. 

We, therefore, should recognize the importance of both the 

shell and the meat of the coconut. 

Buddhism comprises the Doctrine and the Discipline. From 

these two arises the Sangha, which is divided into sammatisaṅgha 

(institutional Sangha) and ariyasaṅgha (noble Sangha). 



๒๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ผูเ้ขา้ถงึเนืQอในคือธรรมแลว้ก็เป็น อริยสงฆ ์แต่ถา้อยู่แค่ช ัQนนอก 
อยู่แค่วนิยั กเ็ป็น สมมติสงฆ ์

แต่สมมติสงฆ์นัQนต ัQงขึQนเพื[ออะไร ก็เพื[อความมุ่งหมายใหม้ี
สภาพแวดลอ้มที[เหมาะสมและเกืQอกูล ในการที[บคุคลท ัQงหลายจะปฏบิตัิ
ธรรม เพื[อจะไดร่้วมเป็นอรยิสงฆ ์ และสมมตสิงฆนี์Qแหละจะรกัษาพระ
ธรรมวนิยัไว ้ เป็นผูท้ี[คอยเผยแพร่ประกาศธรรมไว ้ เพื[อจะใหม้คีนไดม้า
เขา้ร่วมเป็นอรยิสงฆไ์ดต่้อๆ นานๆ เรื[อยๆ ไป เพราะฉะนัQน สมมตสิงฆ์
กม็คีวามสาํคญั 

แต่อริยสงฆก์็มคีวามสาํคญั ถา้ไม่มอีริยสงฆจ์ะมสีมมติสงฆไ์ว ้
ทาํไม ก็ไม่มคีวามหมาย เพราะสิ[งที[ใหค้วามหมายแก่สมมตสิงฆ ์ ก็คือ
ความเป็นอรยิสงฆ ์ แต่สิ[งที[เอืQอต่อการเกดิมแีละคงอยู่ของอรยิสงฆ ์ ก็
คอืสมมตสิงฆ ์

สิ[งที[ใหค้วามหมายแก่วนิยัก็คือธรรม แต่สิ[งที[จะรกัษาธรรมไวก้็
คือวนิยั เพราะฉะนัQน พระพทุธศาสนาจงึมส่ีวนประกอบท ัQงสองอย่าง 

ธรรมกบัวินยั อิงอาศยัและประสานสมัพนัธก์นั และรวมเขา้
ดว้ยกนัเป็นอนัหนึ[งอนัเดียว ดงัที[ท่านเรียกเป็นคาํศพัทค์าํเดียวเป็น
เอกพจน์ว่า ธรรมวินัย เมื[อรวมเป็นอนัหนึ[งอนัเดียวกนั จึงเป็น
พระพุทธศาสนา 
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Those who have got to the inner substance of the Doctrine 

belong to the noble Sangha, while those who have got as far as 

the outer covering, the Discipline, belong to the institutional 

Sangha. 

What is the purpose in setting up the institutional Sangha? 

It is to provide an environment that is appropriate and favorable 

for people to practice the Dhamma so as to join the noble Sangha. 

It is the institutional Sangha that will preserve the Doctrine and 

the Discipline and propagate and proclaim the Buddha’s teaching 

so that a continuous stream of people will join the noble Sangha 

for a long time to come. For this reason, the institutional Sangha 

is important. 

Nevertheless, the noble Sangha is also important. Were 

there no noble Sangha, what would be the point of having the 

institutional Sangha? It would have no meaning at all. It is the 

state of the noble Sangha that justifies the existence of the 

institutional Sangha. Nevertheless, it is the institutional Sangha 

that facilitates and supports the existence of the noble Sangha.  

It is the Doctrine that gives meaning to the Discipline and it 

is the Discipline that protects the Doctrine. Thus Buddhism is 

made up of both components. 

The Dhamma and the Vinaya are interdependent and 

harmoniously related to form a united whole, as evidenced from 

the way the two terms are combined into one word in singular 

number as Dhammavinaya. Only when the two are unified do 

they constitute Buddhism. 



๒๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

คลา้ยกบัที[นามและรูป ประกอบกนัเขา้เป็นชวีติ นามและรูป องิ
อาศยัและประสานสมัพนัธก์นั และรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นอนัหนึ[งอนัเดยีว 
ดงัที[ท่านเรยีกเป็นคาํศพัทค์าํเดยีวเป็นเอกพจนว์า่ นามรูป เมื[อรวมเป็น
อนัหนึ[งอนัเดยีวกนัจงึเป็นชีวิต ถา้ขาดอย่างหนึ[งอย่างใดกเ็ป็นชวีติไมไ่ด ้

สาํหรบัพระสงฆน์ัQน เราจะเหน็ว่ามธีรรมและวนิยัควบคู่กนัอยู่  
แต่สาํหรบัฝ่ายคฤหสัถใ์นประเทศไทยปจัจบุนันีQ ควรจะตอ้งมกีาร

เตอืนกนัวา่ เราอาจจะมกีารเนน้เอยีงสุดไปขา้งใดขา้งหนึ[งมากเกนิไป 
บางทเีรามานึกกนัแต่ในแงธ่รรม จนกระท ั [งสงัคมพทุธไทยไม่มี

วนิยัเป็นของตนเอง ชาวพทุธไทยไมรู่จ้กัวา่อะไรเป็นวนิยัของตน ถา้เป็น
อย่างนัQน สงัคมพทุธจะดาํรงอยู่ไดอ้ย่างไรในระยะยาว และถา้สงัคม
รกัษารูปแบบอยู่ไมไ่ด ้ต่อไปเนืQอในคอืธรรมกจ็ะอยู่ไมไ่ดเ้ช่นเดยีวกนั  

ในทาํนองเดยีวกนั พระสงฆถ์า้มแีต่วนิยัรกัษารูปแบบไว ้ แต่ไม่
อาศยัวนิยันัQนช่วยใหรู้เ้ขา้ใจและกา้วไปในธรรม ก็จะไม่สามารถเป็น
พระสงฆท์ี[แทจ้รงิ 

ปจัจบุนันีQ เป็นที[น่าสงสยัว่า การใหค้วามสาํคญัอย่างพอดรีะหว่าง
องคป์ระกอบสองอย่างนีQ ในพทุธศาสนายงัเป็นไปดว้ยดหีรอืไม ่ ขอฝาก
ไวพ้จิารณาดว้ย 



Characteristics of Buddhism 22  

It is similar to the way nāma (name) and rūpa (form) are 

combined to form life. Nāma and rūpa are interdependent and 

harmoniously related to form a single unit, as evidenced from the 

way the two terms are combined into one word in singular 

number as nāmarūpa. Only when the two are unified do they 

become life. The absence of either one entails no life. 

For the monks, we can see that there are the Doctrine and 

the Discipline existing in tandem. 

But lay Buddhists in Thailand today should be cautioned 

against leaning too much toward one or the other.  

We sometimes think only in terms of the Doctrine to the 

extent that the society of Thai Buddhists does not have any 

discipline of their own. Thai Buddhists do not know what 

constitutes their own discipline. If that is the case, how can 

Buddhist society maintain itself in the long run? Moreover, if 

society fails to maintain its form, then the inner stuff—namely the 

Doctrine—will not be able to survive either. 

In like manner, if the monks only hold to the Discipline, 

they can maintain the form. However, if they fail to make use of 

it to gain insight into and make progress in their practice of the 

Doctrine, they cannot become true monks. 

Today, it is doubtful whether or not the giving of importance 

to these two components with proper balance between them in 

Buddhism is still all right. May I leave this point for you to consider. 

 



๒๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๔ 
เป็นกรรมวาท กริิยวาท วิริยวาท 

 
ลกัษณะที[ ๔ พระพทุธศาสนานัQนมชีื[ออย่างหนึ[งวา่ เป็น กมัมวาท 

หรอื กรรมวาที 
พระพุทธเจา้เคยตรสัว่า พระพุทธเจา้ท ัQงหลาย ท่านใชค้าํว่า

ท ัQงหลาย คอืไมเ่ฉพาะพระพทุธเจา้องคเ์ดยีวเท่านัQน แต่ทกุองคท์ ัQงหมด 
ไมว่า่จะเป็นพระพทุธเจา้ท ัQงหลายในอดตีกต็าม ในอนาคตกต็าม แมอ้งค์
ที[อยู่ในยุคปจัจุบนัก็ตาม ลว้นเป็น กรรมวาทะ เป็น กิริยวาทะ[๒] และ
เป็น วิริยวาทะ หรอืเป็น กรรมวาที และ กิริยวาที (เวลาใชว้าท ีท่านมแีค่
สอง คือ กรรมวาที และ กิริยวาที แต่เมื[อเป็นวาทะ มสีาม คือเป็น 
กรรมวาทะ กิริยวาทะ และ วริิยวาทะ) 

หมายความว่า พระพทุธศาสนานัQนสอนหลกักรรม สอนว่าการ
กระทาํมจีริง เป็นกรรมวาทะ สอนว่าทาํแลว้เป็นอนัทาํ เป็นกิริยวาทะ 
สอนวา่ความเพยีรพยายามมผีลจรงิ ใหท้าํการดว้ยความเพยีรพยายาม 
เป็นวริิยวาทะ ใหค้วามสาํคญัแก่ความเพยีร เป็นศาสนาแห่งการกระทาํ 
เป็นศาสนาแห่งการเพยีรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการหยุดนิ[งเฉยหรอื
เฉื[อยชาเกยีจครา้น 

ลกัษณะของหลกักรรมนีQ เป็นเรื[องที[น่าพจิารณา เพราะกรรมเป็น
หลกัใหญ่ในพระพทุธศาสนา จะตอ้งมกีารเนน้อยู่เสมอ 
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Characteristic No. 4 

Buddhism is kammavāda, kiriyavāda, and viriyavāda. 

CHARACTERISTIC NO. 4. Buddhism is also known as 

kammavāda or kammavādī. 

The Buddha stated that Buddhas—he used the word Buddhas, 

referring not just to one Buddha but to all; that is, those in the 

past, those in the future, and even the one of the present era—are 

all [proponents of] kammavāda, kiriyavāda[2] and viriyavāda, or 

alternatively [they are] kammavādī and kiriyavādī. (When -vādī 

is used there are two attributes—kammavādī, and kiriyavādī; with 

-vāda, however, there are three—kammavāda, kiriyavāda, and 

viriyavāda.) 

This means that Buddhism teaches a doctrine of kamma 

(volitional action) and that kamma is real; thus it is a kammavāda. 

It teaches that an action done is done [and is bound to produce 

result]; so it is a kiriyavāda (a doctrine of deeds, or a doctrine of 

the efficacy of action). It teaches that effort or exertion really 

produces result and that one should persevere in whatever one 

does. Thus it is a viriyavāda, recognizing the importance of 

effort. In other words, Buddhism is a religion of action, a religion 

of effort or exertion, not a religion of rest or inaction, or of 

lethargy or indolence. 

This characteristic concerning the principle of kamma is 

worthy of consideration because kamma is a major doctrinal 

principle in Buddhism so it needs to be emphasized constantly. 



๒๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

หลกัการของศาสนานัQน ก็เหมอืนกบัหลกัการปฏบิตัิท ั [วไปในหมู่
มนุษย ์ เมื[อเผยแพร่ไปในหมูม่นุษยว์งกวา้ง ซึ[งมรีะดบัสตปิญัญาต่างกนั 
มคีวามเอาใจใส่ต่างกนั มพีืQนเพภมูหิลงัต่างๆ กนั นานๆ เขา้กม็กีาร
คลาดเคลื[อนเลอืนลางไปได ้จงึจะตอ้งมกีารทาํความเขา้ใจกนัอยู่อย่าง
สมํ [าเสมอ 

เฉพาะอย่างยิ[ง สาํหรบัพระพทุธศาสนา ซึ[งเป็นศาสนาที[ไมบ่งัคบั
ความเชื[อ ไมเ่อาศรทัธาเป็นใหญ่ ใหเ้สรภีาพทางปญัญา หลกัคาํสอน
และหลกัการปฏิบตัิตอ้งขึQนต่อการศึกษา ถา้การศึกษาหย่อนลงไป 
พระพทุธศาสนากเ็ลอืนลางและเพีQยนไดง้า่ย 

เรื[องกรรมนีQกเ็ป็นตวัอย่างสาํคญั เมื[อเผยแพร่ไปในหมูช่นจาํนวน
มากเขา้ กม็อีาการที[เรยีกวา่เกดิความคลาดเคลื[อน มกีารเฉไฉ ไขวเ้ขว
ไป ท ัQงในการปฏบิตั ิและความเขา้ใจ 

หลกักรรมในพระพทุธศาสนานีQ ท่านสอนไวเ้พื[ออะไร ที[เหน็ชดัก็
คือ เพื[อไม่ใหแ้บ่งคนโดยชาติกาํเนิด แต่ใหแ้บ่งดว้ยการกระทาํความ
ประพฤต ิ นี[เป็นประการแรก ดงัที[พระพทุธเจา้ตรสัว่า น ชจฺจา วสโล 

โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ; กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ 

พฺราหฺมโณ “คนไมใ่ช่ตํ [าทรามเพราะชาตกิาํเนิด แต่จะเป็นคนตํ [าทราม ก็
เพราะกรรมคอืการกระทาํ คนมใิช่จะเป็นพราหมณเ์พราะชาตกิาํเนิด แต่
เป็นพราหมณ ์คอืผูบ้รสุิทธิe เป็นคนดคีนประเสรฐิ กเ็พราะกรรมคอืการ
กระทาํ (ทางกาย วาจา และความคดิ)” 

ตามหลกัการนีQ  พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทาํหรือความ
ประพฤต ิ มาเป็นเครื[องจาํแนกมนุษย ์ ในแงข่องความประเสรฐิ หรอื
ความเลวทราม ไมใ่หแ้บง่แยกโดยชาตกิาํเนิด 
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Like principles of practice in general among humans, 

religious tenets, when spread widely among people with different 

levels of intelligence, various degrees of attention, and diverse 

backgrounds, can in time become deviant or obscured. Thus these 

principles need to be constantly made understood. 

This is especially true of Buddhism, which does not force 

anyone to believe. It does not put paramount importance on faith, 

but allows intellectual freedom. Its tenets and principles of 

practice hinge upon education. If education is slack, Buddhism 

can easily become obscured and aberrant. 

The principle of kamma is a classic example. When it has 

been spread among more and more people, there have occurred 

inaccuracy, deviation, and confusion with regard to practice and 

understanding. 

What was the Buddha’s purpose of teaching the principle of 

kamma in Buddhism? The obvious aim was not to divide people 

on the basis of birth, but of their action or conduct. This is the 

primary purpose, as in the following words uttered by the 

Buddha: Na jaccā vasalo hoti na jaccā hoti brāhmaṇo; kammunā 

vasalo hoti kammunā hoti brāhmaṇo, “A person is not lowly 

because of his birth; he is lowly because of his kamma or action. 

A person is not a brahmin because of his birth, but he is a 

brahmin, i.e. a purified, virtuous, or noble person, because of his 

kamma or action (through body, speech, and thought).” 

According to this principle, Buddhism uses a person’s 

action or conduct, not his birth, as a criterion for distinguishing 

people in terms of nobleness or lowliness. 



๒๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ความมุง่หมายในการเขา้ใจหลกักรรม ประการที[สอง ที[ท่านเนน้ 
กค็อืการรบัผดิชอบต่อตนเอง 

คนเรานัQนมกัจะซดัทอดสิ[งภายนอก ซดัทอดปจัจยัภายนอก ไม่
รบัผดิชอบต่อการกระทาํของตนเอง เวลามองหาความผดิ ตอ้งมองไปที[
ผูอ้ื[นก่อน มองที[สิ[งภายนอกก่อน 

แมแ้ต่เดนิเตะกระโถน กต็อ้งบอกวา่ใครเอากระโถนมาวางซุ่มซ่าม 
ไมว่า่ตนเดนิซุ่มซ่าม เพราะฉะนัQน จงึเป็นลกัษณะของคน ที[ชอบซดัทอด
ปจัจยัภายนอก 

แต่พระพทุธศาสนาสอนใหร้บัผดิชอบการกระทาํของตนเอง ใหม้ี
การสาํรวจตนเองเป็นเบืQองแรกก่อน 

ประการต่อไป ท่านสอนหลกักรรมเพื[อใหรู้จ้กัพึ7งตนเอง ไมฝ่าก
โชคชะตาไวก้บัปจัจยัภายนอก ไมใ่หห้วงัผลจากการออ้นวอนนอนคอย
โชค ใหห้วงัผลจากการกระทาํ ท่านจงึสอนเรื[องกรรมคู่กบัความเพยีร 
เหมือนอย่างหลกัที[ยกมาใหดู้ต ัQงแต่ตน้ที[ว่า พระพุทธศาสนาเป็น
กรรมวาทะ และเป็นวริยิวาทะ 

หลกักรรมในพระพทุธศาสนาสอนว่า ความสาํเร็จเกิดขึQนจากการ
กระทาํตามทางของเหตแุละผล คอืผลจะเกดิขึQนตามเหตปุจัจยั เท่าที[เรา
มเีรี[ยวแรงเพยีรพยายามทาํได ้

อนึ[ง หลกักรรมของเรานีQ  ตอ้งแยกใหด้จีากลทัธิ ๓ ลทัธิ ใน
พระไตรปิฎกท่านกลา่วไวห้ลายแห่งเกี[ยวกบัลทัธทิี[ผดิ ซึ[งตอ้งถอืวา่เป็น
เรื[องละเอยีดอ่อน เพราะเมื[อพดูไปไมช่ดัเจนพอ กอ็าจจะทาํใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ  
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The second aim that has been emphasized in the 

understanding of the doctrine of kamma is self-responsibility. 

People tend not to accept responsibility for their own 

action; they generally put the blame on outside things or external 

factors. When they are looking for errors, they will look at others 

and things on the outside first. 

Even when a person happens to kick a spittoon while 

walking, he will ask what clumsy oaf put it in his way, but not 

blame himself for walking clumsily. It is human nature to lay the 

blame on external factors. 

By contrast, Buddhism teaches people to be responsible for 

their action. They should scrutinize themselves first. 

Next, the Buddha taught the principle of kamma so that people 

know how to depend on themselves, not entrusting their fate to 

external factors or expecting good fortune to come as a result of their 

praying. He taught people to expect results from their action. He, 

therefore, taught about kamma together with effort, as I pointed out 

at the start that Buddhism is a kammavāda and a viriyaavāda. 

The Buddhist doctrine of kamma teaches that success 

comes from action in accord with cause and effect; that is, the 

outcome is determined by its causes and conditions insofar as we 

have the strength and effort to accomplish it. 

Incidentally, we must carefully distinguish our doctrine of 

kamma from three other doctrines. In the Pali Canon, mention is 

made in several places with regard to false views. This is to be 

regarded as a very delicate issue because an explanation that is 

not clear enough can give rise to misunderstanding. 



๒๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลทัธทิี[พระพทุธเจา้ตรสัไว ้วา่ผดิหลกักรรม มอียู่ ๓ ลทัธ ิ
ลทัธทิี[ ๑ คอื ปุพเพกตวาท ลทัธกิรรมเก่า เอาแลว้ พทุธศาสนิกชน

ไดฟ้งั ชกัยุ่งแลว้ 
ลทัธทิี[ ๒ คอื อศิวรนิรมติวาท ลทัธทิี[ถอืวา่พระผูเ้ป็นเจา้เนรมติ 

หรอืเทพเจา้ผูย้ิ[งใหญ่บนัดาล 
ลทัธทิี[ ๓ คอื อเหตวุาท ลทัธทิี[ถอืวา่ความเป็นไปต่างๆ ไมม่เีหตุ

ปจัจยั แลว้แต่โชคชะตา 
๓ ลทัธนีิQพระพทุธศาสนาถอืวา่ ไมท่าํใหค้นมคีวามเพยีรพยายาม

ในการที[จะทาํ เพราะถา้ทุกสิ[งทุกอย่างที[คนเราไดร้บั หรือสุขและทุกข ์
ท ัQงหลายที[เราไดป้ระสบ เป็นเพราะกรรมเก่าบนัดาลแลว้ เรากต็อ้งนอน
รอแต่กรรมเก่า เพราะจะทาํอะไรไปก็ไม่ไดผ้ล จะแกไ้ขอะไรไปก็ไม่มี
ประโยชน ์

ในทาํนองเดยีวกนั ถา้เชื[อวา่เป็นเพราะอศิวร คอืเทพเจา้ผูย้ิ[งใหญ่
บนัดาล กอ็อ้นวอนเอาส ิไมต่อ้งทาํอะไร 

แมแ้ต่ถา้ถือว่าไม่มีเหตุปัจจยั มนับงัเอิญเป็นไปเองแลว้แต่
โชคชะตา เรากท็าํอะไรไมม่ผีลเหมอืนกนั เพราะตอ้งแลว้แต่โชคชะตา 

ผลที[สุด สามหลกัสามลทัธนีิQ ไมท่าํใหค้นมกีารกระทาํ ไมท่าํใหค้น
มฉีนัทะ หรอืมคีวามเพยีรพยายามในการกระทาํเหตตุ่างๆ พระพทุธเจา้
ตรสัวา่เป็นลทัธทิี[ผดิ 
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There were three doctrines that the Buddha said gave 

erroneous views about the principle of kamma. 

The first one is pubbekatavāda, a doctrine on past deeds. 

On hearing this, Buddhists might get perplexed instantly. 

The second one is issaranimmitavāda (or in Sanskrit, 

īśvaranirmitavāda), a doctrine that attributes everything to a 

creator god, or upholds that an almighty god creates everything. 

The third one is ahetuvāda, a doctrine that upholds that all 

things are without causes and conditions; everything is up to fate. 

Buddhism considers that these three doctrines do not 

encourage people to persevere in whatever they do. If all we 

received, or the happiness and suffering we experienced, were 

determined by past action [alone], what we had to do would be 

wait for consequences of past action, for anything we did [now] 

would be fruitless, and whatever rectification would be to no 

avail. 

Similarly, if we believed that it was due to an īśvara or 

almighty god who could conjure up [all things at will], then we 

would not need to do anything but to plead for his favor. 

Even if we held that things arose without causes and 

conditions, and that everything happened by chance or was up to 

fate, we would conclude that whatever we did would bear no fruit 

either, as all would be up to destiny. 

Ultimately, these three doctrines would not motivate people 

to act, or have zeal or effort to carry out action of any kind. The 

Buddha said that they are erroneous views. 



๒๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

โดยเฉพาะลทัธิที[หนึ[ง คือปุพเพกตวาท ลทัธิกรรมเก่านัQน เป็น
ลทัธขิองนิครนถ ์มพีระสูตรหนึ[งที[พดูถงึเรื[องนีQไวย้าวหน่อย คอืเทวทห-
สูตร ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ พูดถงึเรื[องกรรมเก่า ซึ[งเป็นลทัธิของ
นิครนถ ์

พทุธศาสนากส็อนเรื[องกรรมเหมอืนกนั แต่มที ัQงกรรมเก่า กรรม
ปจัจุบนั และกรรมที[จะทาํต่อไปในอนาคต กบัท ัQงถอืว่ากรรมนัQนเป็น
เพยีงกระบวนการแห่งเหตผุลที[เกี[ยวกบัการกระทาํของมนุษย ์ เป็นส่วน
หนึ[งของกฎเกณฑแ์ห่งความเป็นไปตามเหตปุจัจยั 

กระบวนการแห่งปจัจยันัQนสบืเนื[องดาํเนินอยู่เสมอตลอดเวลา โดย
เป็นไปตามปจัจยัที[เกี[ยวขอ้งหลายอย่าง ไมใ่ช่วา่เป็นไปเพราะกรรมเก่า
อย่างเดยีว 

เพราะฉะนัQน จะตอ้งระวงัใหด้ี ตอ้งแยกหลกักรรมของ
พระพทุธศาสนาออกจากลทัธกิรรมเก่าใหไ้ด ้นอกจากลทัธกิรรมเก่าแลว้ 
กต็อ้งระวงัไมใ่หไ้ปตกไปตดิในอศิวรนิรมติวาท และอเหตอุปจัจยัวาทดว้ย 

ที[พูดมานีQ โดยสาระสาํคญัก็มุ่งใหเ้หน็ว่า พระพทุธศาสนานัQนเป็น
กรรมวาทะ แต่หลกักรรมของพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไรนัQน ในฐานะที[
เป็นพทุธศาสนิกชน เมื[อกรรมเป็นหลกัธรรมสาํคญัในพระพทุธศาสนา 
พทุธศาสนิกชนกจ็ะตอ้งระวงัต ัQงใจคอยศึกษาใหแ้มน่ยาํชดัเจนอยู่เสมอ 
เพื[อใหรู้ว้า่หลกักรรมในพระพทุธศาสนานัQนอย่างไรแน่ 

อย่าใหไ้ขวเ้ขวผดิไปนบัถอืเอาลทัธกิรรมเก่าของนิครนถเ์ขา้ เดี ~ยว
เราจะกลายเป็นนิครนถไ์ปโดยไมรู่ต้วั ท ัQงๆ ที[รูปแบบของเรายงัเป็นพทุธ 
แต่เนืQอตวัที[แทข้องเราอาจจะกลายเป็นนิครนถไ์ปกไ็ด ้
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The first doctrine, pubbekatavāda or belief in past action, in 

particular, is the doctrine of the Nigaṇṭhas [or Jainism]. There is a 

discourse covering this topic at quite some length, namely the 

Devadaha Sutta in the Pali Canon, Volume 14, which deals with 

the issue of past kamma as preached by the Nigaṇṭhas.  

Buddhism also teaches about kamma, but it encompasses 

past, present, and future actions. It also considers that kamma is 

merely one process of cause and effect relating to human action, 

as a part of the principle of causes and conditions. 

The process of conditions is in operation continuously all the 

time in response to various related factors, not only to past kamma. 

Therefore, one has to be very careful and must be able to 

distinguish the Buddhist doctrine of kamma from the doctrine of 

past kamma. Besides the past-kamma doctrine, one must pay 

heed so as not to be trapped in the pitfall of divine creationism 

(issaranimmitavāda) and of the neither-causes-nor-conditions 

doctrine (ahetu-apaccaya-vāda). 

What has just been said is essentially to point out that 

Buddhism is a kammavāda. Regarding what the Buddhist doctrine 

of kamma is like, since the principle of kamma is a major doctrine 

in Buddhism, we as Buddhists must pay careful attention to it, and 

constantly study it accurately and clearly so that we know for 

certain what the Buddhist doctrine of kamma actually is. 

We must not be led astray and mistakenly believe in the 

Nigaṇṭhas’ doctrine of past kamma; otherwise we would 

unwittingly become Nigaṇṭhas—despite our being Buddhists in 

form, our true substance might become that of the Nigaṇṭhas. 



๒๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๕ 
เป็นวิภชัชวาท 

 
ลกัษณะที[ ๕ พระพทุธศาสนาเป็นวภิชัชวาท ดงัที[ไดเ้ป็นคาํสาํคญั

ในการสงัคายนาคร ัQงที[ ๓ ซึ[งพระโมคคลัลบีตุรตสิเถระเป็นประธาน 
คร ัQงนัQนพระเจา้อโศกมหาราช เป็นพระเจา้แผ่นดนิผูอุ้ปถมัภก์าร

สงัคายนา เรยีกวา่เอกอคัรศาสนูปถมัภก พระเจา้อโศกมหาราช ไดต้รสั
ถามพระโมคคลัลบีตุรตสิเถระวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงมวีาทะอย่างไร 
สอนอย่างไร พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระทูลตอบวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ทรงเป็น วิภชัชวาที 

วิภชัชวาท เป็นลกัษณะอย่างหนึ[งของคาํสอนในพระพทุธศาสนา 
ที[วา่พระพทุธเจา้เป็นวภิชัชวาทหีรอืเป็นวภิชัชวาทะนัQน วภิชัชวาท คอือะไร 
คอืการแสดงความจรงิหรอืการสอนโดยแยกแยะจาํแนก หมายความวา่ 
ไมม่องความจรงิเพยีงดา้นเดยีว แต่มองความจรงิแบบแยกแยะจาํแนก
ครบทกุแงด่า้น ไมด่ิ[งไปอย่างใดอย่างหนึ[ง หลกัการแสดงความจรงิดว้ย
วธิจีาํแนกแยกแยะอย่างนัQน เรยีกวา่ วิภชัชวาท 

เป็นความโนม้เอยีงของมนุษย ์ ที[จะมองอะไรขา้งเดยีวดา้นเดยีว 
พอเจออะไรอย่างหนึ[ง เพยีงไดเ้หน็ดา้นเดยีว กเ็หมาสรุปวา่ นั [นคอืสิ[ง
นัQน ความจรงิคอือย่างนัQน แต่ความจรงิที[แทข้องสิ[งท ัQงหลายมหีลายดา้น 
จงึตอ้งมองใหค้รบทกุแงท่กุดา้น 
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Characteristic No. 5  

Buddhism is a doctrine of analytic discernment. 

CHARACTERISTIC NO. 5. Buddhism is vibhajjavāda, such as 

featured as a key term in the Third Rehearsal, presided over by 

the Elder Moggallīputtatissa. 

At that time, King Asoka the Great, the king who sponsored 

the rehearsal, was known as the foremost and greatest patron of 

Buddhism. He asked the Elder Moggallīputtatissa about the 

Buddha’s doctrine and his way of teaching. The monk said that 

the Buddha was a vibhajjavādī (proponent of vibhajjavāda). 

Vibhajjavāda (doctrine of analytic discernment) is another 

characteristic of the Buddha’s teaching. When we say that the 

Buddha was a vibhajjavādī or vibhajjavāda, what exactly is meant 

by vibhajjavāda? [The term] refers to the presentation of the truth 

or teaching by means of analysis and discernment. In other 

words, one does not look at the truth from one side only, but 

looks at it analytically from all aspects and all sides without being 

obsessed in one way or another. The principle of presenting the 

truth analytically and discerningly in such a manner is called 

vibhajjavāda. 

People tend to look at things unilaterally or from one side 

only. Once they come across something, with just one look at one 

side of it, they will jump to conclusion that that is what it is, or 

that the truth is exactly that. However, the genuine truth of all 

things has many facets. Therefore, one must look exhaustively at 

all aspects and all sides. 



๒๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนา มลีกัษณะจาํแนกแยกแยะ ดงัที[เรียกว่าวภิชัช-
วาท คาํวา่ วภิชัช แปลวา่ จาํแนกแยกแยะ 

การจาํแนกแยกแยะที[สาํคญั คอืในดา้นความจรงิ เช่น เมื[อพดูถงึ
ชวีติคน ท่านจาํแนกออกไปเป็นขนัธ ์ ๕ โดยแยกออกเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมก่อน แลว้แยกนามธรรมออกไปอีกเป็น ๔ ขนัธ ์ แมแ้ต่ 
๔ ขนัธน์ ัQน แต่ละขนัธย์งัแยกแยะจาํแนกย่อยออกไปอกี คือแยกแยะ
ความจริงใหเ้ห็นทุกแง่ทุกดา้น ไม่ตีขลุมไปอย่างเดียว ต่างจากคน
จาํนวนมากที[มีลกัษณะตีขลุม และจบัเอาแง่เดียวไปเหมาคลุมเป็น
ท ัQงหมด ทาํใหม้กีารผูกขาดความจรงิโดยงา่ย 

แมแ้ต่ในการตอบคาํถามบางประเภท ก็ตอ้งมลีกัษณะของการ
จาํแนกแยกแยะ ไมต่อบตขีลมุลงไปอย่างเดยีว ยกตวัอย่างเช่น มผูีม้า
ทูลถามพระพทุธเจา้วา่ คฤหสัถค์อืชาวบา้นนัQน เป็นผูท้ี[จะยงัขอ้ปฏบิตัทิี[
เป็นกศุลใหส้าํเรจ็ แต่บรรพชติไมส่ามารถทาํอย่างนัQนได ้ใช่หรอืไม ่ 

นี[ถา้ตอบแบบลงความเหน็ขา้งเดยีว ที[เรียกว่าเอกงัสวาท ก็ตอ้ง
ตอบดิ[งไปขา้งหนึ[ง โดยตอ้งปฏเิสธ หรือว่ารบั ถา้ยอมรบัก็บอกว่าใช่
แลว้ คฤหสัถเ์ท่านัQนทาํสาํเรจ็ บรรพชติไมส่าํเรจ็ ถา้ปฏเิสธกบ็อกวา่ไมใ่ช่ 
คฤหสัถไ์มส่าํเรจ็ บรรพชติจงึจะสาํเรจ็ 
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Buddhism is characterized by being analytical and discerning, 

as it is called vibhajjavāda. The word vibhajja means to analyze 

and discern. 

An important instance of analysis and discernment has to do 

with the truth. For instance, when talking about human life, the 

Buddha analyzes it into five aggregates. First it is seen as 

corporeality and mentality. Then mentality is divided into four 

groups. The four groups are each subdivided further. This 

approach presents the truth from every side and angle. It does not 

give a blanket kind of view. This differs from the practice of 

many people, who generally take one angle and claim that it 

covers the whole entity. Such a practice makes it prone to an 

exclusive claim of the truth. 

Even in answering certain kinds of questions, an analytical 

method is needed; it must not be one-sided. For example, the 

Buddha was asked this question: Is it true, sir, that householders 

or laymen are able to successfully carry out wholesome practices 

while monks are not? 

An answer that is based on a one-sided viewpoint, called 

ekaṁsavāda, will definitely be one way or the other: that is, being 

either a positive or a negative answer. If the answer is positive, it 

means that only laymen can succeed while monks cannot. If the 

answer is negative, it means that laymen cannot succeed, but 

monks can. 



๓๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

แต่พระพทุธเจา้ไมต่รสัอย่างนัQน พระพทุธเจา้ตรสัแบบวภิชัชวาท 
ทรงชีQแจงว่าพระองคไ์ม่ตรสัเอยีงไปขา้งเดยีวอย่างนัQน พระองคต์รสัว่า 
คฤหสัถก์ต็าม บรรพชติกต็าม ถา้มสีมัมาปฏบิตัแิลว้ กท็าํกศุลธรรมให ้
สาํเรจ็ท ัQงสิQน แต่ไมว่า่จะเป็นบรรพชติกต็าม เป็นคฤหสัถก์ต็าม ถา้มี
มจิฉาปฏบิตั ิ คอืปฏบิตัผิดิแลว้ กท็าํกศุลธรรมใหส้าํเรจ็ไมไ่ดด้ว้ยกนัท ัQง
สองฝ่าย ลกัษณะอย่างนีQ เรียกว่าวิภชัชวาท 

อกีตวัอย่างหนึ[ง เช่นมคีนมากราบทูลถามพระพทุธเจา้วา่ วาจาที[
ไม่เป็นที[ชอบใจของคนอื[น พระองคต์รสัไหม ถา้เป็นเรา เราจะตอบว่า
อย่างไร ถา้เขามาถามว่า คาํพูดที[คนอื[นไม่ชอบใจ ไม่เป็นที[รกัของเขา 
ท่านพดูไหม ท่านจะตอบวา่อย่างไร ถา้ตอบวา่พดูหรอืตอบวา่ไมพ่ดู ก็
เรยีกวา่ตอบดิ[งไปขา้งเดยีว 

แต่พระพทุธเจา้ไม่ตรสัอย่างนัQน พระองคต์รสัว่า ในขอ้นีQ  เราไม่
ตอบดิ[งไปขา้งเดยีว แลว้พระองคก์ต็รสัแยกแยะใหฟ้งัวา่ 

วาจาใดไมจ่ริง ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมถ่กูใจผูฟั้ง พระองคไ์มต่รสั 
วาจาใดเป็นคาํจริง ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมถ่กูใจผูฟั้ง พระองคไ์ม่

ตรสั  
วาจาใดเป็นคาํจริง เป็นประโยชน์ ไมถ่กูใจผูฟั้ง พระองคเ์ลือก

กาลที'จะตรสั 
วาจาใดไมจ่ริง ไมเ่ป็นประโยชน์ ถกูใจผูฟั้ง พระองคไ์มต่รสั 
วาจาใดจริง ไมเ่ป็นประโยชน์ ถกูใจผูฟั้ง พระองคก็์ไมต่รสั 
วาจาใดเป็นคาํจริง เป็นประโยชน์ ถกูใจผูฟั้ง พระองคเ์ลือกกาล

ที'จะตรสั 
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However, the Buddha did not answer in that manner; his 

reply was analytical. He pointed out that he would not make such 

a one-sided statement. He said that no matter whether they were 

laymen or monks, if they practiced right, they could all achieve 

wholesomeness. However, whether monks or laymen, if they 

practiced wrong, neither class could achieve wholesomeness. 

This characteristic is called vibhajjavāda. 

To cite another example, one man came and asked the 

Buddha: Would you utter words that do not please others? What 

would we say if this question were put to us: Would you speak 

words not pleasing or endearing to others? How would you reply? 

If you say “Yes, I would” or “No, I wouldn’t,” that will be a 

downright definite answer either way. 

The Buddha did not give such an answer. He said that in 

this case he would not reply downright either way. Then he went 

on to elaborate in detail: 

Words that are untrue, that are of no use, that are not pleasing 

to the listener, he will not utter. 

Words that are true, that are of no use, that are not pleasing to 

the listener, he will not utter. 

Words that are true, that are of use, that are not pleasing to 

the listener, he will choose to utter at an appropriate moment. 

Words that are untrue, that are of no use, that are pleasing to 

the listener, he will not utter. 

Words that are true, that are of no use, that are pleasing to the 

listener, he will not utter. 

Words that are true, that are of use, that are pleasing to the 

listener, he will choose to utter at an appropriate moment. 



๓๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เขาถามเพยีงคาํถามเดียว พระองคต์รสัแยก ๖ อย่าง ขอให ้
พจิารณาดู อย่างนีQ เรยีกวา่วภิชัชวาท 

นี[เป็นตวัอย่างที[แสดงถึงลกัษณะท่าทีของการสนองตอบ หรือ
ปฏกิิริยาต่อสิ[งท ัQงหลายแบบชาวพทุธ ซึ[งมกีารมองอย่างวเิคราะหแ์ละ
แยกแยะจาํแนกแจกแจง เพื[อใหเ้หน็ความจรงิครบทกุแงด่า้น 

อกีตวัอย่างหนึ[งคอื ในการแยกประเภทคฤหสัถ ์พระพทุธเจา้ตรสั
กามโภคี[๓] ๑๐ ประเภท แสดงหลกัการวนิิจฉยัคฤหสัถโ์ดยการแสวงหา
ทรพัย ์ โดยการใชจ่้ายทรพัย ์ และโดยท่าทขีองจติใจต่อทรพัยเ์ป็นตน้ 
แลว้แยกประเภทคฤหสัถไ์ปตามหลกัการเหลา่นีQ 

หลกัการต่างๆ ในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างนีQมาก เพราะฉะนัQน
เราจะเหน็วา่ ธรรมในพระพทุธศาสนามลีกัษณะพเิศษที[มกัจะมเีป็นขอ้ๆ 
โดยรวมเป็นชดุๆ ดงัที[จดัเป็นหมวดธรรมต่างๆ เช่น หมวดสอง หมวด
สาม หมวดสี[ หมวดหา้ หมวดหก ฯลฯ[๔] 

พระพทุธเจา้ทรงเป็นนกัจาํแนกธรรม จงึไดร้บัการเฉลมิพระนาม
อย่างหนึ[งวา่ ภควา 

ภควา นัQน แปลไดส้องอย่าง คือ แปลว่าผูม้โีชคก็ได ้ แปลว่าผู ้
จาํแนกแจกธรรมกไ็ด ้

นีQ เป็นลกัษณะที[เรียกว่าวภิชัชวาท คือเป็นนกัวเิคราะห ์ จาํแนก
แจกธรรม หรอืแยกแยะใหเ้หน็ครบแงด่า้นของความจรงิ 
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The man posed only one question, but the Buddha gave six 

separate answers. This approach to a question is called 

vibhajjavāda. 

It illustrates the Buddhist stance toward response or 

reaction to all things; that is, looking at them analytically and 

separating them discerningly into various components to see the 

truth in full from all aspects and all sides. 

Another example is the categorization of laymen. The 

Buddha expounded ten classes of enjoyers of sensual pleasures 

(kāmabhogī[3]), setting forth his criteria for judging householders 

on the basis of, for instance, their way of seeking wealth, their 

way of using wealth, and their mental disposition toward wealth. 

He then classed them accordingly. 

Many principles in Buddhism are like this. Therefore, we 

will see that the Buddha’s doctrines are marked by the special 

feature that they are often itemized and form into sets, as in the 

arrangement of the teachings into groups, such as group of the 

twos, group of the threes, group of the fours, group of the 

fives, group of the sixes, etc. [4]
 

The Buddha is an analyst of the Dhamma and is thus 

glorified with the epithet Bhagavā. 

The word Bhagavā can be rendered in two ways: either as 

“Blessed One” or as “analyst of the Dhamma.” 

This is the characteristic that is called vibhajjavāda, an 

analyst of the Dhamma who separates its elements to reveal the 

truth in all its aspects and all sides. 



๓๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๖ 
มุ่งอสิรภาพ 

 
ลกัษณะที[ ๖ พระพทุธศาสนา ม ีวิมตุติ หรอืความมอีสิรภาพเป็น

จดุหมายสาํคญั และไมใ่ช่เป็นเพยีงจดุหมายเท่านัQน แต่มอีสิรภาพเป็น
หลกัการสาํคญัท ั [วไปทเีดยีว  

ในทางธรรมท่านใชค้าํวา่ วิมตุติรส กบั วิมตุติสาระ 
สาํหรบัวมิตุตริสนัQน พระพทุธเจา้ตรสัเป็นคาํอปุมาวา่ มหาสมทุร

แมจ้ะกวา้งใหญ่เพยีงใดกต็าม แต่นํQาในมหาสมทุรที[มากมายท ัQงหมดนัQน 
มรีสเดยีว คอืรสเค็ม ฉนัใด ธรรมวนิยัของพระองคท์ี[สอนไวม้ากมาย 
ท ัQงหมดก็มรีสเดยีวคือวมิตุติรส ไดแ้ก่ความหลุดพน้จากทุกขแ์ละปวง
กเิลส ฉนันัQน 

ภาษาสมยัใหมเ่รยีกความหลดุพน้วา่ อสิรภาพ เดี ~ยวนีQ เราไมใ่ชค้าํ
ว่าวิมตุติ เราติดคาํว่าอิสรภาพ แต่ที[จริงเราใชค้าํว่า อิสรภาพ ใน
ความหมายของวมิตุตนิ ั [นเอง 

เวลาแปลเป็นภาษาองักฤษจะเหน็ชดั ฝร ั [งแปลวมิตุตวิา่ freedom 
เราแปลอสิรภาพ กว็า่ freedom ตรงกนั แต่ในภาษาไทย คนไทยแทนที[
จะใชค้าํวา่วมิตุต ิกลบัไปใชค้าํวา่อสิรภาพ 

ที[จริง ในภาษาบาลเีดิม อิสรภาพไม่ไดแ้ปลว่า “freedom” 
อิสรภาพนัQนแปลว่า “ความเป็นใหญ่” ตรงกบั “sovereignty” หรือ
แมแ้ต่ “domination” หรอื “dominion” คอืความมอีาํนาจเหนือหรอื
เป็นใหญ่ แต่เราใชอ้สิรภาพในความหมายของ “freedom” เพราะฉะนัQน 
อสิรภาพที[ใชก้นัในภาษาไทยจงึไปตรงกบัคาํวา่วมิตุต ิ
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Characteristic No. 6 

Buddhism aims for freedom. 

CHARACTERISTIC NO. 6. Buddhism has vimutti or having 

freedom as its principal goal. And freedom is not simply a goal, 

but it is even an important general principle. 

In his teachings, the Buddha used the terms vimuttirasa 

(taste of freedom) and vimuttisāra (essence of freedom). 

With regard to vimuttirasa, he used it in an analogy, saying 

that just as however wide and large an ocean is, the enormous 

amount of water in the ocean all tastes the same—salty, so too the 

massive body of his teachings on the Doctrine and the Discipline 

has only one taste—vimuttirasa, which is release from suffering 

and all defilements. 

In modern [Thai] parlance, we refer to release as itsaraphap 

(Pali: issarabhāva). We no longer use vimutti because we have 

got into the habit of using the term itsaraphap. Actually, what we 

are doing is just using itsaraphap in the sense of vimutti. 

This is quite clear when vimutti is translated into English. 

Westerners translate it as freedom, exactly the same word we use 

in translating itsaraphap. Instead of using vimutti, Thais use 

itsaraphap. 

As a matter of fact, issarabhāva in the original Pali does not 

mean “freedom.” The word means “supremacy,” which is 

equivalent to “sovereignty,” even “domination” or “dominion,” 

i.e. having power over or being supreme. However, we use the 

word in the sense of “freedom.” Consequently, itsaraphap as 

used in Thai is the equivalent of vimutti. 



๓๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนานัQน มลีกัษณะของความหลดุพน้ หรอืความเป็น
อสิระอยู่โดยตลอด จดุหมายของพระพทุธศาสนา กไ็ดแ้ก่วมิตุต ิ

พระพทุธเจา้ตรสัอกีแห่งหนึ[งวา่ วมิตฺุตสิารา สพฺเพ ธมฺมา “ธรรม
ท ัQงหลายท ัQงปวงมีวิมุตติเป็นสาระ” คือมีวิมุตติเป็นแก่นสาร ซึ[งก็มี
ความหมายอนัเดยีวกนั 

รวมความว่า ลกัษณะนีQบอกใหท้ราบว่า พระพทุธศาสนาถอืเอา
วิมุตติหรืออิสรภาพนีQ  เป็นจุดหมาย เป็นหลกัการสาํคญั และให ้
ความสาํคญัแก่อสิรภาพทกุข ัQนตอน ไม่เฉพาะในข ัQนสุดทา้ยที[ว่าตอ้งการ
ใหค้นเขา้ถงึความหลุดพน้เท่านัQน แต่มลีกัษณะของการไม่ยดึตดิถอืม ั [น 
ไมม่อีปุาทานในสิ[งต่างๆ อยู่โดยตลอด 

จะเหน็ว่า หลกัการของพระพทุธศาสนานีQบางคร ัQงก็สรุปดว้ยคาํว่า 
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คอืใหรู้เ้ขา้ใจความจรงิถงึข ัQนที[วา่ ธรรม
ท ัQงหลายท ัQงปวงนัQนไมอ่าจเขา้ไปยดึม ั [นถอืม ั [นได ้

ไม่อาจ–ไม่น่า–ไม่ควรยึดติดถือม ั [น เพราะอะไร เพราะว่าสิ[ง
ท ัQงหลายนัQนไม่ไดเ้ป็นไปตามความปรารถนา หรอืตามความยดึม ั [นของ
เรา แต่มนัเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตปุจัจยัของมนั ถงึเราจะไปยดึม ั [น 
กไ็มม่ผีลอะไรต่อตวัความจรงิ มแีต่จะกระทบกระเทอืนต่อตวัเราเอง ทาํ
ใหเ้ราแย่เอง คอื เดอืดรอ้นเป็นทกุข ์

วธิีปฏบิตัิที[ถูกตอ้งคือ เราจะตอ้งรูค้วามจริงของเหตุปจัจยั แลว้
ไปทาํที[เหตปุจัจยั 

เพราะฉะนัQน เราจะตอ้งรูเ้ท่าทนัความจรงิวา่ สิ[งท ัQงหลายเป็นไปตาม
เหตปุจัจยั ไมเ่ป็นไปตามความปรารถนาของเรา การเขา้ไปยดึม ั [นถอืม ั [น ไม่
เป็นประโยชน ์และเป็นสิ[งที[เป็นไปไมไ่ด ้แลว้กไ็มท่าํใหม้ผีลเป็นจรงิขึQนมาได ้
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Buddhism has always been characterized by release or 

freedom. Its goal is vimutti. 

The Buddha uttered in another place thus: Vimuttisārā 

sabbe dhammā, “All the doctrines have vimutti as their essence,” 

or they have freedom as their core substance—which conveys the 

same meaning. 

To sum up, this characteristic is an indication that 

Buddhism considers vimutti or freedom as its goal, its main 

principle. It is made prominent at every stage, not only at the final 

stage, the aim of which is the attainment of release, but it is 

characterized by non-clinging to, or detachment from, all things 

all along. 

This Buddhist principle is sometimes summed up by these 

words: Sabbe dhammā nālaṁ abhinivesāya. That is, one must 

know and understand the truth thoroughly up to the point of 

realizing that all things are not what one can cling to. 

Why is it not possible, not desirable, or not advisable for 

one to cling to anything? Because all things do not comply with 

one’s wishes or respond to one’s attachment. They are subject to 

causes and conditions as they naturally are. Even if one clings to 

them, it has no effect on the truth itself. It will only impact on 

oneself, making one worse off, causing trouble and suffering. 

The right practice is to know the truth regarding its causes 

and conditions and act upon them. 

Therefore, we must fully comprehend the truth that all 

things are subject to their causes and conditions, not to our desires. 

Clinging to them is useless and impossible. It will never make 

things materialize. 



๓๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนาจงึสอนใหเ้รามอีสิรภาพ โดยฝึกตนใหรู้จ้กัที[จะไม่
ยดึตดิถอืม ั [นในสิ[งท ัQงหลาย จนกระท ั [งเมื[อรูค้วามจรงิ รูเ้ท่าทนัชดัแจง้ท ั [ว
ตลอดแลว้ กจ็ะมจีติหลดุพน้เป็นอสิระ 

แมแ้ต่ในข ัQนตน้ๆ สาํหรบัการปฏบิตัทิี[ยงัไมถ่งึข ัQนเป็นวมิตุต ิ กจ็ะ
มีลกัษณะของการไม่ยึดติดอยู่เสมอ เช่น พระพุทธศาสนาไม่ให ้
ความสาํคญัสูงสุดแก่ศรทัธา การบรรลุจุดหมายของพระพทุธศาสนา 
หรอืการเขา้ถงึอสิรภาพ ไมข่ึQนต่อศรทัธาหรอืความเชื[อ แต่จะหลดุพน้ได ้
เพราะรูเ้หน็แจง้ดว้ยตนเอง อนันีQ เป็นลกัษณะของการไมย่ดึตดิ 

เริ[มต ัQงแต่ไม่ใหย้ดึติดในบุคคล แต่ใหรู้จ้กัพึ[งพาบุคคลในทางที[
ถกูตอ้ง เอาเขาเป็นสื[อในการที[จะนาํเราใหเ้ขา้ไปหาสจัธรรม ดว้ยการเป็น
กลัยาณมติร 

หลายท่านคงเคยไดย้นิเรื[องพระวกักล ิ ซึ[งบวชเขา้มาแลว้ กพ็อใจ
ในพระรูปพระโฉมของพระพทุธเจา้มาก ชอบติดตามพระองคไ์ปในที[
ต่างๆ เรื[อยไป 

พระพทุธเจา้ทรงคอยมองดู และทรงรอใหอ้นิทรยีข์องพระวกักลิ
แก่กลา้ จนถงึคราวหนึ[งกไ็ดต้รสัวา่ “ดูก่อนวกักล ิ เธอจะตามดูทาํไม
ร่างกายที 7เปื7อยเน่าไดนี้@ ” แลว้กต็รสัวา่ “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ั @นเหน็เรา ผูใ้ด
เหน็เรา ผูน้ ั @นเหน็ธรรม” คอื ใหย้า้ยความสนใจ และความตดิใจ ออก
จากตวับคุคล ไปหาตวัธรรมหรอืสจัธรรม 

อนันีQ เป็นลกัษณะของการที[ไม่ใหต้ิด ไม่ใหย้ึด ในสิ[งท ัQงหลาย 
แมแ้ต่ในระดบัของการปฏบิตัิข ัQนตน้ๆ จนถงึข ัQนสุดทา้ยก็ใหม้อีสิรภาพ
โดยสมบูรณ ์เรื[องนีQขอผ่านไปก่อน พดูกนัเพยีงพอไดเ้คา้ความ 
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Buddhism therefore teaches us to be free by training ourselves 

not to cling to anything to the extent that we know the truth, and 

understand it clearly and thoroughly. Then our mind will be set free. 

Even in the early stages of training, not yet to the stage of 

vimutti, non-clinging always features there. For instance, Buddhism 

does not accord paramount importance to faith; the attainment of the 

goal of Buddhism or access to freedom does not depend on faith or 

belief. Instead, a person gains release through the attainment of 

enlightenment himself. This characterizes non-clinging. 

It starts with non-clinging to individuals but knowing how 

to rightly depend on others. We should rely on them as guides 

leading us to the truth in their capacity as good friends. 

Several of you may have heard about Vakkali. When he 

entered the monkhood, he was so fascinated by the beauty and 

grace of the Buddha that he followed him everywhere. 

The Buddha kept an eye on Vakkali and waited for his 

faculties to mature. Then on one occasion he said, “Vakkali, why 

do you keep following and watching this body of mine that is 

bound to decay?” Then he went on, “Whoever sees the Dhamma 

sees me; whoever sees me sees the Dhamma.” This is meant for 

the person to transfer his interest and attachment from an 

individual to the Dhamma or the absolute truth itself. 

This is characteristic of non-clinging or non-attachment to 

all things. Even from the beginning level up to the final stage, 

practitioners are to have complete freedom. I would like to leave 

this topic for now as the purpose is merely to get an overview. 



๓๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๗ 
เป็นศาสนาแห่งปัญญา 

 
ลกัษณะที[ ๗ พระพทุธศาสนาถอื ปัญญา เป็นยอดธรรม หรอื

เป็นธรรมแกนกลาง ดงัพทุธพจนว์า่ ป� ฺ�ุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา “ธรรม
ท ัQงหลายท ัQงปวงมปีญัญาเป็นยอดยิ[ง” 

พระพทุธศาสนาถอืว่าปญัญาเป็นธรรมสูงสุด เป็นตวัตดัสนิข ัQน
สุดทา้ยในการที[จะเขา้ถงึจดุหมายของพระพทุธศาสนา แมแ้ต่พระนามที[
เรียกว่าพระพทุธเจา้ คือ “พทุธะ” ก็หมายถงึตรสัรูด้ว้ยปญัญา หรือมี
ปญัญาตรสัรูธ้รรม 

อย่างที[ไดบ้อกเมื[อกีQ นีQว่า พระพทุธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรทัธา 
แต่เป็นศาสนาแห่งปญัญา ซึ[งบางทกี็เป็นจุดอ่อน และหลายคนก็ถอืว่า 
เป็นจดุอ่อนของพระพทุธศาสนา เพราะเหตทุี[ใหอ้สิรภาพทางปญัญาแก่
คนมาก เมื[อไม่มกีารศึกษากนัจรงิจงั ก็ทาํใหช้าวพทุธเป็นคนที[ไม่ค่อย
เอาเรื[องเอาราว 

ดูงา่ยๆ ในดา้นขอ้ปฏบิตัิ ในหมู่ชาวพทุธในเมอืงไทยปจัจุบนันีQ  
จบัไม่ค่อยไดว้่า ชาวพุทธถือขอ้ปฏิบตัิอะไรกนับา้ง จะเอาอะไรเป็น
เครื[องกาํหนดวา่เป็นชาวพทุธ จะมองเป็นรูปธรรมกห็าไมเ่หน็ เพราะไป
เอาแต่ปญัญา แลว้แต่ใครมปีญัญาพจิารณา จะเลอืกปฏบิตัเิท่าไหนกไ็ด ้
ตามสมคัรใจ 
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Characteristic No. 7  

Buddhism is a religion of wisdom. 

CHARACTERISTIC NO. 7. Buddhism holds paññā (wisdom) 

as the highest Dhamma or the core of all the Dhammas, as 

evidenced from the Buddha’s word: Paññuttarā sabbe dhammā, 

“Of all the Dhammas, wisdom is supreme.” 

In Buddhism, wisdom is considered the highest of the 

Dhammas, the ultimate decisive factor in attaining the goal of 

Buddhism. Even the name used in calling the Great Teacher is 

“Buddha,” which means one who has attained enlightenment 

through wisdom or who is possessed of wisdom to have attained 

enlightenment. 

As mentioned just a moment ago, Buddhism is not a 

religion of faith, but one of wisdom. This might at times be taken 

as a weak point and a number of people consider it a weakness of 

Buddhism, for it gives its followers much intellectual freedom. 

Lack of serious studies can lead Buddhists to have a rather casual 

attitude toward all things. 

This is easy to see in the way Buddhists in Thailand today 

practice. It is hardly possible to pinpoint the rules of practice 

observed by the Buddhists. What is to be used to identify a person 

as a Buddhist? Nothing concrete can be found because the 

emphasis is on wisdom only. It is at the individual’s discretion on 

the basis of his wisdom to choose what to practice inasmuch as he 

is willing to do so. 



๓๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เรื[องนีQ ต่างจากในศาสนาอื[น ซึ[งส่วนมากเป็นศาสนาแห่งศรทัธา 
เขาจะบงัคบักนัเลย หา้มสงสยั ไมต่อ้งถาม ฉนับอกอย่างนีQ เธอทาํไปก็
แลว้กนั เขามแีบบแผนที[กาํหนดไวช้ดัเจน และมขีอ้ปฏบิตัทิี[ตายตวัวา่ 
ถา้เป็นศาสนิกของศาสนานัQนจะตอ้งเชื[อและตอ้งปฏบิตัอิย่างนัQน ๆ 

อย่างไรกต็าม วา่ที[จรงิ พระพทุธเจา้ไดต้รสัวางแบบแผนไวใ้หแ้ลว้ 
คอืใหเ้รามหีลกั ๒ อย่าง ไดแ้ก่ ธรรมวนิยั อย่างที[ไดพ้ดูไวใ้นขอ้ที[ ๓ 
วา่ พระพทุธศาสนาประกอบดว้ยธรรมกบัวนิยั 

ถา้ปฏบิตัติามหลกัพระพทุธศาสนากนัอย่างแทจ้รงิ ชาวพทุธก็จะ
ไม่เป็นคนเลื[อนลอย แต่จะมแีบบแผนเป็นของตนเอง แต่เรามองขา้ม
เรื[องวนิยัไปเสยี จงึขาดลกัษณะอนันีQ  เพราะมวัเที 7ยวหาธรรม แต่ไม่
นาํพาเรื7องวนิยั 

ส่วนที[มหีลกัว่าปญัญาเป็นสาํคญันัQน ก็เพราะว่า ปญัญาเป็นตวั
ตดัสนิในการเขา้ถงึจดุหมายของพระพทุธศาสนา 

มนุษยเ์รานีQมปีระสบการณ์ในเรื[องศาสนากนัมาเป็นเวลายาวนาน 
มนีกัคิดมากมายเกิดขึQน แลว้ก็คน้ควา้หาหลกัความจริงมาสอนมนุษย ์
เกดิเป็นลทัธศิาสนาต่างๆ มากมาย ซึ[งอาจแยกประเภทไดด้งันีQ 

ศาสนาประเภทหนึ7ง ยํ Qาเรื[อง ศรัทธา เขาบอกวา่ ใหฝ้ากชวีติ มอบ
จติมอบใจไวใ้นองคเ์ทพสูงสุด แลว้ทาํตามคาํส ั [งสอนไป ไมต่อ้งสงสยั
อะไรท ัQงสิQน อย่างนีQ เป็นศาสนาที[ใชศ้รทัธาเป็นเครื[องตดัสนิ ศรทัธา
เท่านัQนจะใหท่้านเขา้ถงึจดุหมายของศาสนา 
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In this regard, Buddhism differs from other religions, most 

of which are based on faith. It is mandatory [for believers] to 

obey certain rules; they are forbidden to doubt or ask questions. 

They have to do whatever they are told to do. These religions 

have a clearly defined model and a fixed code of conduct so that 

followers of a given religion have to believe and have to practice 

in such and such a manner. 

In any event, as a matter of fact, the Buddha did lay down a 

model: there are two principles for us to adhere to: the Dhamma 

and the Vinaya, as already mentioned in the third characteristic 

that Buddhism comprises the Doctrine and the Discipline. 

If we truly observe the Buddhist principles, we will not be 

drifters, but will have our own model. However, we overlook the 

Discipline, and as a result lack this characteristic. As we just keep 

looking for the Dhamma, we have come to neglect the Discipline. 

Regarding the specification of wisdom as an important 

attribute, it is wisdom that is the decisive factor of attaining the goal 

of Buddhism. 

Humans have had experience with religion for an extremely 

long time. There have arisen a great number of thinkers searching 

for the truth to impart to humans, thereby giving rise to many 

different cults and religions. They can be classified as follows: 

The first category emphasizes faith. Followers of this group 

are told to entrust their lives and spirits to a supreme god and then 

follow his teachings categorically without any doubt whatsoever. 

Religions of this group use faith as a criterion; only faith qualifies 

an individual for gaining access to the goal of his religion. 



๓๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ศาสนาประเภทที 7สอง คอืพวกที[ถอื ศีลพรต เป็นตวัตดัสนิ พวกนีQ
จะถอืระเบยีบแบบแผนกฎเกณฑท์ี[วางไวใ้ห ้ แลว้ประพฤตปิฏบิตัติามนัQน 
ถอืวา่จะบรสุิทธิeหลดุพน้เขา้ถงึจดุหมายของศาสนาดว้ยศีลพรต ดงัมคีาํ
ในคมัภรีเ์รยีกวา่ สเีลน สทฺุธิ แปลวา่ “การบรสุิทธิeดว้ยศีล” คอืเพยีงวา่
ยดึถอืศีล ขอ้บงัคบั ระเบยีบ กฎเกณฑอ์ย่างเดยีวเท่านัQนใหเ้คร่งครดั
เขม้งวด เมื[อปฏบิตัไิปตามนัQนไดจ้รงิแลว้ กจ็ะหลดุพน้ถงึจดุหมายของ
ศาสนาไดเ้อง อนันีQพระพทุธศาสนาเรียกว่า สลีพัพตปรามาส ก็เป็น
หลกัการของศาสนาประเภทหนึ[ง 

ศาสนาประเภทที 7สาม ไดแ้ก่พวกที[ยดึเอา สมาธิ เป็นตวัตดัสนิ 
คอืบาํเพญ็ขอ้ปฏบิตัทิางจติใจ ใหจ้ติดื[มดํ [า จนกระท ั [งในข ัQนสุดทา้ย จติ
จะเขา้รวมกลนืหายกลายเป็นหนึ[งเดยีวกบัภาวะสูงสุด ซึ[งอาจจะเป็นเทพ
สูงสุดหรอืเป็นปรมาตมนัอะไรกต็าม ศาสนาประเภทนีQมอียู่ไมน่อ้ย เป็น
ศาสนาข ัQนที[ประณีตมาก 

รวมแลว้กม็ ี๓ ประเภทดว้ยกนั คอื 
๑. พวกปลงศรทัธา มอบจติฝากใจใหไ้ปเลย 
๒. พวกถอืศีลพรต ตดัสนิดว้ยความเคร่งครดัเขม้งวด 
๓. พวกถอืสมาธ ิมุง่ใหจ้ติดื[มดํ [าเขา้รวมกบัภาวะสูงสุด 
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The second category comprises religions that regard rules 

and vows as the decisive factors. Their followers will adhere to the 

set rules and regulations as their models and conduct themselves 

accordingly. It is considered that they can be purified, released, and 

able to attain the goal of their religion with such rules and vows. 

This is expressed in religious texts as sīlena suddhi, meaning 

“purification by means of moral rules.” That is to say, it is solely 

by truly observing strictly and rigidly moral principles, command-

ments, rules, and regulations that a person can be released and 

reach the goal of his religion automatically. This concept, which 

Buddhism calls sīlabbataparāmāsa (adherence to mere moral rules 

and vows), serves as the principle of one category of religions. 

The third category includes those that hold concentration 

as their decisive factor. That is, by way of mental practice until 

the mind is fully absorbed and reaches the final stage, a person’s 

mind will merge and become one with the highest state, which 

might be a supreme god or paramātman (in Sanskrit, “greatest 

self”) or whatever. There are quite a few religions of this kind; 

they are at the level of great subtlety. 

In all, there are three categories of devotees as follows: 

1. Those that have steadfast faith and entrust their minds 

and hearts to their religion; 

2. Those that observe moral rules and vows and are to be 

judged by the severity and stringency of their observance; 

3. Those that believe in samādhi, or concentration, and are 

intent on immersing their minds to become part of the supreme 

state. 



๓๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

แต่พระพุทธศาสนา ไม่ไดถ้ืออย่างนัQน พระพุทธศาสนาให ้
ความสาํคญัท ัQงแก่ศรทัธา ท ัQงแก่ศีลพรตและแก่สมาธ ิ ถอืวา่เป็นปจัจยัที[
ขาดไมไ่ด ้ในการเขา้ถงึจดุหมาย แต่ไมใ่ช่ตวัตดัสนิ 

อนันีQ เป็นขอ้ที[ควรตอ้งระวงั ไม่ใช่ว่า พระพุทธศาสนาจะไม่ให ้
ความสาํคญัแก่สิ[งเหลา่นัQน ท ัQงศรทัธา ศีลพรต และสมาธ ิ เป็นบาทเป็น
ฐาน และเป็นสิ[งที[ขาดไมไ่ด ้

สาํหรบั ศรัทธา นัQน พระพทุธเจา้ยงัเคยตรสัวา่ สทฺธาย ตรติ โอฆํ 
แปลวา่บคุคลย่อมขา้มโอฆะไดด้ว้ยศรทัธา ขา้มโอฆะอะไร ขา้มโอฆสงสาร
ก็คือขา้มวฏัฏสงสาร หมายความว่าพน้จากการเวยีนว่ายในความทุกข ์
แสดงว่าพระพทุธเจา้ยอมรบัว่าเราจะพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยศรทัธา นี[ถา้มอง
เผนิๆ เรากบ็อกวา่ เอาแค่ศรทัธากพ็อ 

ในกรณีของ ศีล กส็ามารถอา้งคาํบาลอีกีแห่งหนึ[ง เวลาพระใหศี้ล
จบท่านก็สรุปทุกคร ัQงว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน                                                         

นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกวา่ บคุคลย่อมไปนิพพาน คอื นิพฺพตุ ึดว้ยศีล อา้ว! 
ถงึนิพพานไดด้ว้ยศีลแลว้นี[ กแ็สดงวา่ ยอมรบัวา่ศีลทาํใหไ้ปนิพพานได ้
พอแลว้ 

สาํหรบั สมาธิ กม็ตีวัอย่างคาํสอนมากมายที[จะยกมาอา้ง ถา้จะอา้ง
กนัแบบง่ายๆ ว่าสมาธิก็พอที[จะถึงนิพพาน ก็สามารถยกตวัอย่าง
นิพพานข ัQนตน้ๆ อย่างที[เรยีกวา่ นิโรธ[๕] 
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By contrast, Buddhism does not embrace these principles as 

such. Although it acknowledges the importance of faith, moral 

rules and vows, and concentration as indispensable factors in 

attaining the goal, yet they are not decisive factors. 

We have to be careful on this point. It is not the case that 

Buddhism disregards the importance of faith, moral rules and 

vows, and concentration. On the contrary, these are basic and 

indispensable factors. 

Regarding faith, the Buddha once said: Saddhāya tarati 

oghaṁ, meaning that a person can cross a torrent with faith. Then 

the question is crossing what torrent? Crossing the torrent of 

rebirth is crossing the cycle of rebirths, which means the person 

can free himself from endless suffering. This is evidence that the 

Buddha admits that we can be free of suffering through faith. With 

a casual view of this, we might say that mere faith will suffice. 

In the case of morality, we can cite another Pali expression. 

At the end of giving the training rules [to the lay devotees], the 

monk will conclude thus: Sīlena sugatiṁ yanti sīlena bhoga-

sampadā sīlena nibbutiṁ yanti. The Pali words say that 

individuals can attain nibbāna (i.e. nibbutiṁ) through morality. 

Well! nibbāna is attainable with training rules, which is an 

acknowledgement that moral principles enable a person to get to 

nibbāna. So morality alone should be enough. 

As for concentration, numerous instances of this in the 

Buddha’s teachings can be cited. If one is to make a simplistic 

claim that concentration is enough to get a person to nibbāna, one 

can cite as an example early stages of nibbāna called nirodha[5] 

(extinction of defilements). 



๓๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ในนิโรธ ๕ มวีกิขมัภนนิโรธเป็นขอ้แรก ไดฌ้านสมาบตัิ[๖] กถ็อืวา่
ถงึวกิขมัภนนิโรธ หรอืในพระไตรปิฎก ที[พระพทุธเจา้ตรสัเรื[องตทงัค-
นิพพาน และทฏิฐธมัมนิพพาน พระพทุธเจา้ยงัตรสัวา่ ปฐมฌานกต็าม 
ทตุยิฌานกต็าม จนกระท ั [งถงึเนวสญัญานาสญัญายตนะ ซึ[งเป็นสมาธิ
ในระดบัประณีต สูงขึQนไปโดยลาํดบันีQ แต่ละอย่างเป็นนิพพานไดโ้ดย
ปรยิาย พระองคต์รสัไวอ้ย่างนัQน แต่ยงัไมใ่ช่ตวัแทต้วัจรงิ 

พระพทุธศาสนาใหค้วามสาํคญัแก่หลกัธรรมเหลา่นัQน แต่พระองค์
ยํ Qาว่าปญัญานี[แหละเป็นตวัตดัสนิ ศรทัธาก็เพื[อปญัญา ศีลพรตก็เพื[อ
ประคบัประคองจนกระท ั [งเกดิปญัญา โดยเฉพาะศีลนัQนช่วยใหเ้กดิสมาธ ิ
สมาธกิต็อ้งนาํไปสู่ปญัญา ถา้ไมอ่ย่างนัQน กเ็ป็นเพยีงสมาธทิี[นาํไปสู่ภาวะ
ดื[มดํ [าทางจติเท่านัQน เป็นเรื[องของสมถะ ไมถ่งึนิพพาน 

ตกลงวา่ จะตอ้งใหถ้งึข ัQนสูงสุดคอืปญัญา มอีปุมาเหมอืนอย่างจะ
ตดัตน้ไม ้เราตอ้งมอีะไรบา้ง ขอใหค้ดิดู 

๑. เราจะตอ้งโนม้จติใจโนม้ตวัเขา้ไปหาการตดัตน้ไมน้ ัQน ใจเอาดว้ย
กบัการที[จะตดัตน้ไม ้แลว้มุง่เขา้ไปที[ตน้ไม ้

๒. ตอ้งมทีี[เหยยีบยนั ถา้ตวัเราไมม่ทีี[ยนั ไมม่ทีี[ยนืต ัQงตวัไว ้ เราก็
ทาํอะไรไมไ่ด ้

๓. ตอ้งมกีาํลงั ในการที[จะยกมดีขวานขึQนตดั 
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Of the five types of nirodha, vikkhambhananirodha 

(extinction by suppression) is the first. Attainment of jhāna and 

samāpatti[6] (deep meditative concentration) is regarded as having 

attained this extinction. Elsewhere in the Pali Canon, where the 

Buddha talks about tadaṅganibbāna (release by substitution of 

opposites) and diṭṭhidhammanibbāna (release in this very life), he 

says that paṭhama-jhāna (the first jhāna), or dutiya-jhāna (the 

second jhāna), up to nevasaññānāsaññāyatana (the base of neither 

perception nor non-perception), which refer to progressively finer 

and finer levels of concentration, each in a way is, figuratively 

speaking, a kind of nibbāna, but it is still not the real nibbāna. 

Buddhism places importance on those doctrinal principles, 

but the Buddha stresses that it is wisdom that is the decisive 

factor. Faith is meant to develop wisdom; moral rules and vows 

are to provide support to a person until wisdom arises. It is 

morality in particular that helps to give rise to concentration; then 

concentration in turn must lead to wisdom. Otherwise, it will only 

lead the mind into a state of mental absorption, which is a matter 

of samatha (tranquility), still short of nibbāna. 

Thus the goal is to reach the highest level, namely wisdom. 

It can be compared to cutting a tree. Let us think of what we need 

for this task: 

1. We must get our body and mind incline toward cutting the 

tree. When the mind gives its support, we set off toward the tree. 

2. We must secure a firm footing; if we have nothing for a 

support or nothing to stand on, we can do nothing. 

3. We must have enough strength to lift an ax or a machete 

to cut the tree. 



๔๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

๔. ตอ้งมมีดีขวานที[คม หรอือปุกรณท์ี[ใชต้ดัได ้
ในอปุมานีQ การหนัหนา้มุง่เขา้ไปหาสิ[งนัQน กค็อื ศรทัธา พืQนดนิที[

เหยยีบยนัก็ตรงกบัที[พระพทุธเจา้ตรสัไวเ้สมอว่า ศีล เปรียบเหมอืน
พืQนดนิเป็นที[เหยยีบยนั ทาํใหเ้ราทาํงานการได ้ ประการที[ ๓ เรี[ยวแรง
กาํลงัของเราในการหยบิยกมดีขวานขึQนมาตดั นั [นก็คือ สมาธิ แลว้
สุดทา้ยตวัมดี หรอืขวานที[คมนัQนกค็อื ปญัญา 

ตวัที[ตดั ที[ทาํใหข้าดทาํใหห้ลดุ ทาํใหส้าํเรจ็กจิ คอือะไร คอืมดี
หรอืขวาน มดีขวานนัQนเป็นตวัตดั ทาํใหง้านสาํเรจ็บรรลจุดุหมาย แต่ถา้
เราไมม่สีามอย่างแรก ท ัQงที[มมีดีมขีวานเรากต็ดัไมไ่ด ้ เพราะฉะนัQน สาม
อย่างแรกกข็าดไมไ่ด ้แต่ตวัตดัสนิคอือนัที[สี[ ไดแ้ก่ตวัปญัญา  

พระพทุธศาสนาสอนวา่ ปญัญาเป็นตวัตดัสนิ จงึถอืวา่ปญัญาเป็น
คุณธรรมสาํคญั เป็นเอก ปญัญาในข ัQนสูงสุดคือ ปญัญาในข ัQนที[จะ
ทาํงานรูเ้ท่าทนัสจัธรรม ที[จะตดัสงัโยชนเ์ครื[องผูกมดัตวัไวก้บัวฏัฏสงสาร 
ไวก้บัความทกุข ์ไดแ้ก่ปญัญาที[มชีื[อเรยีกเฉพาะวา่ วิปัสสนา  

วปิสัสนากค็อืปญัญานั [นแหละ แต่เป็นปญัญาในระดบัหนึ[งประเภท
หนึ[ง ทาํหนา้ที[อย่างหนึ[ง ซึ[งเราเรยีกชื[อเฉพาะวา่เป็นวปิสัสนา 

วปิสัสนานีQ เป็นขอ้ปฏบิตัจิาํเพาะในพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัQน 
จงึบอกว่า ปญัญา โดยเฉพาะที[เรียกชื[อว่า วปิสัสนานีQ  เป็นลกัษณะ
พเิศษของพระพทุธศาสนา มเีฉพาะในพระพทุธศาสนา 
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4.  We must have an ax or a machete with a sharp blade, or 

any tool that can be used for cutting. 

In this analogy, the setting off toward something is faith; 

the ground on which we secure our footing is morality, which 

figures in the simile the Buddha uses: morality is like the ground 

where we can plant our feet securely and carry out our task. The 

third point is our strength in lifting an ax or a machete to do the 

cutting, which is concentration. Finally, the sharp blade of the ax 

or the machete is wisdom. 

What is it that cuts, separates, breaks off, and accomplishes 

the task? It is the ax or the machete. The ax or the machete is 

instrumental in the cutting and achieving the goal. Nevertheless, 

without the first three requisites, though we possess an ax or a 

machete, we cannot cut. Therefore, the first three items are 

indispensable, but the decisive factor is the fourth one, namely 

wisdom. 

Buddhism teaches that wisdom is the decisive factor; 

wisdom is therefore considered an attribute of utmost importance, 

the primary attribute. Wisdom at its highest level is the kind that 

can work for a thorough understanding of the truth to cut fetters 

that bind man to the cycle of rebirths, and to suffering. Wisdom at 

this level is called by a specific term vipassanā (insight). 

Vipassanā is none other than wisdom, but it is wisdom at a 

particular level, a particular type of wisdom that has a particular 

function. We then specifically call it vipassanā. 

Vipassanā is a practice specifically found in Buddhism. 

Therefore, wisdom, especially the kind called vipassanā, is a 

distinctive characteristic, peculiar only to Buddhism. 



๔๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ปญัญานีQ เป็นแกนกลางที[รอ้ยประสานอยู่ในหลกัพระพทุธศาสนา 
ที[พระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นที[ต่างๆ อย่างเช่นหลกัการท ั [วไปที[ตรสัไวใ้นคาถา
วา่ พหุ! เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เป็นตน้  

คาถานีQมใีจความวา่ คนท ัQงหลายถกูภยัคอืความกลวั คุกคามแลว้ 
ย่อมยดึถอืสิ[งท ัQงหลายมากมายเป็นสรณะ เช่นยดึเอาเจา้ป่าเจา้เขาตน้ไม ้
ศกัดิeสทิธิe เป็นที[พึ[ง แต่สิ[งเหลา่นัQน ไมใ่ช่สรณะอนัเกษม คนยดึเอาสิ[ง
เหลา่นัQนเป็นสรณะแลว้ ไมส่ามารถพน้จากทกุขท์ ัQงปวงได ้

ส่วนผูใ้ดถงึพระรตันตรยั ยดึเอาพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะแลว้ มองเหน็อริยสจัจ ์ ๔ คือพจิารณาดว้ยปญัญารูเ้ขา้ใจ
สจัธรรม รูจ้กัทกุข ์ รูต้วัปญัหา รูเ้หตขุองปญัหา รูจ้กัจดุหมายของ
ตนเองที[เป็นความดบัทกุขแ์ลว้ ปฏบิตัติามมรรคาที[ถกูตอ้ง ซึ[งเป็นทาง
สายกลาง ดบัทกุขไ์ด ้อนันัQนจงึจะเป็นสรณะที[แทจ้รงิ อนัเกษม 

เรื[องพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์หรอืสรณะ ๓ นีQมคีวามหมาย
อย่างไร เป็นเรื[องที[จะตอ้งทาํความเขา้ใจกนัต่อไปใหช้ดัเจน อย่างนอ้ย
จะตอ้งเขา้ใจวา่การยดึถอืพระรตันตรยัเป็นสรณะ จะนาํไปสู่การมองเหน็
อรยิสจัจ ์๔ อย่างไร 

แต่ในที[นีQตอ้งการพดูแค่ใหเ้หน็วา่ท่านเนน้ความสาํคญัของปญัญา 
และปญัญาโดยเฉพาะข ัQนที[ทาํลายกเิลส คอื วปิสัสนา 



Characteristics of Buddhism 41  

This kind of wisdom is central to Buddhism, the core that 

strings and binds its tenets together. The Buddha mentions this in 

many places. For instance, he states the general principle in a 

verse as follows: Bahuṁ ve saraṇaṁ yanti pabbatāni vanāni ca. 

The meaning of the verse is this: people threatened by fear 

will seek refuge in diverse things, such as guardian spirits of 

forests, guardian spirits of mountains, and sacred trees. But those 

entities are not secure refuges. People who cling to them as 

refuges cannot free themselves from all sufferings. 

But those who have gone to the Triple Gem and taken the 

Buddha, the Dhamma, and the Sangha as their refuges, see the 

four Noble Truths, i.e. reflecting with wisdom, they know and 

understand the absolute truth, recognizing suffering, knowing the 

problem and its cause, and recognizing their own goal—which is 

the cessation of suffering—and then they follow the right path—

which is the Middle Way that can lead to the cessation of 

suffering. That indeed is the true refuge that is secure.  

As for the meaning of the Three Refuges—the Buddha, the 

Dhamma, the Sangha—it is what we have to make totally clear 

later. At least there should be some understanding as to how 

seeking refuge in the Triple Gem can lead to seeing the four 

Noble Truths. 

Here, however, I only want to point out that the Buddha 

places great emphasis on the importance of wisdom and 

specifically the kind of wisdom at the level of destroying 

defilements—which is vipassanā. 

 



๔๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๘ 
สอนหลักอนัตตา 

 
ลกัษณะที[ ๘ พระพทุธศาสนาประกาศหลกัสาํคญัเกี[ยวกบัความ

จรงิของสิ[งท ัQงหลาย หรอืของสภาวธรรมต่างๆ เรยีกวา่หลกั อนัตตา 
หลกัอนตัตานีQเป็นหลกัที[ใหม ่ ไมเ่คยมผูีค้น้พบมาก่อน ความยดึ

ตดิในอตัตาหรอืตวัตน เป็นสิ[งที[ฝงัลกึแนบแน่นในจติใจมนุษยเ์ป็นอย่าง
มาก มนุษยจ์ะรกัษา หวงแหนความรูส้กึผูกพนัในอตัตานีQ ไว ้ อย่าง
เหนียวแน่นที[สุดเท่าที[จะทาํได ้

แมแ้ต่เมื[อหนัมาคน้ควา้สจัธรรมในทางศาสนา เขากจ็ะตอ้งเพยีร
พยายามที[จะรกัษาอตัตานีQ ไวใ้หไ้ด ้ เพราะฉะนัQน นกัคิดท ัQงหลายจึง
พฒันาภาพอตัตาที[ยดึไวน้ ัQนใหป้ระณีตยิ[งขึQนไปโดยลาํดบั 

จะเหน็ว่า ในศาสนาต่างๆ มแีต่คาํสอนที[ใหพ้ยายามเขา้หาอตัตา 
เขา้ถงึอตัตา ปรากฏวา่มศีาสนาเดยีวคอืพระพทุธศาสนาเท่านัQน ที[สอน
หลกัอนตัตา ที[ประกาศวา่ในที[สุดแลว้สิ[งท ัQงหลายไมใ่ช่อตัตา ไมส่ามารถ
ยดึถอืเป็นอตัตาได ้

พระอรรถกถาจารยบ์อกว่า ศาสดาต่างๆ ในหลายศาสนา รูห้ลกั
อนิจจงัแลว้ รูห้ลกัทกุขงัแลว้ เพราะฉะนัQน หลกัอนิจจงั และทกุขงัจงึมี
ในศาสนาอื[นที[มคีวามกา้วหนา้ในทางสตปิญัญาดว้ย แต่ไม่มศีาสนาใด
อื[นที[ประกาศหลกัอนตัตา ฉะนัQน พระพทุธศาสนาจงึเป็นหลกัคาํสอน
เดยีว ที[ทวนกระแส ยอ้นทางของจติใจ สลายความยดึติดหวงแหน
ของมนุษย ์
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Characteristic No. 8 

Buddhism teaches the principle of non-self. 

CHARACTERISTIC NO. 8. Buddhism proclaims an important 

principle regarding the truth about all things or all natural 

phenomena, called the principle of anattā (non-self). 

The principle of non-self is novel; no one had discovered it 

[prior to the Buddha]. Attachment to ego or self has been firmly 

buried deep in the human mind. Humans will closely and jealously 

guard their attachment to self as best as they possibly can. 

Even when they turn to seek the absolute truth in their 

religion, they will try hard to preserve this self. Thus, the image 

of self that humans cling to has been developed by thinkers 

[throughout the ages] to become more and more refined. 

We can see that various religions will only teach their 

followers to try to seek and get to self. It turns out that Buddhism 

is the only religion that teaches the principle of non-self, which 

makes known that ultimately all things are not self and cannot be 

clung to as self. 

The traditional Buddhist commentators say that founders of 

several religions have been able to recognize the doctrines of 

impermanence and suffering, so these two doctrines also feature 

in other religions that are intellectually advanced; but none of 

them proclaims the doctrine of non-self. Therefore, Buddhism is 

the only religion whose teaching goes against the current and 

reverses the mental process, dissolving man’s attachment to and 

jealousy [of self]. 



๔๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

การที[จะมองเห็นสภาวะที[เป็นอนตัตานีQ  บ่งบอกถึงการที[ตอ้งมี
ปญัญา คือการมปีญัญารูเ้ท่าทนัคติธรรมดา เหน็แจง้ความจริงของสิ[ง
ท ัQงหลายที[ดาํรงอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมนั อนัมอียู่ตามสภาวะ 
ไมม่ใีครที[จะไปเป็นเจา้ของ ส ั [งบงัคบัใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาได ้ ไมว่า่
จะเป็นรูปธรรมหรอืนามธรรม แมก้ระท ั [งนิพพาน 

ที[เหน็ไดง้า่ยกค็อื สิ[งท ัQงหลายท ั [วๆ ไป ที[เรยีกวา่สงัขาร หรอืเอาคาํ
คุน้ๆ คือขนัธ ์ ๕ สิ[งเหล่านีQก็เป็นไปตามธรรมดาของมนั คือ มนัไม่
เป็นไปตามใจชอบหรอืตามใจอยากของใคร แต่มนัเป็นไปตามเหตปุจัจยั 

ในขนัธ ์ ๕ นัQน ไม่มตีวัคงที[ ที[เป็นตวับนัดาลเป็นตวับงัคบัสิ[ง
ท ัQงหลายใหเ้ป็นไปอย่างใดอย่างหนึ[ง แต่มนัประกอบขึQนจากปจัจยัย่อยๆ 
มาประมวลกนัเขา้ และปจัจยัต่างๆ แต่ละอย่างนัQน อาศยัสมัพนัธซ์ึ[งกนั
และกนั แลว้กเ็ป็นไปตามเหตปุจัจยั 

ในความสมัพนัธซ์ึ[งกนัและกนันัQน ไมม่สีิ[งโดยลาํพงัตวัของมนัเอง 
ไมม่ใีครหรอือะไรจะเป็นเจา้ของครอบครองหรอืส ั [งบงัคบับญัชามนัได ้ นีQ
คอืหลกัความจรงิที[เรยีกวา่อนตัตา ในระดบัของสงัขารท ั [วไป 

 การไม่ยดึติดในอตัตา จะไปสมัพนัธก์บัหลกัที[ไม่ใหย้ดึติดถอื
ม ั [นดว้ยความปรารถนาของตวัตน แต่ใหรู้เ้ท่าทนัวา่ สิ[งท ัQงหลายนัQน เรา
จะใหเ้ป็นอย่างนัQนอย่างนีQตามความปรารถนาไม่ได ้ คือเราจะเอาความ
ปรารถนาของตวัตนนีQ  ไปบงัคบัสิ[งท ัQงหลายใหเ้ป็นไปตามที[เราตอ้งการ
ไมไ่ด ้ เพราะวา่สิ[งท ัQงหลายดาํรงอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมนั คอื
ดาํรงอยู่ตามสภาวะอย่างนัQนๆ หรอืไมก่เ็ป็นไปตามเหตปุจัจยัของมนั ซึ[ง
เราจะตอ้งเรยีนรูเ้หตปุจัจยัของมนั แลว้ไปทาํไปแกท้ี[เหตปุจัจยั 
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To be able to see nature as being non-self implicates the 

possession of wisdom; that is, having the wisdom with which one 

gains a thorough knowledge of the course of nature, clearly sees 

the fact of all things that they exist and are subject to their nature— 

existing as they naturally are without there being any owner who 

can force them to comply with his wishes, be it materiality, 

mentality, or even nibbāna. 

What can be easily seen is that things in general, called 

saṅkhāra (compounded things), or, to use the familiar term, the 

five aggregates (khandha), are subject to their nature. That is, 

they do not conform to the whim or wishes of anyone, but are 

subject to causes and conditions. 

In the five aggregates, there is not any constant agent that 

forces things to go in one way or another. But they are made up 

of various smaller factors, which are all interdependent and 

subject to causes and conditions. 

In that interdependent relationship, not anything on its own, 

nobody or nothing else can possess or command it. This is the 

doctrine of the truth called anattā at the level of compounded 

things in general. 

Detachment from self is related to the doctrine that rules 

against attachment or clinging through self’s wishes, but that urges 

thorough understanding that all things do not obey self’s wishes. 

That is, we cannot impose self’s wishes on things to have them 

comply to what we want them to be because they exist and are 

subject to their nature. That is, things exist the way they naturally 

are, or alternatively are subject to their causes and conditions. We 

have to find out about them and then proceed to act upon or rectify 

those causes and conditions instead. 



๔๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

อนตัตานีQจะโยงไปหาหลกัสาํคญัของพระพทุธศาสนาในขอ้ต่อไปดว้ย 
พงึสงัเกตวา่ ในพระพทุธศาสนา ท่านสอนเรื[องการทาํลายความเหน็

ผดิเกี[ยวกบัอตัตานีQมากมาย จะเป็นพระโสดาบนั กต็อ้งทาํลายสกักายทฏิฐ ิ
คอืความเหน็วา่เป็นตวัของตนได ้ตอ้งถอนอตัตานุทฏิฐคิอืความตามเหน็
วา่เป็นตวัเป็นตนได ้ ตอ้งถอนอตัตวาทปุาทานคอืการยดึม ั [นในความถอื
ตวัตนได ้

อนันีQแสดงวา่หลกัอนตัตามคีวามสาํคญัเป็นอย่างมาก เป็นหลกัการ
ที[จะนาํใหเ้ขา้ถงึจดุหมายของพระพทุธศาสนา ผูท้ี[จะเขา้ถงึจดุหมายของ
พระพทุธศาสนา จะตอ้งมปีญัญาถงึข ัQนเหน็ความเป็นอนตัตานีQ 
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This doctrine of non-self is also linked to another important 

doctrine of Buddhism in the next item. 

It should be noted that the Buddha devoted much of his 

teaching to destroying the false view of self. For instance, in 

order to become a sotāpanna (stream-enterer), one has to destroy 

sakkāyadiṭṭhi, or self-identification view, to withdraw from attā-

nudiṭṭhi, or persistent view of self, and to withdraw from 

attavādupādāna, or clinging to belief in self. 

This indicates that the doctrine of non-self is of paramount 

importance; it is the principle that will lead one to the goal of 

Buddhism. Whoever wants to attain the goal has to possess 

wisdom at the level of recognizing the state of non-self. 

 



๔๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๙ 
มองตามเหตปัุจจัย 

 
ลกัษณะที[ ๙ พระพทุธศาสนามลีกัษณะขอ้ต่อไปที[คลา้ยกบัหลกั

อนตัตา คือการมทีศันคติที[มองสิ[งท ัQงหลายตามความสมัพนัธแ์ห่งเหตุ
ปจัจยั 

ไดพ้ดูแลว้วา่ หลกัอนตัตานัQน ในระดบัของสงัขตธรรม โยงมาหา
หลกัความเป็นไปตามเหตปุจัจยั ซึ[งบง่ชีQวา่ สิ[งท ัQงหลายไมม่อียู่โดยลาํพงั
ตน แต่องิอาศยัซึ[งกนัและกนั เป็นไปตามเหตปุจัจยั คลา้ยๆ กบั
หลกัสมัพทัธภาพ (relativity) ในพระพทุธศาสนาหลกันีQ กค็อื อทิปั-
ปจัจยตา ที[นิยมเรยีกวา่ ปฏจิจสมปุบาท 

ความสมัพนัธห์รอืความเป็นไปตามเหตปุจัจยันีQ เป็นหลกัสาํคญั
ของวปิสัสนาดว้ย การปฏบิตัใิหป้ญัญาเหน็แจง้เกดิเป็นวปิสัสนานัQน จะ
ทาํใหม้องเห็นความเป็นไปตามเหตุปจัจยันีQ  และหลกัปฏจิจสมปุบาท 
หรอือทิปัปจัจยตานีQ ก็เป็นภูมธิรรมของวปิสัสนา เรยีกว่าวปิสัสนาภูมิ
อย่างหนึ[ง 

ธรรมท ัQงหลายนัQน สมัพนัธซ์ึ[งกนัและกนั เช่นขนัธ ์๕ เมื[อวเิคราะห์
แยกแยะองคป์ระกอบออกไป กท็าํใหเ้หน็ความเป็นไปตามเหตปุจัจยั และ
รูว้า่ ขนัธ ์๕ นัQนกเ็ป็นไปตามหลกัอทิปัปจัจยตานีQเอง 
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Characteristic No. 9 

Buddhism looks at things in light of causes and conditions. 

CHARACTERISTIC NO. 9. The next characteristic of Buddhism 

is similar to the doctrine of non-self; that is, having an attitude 

that views things in light of their relationship of causes and 

conditions. 

As mentioned earlier, the doctrine of non-self at the level of 

compounded things comes to be linked to the doctrine of being 

subject to causes and conditions. This is an indication that things 

do not exist by themselves, but are dependent on one another 

according to causes and conditions, which is similar to the 

principle of relativity. In Buddhism, this doctrine is called 

idappaccayatā (specific conditionality), popularly known as 

paṭiccasamuppāda (dependent origination). 

The relationship of, or the state of being subject to, causes 

and conditions is also the core doctrine of insight. Practice to 

enable wisdom to see thoroughly until it develops into insight 

will make one see the state of being subject to causes and 

conditions. Paṭiccasamuppāda or idappaccayatā is one of the 

grounds for establishing insight, called vipassanābhūmi. 

All phenomena are interrelated; for instance, the analysis of 

the components of the five aggregates enables one to see the state 

of being subject to causes and conditions and realize that the five 

aggregates are in fact subject to the law of idappaccayatā. 



๔๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

หลกัความสมัพนัธท์ี[เป็นไปตามเหตปุจัจยันีQแหละ เป็นหลกัที[แสดง
ลกัษณะสาํคญัอย่างหนึ[งของพระพทุธศาสนา ถงึข ัQนที[พระพทุธเจา้เคย
ตรสัวา่ การเหน็ปฏจิจสมปุบาทนัQนแหละคอืการเหน็ธรรม ตามพทุธพจน์
ที[ว่า “ผูใ้ดเหน็ปฏจิจสมปุบาท ผูน้ ั @นเหน็ธรรม ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ั @น
เหน็ปฏจิจสมปุบาท” 

อย่างนอ้ยชาวพทุธจะตอ้งมทีศันคติ ที[มองสิ[งท ัQงหลายตามเหตุ
ปจัจยั แมแ้ต่เรื[องกรรม กส็อนใหเ้รามทีศันคตหิรอืท่าทนีีQ 

กรรมนัQนกค็อืหลกัของความเป็นไปตามเหตปุจัจยั ในแงท่ี[เกี[ยวกบั
การกระทาํของมนุษย ์การกระทาํของมนุษย ์กเ็ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ห่ง
ความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกนั คือกระทาํเหตุอย่างนีQ  เมื[อปจัจยั
พร ั [งพรอ้ม ก็เกิดผลอย่างนีQ แต่จาํกดัเฉพาะในแงก่ารกระทาํของมนุษย ์
เรยีกวา่หลกักรรม หรอื กรรมนิยาม 

ถา้เป็นหลกัเหตุปจัจยัท ั [วไป เรียกว่า ธรรมนิยาม หลกัเรื[อง
ปฏจิจสมปุบาทก็ตาม เรื[องไตรลกัษณ์ก็ตาม พระพทุธเจา้ตรสัเรียกว่า
เป็นธรรมนิยาม คอืเป็นกฎเกณฑแ์ห่งธรรม โดยเฉพาะความเป็นไปตาม
ธรรมดาแห่งเหตปุจัจยันัQนเอง 
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The doctrine of relationship as being subject to causes and 

conditions is so important a characteristic of Buddhism that the 

Buddha once said that seeing dependent origination is seeing the 

Dhamma, as attested by his utterance thus: “Whoever sees 

dependent origination sees the Dhamma; whoever sees the 

Dhamma sees dependent origination.” 

Buddhists must at least possess an attitude that views things 

according to their causes and conditions; even with regard to 

kamma, the Buddha teaches us to have this attitude or stance. 

Kamma is the principle of the state of being subject to 

causes and conditions in connection with human action. Human 

action is also subject to the law of cause and effect. That is, an 

action carried out for such a cause, when conditions are all in 

force, will derive such a result. The principle confined to human 

action in particular is called the law of kamma or kammaniyāma. 

The doctrine of causes and conditions in general is called 

dhammaniyāma. The Buddha refers to the law of dependent 

origination and the law of the three characteristics as dhamma-

niyāma; that is, they constitute the law of nature, particularly the 

state of being subject to the nature of causes and conditions. 

 



๔๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๐ 
เชื2อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนา 

 
ลกัษณะที[ ๑๐ พระพุทธศาสนามลีกัษณะสาํคญัอย่างหนึ[งคือ 

ยนืยนัในศกัยภาพสูงสุดของมนุษย ์
“ศกัยภาพ” เป็นศพัทส์มยัใหม่ ที[ยืมมาใช ้ เดิมนัQนเราพูดว่า 

มนุษยเ์ป็นสตัวท์ี[ฝึกได ้
พระพทุธศาสนายอมรบัความสาํคญัของมนุษยว์า่มภีาวะเป็นสตัว ์

ที[ฝึกได ้และฝึกไดจ้นถงึข ัQนเป็นสตัวป์ระเสรฐิ 
มองอกีแงห่นึ[ง กว็า่ มนุษยเ์ป็นสตัวท์ี[ตอ้งฝึก และจะประเสรฐิสุด

ไดด้ว้ยการฝึก มนุษยจ์งึมศีกัยภาพสูงสุดในการฝึก ซึ[งหมายถงึการ
พฒันาตน 

ถา้มนุษยไ์มพ่ฒันาตน หรอืไมฝึ่กตนแลว้ กจ็ะเป็นสตัวท์ี[ตํ [าทราม
ที[สุด มนุษยแ์พส้ตัวด์ริจัฉานในดา้นสญัชาตญาณ สตัวด์ริจัฉานท ัQงหลาย
ส่วนมาก พอเกดิมากด็าํรงชวีติไดด้ว้ยสญัชาตญาณ มนัอยู่กบัพอ่แมนิ่ด
เดยีว กรู็จ้กัเป็นอยู่ รูจ้กัหากนิ ดาํรงชวีติไดเ้ลย 

ส่วนมนุษยน์ ัQนไมไ่ดเ้รื[อง ทาํไมไ่ดส้กัอย่าง ถา้ปลอ่ยกแ็ทบจะตาย
ทนัท ีตอ้งเอาใจใส่เลีQยงดู ฝึกสอน จงึอยู่รอดและเจรญิเตบิโตได ้นบัวา่
ตรงกนัขา้ม 

แต่มนุษยม์ศีกัยภาพที[พฒันาตนได ้ เมื[อพฒันาแลว้ก็เป็นสตัวท์ี[
ประเสรฐิสุด สตัวอ์ื[นนัQนพฒันาได ้ อย่างเก่งแค่เป็นละครสตัว ์ หรอืเอา
มาใหม้นุษยใ์ชง้าน เป็นไดส้องอย่าง 
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Characteristic No. 10 

Buddhism believes that man becomes noble 

by training and development. 

CHARACTERISTIC NO. 10. One important characteristic of 

Buddhism is that it affirms the highest potential of humans. 

“Potential” is a modern term borrowed into use. In former 

days, we would say that man was trainable. 

Buddhism acknowledges man’s importance for his potentiality 

for training and his capability of being trained to the level of a 

noble being. 

From another angle, it holds that human beings have to be 

trained and will become most noble through training. Therefore, 

humans have the highest potential for training, i.e. for developing 

themselves. 

If humans do not develop or train themselves, they will be 

the lowest kind of creature. Humans are worse off than animals in 

terms of instinct. As soon as animals are born, most of them can 

survive by their instinct. After living with their parents for a short 

while, they know how to live, know how to forage for food, and 

then can manage to live. 

As for humans, they are good at nothing, totally helpless. If 

they are abandoned at birth, they will almost certainly die 

instantly. They need to be looked after and trained to survive and 

grow up, which is just the opposite of animals. 

Nevertheless, humans have the potential to develop them-

selves. When fully developed, they are the noblest of beings. 

Other animals can be developed, but the best they can do is to 

perform in a circus or to be put to work for humans—only these 

two alternatives. 



๔๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

แต่วา่ที[จรงิ ถงึเป็นละครสตัวก์ค็อืใหม้นุษยเ์อามาใชง้านนั [นแหละ 
ไดอ้ย่างดกีใ็หม้นุษยใ์ชง้าน เอามาเป็นลงิขึQนตน้มะพรา้วบา้ง เอามาเป็น
ชา้งลากซุงบา้ง เป็นมา้ลากรถ หรอืขี[เดนิทางไกลบา้ง เป็นสุนขัตาํรวจ
บา้ง ฯลฯ และที[ฝึกใหท้าํอย่างนัQนได ้กต็อ้งอาศยัมนุษยฝึ์กให ้

แต่มนุษยน์ ัQนฝึกตนเองได ้ และฝึกแลว้ประเสรฐิสุด ดงัพทุธพจน์
วา่ ทนฺโต เสฏ#โ$ มนุสฺเสสุ ผูท้ี[ฝึกแลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิสุดในหมูม่นุษย ์
และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏ#โ$ เทวมานุเส “ผูท้ี[ถงึพรอ้มดว้ยวชิชา
และจรณะ คอืฝึกดแีลว้นีQ ประเสรฐิสุดท ัQงในหมูเ่ทพ และบรรดามนุษย”์ 
คอื ไมเ่ฉพาะระหวา่งมนุษยเ์ท่านัQน แมแ้ต่กบัเทพท ัQงหลาย มนุษยท์ี[ฝึกดี
แลว้กย็งัสูงกวา่ 

อกีแห่งหนึ[งที[น่าจดจาํมากว่า มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ 

สมาหิตํ  ... เทวาป' นมสฺสนฺติ บอกวา่ “พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท ัQงที[เป็น
มนุษยนี์Q แต่ฝึกพระองคด์แีลว้ แมเ้ทพท ัQงหลายกน็อ้มนมสัการ” 

มคีาถาพทุธภาษติมากมายที[ตรสัยํ Qาวา่ บคุคลที[ฝึกตนดแีลว้ พฒันา
ศกัยภาพดแีลว้ แมแ้ต่เทวดาและพรหมกเ็คารพบูชา 

พระพุทธเจา้ไดท้รงทาํกิจสาํคญัอย่างหนึ[ง คือ การประกาศ
อสิรภาพใหแ้ก่มนุษย ์

ในสมยัพทุธกาลนัQน มนุษยพ์ากนัฝากชวีติจติใจ มอบชะตากรรม
ของตนใหแ้ก่เทพท ัQงหลาย ถอืวา่เทพเจา้ท ัQงหลายเป็นผูบ้นัดาลชะตากรรม
ของมนุษย ์มนุษยม์หีนา้ที[บวงสรวงออ้นวอน ทาํการสงัเวยต่างๆ ขอรอ้ง
เทพเจา้ใหย้กเวน้ปลดเปลืQอง ใหพ้น้จากโทษเคราะหต่์างๆ และขอให ้
อาํนวยลาภผล ประทานรางวลัสิ[งที[ตอ้งการ จนถงึกบัมกีารบูชายญั เอา
มนุษยเ์อาสตัวม์าฆ่าบูชาเทพเจา้ 
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In fact, even serving as performing animals is also being 

put to work for humans. The best they can achieve is to be made 

to work for humans—to be monkeys for climbing up coconut 

palms, to be elephants for pulling logs, to be horses for pulling 

carts or for riding long distances, to be police dogs, etc. Even so, 

animals have to depend on humans to train them for those tasks. 

But humans can train themselves and become most noble 

after training, as in the Buddha’s words: Danto seṭṭho manussesu, 

“Those who have been trained are the noblest among humans;” and 

Vijjācaraṇasampanno so seṭṭho devamānuse, “Those who have 

perfected true knowledge and conduct, i.e. well trained, are the 

noblest among deities and humans.” That is, well-trained humans 

are superior not only to humans but also to deities. 

Another saying that is very worth keeping in mind is this: 

Manussabhūtaṁ sambuddhaṁ attadantaṁ samāhitaṁ … devāpi 

namassanti, “The Buddha, despite being human, has trained 

himself so perfectly that even deities pay homage to him.” 

Several verses and sayings of the Buddha stress the point 

that humans who have trained themselves well and developed 

their full potential are respected by deities and Brahmas. 

The Buddha has accomplished a very important task, i.e. 

making a declaration of independence for humankind. 

In the Buddha’s time, people entrusted their lives, spirits, 

and fate to gods, believing that human destiny was in gods’ hands 

and it was the duty of humans to worship gods with offerings, 

pray, make sacrifices, beg to be excused, relieved, and saved 

from punishments and misfortunes, and to be granted gains, 

rewards and what they wished for. They even went so far as to 

kill humans and animals as sacrifices to the gods. 



๔๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พอพระพทุธเจา้ประสูติ พระองคก์็ทรงประกาศอิสรภาพใหแ้ก่
มนุษยท์นัท ี ทรงเปลง่อาสภวิาจาวา่ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโ$หมสฺมิ 

โลกสฺส เสฏโ$หมสฺมิ โลกสฺส “เราเป็นผูเ้ลศิ เป็นพี[ใหญ่ เป็นผูป้ระเสรฐิ
แห่งโลก” 

นี[คอืวาจาประกาศอสิรภาพของมนุษย ์ ที[พระพทุธเจา้ประกาศแทน
มนุษยท์ ัQงหลาย บอกใหรู้ว้า่ ต่อไปนีQมนุษยม์อีสิรภาพแลว้ เราเป็นสตัวท์ี[
ฝึกได ้ พฒันาได ้ ไมต่อ้งฝากชะตากรรมไวก้บัเทพเจา้ ไมต่อ้งบวงสรวง
ออ้นวอนรอใหเ้ทวดาโปรดปราน 

ถา้เราฝึกตนเอง แมแ้ต่เทวฤทธิe มนุษยก์ม็ไีด ้มนุษยท์ี[ฝึกแลว้ มี
มนุษยฤทธิeที[ประเสรฐิ เหนือกวา่เทวฤทธิe เพราะฉะนัQน อย่าไดป้ระมาท
ศกัยภาพของตนเอง 

มนุษยน์ ัQนมีความโนม้เอียงอย่างหนึ[ง คือ คอยจะประมาทใน
ศกัยภาพของตนเอง จงึมวัหวงัพึ[งปจัจยัภายนอก 

พระพุทธเจา้ทรงนาํทางไวแ้ลว้ใหเ้รานบัถือตนเอง แต่อย่าหยิ[ง
ลาํพอง อย่านึกวา่เราเป็นมนุษยป์ระเสรฐิแลว้ แต่ตอ้งระลกึที[จะฝึกฝน
ตอ้งพฒันาตนอยู่เสมอ การที[ถอืวา่ตนเองเป็นสตัวท์ี[จะตอ้งฝึกฝนพฒันา 
จะทาํใหเ้ราเป็นคนอ่อนนอ้มถอ่มตน พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราทกุคนอ่อน
นอ้มถอ่มตน เพราะเราเป็นสตัวท์ี[จะตอ้งฝึกตอ้งพฒันา 

แต่ในเวลาเดยีวกนันัQน พรอ้มกบัความอ่อนนอ้มถ่อมตน ก็จะมี
ความม ั [นใจในตนเองดว้ยวา่ เรามศีกัยภาพที[พฒันาได ้

นีQคือหลกัของพระพทุธศาสนา ที[พระพทุธองคไ์ดป้ระทานไวแ้ลว้ 
อนัเป็นไปตามสจัธรรม เราจะตอ้งยดึหลกัการนีQไวเ้ป็นสาํคญั 
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At birth, the Buddha instantly proclaimed independence for 

humankind. He forcefully uttered a bold statement thus: 

Aggohamasmi lokassa jeṭṭhohamasmi lokassa seṭṭhohamasmi 

lokassa, “I am the chief, the eldest, the noblest of the world.” 

This is the proclamation of freedom for humankind. The 

Buddha announces on behalf of all humans that from now on 

humans are free. We are beings that can be trained and developed. 

There is no need for us to entrust our destiny to gods or make 

offerings, pray, and wait for their favor. 

If humans train themselves, they can even acquire divine 

power. Trained humans possess human power that is superior to 

divine power. Therefore, one should not underestimate one’s own 

potential. 

One of man’s inclinations is his tendency to underestimate 

his own potential, and consequently keep pinning his hopes on 

external factors. 

The Buddha has already led the way, telling us to respect 

ourselves but not to become arrogant. He advises us not to count 

on our already being noble as humans, but to keep in mind that 

we have to develop ourselves constantly. Thinking that we are 

beings in need of training will make us humble. The Buddha 

teaches us all to be humble because we are beings that have to be 

trained and developed. 

Nevertheless, along with humility, we must also have con-

fidence in ourselves that we have potential for development. 

This is the core tenet of Buddhism, given to us by the 

Buddha, which follows the law of absolute truth. We have to 

adhere to this tenet with due respect. 



๕๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนาสอนว่า มนุษยพ์อเริ[มตน้เป็นชาวพทุธ ก็ตอ้งมี
โพธิสทัธา (เรยีกเตม็วา่ ตถาคตโพธิสทัธา) เชื[อในปญัญาตรสัรูข้องพระ
ตถาคต คอืเชื[อในปญัญาที[ทาํใหม้นุษยก์ลายเป็นพระพทุธเจา้ เรากต็อ้ง
พฒันาปญัญาของเราส ิ

ถา้เราพฒันาปญัญาแลว้ เรากเ็ป็นพระพทุธเจา้ได ้
ถา้เป็นพระพุทธเจา้ก่อนคนอื[น แลว้บาํเพ็ญพุทธกิจประกาศ

พระศาสนาดว้ย กเ็ป็นพระสมัมาสมัพทุธะ 
ถา้เป็นพระพุทธเจา้ดว้ยปญัญาคน้พบธรรมดว้ยตนเอง แต่ไม่

ประกาศธรรมท ั [วไป กเ็ป็นพระปจัเจกพทุธะ 
ถา้เป็นพระพทุธเจา้ตามอย่างพระสมัมาสมัพทุธเจา้ กเ็ป็นอนุพทุธะ 
แมแ้ต่ยงัไม่เป็นพระพทุธเจา้ที[ตดักิเลสไดส้ิQนเชิง แต่มคีวามรูด้ ี

ท่านยงัยกย่องใหเ้ป็นสุตพทุธะ 
เราทกุคนสามารถเป็นพทุธะได ้แต่ข ัQนแรกจะตอ้งมตีถาคตโพธสิทัธา 

เชื[อในปญัญาตรสัรูท้ี[ทาํใหม้นุษยก์ลายเป็นพทุธะนัQน 
พระพุทธเจา้ตรสัว่านีQ เป็นศรทัธาเบืQองแรกที[ชาวพุทธจะตอ้งมี 

เพราะฉะนัQน ชาวพทุธจะตอ้งเริ[มตน้ดว้ยการเชื[อในศกัยภาพของมนุษย์
ที[พฒันาได ้
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Buddhism teaches people that right from the start of their 

becoming Buddhists, they must have bodhisaddhā (tathāgata- 

bodhisaddhā in full), confidence in the enlightenment wisdom of 

the Thus-Gone One (the Buddha); i.e. confidence in the wisdom 

that enables a human to become a Buddha. Then we must develop 

our wisdom. 

If we have fully developed our wisdom, we can become 

Buddhas. 

One who becomes a Buddha before others and then also 

fulfills the duty of a Buddha, proclaiming his Dispensation, is a 

sammāsambuddha (Perfectly Enlightened One). 

One who becomes a Buddha, having discovered the 

Dhamma by wisdom on his own, but who does not proclaim the 

Dhamma publicly, is a paccekabuddha (Individually Enlightened 

One or private Buddha). 

One who becomes a Buddha by following the way of a 

Perfectly Enlightened One is an anubuddha (arahant disciple). 

Even one who has not yet attained the Buddhahood as he 

has not completely freed himself from defilements, but who are 

very learned, is still honored as a sutabuddha (disciple of great 

learning). 

Every one of us can become a Buddha. But first of all, we 

must have tathāgatabodhisaddhā, confidence in the enlighten-

ment wisdom that enables humans to become Buddhas. 

The Buddha says that this is the elemental kind of faith 

Buddhists must have. Therefore, Buddhists must begin with 

belief in human potential capable of being developed. 



๕๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

สาระสาํคญัของศกัยภาพกค็อืปญัญา ดงัที[วา่มปีญัญาซึ[งสามารถ
พฒันาจนกระท ั [งตรสัรูเ้ป็นพทุธะได ้ ซึ[งเป็นสตัวป์ระเสรฐิที[แมแ้ต่ทวยเทพ
และประดามนุษยท์ ัQงหลายตอ้งบูชา เป็น สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คอื
พระพทุธเจา้นัQน ท ัQงที[เป็นมนุษย ์ แต่ทรงเป็นศาสดาท ัQงของหมู่มนุษย ์
และของเหลา่เทวดา 

ชาวพทุธท ัQงหลายจะตอ้งจาํหลกัการนีQ ไว ้ และระลกึตระหนกัว่า 
มนุษยอ์ย่าดูถูกตนเอง ตอ้งม ั [นใจในตนเอง ตอ้งนบัถอืตนเองอย่างมี
ความอ่อนนอ้มถอ่มตน 

อนันีQคือลกัษณะของพระพทุธศาสนาที[ว่า เชื[อในศกัยภาพสูงสุด
ของมนุษยผู์เ้ป็นสตัวท์ี 7ฝึกได ้
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The essence of [human] potential is wisdom, as has been 

said that [a human being] has wisdom, which can be developed to 

the level of enlightenment, thereby becoming a Buddha—a noble 

being to whom even all deities and humans have to pay homage, 

as satthā devamanusānaṁ; that is, the Buddha, despite being 

human, is the teacher of both humans and deities. 

All Buddhists must bear this principle in mind, and remember 

and realize that humans must not look down on themselves; they 

must have confidence in themselves and must respect themselves 

while having a humble demeanor. 

This is another characteristic of Buddhism: belief in the 

highest potential of humans, who are trainable beings. 

 



๕๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๑ 
เป็นศาสนาแห่งการศกึษา 

ลกัษณะที[ ๑๑ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ที[นาํเอา
การศึกษาเขา้มาเป็นสาระสาํคญั เป็นเนืQอแทข้องการดาํเนินชวีติ และทาํ
ใหก้ารดาํเนินชวีติของมนุษยเ์ป็นการศึกษา 

หลกัการปฏิบตัิในพระพุทธศาสนาท ัQงหมดนัQน เรียกว่าอะไร 
เรียกว่ามรรค 

มรรค แปลวา่อะไร มรรค แปลวา่ทาง ทางคอืทางอะไร คอืทาง
ดาํเนินชวีติ ซึ[งไมใ่ช่ทางเดนิที[เป็นรูปธรรมอย่างถนนเท่านัQน 

พระพทุธเจา้ตรสัเรียกมรรคนีQอย่างหนึ[งว่าเป็น พฺรหฺมจริย หรือ 
พรหมจริยะ บางทเีราใชค้าํว่า พรหมจรรย ์ พรหมจริย = จริย คือ 
จริยธรรม + พรหม แปลวา่อนัประเสรฐิ มรรคหรอืทางดาํเนินชวีตินีQ เป็น 
พรหมจริยะ คอืเป็นจรยิธรรมอนัประเสรฐิ 

จริยธรรม แปลว่าอะไร จริย มาจาก จร ซึ[งแปลว่าเดนิ เช่น 
จราจร = เดนิไปเดนิมา พเนจร = เดนิไปในป่า จรไปโน่นจรไปนี7
เรยีกวา่ เดนิทาง เพราะฉะนัQน จร กค็อืเดนิทาง 

จริย แปลวา่การเดนิทาง การเดนิทางที[เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ เดนิทาง
ที[เป็นถนนเป็นตน้ แต่ถา้เดนิทางที[เป็นนามธรรม กค็อืเดนิทางชวีติ จริย 
กค็อืการเดนิทางชวีติ หรอืการดาํเนินชวีติ 
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Characteristic No. 11 

Buddhism is a religion of education. 

CHARACTERISTIC NO. 11. Buddhism is a religion of edu-

cation. It integrates education as the essential part or the true 

substance into the process of living, and makes the conduct of 

human life an education. 

What is the term for all the principles of practice in 

Buddhism? It’s magga. 

What does magga mean? It means a path. What kind of 

path? The path of life; it does not only refer to a path that is a 

concrete object like a road. 

The Buddha also calls this path by another term, brahma-

cariya, [for which] we sometimes use phrommachan [from the 

Sanskrit brahmacārya]. The [Pali] term brahmacariya is from 

cariya, i.e. cariyadhamma “ethical conduct” + brahma “noble.” This 

magga or path of life is brahmacariya, i.e. noble ethical conduct. 

What does cariyadhamma mean? Cariya derives from 

chorn “to walk” [Pali: cara]. For example, charachorn “traffic” 

means “to walk to and fro; to move about” [Pali: carācara < cara 

+ ācara]; phanechorn “to roam” means “to walk in a forest” 

[Pali: vanecara < vane + cara]; chorn pai noan chorn pai nee “to 

travel there and travel here” means “to journey.” Therefore, chorn 

[Pali: cara] is “to make a journey.” 

Cariya means “traveling.” A concrete kind of journey is, for 

example, traveling along a road. If it is a journey in abstract 

terms, then it is traveling along the path of life. Cariya is 

therefore life’s journey or a way of life. 



๕๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เพราะฉะนัQน จรยิธรรมกค็อืหลกัการดาํเนินชวีติ พรหม แปลวา่ที[
ประเสรฐิ รวมกนัเป็น พรหมจริย คอืหลกัการดาํเนินชวีติที[ประเสรฐิ ซึ[ง
ไดแ้ก่มรรคมอีงค ์ ๘ ประการอนัประเสรฐิ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้ มี
สมัมาสมาธเิป็นปรโิยสาน 

ทนีีQ สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ จดัเป็นพวกหนึ[งเรยีกวา่ปญัญา 
สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ จดัเป็นประเภทหนึ[ง

เรยีกวา่ศีล 
แลว้ก็สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จดัเป็นหมวดหนึ[ง

เรยีกวา่สมาธิ 
เป็นอนัว่า มรรคมอีงค ์ ๘ ประการนีQจดัเป็นประเภทไดส้าม 

เรยีกวา่ ศีล สมาธิ ปญัญา ซึ[งเรยีกชื[ออย่างหนึ[งวา่ ไตรสกิขา 
สิกขา นัQนแปลวา่ศึกษา สกฺิขา เป็นบาล ี สนัสกฤตเป็น ศิกฺษา 

เป็นไทยวา่ ศึกษา สกิขา กบั ศึกษา เป็นคาํเดยีวกนั ฉะนัQน หลกัปฏบิตัิ
ในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื[ออย่างหนึ[งว่าการศึกษา 

การศึกษา นีQมอีงคป์ระกอบ ๓ ส่วน คอื ศีล สมาธ ิปญัญา ซึ[งก็
คอืการประมวลองคป์ระกอบของมรรคมอีงค ์๘ 
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Thus, cariyadhamma is the principle governing one’s way 

of life. When it is combined with brahma, which means noble, to 

form brahmacariya, [the compound word] refers to the principle 

of a noble way of life, namely the Noble Eightfold Path, which 

commences with sammādiṭṭhi (right view), and concludes with 

sammāsamādhi (right concentration). 

Sammādiṭṭhi (right view) and sammāsaṅkappa (right speech), 

are organized into one group as paññā (wisdom). 

Sammāvācā (right speech), sammākammanta (right action), 

and sammā-ājiva (right livelihood) are organized into one category 

as sīla (morality). 

Then sammāvāyāma (right effort), sammāsati (right mind-

fulness), and sammāsamādhi (right concentration) are organized 

in one class as samādhi (concentration). 

To recap, the eight constituents of the Noble Path can be 

organized into three categories called sīla, samādhi and paññā. 

They can be referred to by another term, tisikkhā (Threefold 

Training). 

Sikkhā means “sueksa” [in Thai]. Sikkhā is a Pali word 

whose Sankrit cognate is śikṣā, which becomes sueksa in Thai. 

The terms sikkhā and sueksa [i.e. śikṣā] are [originally] the same 

word. Therefore, the principle of practices in Buddhism is also 

called [in Thai] karn sueksa (education). 

Education of this nature consists of three parts: morality, 

concentration and wisdom—which is a combination of the com-

ponents of the Eightfold Path. 



๕๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ตกลงวา่ การดาํเนินชวีติ หรอืหลกัการดาํเนินชวีติอนัประเสรฐิ ก็
เป็นอนัเดียวกบัการศึกษา พูดง่ายๆ ว่า ชีวติที[ดีงาม คือชีวติแห่ง
การศึกษา 

เป็นอนัวา่ การศึกษา กค็อืการฝึกฝนใหม้กีารดาํเนินชวีติที[ถกูตอ้ง 
ไดแ้ก่ไตรสกิขา และไตรสกิขา กค็อืการฝึกใหเ้รามกีารดาํเนินชวีติตาม
มรรค คอืใหเ้รามพีรหมจริยะ พรอ้มกนันัQน การที[เราฝึกตนใหด้าํเนินใน
พรหมจรยิะหรอืดาํเนินตามมรรค กค็อืเราบาํเพญ็ไตรสกิขา 

เพราะฉะนัQน การฝึกฝนพฒันาตนในการดาํเนินชวีติที 7ถกูตอ้ง ก็
คอืการศึกษา และการศึกษากค็อืการฝึกตนใหด้าํเนินในทางชวีติที[ถกูตอ้ง 
มรรคกเ็ป็นสกิขา สกิขากเ็ป็นมรรค 

สกิขากค็อืการฝึกฝนพฒันาตนใหด้าํเนินตามมรรค การฝึกตนให ้
ดาํเนินตามมรรคกค็อืสกิขา 

มรรค คอื วถิชีวีติอนัประเสรฐิ ถา้จะแปลใหส้มสมยั กค็อื การ
ดาํเนินชวีติที[ดงีาม ดงันัQน สกิขา หรอืการศึกษา จงึแปลวา่ การพฒันา
ตนในการดาํเนินชีวติที[ดงีาม เพราะฉะนัQน การดาํเนินชีวติตามหลกั
พระพทุธศาสนา กต็อ้งดาํเนินใหถ้กูตอ้ง โดยปฏบิตัติามหลกัไตรสกิขา 
การศึกษาจงึเป็นเรื[องของการดาํเนินชีวติท ัQงหมด และการดาํเนินชีวติ
ท ัQงหมดของเรากอ็ยู่ในเรื[องของการศึกษา 

การศึกษาตลอดชวีติ จงึมใีนพระพทุธศาสนาตัQงแต่ไหนแต่ไรมาแลว้ 
ถา้พดูใหก้ระชบักว็า่ ชวีติคือการศึกษา 

ตราบใดที[ยงัไม่เป็น อเสขะ คือยงัไม่เป็นพระอรหนัต ์ ก็ตอ้ง
ดาํเนินชวีติใหถ้กูตอ้ง โดยปฏบิตัติามไตรสกิขาเพื[อฝึกตนใหด้าํเนินชวีติ
ตามมรรค ดงัไดก้ลา่วมานีQ 
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It can be concluded that the way of living or the principle of 

leading a noble life is one and the same as education. To put it 

simply, a life of virtue is a life of education. 

So education is training in leading one’s life righteously, 

which is the Threefold Training. The Threefold Training, then, 

trains us to live according to the Eightfold Path, that is, it instills 

in us the noble way of life (brahmacariya). Meanwhile, our 

training to lead a noble way of life or to proceed along the Path is 

practice in the Threefold training. 

Therefore, training and developing oneself to live a life of 

righteousness is education and education is training oneself to live a 

life of righteousness. Thus magga is sikkhā and sikkhā is magga. 

Sikkhā is training and developing oneself to proceed along 

the magga; training oneself to follow the magga is sikkhā. 

Magga is a noble way of life; to render it in current idiom, 

it is a virtuous way of living. Sikkhā, or education, therefore, means 

training oneself to lead a righteous way of life. Consequently, 

living by the Buddhist tenets requires appropriate practices in 

accord with the Threefold Training. In other words, education 

concerns the entire process of living and our whole way of life 

consists in education. 

Therefore lifelong education has been inherent in Buddhism 

all along. To put it succinctly, life is education. 

As long as a person is not yet an asekha [one who needs no 

more sikkhā], that is, not an arahant, he must live righteously by 

following the practices required of the Threefold Training to live 

according to the Path, as just described. 



๕๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เพราะฉะนัQน ลกัษณะอย่างหนึ[งของพระพทุธศาสนา ก็คือเป็น
ศาสนาแห่งการศึกษาดงัไดก้ลา่วมา 

อนึ[ง ลกัษณะที[ ๑๑ นีQ  โยงกบัลกัษณะที[ ๑๐ ดว้ย กล่าวคือ 
สกิขาหรอืการศึกษา แปลวา่ การฝึกฝนพฒันา และการฝึกฝนพฒันาตน
นัQน องิอาศยัความเชื[อที[วา่ มนุษยม์ศีกัยภาพที[พฒันาได ้ หรอืวา่มนุษย์
เป็นสตัวท์ี[ประเสรฐิไดด้ว้ยการฝึกฝนพฒันา 

เมื[อฝึกฝนพฒันาดว้ยไตรสกิขา ใหช้วีติดาํเนินตามวถิแีห่งมรรค 
ในที[สุดก็จะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที[ดีงาม เป็นสตัวป์ระเสริฐ มี
คุณสมบตับิรบูิรณ ์ มที ัQงปญัญาที[หย ั [งรูส้จัธรรม เป็นอสิระ ดาํเนินชวีติ
ดว้ยสนัติสุข และนอ้มชีวติของตนออกไปดว้ยกรุณาเพื[อประโยชนสุ์ข
และอสิรภาพของเพื[อนร่วมโลก 
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Thus, one characteristic of Buddhism is that it is a religion 

of education, as mentioned above. 

Furthermore, this eleventh characteristic is also linked to 

the tenth. That is, sikkhā or education means training and 

development. And self-development is based on the belief that 

humans have the potential for development or that they can 

become noble beings through training and development. 

When a person trains and develops himself through the 

Threefold Training to lead his life according to the Path, he will 

finally attain the goal of a virtuous life. He will then become a 

noble being, perfected with all good attributes, having wisdom to 

penetrate the truth, enjoying freedom, living a peaceful and happy 

life, and humbly devoting his life, with great compassion, to the 

welfare, happiness, and freedom of his fellow human beings. 



๕๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๒ 
ให้ความสาํคัญทั-งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 
ลกัษณะที[ ๑๒ พระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญั ท ัQงแก่ปจัจยั

ภายใน และปจัจยัภายนอก  
ลกัษณะนีQก็เป็นอกีเรื[องหนึ[งที[เกี[ยวเนื[องกบัการศึกษา เป็นหลกั

ที[เนื[องกนักบัการศึกษานัQน 
ในการพฒันาตนและในการดาํเนินชวีติของคนนัQน พระพทุธศาสนา

เนน้หนกัในหลกัการที[คลา้ยกบัหลกัขา้งตน้ ที[ใหม้ดุีลยภาพ คือความ
สมดุลหรอืความพอด ีโดยใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่ธรรมและแก่วนิยั ในที[นีQ  
กเ็ช่นเดยีวกนั พระพทุธศาสนาใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่ปจัจยัภายใน และ
ปจัจยัภายนอก ในการฝึกคนข ัQนก่อนมรรค คอืในข ัQนตน้ที[จะนาํเขา้สู่มรรค  

กล่าวคือ ในการที[จะมสีมัมาทฏิฐ ิ ซึ[งเป็นองคแ์รกของมรรค มี
ปจัจยั ๒ ประการ ที[จะช่วยใหค้นมสีมัมาทฏิฐ ิคอื 

๑. ปรโตโฆสะ แปลวา่ อทิธพิลหรอืเสยีงจากภายนอก 
๒. โยนิโสมนสกิาร แปลวา่ การทาํในใจโดยแยบคาย การพจิารณา

โดยแยบคาย รูจ้กัคดิ คดิเป็น 
นีQ เป็นปจัจยั ๒ อย่างที[ทาํใหเ้กดิสมัมาทฏิฐ ิ ซึ[งเป็นองคป์ระกอบ

เริ[มแรกของมรรค และเป็นจดุเริ[มของการศึกษาที[ถกูตอ้ง พระพทุธศาสนา
ใหค้วามสาํคญัแก่ปจัจยัท ัQงภายในและภายนอก ไมด่ิ[งไปขา้งเดยีว 
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Characteristic No. 12 

Buddhism gives importance to both internal and external factors. 

CHARACTERISTIC NO. 12. Buddhism gives importance to 

both internal and external factors. 

This is another characteristic that has to do with education, 

a principle that is linked to education. 

In the process of self-development and the conduct of a 

person’s life, Buddhism puts emphasis on the principle similar to 

that mentioned above; that is, equilibrium, balance or proper 

proportion in importance between the Doctrine and the Discipline. 

In this case, Buddhism recognizes the importance of both internal 

and external factors in training individuals at the level prior to the 

Path, namely the preparatory stage before entering the Path. 

That is, in order to acquire right view, the first element of 

the Path, there are two factors that are conducive to achieving it: 

1. Paratoghosa, meaning influence or voices from outside; 

2. Yonisomanasikāra, meaning careful attention, wise 

reflection, knowing how to think, or thinking judiciously. 

These are the two factors contributing to right view, which 

is the first element of the Path, the starting point of right 

education. Buddhism recognizes the importance of both internal 

and external factors; it does not go to extremes either way. 



๕๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

เรามกัมกีารโตเ้ถยีงกนัในเรื[องนีQวา่ สภาพแวดลอ้มสาํคญั หรอืตวั
บุคคลสาํคญั ภายในหรือภายนอกสาํคญั แต่การเถยีงกนัในเรื[องนีQ ไม่
รูจ้กัสิQนสุด เพราะจะเอาอย่างใดอย่างหนึ[ง กข็ดัหลกัความจรงิ เป็นไป
ไมไ่ด ้พระพทุธศาสนาใหค้วามสาํคญัท ัQง ๒ อย่าง 

อนึ[ง พระพทุธเจา้ตรสัถงึธรรมที[เป็นบุพนิมติ[๗] หรือรุ่งอรุณ
ของการดาํเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการนีQทรง
เนน้ ๒ อย่างที[สาํคญัมาก ซึ[งเป็นปจัจยัภายในอย่างหนึ[ง ปจัจยั
ภายนอกอย่างหนึ[ง 

ปัจจัยภายนอก ก็คือการมีปรโตโฆสะที[ดี ไดแ้ก่ การมี
กลัยาณมติร มมีติรที[ด ี มคีรูอาจารยท์ี[ด ี มพี่อแม่ที[ด ี ซึ[งใหค้วามรูท้ี[
ถูกตอ้ง เป็นตวัอย่างที[ด ี มแีหล่งความรู ้ มสีื[อมวลชนที[ใหส้ติปญัญา 
เป็นสื[อสารซึ[งใหข้อ้มลูที[เป็นประโยชน ์ ตลอดจนในการเจรญิสมาธ ิ กม็ี
ครูอาจารยส์อนกรรมฐาน ซึ[งเป็นผูรู้ห้ลกัปฏบิตัิที[ถูกตอ้ง เป็นผูรู้จ้กั
นิสยัใจคอของผูป้ฏบิตัิ มอีุบายในการที[จะแนะนาํ นีQ เรียกว่ามปีจัจยั
ภายนอกที[ด ี

นอกจากปจัจยัภายนอกแลว้ ก็ตอ้งม ี ปัจจัยภายใน ดว้ย คือ
ในส่วนของตวัเองกต็อ้งมโียนิโสมนสกิาร รูจ้กัคดิ คดิเป็น ถา้คดิไมเ่ป็น 
ไม่รูจ้กัคิด ก็ไม่สามารถเอาสิ[งที[กลัยาณมิตรแนะนาํไปใชป้ระโยชน์ 
ถงึจะไดร้บัฟงัคาํแนะนาํส ั [งสอน ก็ไม่รูจ้กันาํไปใชป้ระโยชนเ์พราะไม่มี
โยนิโสมนสกิาร 
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There has often been a controversy over the importance of 

the environment vs. that of the individual; of internal vs. external 

factors. But disputes on this will know no end because the choice 

of one over the other is against the principle of truth, rendering it 

impossible to settle them. Buddhism, by contrast, gives 

importance to both. 

In teaching the pubbanimitta[7] or dawn of following the Noble 

Eightfold Path, which consists of seven elements, the Buddha put 

emphasis on two of them, which are of utmost importance: one is an 

external factor and the other an internal factor. 

The external factor refers to good paratoghosa (or 

beneficial utterance of another), i.e. having kalyāṇamitta—having 

good friends, good teachers, and good parents who provide 

correct knowledge and set good examples, having sources of 

knowledge and the kind of mass media that furnish people with 

intellectual power and communication that supplies them with 

useful information, and, in practicing meditative concentration, 

having meditation teachers who are versed in the right practice, 

aware of the practitioners’ nature, and equipped with techniques 

in giving advice. All these constitute what is meant by having a 

good external factor. 

Besides the external factor, there must be the internal 

factor as well. That is, yonisomanasikāra (careful attention) must 

become an essential part of a person; he must know how to think 

or is capable of thinking. If he is not capable of thinking or does 

not know how to think, he will not be able to make good use of 

advice given by good friends. Without careful attention, even if 

he has been given advice and instructions, he will not know how 

to use them to good advantage. 



๕๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพุทธเจา้ไม่ไดอ้าศยักลัยาณมติร แต่มโียนิโสมนสิการ ก็
สามารถเขา้ถงึสจัธรรมได ้แต่นั [นเป็นความสามารถพเิศษ 

ว่าโดยท ั [วไป ตอ้งเนน้ความสาํคญัท ัQงปจัจยัภายในและปจัจยั
ภายนอก ปจัจยัภายนอกก็คือ ตอ้งมีกลัยาณมิตร ปจัจยัภายในก็มี
โยนิโสมนสกิาร 

อีกประการหนึ[ง ว่าโดยความสมัพนัธก์บัหลกัที[ไดเ้นน้มาแลว้ 
วิน ัยเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้รามีกลัยาณมิตร คือว่าโดย
วตัถุประสงค์ในแง่นีQ  วิน ัยนัQนตอ้งการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้ี
กลัยาณมติร ที[จะมาช่วยเป็นผูช้กัจูงเราใหเ้ขา้หาธรรมได ้

ส่วนโยนิโสมนสิการนัQน เป็นตวัเจาะใหเ้ขา้ถึงเนืQอแทค้ือธรรม
เลยทเีดยีว 

เป็นอนัว่า วนิยัจดัสภาพแวดลอ้มใหม้กีลัยาณมติร และเมื[อมี
โยนิโสมนสกิารกเ็ขา้ถงึธรรมไดเ้ลย 

หลกัการสาํคญัในเรื[องนีQก็คือ ลกัษณะที[ใหค้วามสาํคญัท ัQงแก่
ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ไมใ่ช่เนน้ดิ[งอยู่ขา้งเดยีว 
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The Buddha did not depend on good friends. However, with 

[his own] judicious thinking [alone], he was able to penetrate the 

truth, but that was due to his exceptional ability. 

Generally speaking, importance must be placed on both the 

internal and external factors. The external factor is having good 

friends, while the internal factor is judicious thinking. 

Furthermore, as regards the relationship with the principle 

stressed earlier, the Vinaya is a means to create an environment 

for us to have good friends. For the purpose in this particular 

respect, the Vinaya is meant to create a favorable environment for 

there to be good friends, who will guide us to the Dhamma. 

As for judicious thinking, it is the very instrument for 

penetrating the true substance of the Dhamma. 

In short, the Vinaya arranges a favorable environment for 

there to be good friends, and when judicious thinking arises one 

will gain access to the Dhamma. 

The key principle in this matter is the characteristic of 

giving importance to both the internal and external factors, rather 

than going to extremes one way or the other. 

 



๕๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๓ 
ให้ตื2นตวัด้วยความไม่ประมาท 

 
ลกัษณะที[ ๑๓ ธรรมที[ใหช้ีวติชีวาแก่การปฏบิตัิท ัQงหมด ถอื

เป็นตวักระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ก็คือ 
อปัปมาทธรรม หรอื ความไมป่ระมาท 

อปัปมาทธรรมนีQ  พระพทุธเจา้ทรงเนน้ยํ Qาไวม้าก ถงึกบัตรสัเป็น
ปจัฉิมวาจา คอืพระดาํรสัสุดทา้ยก่อนจะปรนิิพพาน ซึ[งถา้พดูเป็นภาษา
ชาวบา้นกเ็รยีกวา่คาํส ั 7งเสยี 

คาํส ั [งเสยีของพระพทุธเจา้แก่พทุธศาสนิกชนคอือะไร คอืความไม่
ประมาท พระองคต์รสัว่า วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ 
“สงัขารท ัQงหลาย มคีวามเสื[อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอท ัQงหลายจงยงั
ความไมป่ระมาทใหถ้งึพรอ้ม” 

หลกัธรรมในคมัภรีท์ ัQงหมด ถา้ไม่มใีครนาํเอามาใชป้ระโยชน ์ ก็
เหมอืนกบัหลบัหรือนอนตายอยู่ ธรรมเหล่านัQน จะมปีระโยชนเ์กิดมี
ชีวติชีวาขึQนได ้ ก็เพราะมอีปัปมาทธรรม เพราะฉะนัQน พระพทุธเจา้จงึ
ตรสัอปัปมาทธรรมเป็นธรรมที[ครอบคลมุธรรมอื[นๆ ดุจรอยเทา้ชา้ง และ
ตรสัเป็นปจัฉิมวาจาดว้ย 

พระพทุธศาสนาสอนใหเ้ราเป็นคนไม่ประมาท ไม่ผดัเพีQยน ไม่
ละเลย ไม่นิ[งเฉย ไม่เฉื[อยชา  แต่ใหม้คีวามกระตือรือรน้เร่งรดัตนใน
การบาํเพ็ญกิจหนา้ที[ และโดยเฉพาะคือใหม้สีติระลกึรูต้ื[นตวัเท่าทนั 
แลว้รีบหลกีละป้องกนักาํจดัแกไ้ขเหตุแห่งความเสื[อม และเร่งส่งเสริม
สรา้งสรรคเ์หตแุห่งความเจรญิงอกงาม 

อนันีQกเ็ป็นลกัษณะสาํคญัอย่างหนึ[งที[จะตอ้งเนน้ตอ้งยํ Qาไว ้
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Characteristic No. 13 

Buddhism teaches one to stay alert with heedfulness. 

CHARACTERISTIC NO. 13. The doctrine which invigorates 

all practices, and which is considered an impetus to practices in 

accord with the Buddhist tenets, is appamāda or heedfulness. 

The Buddha put great emphasis on heedfulness. He even 

mentioned it in his pacchimavācā, the last word before his final 

nibbāna, or, in layman’s terms, his deathbed advice. 

So what was the Buddha’s deathbed advice to Buddhists? It 

was heedfulness. He said: Vayadhammā saṅkhārā appamādena 

sampādetha, “Subject to decay are all compounded things; strive 

for your attainment with heedfulness.” 

All the teachings in the scriptures if not put to use by 

anyone would be no different from being dormant or lying dead. 

Those principles will only be useful and come to life with 

heedfulness. Therefore, the Buddha said that heedfulness is the 

doctrine that encompasses all other doctrines just like the 

footprint of an elephant and he also put it in his last word. 

Buddhism teaches us to be heedful and not to give way to 

procrastination, negligence, indifference, or indolence. It 

encourages us to be enthusiastic about, and self-prompting, in 

carrying out our duties. In particular, it enjoins us to stay mindful 

and alert, keeping abreast [of what is going on] and then to 

urgently avoid, abandon, prevent, and amend causes of 

deterioration while speedily strengthening and building up causes 

of growth and prosperity. 

This is an important characteristic that must be emphasized 

and reiterated. 



๖๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๔ 
เหน็ทุกข ์แต่เป็นสขุ  

หรือ ทุกขเ์พื2อเหน็ แต่สขุเพื2อเป็น 
 

ลกัษณะที[ ๑๔ พระพทุธศาสนาสอนใหม้องเหน็ความทกุข ์ แต่ให ้
ปฏบิตัดิว้ยความสุข 

หลกัการของพระพทุธศาสนานัQน ชดัเจนวา่ท่านมุง่สอนใหรู้จ้กัโลก
และชวีติตามความเป็นจรงิวา่ เกดิจากองคป์ระกอบต่างๆ ซึ[งลว้นแต่ไม่
เที 7ยง คือไม่คงที[ เกิดขึQนแลว้ก็ดบัไปๆ สบืเนื[องไปเรื[อยๆ คงอยู่ใน
สภาพเดิมไมไ่ด ้ คอื ถกูปจัจยัต่างๆ ที[ขดัแยง้บบีคัQน ใหแ้ปรปรวนไป
ตลอดเวลา และไมใ่ช่ตวัตน คอืเป็นไปตามเหตปุจัจยั โดยไมม่ตีวัตนที[
เป็นเจา้ของ หรอืผูท้ี[จะบงการใหเ้ป็นไปตามความปรารถนา 

เรียกตามแบบว่าเป็น อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา ซึ[งรูจ้กักนัดใีนชื[อ
รวมวา่ ไตรลกัษณ ์

คาํเด่นที[สะดุดความรูส้กึของคนจาํนวนมาก คอืคาํวา่ ทกุขงั ซึ[ง
แปลงา่ยๆ วา่เป็นทกุข ์

คาํว่า ทุกข ์ นีQ  นอกจากเป็นหลกัหนึ[งในไตรลกัษณนี์Qแลว้ ยงั
ปรากฏในหลกัธรรมที[สาํคญัยิ[ง ซึ[งเป็นหวัใจหรือหลกัการใหญ่ของ
พระพทุธศาสนา คอืเป็นขอ้แรกในอริยสจัจ ์๔ 

หลายคนมองเหน็หลกัธรรมเหลา่นีQแลว้ ไมไ่ดศึ้กษาใหล้กึซึQงลงไป 
กเ็กดิความรูส้กึวา่ พระพทุธศาสนามองโลกในแงร่า้ย เหน็โลกและชวีติ
เป็นทกุข ์
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Characteristic No. 14 

[According to Buddhism,] “One is to see suffering, yet to be 

happy,”  

or “Suffering is for one to see, but happy is for one to be.” 

CHARACTERITIC NO. 14. Buddhism teaches one to see 

suffering, yet to practice with happiness. 

The underlying principle of Buddhism is clearly to teach us 

to recognize the world and life as they truly are. That is, they 

come into being from various components that are all imper-

manent, i.e. unstable, continuously rising and passing away. They 

are unable to remain in their original forms, being distressed by 

various conflicting factors to vary all the time. And they are not 

self; that is, all things are subject to causes and conditions without 

there being any egos that are owners or that dictate things to go 

the way they wish. 

This is formally called by the terms aniccaṁ (imper-

manence), dukkhaṁ (suffering), anattā (non-self), and collectively 

known as tilakkhaṇa (the three characteristics). 

The prominent word that causes a large number of people to 

pause and think is dukkhaṁ, which can be translated simply as 

suffering. 

Apart from constituting one of the three characteristics, the 

term dukkha “suffering” is also found in the extremely important 

doctrine that constitutes the heart or major principle of Buddhism, 

i.e. as the first item of the Four Noble Truths. 

Many people who have seen these doctrines but who have 

not studied them in depth get the impression that Buddhism has a 



๖๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

แต่เมื[อมองดูหลกัการปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา กลบัมองเหน็แต่
การดาํเนินกา้วหนา้ไปดว้ยความสุข สู่จดุหมายที[เป็นบรมสุข 

ต ัQงตน้แต่หลกัท ั [วไปของการปฏบิตั ิพระพทุธศาสนากถ็อืวา่ความสุข
สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยความสุข คอืคนสามารถบรรลถุงึความสุขดว้ยวธิี
ปฏบิตัิที[เป็นสุข อนัต่างจากลทัธิศาสนาบางพวกที[ถอืว่า ความสุขจะ
บรรลถุงึไดด้ว้ยความทกุข ์

เครื[องทดสอบความถูกตอ้งอย่างหนึ[งของการปฏบิตัิธรรม ก็คือ 
การไดค้วามสุขที[เกดิขึQนในระหวา่งการปฏบิตันิ ัQน 

ไม่เฉพาะในฌานต่างๆ เท่านัQน ที[มคีวามสุขเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญั ในการปฏบิตัทิ ั [วไป ตวัตดัสนิความถกูตอ้งกม็คีวามสุขเป็นองค์
ธรรมสาํคญั ที[จะตอ้งเกดิขึQนดว้ย 

กล่าวคือ ในกระบวนการปฏิบตัิที[ถูกตอ้ง ไดผ้ลกา้วหนา้ไปสู่
จดุหมายนัQน ท่านจะกลา่วอยู่เสมอถงึองคธ์รรมต่างๆ ที[จะเกดิตามกนัมา
เป็นชดุ[๘] ไดแ้ก่ เกดิความแช่มชื[นเบกิบาน (ปราโมทย)์ แลว้กเ็อบิอิ[มใจ 
(ปีต)ิ จากนัQนกายใจกผ่็อนคลาย (ปสัสทัธิ) ความสุขกเ็กดิตามมา (สขุ) 
แลว้จิตก็ต ัQงม ั [นเป็นหนึ[งเดียว (สมาธิ) ต่อแต่นัQนก็สามารถเกิด
ญาณทสันะ ตลอดไปจนถงึวมิตุต ิคอืความหลดุพน้ในที[สุด 

พระเจา้ปเสนทโิกศลเคยกราบทูลพระพทุธเจา้ แสดงความเลื[อมใส
ในพระรตันตรยัวา่ พระองคเ์สดจ็ไปในที[ต่างๆ เหน็นกับวชบางพวกซูบ
ผอม เศรา้หมอง มผีวิพรรณไมผ่่องใส ผอมเหลอืง ตามตวัสะพรั [งดว้ย
เสน้เอน็ ไมช่วนตาใหอ้ยากมอง แต่พระภกิษุท ัQงหลายในพระพทุธศาสนานีQ 
สดชื[น ร่าเรงิ มใีจเบกิบาน มอีากปักริยิาน่ายนิด ี มอีนิทรยีเ์อบิอิ[ม ไม่
วุน่วาย มลีกัษณะของความสงบจติม ั [นใจ 
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pessimistic view of the world, seeing the world and life as 

suffering. 

However, on examining the Buddhist principles of practice, 

one sees instead only how to progress happily toward the goal of 

supreme bliss. 

Starting with its general principle of practice, Buddhism 

holds that happiness can be accessed through happiness. That is, a 

person can attain happiness with practices that make him happy. 

This differs from certain cults and religions which maintain that 

happiness is to be attained through suffering. 

One test that the Dhamma is rightly practiced is the feeling 

of happiness that arises during that practice. 

Happiness is not only a key factor of the various stages of 

jhāna, but in Dhamma practice in general, happiness is also a 

crucial Dhamma factor that serves as the criterion of the right 

practice. 

That is, in the process of the right practice that leads up to the 

goal, mention is often made of a set of Dhamma factors[8] arising one 

after another; that is, cheerfulness (pāmojja), rapture (pīti), physical 

and mental relaxation (passaddhi), followed by joy (sukha) and then 

the mind is firmly established in one-pointedness (samādhi). From 

then on the practitioner acquires knowledge and insight (ñāṇa-

dassana) and progresses ultimately to emancipation (vimutti). 

Professing his confidence in the Triple Gem, King Pasenadi-

kosala once told the Buddha that some ascetics he saw on his 

journey to various places were lean, wretched, dull-complexioned, 

sallow, prominently veined all over their bodies, and unpleasant 

to look at. By contrast, the Buddhist monks were fresh, joyful, in good 



๖๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ขอ้ความสองตอนขา้งตน้ดูคลา้ยขดักนั เป็นทาํนองว่า ทฤษฎวี่า
ทกุข ์ แต่ปฏบิตัเิป็นสุข แต่ความจรงิไมข่ดักนัเลย หากสอดคลอ้งกนัด ี
และเสรมิกนัดว้ยซํQา 

พูดตามหลกัอริยสจัจว์่า มองอริยสจัจข์อ้ ๑ เห็นทุกข ์ ทาํตาม
อรยิสจัจข์อ้ ๔ เป็นสุข 

พระพทุธศาสนามใิช่มองโลกและชีวติในแงร่า้ย แต่มองโลกและ
ชวีติตามความเป็นจรงิ เมื[อความทกุขม์อียู่จรงิ พระพทุธศาสนาก็สอน
ใหเ้ผชญิหนา้ความทกุขน์ ัQน ไม่เลี[ยงหนี แต่ใหม้องดูทกุขน์ ัQนดว้ยความ
รูเ้ท่าทนั และดว้ยความรูเ้ท่าทนัความทกุขน์ ัQนเอง จงึทาํใหม้จีติใจปลอด
โปร่งเป็นอสิระดว้ยปญัญา ไมถ่กูทกุขบ์บีค ัQน 

เขา้ทาํนองวา่ “รูว้า่ชวีติเป็นทกุข ์ แต่มชีวีติเป็นสขุ” หรอืถา้จะพดู
ใหถ้กูตอ้งกวา่นัQน กว็า่ “รูเ้ท่าทนัความทกุข ์จงึมคีวามสขุที 7สมบูรณ”์ 
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spirits, with delightful manners and sanguine looks, unruffled, 

and exuding mental calm and self-confidence. 

The two statements above seem to be contradictory, given 

that the theory is on suffering whereas the practice brings 

happiness. Actually, they are not contradictory at all; they are in 

good harmony and are even complementary to each other. 

Speaking in terms of the Four Noble Truths, examining the 

first Truth we see suffering; following the fourth we come to be 

happy. 

Buddhism does not have a pessimistic view of life and the 

world, but looks at them as they truly are. Since there really is 

suffering, Buddhism teaches us to face up to it, not to avoid it but 

to look at it with full comprehension. It is by means of this 

thorough knowledge of suffering that a person clears up his mind 

and sets himself free with wisdom, and is not distressed by 

suffering. 

This is effectively like: “One is to know that life is 

suffering, but to live a happy life.” Or, to put it more accurately, we 

should say: “Only through a thorough understanding of suffering 

will one gain perfect bliss.” 

 



๖๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ลกัษณะที� ๑๕ 
มุ่งประโยชน์สขุเพื2อมวลชน 

 
ลกัษณะที[ ๑๕ ประการสุดทา้ย ลกัษณะของพระพทุธศาสนาที[จะ

ขอกล่าวในที[นีQก็คือ เป็นศาสนาที[เนน้ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย คือ 
ความมุง่หมายเพื[อประโยชนสุ์ขของพหูชน 

พระพทุธเจา้ตรสัหลกันีQ เป็นประจาํ เมื[อเริ[มประกาศพระศาสนา 
พระองคท์รงส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาดว้ยคาํวา่ จรถ ภิกฺขเว 

จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย แปลวา่ “ภกิษุท ัQงหลาย 
เธอท ัQงหลายจงจารกิไป เพื[อประโยชนเ์กืQอกูลแก่พหูชน เพื[อความสุขแก่
พหูชน เพื[ออนุเคราะหช์าวโลก” 

ต่อมาหลงัจากนัQนกต็รสัหลกัธรรมมากมายโดยเนน้หลกัการขอ้นีQ 
แมแ้ต่ในการแนะนาํใหท้าํสงัคายนาก็ยํ Qาว่า เพื[อจะใหพ้รหมจรรย ์ คือ
พระศาสนานีQ ดาํรงอยู่ม ั [นคงย ั [งยนื เพื[อประโยชนเ์กืQอกูล และความสุข
แก่พหูชน คอืชนจาํนวนมาก ที[เราเรยีกกนัเดี ~ยวนีQวา่มวลชนนั [นเอง 

ในทางตรงขา้ม พระเถระที[มมีจิฉาทฏิฐกิเ็ป็นไปเพื[อไมใ่ช่ประโยชน ์
ไม่ใช่ความสุข เพื[อความทุกขแ์ก่ชนจาํนวนมาก ส่วนพระเถระที[มี
สมัมาทฏิฐ ิกเ็ป็นไปเพื[อประโยชนสุ์ขแก่พหูชน อะไรทาํนองนีQ 

หลกัธรรมต่างๆ อย่างนีQตรสัไวม้ากมาย ในที[นีQ เพยีงยกมาเป็น
ตวัอย่าง แสดงใหเ้หน็วา่ พระพทุธศาสนาเนน้ยํ Qามากในเรื[องการปฏบิตัิ
เพื[อประโยชนสุ์ขของพหูชน 



Characteristics of Buddhism 63  

Characteristic No. 15 

Buddhism aims for the welfare and happiness of the multitude. 

CHARACTERISTIC NO. 15, the last one. The characteristic of 

Buddhism I would like to mention here is that Buddhism is a 

religion that emphasizes bahujana hitāya bahujana sukhāya; that 

is, it aims at the welfare and happiness of the multitude. 

The Buddha constantly referred to this principle. At the 

start of the proclamation of his Dispensation, the Buddha sent out 

his disciples to propagate it with the following words: Caratha 

bhikkhave cārikaṁ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokā-

nukampāya, which can be rendered as follows “Monks, wander 

forth now for the welfare of the multitude, for the happiness of 

the multitude, out of compassion for the world.” 

From then on, the Buddha expounded numerous doctrines 

with emphasis on this principle. Even when suggesting a 

rehearsal of his teachings, the Buddha again reiterated that its 

purpose was to maintain the stability and sustainability of the 

Brahmacariya, i.e. this Dispensation, for the welfare and happi-

ness of the multitude or a great number of people, referred to 

nowadays as the masses. 

To the contrary, monks with micchādiṭṭhi, or wrong views, 

are neither for the welfare nor for the happiness, but for the 

suffering of many; while monks with sammādiṭṭhi, or right view, are 

for the welfare and happiness of many, or something along that line. 

The doctrines to this effect were numerously mentioned by 

the Buddha. Here are just some examples cited to illustrate that 

Buddhism puts great emphasis on practices for the welfare and 

happiness of the multitude. 



๖๔ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

สรปุ 
 

ไดย้กเอาหลกัธรรมต่างๆ มาแสดงใหเ้ห็นลกัษณะสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา ในที[นีQ  ๑๕ ลกัษณะ ที[จรงิยงัมมีากกวา่นีQ แต่เพยีงเท่านีQ
กเ็ลยเวลาไปมากแลว้ ขอ้ที[จะขอกลา่วเนน้ในตอนสุดทา้ยก็คอื 

ลกัษณะต่างๆ ที[กล่าวมานีQ  เราถอืกนัว่าเป็นลกัษณะที[ด ี แต่ขอ้
สาํคญั ชาวพทุธอย่ามวัเมาว่า เรามพีระพทุธศาสนาซึ[งมลีกัษณะที[ดี 
เสรจ็แลว้ เพราะมวัเมาวา่พระพทุธศาสนามลีกัษณะด ีกเ็ลยไดแ้ต่ชื[นชม 
แลว้ไมน่าํเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ

เมื[อไมเ่อามาประพฤตปิฏบิตั ิกไ็มเ่ป็นประโยชนอ์ะไร ไดแ้ต่ชื[นชม
หลงมวัเมาไปอย่างนัQนเอง วา่ศาสนาของเราดอีย่างนีQ มลีกัษณะที[ดอีย่าง
นัQน กไ็มเ่กดิประโยชนแ์ก่ชวีติที[แทจ้รงิ 

เพราะฉะนัQน จะตอ้งนาํเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ และขอ้สาํคญักค็อื
การปฏบิตัิใหค้รบทุกแงด่า้น เพราะการปฏบิตัิที[คลาดเคลื[อนผดิเพีQยน
ไปนัQน สาเหตุอย่างหนึ[งก็เกิดจากการประพฤติปฏบิตัิไม่ครบถว้น ไม่
ครบถว้นอย่างไร ขอใหดู้หลกัอนิจจงัเป็นตวัอย่าง 

หลกัอนิจจงันีQ เป็นตวัอย่างหนึ[งที[สะทอ้นภาพการปฏบิตัธิรรมของ
ชาวพทุธไทย วา่เขา้ใจอนิจจงั คอืความไมเ่ที[ยงนัQนแค่ไหนอย่างไร 
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Conclusion 

 

I have cited here various doctrines to illustrate important 

characteristics of Buddhism—fifteen of them. Actually there are 

many more, but even as of now we already have long passed the 

time allotted. What I would like to emphasize at the close of the 

talk is as follows. 

The characteristics enumerated here we regard as good 

features. However, the important thing is that we Buddhists 

should not get infatuated with the idea that we have Buddhism, 

which embodies such good characteristics, so that once infatuated 

with this idea, we simply keep staying complacent without 

putting the tenets into practice. 

When we do not practice them, there will be no benefit 

derived. If we just keep staying complacent and infatuated with 

the idea that our religion is good in such and such a way, with 

such and such good characteristics, there will arise no real benefit 

for our lives. 

Therefore, the teachings must be put into practice. More 

importantly, they must be practiced in full in all aspects. For one 

cause of aberrant or erroneous practice is incompleteness in the 

course of practice. Incomplete in what way? Let us take the doctrine 

of impermanence as an illustration. 

The doctrine of impermanence is one instance that reflects 

the way Thai Buddhists put the Buddha’s teaching into practice: 

how and how far they understand the concept of impermanence. 



๖๕ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

ชาวพทุธเวลามเีหตุพลดัพราก แมแ้ต่ของพลดัตกจากมอื ก็จะ
อทุานวา่ “อนิจจงั ไมเ่ที[ยง” แลว้เรากรู็เ้ท่าทนัธรรมดาวา่ เออ สงัขาร
ท ัQงหลายมกีารเสื[อมสลายไปเป็นธรรมดา เป็นสิ[งไมเ่ที[ยง เกดิขึQนแลว้ก็
ย่อมดบัไปเป็นธรรมดา แลว้เรากป็ลงใจได ้ปลงตก กม็คีวามสุข สบาย
ใจ ไมม่คีวามโศกเศรา้ เขา้ลกัษณะคาํบาลทีี[พระท่านเอามาพจิารณาผา้
บงัสุกลุวา่ 

อนิจฺจา วต สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน  

อุปฺปชฺชิตวฺา นิรุชฺฌนฺติ   เตสํ วูปสโม สุโข 

บอกวา่ “สงัขารท ัQงหลายไมเ่ที[ยงหนอ มคีวามเกดิขึQนแลว้เสื[อม
สลายไป เป็นธรรมดา เกดิขึQนแลว้ย่อมดบัไป ความสงบวางแห่งสงัขาร
ท ัQงหลายเหลา่นัQน เป็นสุข” 

ปลงอย่างนีQแลว้ เรากส็บายใจ ชาวพทุธเรา โดยเฉพาะในเมอืงไทย
นีQ มชีื[อเสยีงวา่ไดป้ระโยชนจ์ากหลกัอนิจจงันีQมาก ทาํใหเ้ป็นคนมจีติใจ
สบาย ไมค่่อยมคีวามทกุข ์

แต่พรอ้มกนันัQน มหีลกัหนึ[งที[เราไมค่่อยปฏบิตั ิ กค็อื โอวาทที[
พระพทุธเจา้ตรสัสอนวา่ วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ วา่ 
“สงัขารท ัQงหลายมคีวามเสื[อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอท ัQงหลายจงยงั
ความไมป่ระมาทใหถ้งึพรอ้ม” 

ความหมายของอนิจจงัในแง่หลงันีQ ไม่ค่อยใชก้นัเลย คือใชแ้ต่
ตอนปลงตกใหส้บายใจ แต่ตอนที[พระพทุธเจา้เตอืนไมเ่อามาใช ้ท ัQงๆ ที[
เป็นปจัฉิมวาจาซึ[งสาํคญัอย่างยิ[ง นี[แหละคอืหลกัความไมป่ระมาท  
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When a Buddhist experiences separation or loss of any 

kind, even when an object slips out of his hand, he will exclaim: 

“Well, that’s impermanent!” He fully understands that all 

compounded things are subject to decay, that they are not 

permanent, and that whatever arises will naturally pass away. He 

then resigns to his fate. Once he has come to terms with it, he is 

quite relaxed and happy, without any sorrow, this being in accord 

with the Pali words uttered by monks when contemplating on 

robes dedicated to a deceased person, thus: 

Aniccā vata saṅkhārā  uppādavayadhammino 

Uppajjitvā nirujjhanti  tesaṁ vūpasamo sukho 

What the monks are saying is: “Impermanent indeed are all 

compounded things. It is their nature to arise and decay—having 

come into being, they pass away. Their subsiding and relief is bliss.” 

When a person can reconcile himself in this way, he can 

relax. Buddhists, especially those in Thailand, are known to have 

greatly benefited from the doctrine of impermanence; they are 

carefree and do not generally suffer distress. 

Meanwhile, there is another doctrine that we don’t usually 

put into practice. It is the Buddha’s teaching: Vayadhammā 

saṅkhārā appamādena sampādetha, “Subject to decay are all 

compounded things; strive for your attainment with heedfulness.” 

The meaning of impermanence in the latter aspect has 

hardly figured in practice. That is, only the former is made use of 

for the stage of resignation and peace of mind, but not the 

Buddha’s word of admonition, despite being his last word of 

utmost importance. And this is indeed the doctrine of heedfulness. 



๖๖ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

พระพทุธเจา้ตรสัอนิจจงัไมเ่ที[ยงนัQน โยงกบัหลกัความไมป่ระมาท 
ใหเ้ราไม่ประมาท ไม่ใช่มวัแต่นั [งนอนสบาย เพราะฉะนัQน ถา้มวัเอาแต่ 
วูปสโม สโุข แลว้ สบายอย่างเดยีว นอนแอง้แมง้ กเ็รยีกวา่ ปฏบิตัธิรรม
ไมค่รบถว้น 

พวกเราในเมอืงไทยนีQ  อาตมภาพสงัเกตว่าใช ้อนิจจงั ตามหลกั 
วูปสโม สุโข นีQมาก คือเอามาใชป้ลงใหม้ีความสุขสบายใจ แต่ใน
แง่ อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คอือนิจจงัที[จะใหไ้มป่ระมาทนัQน ไมค่่อยใช ้
เลย 

ตกลงวา่จะตอ้งใชใ้หค้รบ ถา้ปฏบิตัติามหลกัอนิจจงั ตอ้งไดท้ ัQง 
วูปสโม สุโข มคีวามสุขใจดว้ย แลว้ตอ้ง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ทาํ
ความไม่ประมาทใหถ้ึงพรอ้มดว้ย ตอ้งเร่งรดักระตือรือรน้ ในการ
บาํเพญ็กิจหนา้ที[ของตนเองเป็นตน้ แลว้ลกัษณะของพระพทุธศาสนาที[
อาตมภาพกลา่วมากจ็ะเกดิประโยชน ์ มชีวีติชวีาขึQนมาอย่างแทจ้รงิ ดว้ย
หลกัความไมป่ระมาท ที[เป็นปจัฉิมวาจาของพระพทุธเจา้นัQนเอง 
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The Buddha teaches the doctrine of impermanence, linking 

it to that of heedfulness to caution us against heedlessness; we are 

not supposed to just sit back or lie down and relax. Therefore, if 

we only grasp the idea of vūpasamo sukho, feeling comfortable 

and resting idly, then we have not put the doctrine into practice in 

its totality. 

I have noticed that Buddhists in Thailand tend to make 

much use of the vūpasamo sukkho aspect of impermanence: they 

use it for resignation purposes just to feel relaxed, but seldom use 

the appamādena sampādetha aspect, i.e. impermanence leading 

to heedfulness. 

In conclusion, if we are to put the doctrine of impermanence 

into practice, we must do so in its entirety, i.e. not only to obtain 

peace of mind but also to strive for attainment with heedfulness, 

for instance, in carrying out our tasks and duties urgently and 

enthusiastically. Then the characteristics of Buddhism I have 

enumerated will truly be beneficial and come to life by virtue of 

the doctrine of heedfulness, which was the Buddha’s last word. 



๖๗ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

อาตมภาพไดก้ล่าวมาในเรื[อง ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา ก็
นบัวา่เกนิเวลาไปแลว้ ขออนุโมทนาท่านสาธุชนทกุท่านที[มคีวามสนใจใฝ่
ธรรม ขอกศุลเจตนาของท่านท ัQงหลายที[มคีวามตัQงใจด ี เริ[มแต่มศีรทัธา
ในพระธรรมคาํส ั [งสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้นีQ จงเป็นปจัจยันาํท่าน
ไปสู่ความเขา้ใจในหลกัธรรมวนิยั คือคาํส ั [งสอนของพระพทุธเจา้ เพื[อ
นาํมาใชป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้งต่อไป 

ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั เป็นเครื[องอวยชยัใหพ้รแก่ท่าน
ท ัQงหลาย ขออานุภาพคุณพระรตันตรยันัQน แลกุศลเจตนาอนัเป็นบุญ
กุศลในจิตของท่าน จงเป็นปจัจยัอนัมีกาํลงัอภิบาลรกัษาใหทุ้กท่าน
พรั [งพรอ้มดว้ยจตรุพธิพรชยั มกีาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัสตปิญัญา ใน
การที[จะเล่าเรียนธรรม ปฏบิตัิธรรม และในการที[จะแนะนาํส ั [งสอนซึ[ง
กนัและกนั ใหเ้ขา้ถงึคาํสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพื[อใหค้วาม
ร่มเย็นเป็นสุขแผ่กระจายไปในสงัคม และใหทุ้กคนไดร้บัประโยชน ์มี
ความงอกงามในพระธรรมคาํส ั [งสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ โดยท ั [วกนั 
ตลอดกาลนาน เทอญ 

� 
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I have talked about the characteristics of Buddhism for 

quite a while now, exceeding the time allotted. May I express my 

appreciation to all of you, who are devotees interested in and 

inclined to the Dhamma. May your wholesome intention, starting 

with your faith in the teachings of the Perfectly Enlightened One, 

be a factor in leading you to a full understanding of the Doctrine 

and the Discipline, namely the Buddha’s teachings, so that you 

can further put them into correct practice. 

May the Triple Gem endow you with blessings and may the 

power of the Triple Gem together with your wholesome intention, 

which is a meritorious deed in your mind, be a powerful factor in 

protecting every one of you so that you are possessed of the 

fourfold blessing, as well as physical strength, willpower, and 

intellectual power in studying and practicing the Dhamma, and in 

teaching one another to gain access to the Buddha’s teachings so 

that serenity and happiness will radiate in society and everyone 

will benefit and thrive in the Dhamma, the Perfectly Enlightened 

One’s teachings, for a long time to come. 

 

� 



๖๘ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

บนัทกึท้ายเล่ม 
 
[๑] ปฏิจจสมุปบาท (การที[ธรรมท ัQงหลายอาศยักนัเกดิขึQนพรอ้ม) มอีงค ์ ๑๒ 
ดงันีQ 

๑. อวชิชา (ความไมรู่)้ 
๒. สงัขาร (สภาพที[ปรุงแต่ง) 
๓. วญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ)์ 
๔. นามรูป (สิ[งที[ไมม่รูีปและสิ[งที[มรูีป) 
๕. สฬายตนะ (อายตนะภายใน ๖ คอื ตา หู จมกู ลิQน กาย และใจ) 
๖. ผสัสะ (ความกระทบ) 
๗. เวทนา (ความเสวยอารมณ)์ 
๘. ตณัหา (ความทะยานอยาก) 
๙. อปุาทาน (ความยดึม ั [น) 

๑๐. ภพ (ภาวะชวีติ) 
๑๑. ชาต ิ(ความเกดิ) 
๑๒. ชรามรณะ (ความแก่และความตาย)  

[๒]  ศพัท ์กิริยวาท มใีชใ้น ๒ ความหมายที[เกี[ยวเนื[องกนั ดงันีQ 
• ความหมายหลกั: กริิยวาท หมายถงึ หลกัคาํสอนที[ถอืวา่ทาํแลว้เป็นอนัทาํ 

และการกระทาํย่อมมผีล หลกัคาํสอนนีQตรงขา้มกบั อกิริยวาท (หรือ อกิริย-
ทิฏฐิ) อนัเป็นมจิฉาทิฏฐิรา้ยแรงอย่างหนึ[งในสมยัพทุธกาล ซึ[งเป็นหลกัคาํสอน
ที[ถอืวา่ทาํแลว้ไม่เป็นอนัทาํ และการกระทาํไม่มผีล โดยนิยาม พระพทุธศาสนา
จึงเป็นกริยิวาท และไมอ่าจเรยีกวา่เป็นอกริยิวาทไดเ้ลย 
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Endnotes 

[1] Paṭiccasamuppāda (dependent origination of phenomena) consists 

of 12 factors as follows: 

1. avijjā (ignorance) 

2. saṅkhāra (formations) 

3. viññāṇa (consciousness) 

4. nāmarūpa (mind and matter) 

5. saḷāyatana (six sense-bases, namely eye, ear, nose, tongue, 

body, and mind) 

6. phassa (contact) 

7. vedanā (feeling) 

8. taṇhā (craving) 

9. upādāna (clinging) 

10. bhava (becoming) 

11. jāti (birth) 

12. jarā-maraṇa (decay and death). 

[2] The term kiriyavāda is used in two related senses as follows: 

• The primary sense: by kiriyavāda “doctrine of deeds” or 

“doctrine of the efficacy of action” is meant a doctrine asserting that an 

action done is done and that a deed (or action done) is bound to produce 

result. This doctrine is opposite to akiriyavāda “doctrine of the 

inefficacy of action” (or akiriyadiṭṭhi “view of the inefficacy of 

action”), a heinously wrong view during the Buddha’s time, which 

holds that an action done is not done and that a deed does not produce 

result. By definition, then, Buddhism is a kiriyavāda and in no way can 

it be called an akiriyavāda. 



๖๙ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

• ความหมายรอง: กริิยวาท หมายถงึ หลกัคาํสอนที[ใหก้ระทาํ ตรงขา้มกบั 
อกริิยวาท ซึ[งเป็นหลกัคาํสอนที[ไมใ่หก้ระทาํ ในความหมายนีQ พระพทุธศาสนา
อาจเรยีกไดว้า่เป็นกริยิวาท ในแงท่ี[ใหก้ระทาํความดทีางกาย วาจา ใจ และให ้
ประกอบกศุลกรรม และในขณะเดยีวกนักอ็าจเรยีกวา่เป็นอกริยิวาทไดด้ว้ย ใน
แงท่ี[ใหไ้มก่ระทาํความช ั [วทางกาย วาจา ใจ และใหไ้มป่ระกอบอกศุลกรรม การ
ใชค้าํคู่คอื กริิยวาท กบั อกริิยวาท ในความหมายรองนีQ อาจถอืไดว้า่เป็นวธิเีลน่
คาํ ดว้ยการใหค้วามหมายใหมแ่ก่คาํคู่เดยีวกนัที[ใชใ้นความหมายหลกั โดยองค์
พระศาสดาเอง เพื[อโตก้ลบัผูเ้ชื[อลทัธอิื[นๆ ที[พยายามหาช่องตเิตยีนคาํสอนของ
พระองคโ์ดยมุ่งทาํลายความน่าเชื[อถอื การใหค้วามหมายใหม่นีQ เหน็ไดช้ดัเป็น
พเิศษในสหีสูตร ในองัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต 

[๓] กามโภคี (ผูบ้รโิภคกาม) ผูค้รองเรอืนม ี ๑๐ ประเภท จาํแนกตามวธิี
แสวงหาโภคทรพัย ์วธิใีชโ้ภคทรพัยน์ ัQน และท่าทต่ีอโภคทรพัย ์เป็น ๔ กลุม่ ดงันีQ 

• กลุ	มท่ี ๑ แสวงหาไมช่อบธรรม 
๑. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไมช่อบธรรม โดยทารุณขม่ขี[ ไดม้า

แลว้ไมเ่ลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข ท ัQงไมแ่จกจ่ายแบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี
๒. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไมช่อบธรรม โดยทารุณขม่ขี[ ไดม้า

แลว้เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข แต่ไมแ่จกจ่ายแบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี
๓. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไมช่อบธรรม โดยทารุณขม่ขี[ ไดม้า

แลว้เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข แจกจ่ายแบง่ปนัและใชท้าํกรรมดดีว้ย 
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• The secondary sense: by kiriyavāda is meant a doctrine that 

asserts action, which is opposite to akiriyavāda, one that asserts non-

action. In this sense, Buddhism can be called a kiriyavāda in that it 

asserts good bodily, verbal, and mental conduct, and asserts the doing of 

wholesome deeds. At the same time, it can also be called an akiriyavāda 

in that it asserts the non-doing of bodily, verbal, and mental misconduct, 

and asserts the non-doing of unwholesome deeds. The use of the pair 

kiriyavāda vs. akiriyavāda in this secondary sense can be taken to be a 

kind of word play—through reinterpreting the same pair used in the 

primary sense—by the Teacher himself to counter holders of outside 

views that tried to find fault with his teaching with a view to 

discrediting it. This reinterpretation is especially evident in the Sīha Sutta, 

in the Book of the Eights, the Collection of the Numerical Discourses. 

[3] Kāmabhogī (enjoyer of sensual pleasures). There are ten categories 

of householders, classified—according to the means of seeking wealth, 

the way the wealth acquired is spent, and the attitude toward wealth—

into four groups as follows: 

• Group 1: Those who seek wealth unrighteously 

1. The one who seeks wealth unrighteously, by violence; then 

does not make himself fulfilled and happy; and neither shares the 

wealth nor does meritorious deeds. 

2. The one who seeks wealth unrighteously, by violence; then 

makes himself fulfilled and happy; but neither shares the wealth nor 

does meritorious deeds. 

3. The one who seeks wealth unrighteously, by violence; then 

makes himself fulfilled and happy; and shares the wealth and does 

meritorious deeds. 



๗๐ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

• กลุ	มท่ี ๒ แสวงหาชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง 
๔. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง ทารุณ

ขม่ขี[บา้ง ไมท่ารุณขม่ขี[บา้ง ไดม้าแลว้ไมเ่ลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข ท ัQงไมแ่จกจ่าย
แบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี

๕. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง ทารุณ
ขม่ขี[บา้ง ไมท่ารุณขม่ขี[บา้ง ไดม้าแลว้เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข แต่ไมแ่จกจ่าย
แบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี

๖. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง ทารุณ
ข่มขี[บา้ง ไม่ทารุณข่มขี[บา้ง ไดม้าแลว้เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข ท ัQงแจกจ่าย
แบง่ปนัและใชท้าํกรรมด ี

• กลุ	มท่ี ๓ แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม 
๗. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไมท่ารุณขม่ขี[ ไดม้าแลว้

ไมเ่ลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข ท ัQงไมแ่จกจ่ายแบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี
๘. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไมท่ารุณขม่ขี[ ไดม้าแลว้

เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข แต่ไมแ่จกจ่ายแบง่ปนัและไมใ่ชท้าํกรรมด ี
๙. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไมท่ารุณขม่ขี[ ไดม้าแลว้

เลีQยงตนใหอ้ิ[มหนาํเป็นสุข แจกจ่ายแบ่งปนัและใชท้าํกรรมดดีว้ย แต่เขายงัตดิ 
ยงัสยบมวัเมา ยงัหมกมุ่น บรโิภคโภคะเหลา่นัQนโดยไม่รูเ้ท่าทนัเหน็โทษ ไม่มี
ปญัญาทาํตนใหเ้ป็นอสิระหลดุพน้เป็นนายเหนือโภคทรพัย ์

• พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรม และใชอ้ย่างรูเ้ท่าทนัเป็นอสิระ 
๑๐. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไดม้าแลว้เลีQยงตนใหอ้ิ[ม

หนาํเป็นสุข แจกจ่ายแบ่งปนัและใชท้าํกรรมด ี เขาไม่ตดิ อกีท ัQงไม่สยบมวัเมา 
ไม่หมกมุน่ บรโิภคโภคะเหลา่นัQนอย่างรูเ้ท่าทนัเหน็โทษ มปีญัญาทาํตนใหเ้ป็น
อสิระหลดุพน้เป็นนายเหนือโภคทรพัย ์



Characteristics of Buddhism 70  

• Group 2: Those who seek wealth both righteously and 

unrighteously 

4. The one who seeks wealth both righteously and unrighteously, 

both by and without violence; then does not make himself fulfilled and 

happy; and neither shares the wealth nor does meritorious deeds. 

5. The one who seeks wealth both righteously and unrighteously, 

both by and without violence; then makes himself fulfilled and happy; 

but neither shares the wealth nor does meritorious deeds. 

6. The one who seeks wealth both righteously and unrighteously, 

both by and without violence; then makes himself fulfilled and happy; 

and shares the wealth and does meritorious deeds. 

• Group 3: Those who seek wealth righteously 

7. The one who seeks wealth righteously, without violence; then 

does not make himself fulfilled and happy; and neither shares the 

wealth nor does meritorious deeds. 

8. The one who seeks wealth righteously, without violence; then 

makes himself fulfilled and happy; but neither shares the wealth nor 

does meritorious deeds. 

9. The one who seeks wealth righteously, without violence; then 

makes himself fulfilled and happy; and shares the wealth and does 

meritorious deeds; but uses that wealth by being tied to it, infatuated 

with it, and blindly absorbed in it, neither seeing the danger in it nor 

understanding the independence from and mastery over wealth. 

• Special category: Those who seek wealth righteously and use it 

wisely, thoroughly understanding the independence [from wealth] 

10. The one who seeks wealth righteously, without violence; then 

makes himself fulfilled and happy; and shares the wealth and does 

meritorious deeds; and uses that wealth without being tied to it, 

infatuated with it, and blindly absorbed in it, seeing the danger in it and 

understanding the independence from and mastery over wealth. 



๗๑ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

[๔]  การจาํแนกธรรมเป็นขอ้ๆ เป็นวธิสีอนวธิหีนึ[งที[พระพทุธเจา้มกัทรงใช ้ คง
เพื[อช่วยใหผู้ฟ้งัทรงจาํไดง้า่ยขึQน โดยเฉพาะอย่างยิ[งในยุคที[คาํสอนถา่ยทอดแบบ
มขุปาฐะ 

ในสงัคตีสูิตร (สงัคีต ิ “การสวดพรอ้มกนั”) ในทฆีนิกาย (ประมวลพระ
สูตรขนาดยาว) พระสารบีตุรไดส้าธติวธิสีงัคายนาคาํสอนของพระพทุธเจา้ โดยใช ้
ระบบจาํนวน คอืจดัเรยีงคาํสอนเป็นหมวดๆ ตามจาํนวนขอ้ธรรมในแต่ละเรื[อง 
ต ัQงแต่หมวดหนึ[ง จนถงึหมวดสบิ เมื[อการสาธติจบลงแลว้ พระพทุธเจา้กไ็ดท้รง
เปล่งสาธุการ เท่ากบัทรงรบัรองวธิีนีQ  อีกพระสูตรหนึ[งที[มเีนืQอหาคลา้ยกนั คือ 
ทสุตตรสูตร (ทสตุตระ “เพิ[มขึQนจนถงึสบิ”) ในทฆีนิกายเช่นกนั แต่มไิดก้ลา่วถงึ
วา่พระพทุธเจา้ทรงใหพ้ระสารบีตุรแสดงธรรมเหมอืนอย่างในสงัคตีสูิตร และใน
ตอนทา้ยของพระสูตร ก็มไิดก้ล่าวถงึว่าพระพทุธเจา้ทรงรบัรองเช่นกนั 

ในทาํนองเดยีวกนั การจดัเรยีงคาํสอนเป็นหมวดๆ ตามจาํนวนขอ้ธรรม
ในแต่ละเรื[อง เหน็ไดช้ดัเป็นพเิศษในพระสูตรในองัคุตตรนิกาย (ประมวลพระสูตร
ตามจาํนวนขอ้ธรรม) คาํวา่ องัคตุตระ ในที[นีQหมายถงึ “เพิ[มขึQนตามส่วน (คอืทลีะ
ขอ้)” กลา่วคอื พระสูตรท ัQงหมดในนิกายนีQแบง่เป็น ๑๑ นิบาต ซึ[งจดัเรยีง
ตามลาํดบัจาํนวนขอ้ธรรมในแต่ละเรื[องในแต่ละนิบาตที[เพิ[มขึQนนิบาตละหนึ[งขอ้ 
ต ัQงแต่เอกนิบาต ซึ[งประมวลคาํสอนที[มขีอ้ธรรมขอ้เดยีวในแต่ละเรื[อง ไปจนถงึ
เอกาทสกนิบาต ซึ[งประมวลคาํสอนที[มขีอ้ธรรม ๑๑ ขอ้ในแต่ละเรื[อง 
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[4] The itemization of the Dhamma was a pedagogical technique often 

employed by the Buddha, presumably to facilitate memorization on the 

part of the audience, especially in an age when the teachings were 

transmitted by word of mouth.  

In the Saṅgīti Sutta (saṅgīti “chanting together”), in the Dīgha 

Nikāya (Collection of Long Discourses), the Venerable Sāriputta 

demonstrated how the rehearsal of the Buddha’s teachings should be 

conducted by using the numerical scheme, arranging them by the 

number of Dhamma items involved in each topic into divisions, from 

the division of the ones up to the division of the tens. Once the 

demonstration was over, the Buddha voiced his approval, thereby 

effectively endorsing this method. Another discourse with similar 

content is the Dasuttara Sutta (dasuttara “increasing up to ten”), also in 

the Collection of Long Discourses. However, there was no mention 

made of the Buddha’s requesting the Venerable Sariputta to expound 

the Dhamma as in the Saṅgīti Sutta, and at the end of the discourse, no 

mention was made of the Buddha’s affirmation either. 

In like manner, the arrangement of the teachings by the number 

of Dhamma items involved in each topic into divisions is especially 

conspicuous in the discourses in the Aṅguttarana Nikāya (Collection of 

Numerical Discourses). The term aṅguttara here means “increasing by 

the factor (of one item).” That is to say, all the discourses in this 

collection are divided into eleven books, which are arranged by the 

number of Dhamma items involved in each topic in each book, in 

progressive numerical order—from the Book of the Ones, collecting the 

teachings involving a single Dhamma item in each topic, up to the Book 

of the Elevens, collecting the teachings involving eleven Dhamma items 

in each topic. 



๗๒ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

[๕] นิโรธ (ความดบักเิลส) ม ี๕ ประเภท ดงันีQ 
๑.  วกิขมัภนนิโรธ (ความดบัดว้ยขม่ไว)้ 
๒. ตทงัคนิโรธ (ความดบัดว้ยธรรมที[ตรงขา้ม) 
๓. สมจุเฉทนิโรธ (ความดบัดว้ยตดัขาด) 
๔. ปฏปิสัสทัธนิิโรธ (ความดบัดว้ยสงบระงบั) 
๕. นิสสรณนิโรธ (ความดบัดว้ยสลดัออกได)้ 

[๖] สมาบัติ (ภาวะสงบประณีตซึ[งพงึเขา้ถงึดว้ยอาํนาจของสมาธ)ิ ม ี๘ ข ัQน ดงันีQ 
• รูปฌาน ๔ ไดแ้ก่ 
๑. ปฐมฌาน (ฌานที[ ๑) 
๒.ทตุยิฌาน (ฌานที[ ๒) 
๓. ตตยิฌาน (ฌานที[ ๓) 
๔. จตตุถฌาน (ฌานที[ ๔) 
• อรูปฌาน ๔ ไดแ้ก่ 
๑. อากาสานญัจายตนะ (ฌานอนักาํหนดอากาศคอืช่องวา่งหาที[สุดมไิดเ้ป็น

อารมณ)์ 
๒. วญิญาณญัจายตนะ (ฌานอนักาํหนดวญิาณหาที[สุดมไิดเ้ป็นอารมณ)์ 
๓. อากญิจญัจายตนะ (ฌานอนักาํหนดภาวะที[ไมม่อีะไรๆ เป็นอารมณ)์ 
๔. เนวสญัญานาสญัญายตนะ (ฌานอนัเขา้ถงึภาวะมสีญัญากไ็มใ่ช่ ไมม่ี

สญัญากไ็มใ่ช่) 
ยงัมขี ัQนที[ ๙ ต่อจาก ๘ ข ัQนดงักลา่ว เรยีกวา่ นิโรธสมาบตั ิ
เมื[อนาํคาํวา่ ฌาน และ สมาบตั ิ มาต่อกนัแบบไทย (ซึ[งต่างจาก ฌาน-

สมาบตั ิ เมื[อเป็นคาํสมาสแบบบาล ี อนัหมายถงึ “การเขา้ฌาน”) ก็จะใชเ้ป็นคาํ
เรยีกแบบรวมๆ เพื[อหมายถงึสมาธขิ ัQนสูง โดยไมจ่าํแนกวา่เป็นฌานหรอืสมาบตัิ
ประเภทไหน ข ัQนไหน นี[เป็นความหมายที[มุง่ใชใ้นหนงัสอืนีQ 
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[5] Nirodha (extinction of defilements) are of five types as follows: 

1. vikkhambhana-nirodha (extinction by suppression) 

2. tadaṅga-nirodha (extinction by substitution of opposites) 

3. samuccheda-nirodha (extinction by cutting off) 

4. paṭipassaddhi-nirodha (extinction by tranquilization) 

5. nissaraṇa-nirodha (extinction by escape). 

[6] Samāpatti (state of serene contemplation attained by concentration) 

consists of eight levels, as follows: 

• Four absorptions of the fine-material sphere (rūpajhāna), namely: 

1. paṭhama-jhāna (first absorption) 

2. dutiya-jhāna (second absorption) 

3. tatiya-jhāna (third absorption) 

4. catuttha-jhāna (fourth absorption). 

• Four absorptions of the formless sphere (arūpajhāna), namely: 

1. ākāsānañcāyatana (base of infinity of space) 

2. viññāṇañcāyatana (base of infinity of consciousness) 

3. ākiñcaññāyatana (base of nothingness) 

4. nevasaññānāsaññāyatana (base of neither perception nor non-

perception). 

There is yet a ninth level, added to the eight ones above, called 

nirodha-samāpatti (attainment of extinction). 

When the words jhāna and samāpatti are conjoined in the Thai 

way (in contrast to jhānasamāpatti as a Pali compound meaning 

“attainment of jhāna”), they jointly function as a cover term to denote 

any high level of concentration attained without specifying which type 

and level of jhāna or samāpatti it is. It is this usage that is intended in 

the present volume. 



๗๓ ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา 

[๗] บุพนิมิตแห	งมรรค (ธรรมที[เป็นเครื[องหมายบ่งบอกล่วงหนา้ว่า มรรคมี
องค ์๘ ประการอนัประเสรฐิจะเกดิขึQนแก่ผูน้ ัQน ดุจแสงอรุณเป็นบพุนิมติของการ
ที[ดวงอาทติยจ์ะอทุยั) ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ๗ ประการ ดงันีQ 

๑. กลัยาณมติตตา (ความมกีลัยาณมติร) 
๒. สลีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศีล) 
๓. ฉนัทสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยฉนัทะ) 
๔. อตัตสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยตนที[ฝึกดแีลว้) 
๕.  ทฏิฐสิมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ 
๖.  อปัปมาทสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท) 
๗. โยนิโสมนสกิารสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยโยนิโสมนสกิาร) 

[๘] ธรรมสมาธิ (ธรรมที[ทาํใหเ้กดิความม ั [นสนิทในธรรม) ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ
๕ ประการ ดงันีQ 

๑. ปราโมทย ์(ความชื[นบานใจ) 
๒. ปีต ิ(ความอิ[มใจ) 
๓. ปสัสทัธ ิ(ความผ่อนคลาย) 
๔. สุข (ความรื[นใจ) 
๕.  สมาธ ิ(ความสงบตัQงม ั [นของจติใจ) 
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[7] Magguppāda-pubbanimitta (foregoing sign for the arising of the 

Noble Eightfold Path like dawn as the precursor of the rising sun) 

consists of seven attributes as follows: 

1. kalyāṇamittatā (association with a good and wise person) 

2. sīlasampadā (perfection of morality) 

3. chandasampadā (perfection of aspiration) 

4. attasampadā (perfection of oneself well-trained) 

5. diṭṭhisampadā (perfection of view) 

6. appamādasampadā (perfection of heedfulness) 

7. yonisomanasikārasampadā (perfection of wise reflection). 

[8] Dhammasamādhi (concentration of the Dhamma) consists of five 

attributes as follows: 

1. pāmojja (cheerfulness) 

2. pīti (rapture) 

3. passaddhi (relaxation) 

4. sukha (happiness) 

5. samādhi (concentration; composure of mind). 
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บนัทกึเรื2องลิขสทิธิ<การแปล 
ขอแจ้งไว้เพื�อเป็นหลกัในการปฏิบติัตอ่ไปวา่ เนื�องจากหนงัสือทั �งปวงของอาตมภาพเป็นงานธรรมทาน เพื�อประโยชน์สขุของ

ประชาชน ไมมี่คา่ลขิสทิธิ=อยูแ่ล้ว เมื�อทา่นผู้ใดเหน็คณุคา่ และมีบญุเจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไมว่า่จะแปลจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื�นใด ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบําเพญ็ประโยชน์ให้กว้าง
ออกไป 

ผู้ ที�ทํางานแปลนั �น ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที�จะแปล โดยสละเรี�ยวแรงสละเวลามิใช่น้อย ถ้าผลงาน
แปลนั �นทําด้วยความตั �งใจ น่าเชื�อถือหรือเป็นที�วางใจได้ ในเมื�ออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ=ในงานต้นเรื�องนั �นอยู่แล้ว 
ลิขสิทธิ=ฉบบัแปลนั �นๆ ก็ยอ่มถือได้วา่เป็นของผู้แปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั �น โดยผู้แปลดแูลรับผิดชอบคําแปลของ
ตน และเป็นผู้ พิจารณาอนญุาตเอง ในการที�จะให้ผู้หนึ�งผู้ ใดนําฉบบัแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึ�งอย่างใด ไม่ว่าจะ
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือพิมพ์จําหน่าย ทั �งในประเทศและตา่งประเทศ ตามแตจ่ะเหน็สมควร 

ทั �งนี � สิ�งที�ผู้แปลจะพงึร่วมมือเป็นการแสดงความเอื �อเฟื�อ ก็คือ ทําการให้ชดั มิให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ อาตมภาพได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ใด  ๆ และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะเจ้าของเรื�องเดิมได้ทราบทกุครั �งที�มีการตีพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ น่าจะ
มอบหนงัสือที�ตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เลม่ เพื�อเป็นหลกัฐานและเป็นข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

อนึ�ง ผู้แปลอาจแสดงนํ �าใจเอื �อเฟื�ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดข้อหนึ�ง หรือทกุข้อ ตอ่ไปนี � 
ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรื�องต้นเดิมนั �นก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม พิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็น

ธรรมทาน 
ข) ให้อาตมภาพ อนญุาตให้ผู้ ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม อนญุาตให้ผู้ ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็นการ

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺต) 

๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
☐  

Memorandum on Translation Copyrights 

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books 
are meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already royalty free, when 
anyone on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into 
Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the Dhamma and 
furtherance of the public good. 

Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their undertakings 
by putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are 
credible or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those 
translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the translated texts. The 
translators themselves are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is also at their own 
discretion as they see fit to grant permission to any party concerned to make any use of their translations, whether it be 
publishing for free distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad. 

In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make 
things clear so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also 
requested to notify me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten 
copies of each published work should be given to me as evidence of the publication and for record keeping purposes. 

In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following: 
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts of 

the Dhamma; 
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of 

publishing for free distribution as gifts of the Dhamma; 
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations 

exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma. 

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) 
November 7, 2009 


