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ลักษณะต่างๆ ทีกล่าวมานี เราถือกันว่าเป็ นลักษณะทีดี แต่ขอ้ สําคัญ ชาวพุทธ
อย่ า มัว เมาว่า เรามีพ ระพุท ธศาสนาซึงมีล กั ษณะทีดี เสร็ จ แล ว้ เพราะมัว เมาว่า
พระพุท ธศาสนามีลกั ษณะดี ก็เลยได้แต่ชนชม
ื แล ้วไม่นาํ เอามาประพฤติปฏิบตั ิ
เมือไม่เอามาประพฤติปฏิบตั ิ ก็ไม่เป็ นประโยชน์อะไร ได้แต่ชนชมหลงมั
ื
วเมา
ไปอย่างนันเอง ว่าศาสนาของเราดีอย่างนี มีลกั ษณะทีดีอย่างนัน ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่
ชีวติ ทีแท้จริง

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 ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา (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 enthusiastically 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∗
ขออํานวยพร ท่านอาจารย์ผูเ้ ป็ นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลก และท่านสาธุชนผูส้ นใจใฝ่ ธรรม ทุกท่าน
วันนีQ รายการแสดงธรรม จะเป็ นธรรมกถาหรือปาฐกถาก็ตาม
ได้กาํ หนดชื[อไว้วา่ “ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา”
ความจริง ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนานีQเป็ นเรื[องที[ค่อนข้างจะ
สามัญ คือเป็ นเรื[องของสิง[ ทีเ[ รารูจ้ กั กันดีอยู่แล ้ว อยู่ๆ เราก็มาพิจารณา
กันว่า สิง[ ทีเ[ รารูจ้ กั ดีอยู่แลว้ ซึง[ รูจ้ กั กันดีมาก รูจ้ กั ตังQ แต่เกิดกันมานีQ มี
ลักษณะเป็ นอย่างไร เหมือนอย่างคนที[คุน้ เคยกันดี รู จ้ กั ตัวกันอย่าง
ใกลช้ ดิ แลว้ อยู่มาวันหนึ[ง ก็มาถามว่า คนทีเ[ รารูจ้ กั ดีนนัQ มีรูปร่างเป็ น
อย่างไร คลา้ ยๆ อย่างนันQ มันน่าจะเป็ นเรื[องธรรมดาเหลือเกิน
แต่ทนี Q ี วันนีQการประชุมมีลกั ษณะพิเศษ คือเป็ นเรื[องของท่านทีม[ ี
ความรูอ้ ยู่แลว้ เพราะบอกว่าเป็ นการประชุมทางวิชาการ เพราะฉะนันQ
วันนีQอาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการหน่ อย คลา้ ยๆ กับว่ามาพูดกันใน
ฐานะผูท้ ม[ี คี วามรูอ้ ยู่แล ้ว ก็จะรวบรัดตัดความ
โดยเฉพาะเวลาก็ค่อนข้างจํากัด จึงจะพูดในแบบสิง[ ละอันพันละ
น้อย เพราะว่า เมือ[ เราพรรณนาถึงลักษณะของสิง[ ทีเ[ รารูจ้ กั อย่างใดอย่าง
หนึ[งนันQ ก็อาจจะมีลกั ษณะหลายอย่าง จะพูดถึงลักษณะแต่ละอย่างได้ก็
คงไม่มาก และท่านยังได้บอกไว้ดว้ ยว่า เมือ[ จบปาฐกถาแลว้ ก็จะให้มี
เวลาตอบคําถาม
ปาฐกถาธรรม ณ สํานักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) วันอาทิตย์ ที[
๒๙ มกราคม ๒๕๓๒
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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.
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ในเรื[องนีQอาตมภาพก็ขอโอกาสไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าเวลาไม่พอจริงๆ
ก็อาจจะต้องขออภัยว่าเป็ นการพูดให้ฟงั ฝ่ ายเดียวไปเลย
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘
พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซึง[ ดังได้บอกเมือ[ กีQว่าเป็ น
สิง[ ทีเ[ รารูจ้ กั กันดีอยู่แลว้ หรือไม่ว่าจะรูจ้ กั ดีหรือไม่ดกี ็ตาม แต่เราถือว่า
เรารูจ้ กั ดีอยู่แล ้วนีQ ก็มหี ลักธรรมอยู่หมวดหนึ[งทีพ[ ดู กันว่า เป็ นลักษณะ
ของพระพุทธศาสนา อยู่ในหนังสือเบืQองต้นแม้แต่ นวโกวาท แบบเรียน
นัก ธรรมตรี ซึ[ง เป็ น หนัง สือ เรี ย นชันQ แรกของพระที[เ ข้า มาบวชใน
พระพุทธศาสนา ทีเ[ ป็ นพระนวกะ
หลักธรรมหมวดนันQ ท่ านเรียกว่า ลักษณะตัดสิ นธรรมวิ นัย
๘ ประการ

พระพุทธศาสนานันQ มีช[อื อย่างหนึ[งว่า พระธรรมวินยั ถ้าจะพูด
กัน แบบรวบรัด ก็ อ าจจะเอาหลัก นีQ ม าพู ด บอกว่ า ลัก ษณะของ
พระพุทธศาสนา ก็คอื ลักษณะตัดสินพระธรรมวินยั ๘ ประการนีQเอง
ถ้าอย่างนีQปาฐกถาก็จบได้ในเวลาเพียง ๒–๓ นาทีเท่านันQ เอง
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั นีQ เป็ นหลักธรรมที[พระพุทธเจ้าเองได้
ตรัสไว้แก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน ท่านบอก
ว่ า หลัก ที[ใ ช้ต ดั สิน ว่ า ธรรมหรื อ คํา สอนอัน ใด เป็ น คํา สอนของ
พระพุทธเจ้าหรือไม่ ก็คือให้ดูว่า ธรรมที[เขายกมาอ้างหรือกล่าวหรือ
ประพฤติปฏิบตั ินนัQ เป็ นไปตามลักษณะ ๘ ประการต่ อไปนีQหรือไม่
กล่าวคือ
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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
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๑. เป็ นไปเพือ[ วิราคะ คือ ความคลายหายติด (สํานวนเก่าว่าคลาย
กําหนัด)
๒. เป็ นไปเพือ[ วิสงั โยค เพือ[ ความคลาย การหลุดจากความทุกข์
ไม่ประกอบด้วยความทุกข์
๓. เป็ นไปเพือ[ อปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส
๔. เป็ นไปเพือ[ อัปปิ จฉตา ความมักน้อย
๕. เป็ นไปเพือ[ สันตุฏฐี ความสันโดษ
๖. เป็ นไปเพือ[ ปวิเวก ความสงัด
๗. เป็ นไปเพือ[ วิริยารัมภะ การระดมความเพียร
๘. เป็ นไปเพือ[ สุภรตา ความเลีQยงง่าย
ถ้าไม่เป็ นไปตามหลัก ๘ ประการนีQ ก็ถอื ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วนิ ยั
ไม่ใช่สตั ถุสาสน์ ไม่ใช่คาํ สอนของพระพุทธเจ้า แต่ถา้ เป็ นไปตามหลักนีQ
เข้ากันได้กบั ความทีก[ ล่าวมา ๘ ประการ ก็เป็ นธรรมเป็ นวินยั เป็ นคํา
สอนของพระพุทธเจ้า
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๗
ยังมีหลักธรรมคล ้ายๆ กันนีQ อีกหมวดหนึ[ง ทีพ[ ระพุทธเจ้าตรัสไว้
แก่พระอุบาลี ซึง[ เป็ นพระเถระผูใ้ หญ่ ทีไ[ ด้รบั ยกย่องเป็ นเอตทัคคะมี
ความเป็ นเลิศทางพระวินยั หรือเป็ นพระวินยั ธร ก็เรียกชื[อทํานอง
เดียวกันว่าเป็ น ลักษณะตัดสิ นธรรมวิ นัย แต่มี ๗ ประการ และกล่าว
ความทํานองเดียวกันว่า ธรรมเหล่าใดเป็ นไปเพือ[ ลักษณะต่อไปนีQหรือไม่
กล่าวคือ
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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
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๑. เป็ นไปเพือ[ เอกันตนิพพิทา ความหน่ายสิQนเชิง
๒. เป็ นไปเพือ[ วิราคะ การคลายความยึดติด
๓. เป็ นไปเพื[อนิโรธ ความดับทุกข์
๔. เป็ นไปเพื[ออุปสมะ ความเข้าไปสงบระงับ
๕. เป็ นไปเพือ[ อภิญญา ความรูย้ ง[ิ เฉพาะ
๖. เป็ นไปเพือ[ สัมโพธะ ความตรัสรู ้
๗. เป็ นไปเพือ[ นิพพาน
ถ้าเข้ากับหลักเหล่านีQ ก็เรียกว่าเป็ นธรรมเป็ นวินยั เป็ นคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เข้ากับหลักเหล่านีQ ก็ไม่ใช่
ถ้าเอาหลักที[ว่าสองหมวดนีQมาตอบ ก็สามารถจบปาฐกถาครังQ นีQ
ได้อย่างรวดเร็ว
มองกว้างๆ กับวิเคราะห์เนื อใน
อย่างไรก็ตาม ยังมีแง่ทค[ี วรพิจารณา คือหลักทีว[ า่ มาทังQ สองหมวด
นีQ อาจจะพูดได้วา่ เป็ นลักษณะชันQ ใน หรือเป็ นเนืQอในของพระพุทธศาสนา
สําหรับวินิจฉัยว่าเป็ นคําสอนที[แท้จริงที[ควรจะนําไปใช้หรือไม่ แต่ยงั มี
ลักษณะชันQ นอก หรือลักษณะทัว[ ๆ ไป ทีเ[ ราควรจะพูดถึงอีก
ถ้าจะอุปมาก็คงเหมือนกับว่า เราสงสัยเกี[ยวกับเรื[องคน คือเราไป
ได้ชQ นิ เนืQอมาชิQนหนึ[ง หรือพบเลือดสองสามหยด แล ้วจะวินิจฉัยว่า เป็ น
เนืQอหนังของคนหรือไม่ เป็ นรอยเลือดของคนหรือไม่ เราอาจจะนําไป
ตรวจสอบวิเคราะห์ดูเซลล์ ดูองค์ประกอบ ดูอะไรต่างๆ แล ้วก็บอกได้ว่า
เออ! อันนีQเป็ นเนืQอหนังของคน เป็ นหยดเลือดของคน หรือว่าไม่ใช่ แต่
เป็ นของสัตว์อน[ื อันนันQ เป็ นการวิเคราะห์ชนัQ ในละเอียดขึQนไปอีก
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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
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แต่ถา้ เราไม่ไปถึงขันQ นันQ ก็เอาเพียงว่า นําคนคนหนึ[งมา ให้ยนื ห่าง
จากเราสักสิบเมตรก็ได้ เทียบกันกับสัตว์อน[ื เช่นช้างหรือม้าเป็ นต้น แล ้ว
ก็พรรณนาลักษณะว่า คนนันQ ต่างจากม้า ต่างจากช้างอย่างไร หรือมี
ลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร ในชันQ นีQ ก็จะมีการบรรยายไปได้อกี ระดับหนึ[ง
อาจจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ[ง เหมือนกับดูตวั ยาสมุนไพรอย่าง
หนึ[งใน ๒ ระดับ คือ ชันQ ใน ดูลกั ษณะการออกฤทธิeของยาว่ากินเข้าไป
แล ้วจะมีอาการของความเปลีย[ นแปลงเกิดขึQนมาและก้าวต่อไปอย่างนันQ ๆ
และชันQ นอก ดูวา่ ใบ กิ[ง ดอก เปลือก มีรูปร่างสีสนั อย่างไร เป็ นต้น
ที[พูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนีQ เราจะพูดกันถึง
ลักษณะทัว[ ไป คลา้ ยๆ กับที[เอาคนมายืนห่างจากเราสักสิบเมตร แลว้
ก็บรรยายลักษณะ ไม่เข้าไปถึงเนืQอในทีเดียว เป็ นการทําความเข้าใจกัน
ในขันQ ต้น
ทีนQ ี ลัก ษณะของพระพุท ธศาสนาที[ม องแบบทัว[ ๆ ไปนีQ ก็ มี
มากมายหลายประการ พูดกันได้แทบจะไม่รูจ้ กั จบ คือจะแยกออกไป
เป็ น ๑๐ ข้อ ๒๐ ข้อ ก็คงพูดไปได้เรื[อยๆ เพราะฉะนันQ เวลามีเท่าไรก็
พูดกันไปได้เท่านันQ
นอกจากนันQ ดังทีไ[ ด้บอกแต่ตน้ แล ้วว่า ลักษณะของพระพุทธศาสนา
นันQ เป็ นลักษณะของสิ[งที[ถอื ว่าเรารูก้ นั ดีอยู่แลว้ เพราะฉะนันQ เรื[องที[
อาตมภาพจะยกขึQนมาพูดก็เป็ นเรื[องธรรมดา ทีท[ ่านรูอ้ ยู่แลว้ เท่ากับว่า
เอาเรื[องทีร[ ูก้ นั อยู่แล ้วนัน[ เอง มาทบทวนกับท่านอีกครังQ หนึ[ง ทีนQ ี จะขอ
พูดไปเป็ นข้อๆ
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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
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ลักษณะที ๑
คําสอนเป็ นกลาง ปฏิบตั สิ ายกลาง
ลักษณะที[ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมือ[ พูดอย่างทัว[ ๆ ไป ก็คอื
ลักษณะทีเ[ ป็ นสายกลาง ลักษณะนีQพอพูดขึQนมาทุกท่านก็นึกออก อ๋อ!
ใช่สิ พระพุทธศาสนานันQ สอนเรื[องทางสายกลาง
ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่า มนุ ษย์เรานันQ มักมีความโน้มเอียง
ที[จะไปสุดโต่ง ความสุดโต่งมีอยู่สองอย่าง คือ สุดโต่งในทางความคิด
อย่างหนึ[ง และสุดโต่งในทางการปฏิบตั อิ ย่างหนึ[ง
มนุษย์มกั จะหันไปหา ความสุ ดโต่งในการปฏิ บตั ิ เช่นสมัยหนึ[งคน
ทังQ หลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความสุขทางเนืQอหนัง ให้
ความสําคัญแก่การบํารุงบําเรอร่างกายมาก และในยุคนันQ คนก็ไม่เห็น
ความสําคัญของจิตใจเลย ซึ[งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็ น กามสุขลั ลิกานุโยค
แต่พอเปลีย[ นไปอีกยุคสมัยหนึ[ง คนบางพวกก็มคี วามรูส้ กึ เบือ[ หน่าย
รังเกียจความสุขทางร่างกายทางเนืQอหนัง แลว้ ก็เอียงไปทางด้านจิตใจ
อย่างเต็มที[ บางทีถงึ กับทรมานร่างกาย ยอมสละความสุขทางร่างกาย
โดยสิQนเชิง เพื[อจะประสบผลสําเร็จในทางจิตใจ แลว้ ก็กลายเป็ นการ
เสพติดทางจิตไปอีก พวกนีQอาจจะถึงกับทําการทรมานร่างกาย บําเพ็ญ
ทุกรกิรยิ า อย่างทีเ[ รียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
เรื[องนีQเราจะเห็นตัวอย่างแม้แต่ในสังคมปัจจุบนั คือในยุคเดียว
สมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโต่งทังQ สองอย่างนีQ แยกกันออกไปเป็ น
คนละขัวQ นีQเป็ นการเอียงสุดในด้านปฏิบตั ิ
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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 pampering 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 polarizing in its own way. These are extremes in terms of practice.

๗
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พระพุทธศาสนานันQ ถือว่า การเอียงสุดทังQ ทางร่ างกาย เห็นแก่
ร่างกาย บํารุงบําเรอร่างกายอย่างเดียว ก็ไม่ถูกต้อง การเสพติดทาง
จิตใจ ไม่เห็นความสําคัญของร่างกายเลยโดยสิQนเชิง จนกลายเป็ นการ
ทรมานร่างกายไป ก็ไม่ถกู ต้องเหมือนกัน
พระพุท ธศาสนาจึ ง วางข้อ ปฏิบ ตั ิ ที[เ รี ย กว่ า มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทา
แปลว่าทางสายกลาง หรือข้อปฏิบตั ทิ เ[ี ป็ นสายกลาง คือ ความพอดี นีQก็
เป็ นแง่หนึ[ง
อีกด้านหนึ[งคือ การสุ ดโต่งทางความคิ ด ซึ[งคนทัว[ ไปมักจะมี
ความโน้มเอียงทีจ[ ะเป็ นเช่นนันQ เช่นอย่างง่ายๆ ก็คอื เรื[อง วัตถุ กับ จิ ต
ว่าอะไรมีจริง พวกหนึ[งจะเอียงสุดว่าวัตถุเท่านันQ มีจริง อีกพวกหนึ[งก็
เอียงสุดว่าจิตเท่านันQ มีจริง จนกระทัง[ ในปรัชญาตะวันตกได้มกี ารบัญญัติ
กันว่า เป็ นพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม
แต่ในพระพุทธศาสนานันQ เราจะเห็นว่า ท่านไม่ได้บญั ญัตอิ ย่างนันQ
คือ มิใช่เป็ นจิตนิยม หรือเป็ นวัตถุนิยม ไปสุดทางแต่อย่างเดียว แต่
ในพระพุทธศาสนามีทงัQ นามและรูป ซึง[ เรียกรวมเข้าด้วยกันเป็ นคําเดียว
ว่า นามรู ป
ท่านเห็นความสําคัญของทังQ จิต และทังQ วัตถุ ท่านว่ามีทงัQ สองอย่าง
แต่มอี ย่างอิงอาศัยเนื[องเป็ นอันหนึ[งอันเดียวกัน
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

อีกตัวอย่างหนึ[ง คนพวกหนึ[งมีความเห็นว่า สิง[ ทังQ หลายเทีย[ งแท้
มีอตั ตาทีค[ งอยู่ตลอดไป กลายเป็ นทิฏฐิทเ[ี รียกว่า สัสตทิฏฐิ ส่วนอีกพวก
หนึ[ง ก็มคี วามเห็นเอียงไปสุดทางตรงข้าม บอกว่าอย่างนันQ ไม่ใช่ ทุก
อย่างขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเป็ นเพียงประชุมธาตุส[ี ตายแล ้วก็ขาด
สูญไป พวกนีQกเ็ ป็ น อุจเฉททิฏฐิ
บางพวกบัญญัติว่าทุกสิ[งมีทงัQ นันQ อีกพวกหนึ[งว่าไม่มอี ะไรมีจริง
เลย พวกทีว[ า่ มีทงัQ หมด เรียกว่า สัพพัตถิกทิฏฐิ พวกทีว[ า่ ไม่มอี ะไรสัก
อย่างก็เป็ น นัตถิกทิฏฐิ นีQเป็ นตัวอย่าง
คนเรานีQมคี วามโน้มเอียง ที[จะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุดโต่ ง
ในแนวความคิดเกี[ยวกับสัจธรรมอย่างทีก[ ล่าวมานีQ แต่พระพุทธศาสนา
สอนว่า ความจริงหรือสัจธรรมนีQ มิใช่จะเป็ นไปตามความโน้มเอียงแห่ง
ความพอใจของมนุษย์ ทีม[ องอะไรไปสุดทางโน้นสุดทางนีQ ความจริงนันQ
เป็ นกลางๆ หรือว่าให้ถกู ก็คอื ต้องสอนต้องพูดให้พอดีกบั ความจริง
เพราะฉะนันQ การสอนความจริงแต่พอดีๆ ให้ตรงตามความจริง
นันQ หรือสอนให้พอดีกบั ความจริง ก็เลยกลายเป็ นคําสอนทีเ[ ป็ นกลาง
พระพุทธศาสนาสอนความเป็ นกลางในทางปฏิบตั ิ ที[เรียกว่า
มัชฌิ มาปฏิ ปทา ส่วนในแง่ของความจริง หรือทัศนะเกี[ยวกับสัจธรรม
ก็เป็ นกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็ นกลางๆ เรียกว่า
มัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชเฌนเทศนา
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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 natthikadiṭṭhi. 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ตกลงว่า ในพระพุทธศาสนานีQ ไม่วา่ จะในแง่ของการปฏิบตั ิ หรือ
ในแง่ของความคิดเกี[ยวกับสัจธรรมก็ตาม เป็ นสายกลางทังQ หมด คือ
เป็ นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างหนึ[ง และเป็ นมัชเฌนธรรมเทศนาอย่างหนึ[ง
หลักนีQอาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที[ยงิ ไปไม่ถูกเป้ า ก็จะ
อยู่ขา้ งๆ ข้างโน้นบ้าง ข้างนีQบา้ ง คือมันไม่พอดี ไม่ตรงกลาง ส่วนลูกที[
ยิงตรงกับจุดเป้ าพอดีนนัQ ก็เป็ นอันกลาง จึงเรียกว่าสายกลาง สายกลาง
ก็คอื พอดี ตรงความจริงที[จะให้เข้าถึงจุดหมาย และเท่ากันพอดีกบั
ความจริงที[เป็ นสัจธรรม
พระพุทธเจ้านันQ ก่อนตรัสรู ้ ได้ทรงไปศึกษาในสํานักความคิดเห็น
เกี[ยวกับสัจธรรม และทดลองข้อปฏิบตั ติ ่างๆ เพือ[ จะให้เข้าถึงจุดหมาย
พระองค์ใช้เวลาไปในการทดลองนีQนานถึง ๖ ปี แล ้วก็ได้เห็นว่า ทีป[ ฏิบตั ิ
กันอยู่นนัQ มักจะไปเอียงสุดเสียทังQ สิQน
ในทีส[ ุดพระองค์จงึ ทรงค้นพบทางสายกลางขึQนมา เป็ นมัชฌิมาปฏิปทา
และทรงแสดงหลักธรรมทีเ[ ป็ นกลาง คือ มัชเฌนธรรมเทศนา
มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ มรรคมี องค์ ๘ ซึง[ เป็ นข้อปฏิบตั กิ ลางๆ ไม่
ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ไม่เอียงออกไปข้างโน้น ไม่เอียงออกไปข้างนีQ
พอดีทจ[ี ะนําไปสู่จดุ หมายแห่งความมีชวี ติ ทีด[ งี าม
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ส่วนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ได้แก่ หลักธรรมที[เรียกว่า ปฏิ จจสมุปบาท[๑]* หรือเรียกเต็มว่า อิ ทัปปั จจยตาปฏิ จจสมุปบาท ซึ[งเป็ น
หลักธรรมทีแ[ สดงความจริงเป็ นกลางๆ ตามเหตุปจั จัย หรือเป็ นกลางอยู่
ตามสภาวะของมัน ไม่เอาใจใคร ไม่ขQ นึ กับใคร ไม่เป็ นไปตามความ
ปรารถนาของใครๆ แต่พอดีกบั ความเป็ นจริงที[ว่า สิ[งทังQ หลายนันQ อิง
อาศัยซึ[งกันและกัน เป็ นไปตามเหตุปจั จัย เหตุปจั จัยทําให้ผลเกิดขึQน
ผลจะเป็ นอย่างไรก็เป็ นไปตามเหตุปจั จัยนันQ สิง[ ทังQ หลายมีความสัมพันธ์
ซึง[ กันและกัน มิใช่ดาํ รงอยู่โดยลําพังตัวมันเอง อย่างนีQเป็ นต้น เรียกว่า
เป็ นหลักสายกลาง
เป็ นอันว่า หลักพระพุทธศาสนานันQ เป็ นสายกลางทังQ ในทางปฏิบตั ิ
และในทางความคิด มีมชั ฌิมาปฏิปทา และมัชเฌนธรรมเทศนา
อีกอย่างหนึ[ง สายกลางนันQ มีความหมายว่า พอดีนนั [ เอง ตรงกับ
ทีเ[ รานิยมใช้กนั ในปัจจุบนั ว่า ดุลยภาพ หรือ สมดุล ในพระพุทธศาสนา
นันQ ข้อปฏิบตั ติ ่างๆ มักจะมีลกั ษณะอย่างนีQ คือมีความพอดีหรือความ
สมดุล
ระบบทีก[ ล่าวถึงเมือ[ กีQ ซึง[ เป็ นข้อปฏิบตั ทิ งัQ หมดในพระพุทธศาสนา
เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบตั ทิ พ[ี อดี ก็เป็ นลักษณะทีม[ ี
ดุลยภาพหรือสมดุลอย่างหนึ[ง แต่เป็ นความพอดีของระบบทังQ หมด หรือ
ความพอดีในองค์รวม

*

ตัวเลขในเครื องหมายวงเล็บใหญ่ เป็ นเลขข้ อของบันทึกท้ ายเล่ม
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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 equivalent 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ทีนQ ี ใ นการปฏิบ ตั ิแ ม้แ ต่ ท[ีเ ป็ น รายละเอีย ดปลีก ย่ อ ยลงมา ก็ มี
ความสมดุลหรือดุลยภาพนีQอยู่เรื[อยเหมือนกัน เช่น ในการที[จะเข้าถึง
จุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะต้องปฏิบตั หิ ลักธรรมย่อยๆ หลาย
อย่าง หลักธรรมหรือข้อปฏิบตั ติ ่างๆ เหล่านีQ จะต้องกลมกลืนพอดีกนั
จึงจะได้ผลสําเร็จ ถ้าข้อปฏิบตั เิ ล็กๆ น้อยๆ นันQ ไม่สมดุลกัน ไม่พอดี
กัน ก็จะเกิดความขัดแย้งหรือความบกพร่อง ความขาดความเกิน ความ
เขวออกนอกทาง แล ้วก็จะปฏิบตั ไิ ม่สาํ เร็จ
เรื[องทีท[ ่านเน้นบ่อยๆ ก็คอื อินทรีย ์ ๕ ซึง[ สําหรับผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจะ
มีการเน้นว่าต้องมี สมตา
สมตา ก็คอื สมดุลหรือความพอดีกนั ระหว่างองค์ประกอบทีเ[ รียกว่า
อินทรียท์ งัQ ๕ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา ธรรม ๕ อย่างนีQตอ้ ง
มีสมตา มีความสมดุลพอดีกนั
ศรัทธาต้องพอดีกบั ปัญญา ถ้าศรัทธาแรงไปก็เชื[อง่าย งมงาย
ปัญญามากไป ไม่มศี รัทธามาช่ วยดุลให้ ก็อาจจะเป็ นคนที[รูจ้ บั จด
หรือไม่กข็ Qสี งสัยคิดฟุ้งไปหมด เห็นอะไรก็ชงิ ปฏิเสธเสียก่อน ไม่รูจ้ กั จับ
อะไรให้ลกึ ลงไป
ระหว่างวิรยิ ะกับสมาธิ ถ้าวิรยิ ะคือความเพียรมากไป สมาธินอ้ ย
ก็จะกลายเป็ นเครียด พลุง่ พล่าน หรือฟุ้งซ่าน ถ้าความเพียรน้อย สมาธิ
มาก เพลินสบาย ก็ตดิ ในสมาธิ อาจจะทําให้เกียจคร้านไปก็ได้
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนันQ จึงต้องมีความพอดี ระหว่างวิรยิ ะกับสมาธิ และมี
ความพอดีระหว่างศรัทธากับปัญญา โดยมีสติเป็ นเครื[องควบคุม อย่าง
นีQเรียกว่าสมตา
ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ในพระพุทธศาสนา จะต้องมีสมตาคือความ
สมดุลอันนีQ ซึง[ เป็ นความพอดีชนิดหนึ[ง และอย่างนีQกเ็ ป็ นสายกลางชนิด
หนึ[งเหมือนกัน ซึ[งเป็ นความประสานสอดคลอ้ งกันระหว่างข้อปฏิบตั ิ
ปลีกย่อยต่างๆ ทีม[ าประชุมกันร่วมกันทํางาน
ทีนQ ี แม้แต่ขอ้ ปฏิบตั แิ ต่ละอย่าง ก็จะต้องมีความพอดีเหมือนกัน
คือมีความพอดีในการปฏิบตั แิ ต่ละอย่างๆ เช่น จะรับประทานอาหาร ก็
ต้องมีความรูจ้ กั ประมาณ รูจ้ กั พอดีในอาหาร ถ้ารับประทานอาหารไม่
พอดีก็เกิดโทษแก่ร่างกาย แทนที[จะได้สุขภาพ แทนที[จะได้กาํ ลัง ก็
อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกําลังทําให้อ่อนแอลงไป หรือเกิดโรค
เพราะฉะนันQ ท่านจึงสอนให้มคี วามรูจ้ กั ประมาณในการบริโภค เรียกว่า
โภชเนมัตตัญ2ุตา
ตัวความรูจ้ กั ประมาณ หรือรูจ้ กั พอดี ทีเ[ ป็ นหลักกลางๆ เรียกว่า
มัตตัญ2ุตา คือความรูจ้ กั ประมาณ หรือรูจ้ กั พอดีในการปฏิบตั ิต่างๆ
โดยทัว[ ไป
จะเห็นว่า หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื[องของความพอดี
หรือความเป็ นสายกลางนีQ
ฉะนันQ ความเป็ นสายกลาง คือ ความพอดีทจ[ี ะให้ถงึ จุดหมาย
และทีจ[ ะให้ตรงกับความจริง ไม่ให้ไปสุดโต่ง เอียงสุด ซึ[งจะพลาดจาก
ตัวความจริงไปนันQ จึงเป็ นลักษณะทัว[ ไปอย่างหนึ[งของพระพุทธศาสนา
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๒
มีหลักการเป็ นสากล
ลักษณะที[ ๒ ที[ควรจะยกมาพูดในที[นQ ี ก็คือเรื[องของความเป็ น
สากล
พระพุทธศาสนามีลกั ษณะสําคัญอย่างหนึ[ง คือความเป็ นสากล
เป็ นสากลทังQ ความคิด และการปฏิบตั ิ เหมือนอย่างที[เป็ นสายกลางทังQ
ความคิด และการปฏิบตั ิ
ในแง่ค วามคิด ในที[นQ ี หมายถึง เรื[อ งสัจ ธรรม หรือ คํา สอน
เกี[ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเป็ นกลางๆ ไม่ขQนึ ต่อ
บุคคล กลุม่ เหล่า พรรคพวก แม้แต่ตวั พระพุทธศาสนาเอง
ตัวอย่างเช่น ท่านสอนว่า การฆ่าสัตว์เป็ นบาป การทําปาณาติปาต
เริ[มแต่ฆ่าคนเป็ นต้นไปเป็ นบาป ก็สอนเป็ นกลางๆ ว่า ไม่วา่ ฆ่าคนไหนก็
ตามก็เป็ นบาปทังQ นันQ ไม่ได้จาํ กัดว่านับถือศาสนาไหน ไม่มกี ารแบ่ง
พรรคแบ่งกลุม่ แบ่งประเภทว่า ถ้านับถือศาสนาอืน[ เป็ นพวกของมารร้าย
แลว้ ก็ฆ่าได้ไม่บาป แต่ถา้ เป็ นพวกชาวพุทธด้วยกัน ฆ่าไม่ได้เป็ นบาป
อย่างนีQไม่มี
อีกตัวอย่างหนึ[ง มองกว้างออกไปอีก ก็คอื พระพุทธศาสนาสอน
หลักความจริงที[เป็ นสากล พระพุทธศาสนาสอนว่าความจริงเป็ นสิ[งที[มี
อยู่ตามธรรมดา คือธรรมดาของสิง[ ทังQ หลายเป็ นอย่างนันQ เอง เรียกง่ายๆ
ว่าเป็ นกฎธรรมชาติ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ธรรมดาของสิง[ ทังQ หลายนันQ ก็เช่นความเป็ นไปตามเหตุปจั จัย เมือ[
ใครทําเหตุปจั จัยอย่างไร ผลก็เกิดขึQนตามเหตุปจั จัยนันQ คนไหน คน
พวกไหน คนทีไ[ หนทําดี ก็ไปสวรรค์ คนไหน คนพวกไหน คนทีไ[ หนทํา
ชัว[ ก็ไปนรก ไม่มกี ารแบ่งแยกว่าต้องเป็ นคนพวกนีQมาทําอย่างนีQจงึ ไป
สวรรค์ได้ คนพวกนันQ ถึงทําอย่างนันQ ก็ตอ้ งไปนรก ฯลฯ คือกฎเกณฑ์
กติกาเป็ นธรรมดาเป็ นสากล
ท่านสอนความจริงเป็ นสากลเป็ นกลางๆ อันนีQเป็ นลักษณะทีช[ ดั เจน
คือการสอนความจริงเป็ นกลางๆ และสอนอย่างเป็ นกลาง คือสัจธรรม
เป็ นความจริงอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นความจริงอย่างนันQ ไม่สามารถแบ่งเป็ น
พวกเป็ นประเภทเป็ นหมูเ่ ป็ นเหล่าได้
ในทางปฏิบตั ิก็เหมือนกัน เช่นสอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่าง
เป็ นสากล เมือ[ สอนว่าการทําปาณาติบาตเป็ นสิง[ ทีไ[ ม่ดี เป็ นโทษ เพราะ
มีความจริงอันเป็ นสากลว่าสัตว์ทงัQ หลายรักสุขเกลียดทุกข์ดว้ ยกันทังQ
หมดแลว้ ก็สอนให้เผือ[ แผ่เมตตากรุณาแก่สตั ว์ทงัQ หลายทัว[ กันหมด
ชาวพุทธจะต้องมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ ตังQ ต้นแต่มนุษย์ ก็
ต้องมีเมตตากรุณาต่อมนุ ษย์ทุกคนเหมือนกัน ไม่ได้มกี ารแบ่งพรรค
แบ่งพวกแบ่งเหล่า แบ่งชาติชนัQ แบ่งศาสนา และในแง่สตั ว์โลกด้วยกัน
ก็ให้เผือ[ แผ่ความเมตตากรุณานีQแก่สตั ว์ทกุ ประเภท ไม่ใช่เฉพาะมนุ ษย์
ด้วยกันเท่านันQ อันนีQกเ็ ป็ นเรื[องของความเป็ นสากลอย่างหนึ[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 lovingkindness 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

นอกจากนันQ พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหล่านีQเป็ นกลางๆ ไม่
บังคับให้ทาํ และไม่ขู่ดว้ ยการลงโทษ ใครจะเชื[อหรือไม่เชื[อก็ไม่บงั คับ
ใคร สอนให้รูว้ ่า ความจริงเป็ นอย่างนันQ เมือ[ กระทําแลว้ เกิดผลดีหรือ
ผลเสีย ก็เป็ นไปตามธรรมดาของมันเอง เป็ นเรื[องที[ทุกคนสามารถ
พิจารณาด้วยสติปญั ญาของตนเอง
ความเป็ นสากลนีQ ว่าที[จริงก็เป็ นสายกลางอย่างหนึ[ง คือ สอน
เป็ นกลางๆ ตามความเป็ นจริง
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๓
ถือสําคัญทั-งสาระและรูปแบบ
ลักษณะที[ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบด้วยองค์ ๒ อย่าง ทีส[ ม
พอดีกนั คือประกอบด้วยธรรมกับวินยั
หลัก ธรรมกับ วิน ยั นีQ ได้บ อกแต่ ต น้ แล ว้ ว่ า เป็ น ชื[ อ หนึ[ ง ของ
พระพุทธศาสนา บางครังQ เราเรียกพระพุทธศาสนาว่า ธรรมวิ นัย ซึง[ ต้อง
มีทงัQ สองอย่างจึงจะเป็ นพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ ถ้ามีอย่างเดียว ก็
ยังไม่ครบ
ในโลกปัจจุบนั นีQ หรือในโลกทีผ[ ่านมาก็ตาม มักจะมีการถกเถียง
กันอยู่เสมอว่า บุคคลกับระบบ อย่างไหนสําคัญกว่ากัน บางคนบอก
ว่าบุคคลสําคัญ ระบบไม่สาํ คัญ บางคนบอกว่าระบบสิสาํ คัญ บุคคลไม่
สําคัญ ระบบเป็ นอย่างไร คนก็เป็ นไปตามนันQ
คนพวกหนึ[งบอกว่า ปัจเจกชนสําคัญ สังคมเกิดจากปัจเจกชน
สังคมจะเป็ นอย่างไรก็แล ้วแต่ปจั เจกชน ถ้าทําปัจเจกชนให้ดี สังคมก็ดี
ไปเอง อีกพวกหนึ[งบอกว่า สังคมสิสาํ คัญ ปัจเจกชนถูกหล่อหลอมโดย
สังคม ทําสังคมให้ดแี ล ้วปัจเจกชนก็ดไี ปตาม
ในแง่สาระกับรูปแบบ พวกหนึ[งบอกว่าสาระสําคัญ รูปแบบไม่
สําคัญหรอก เนืQอหาสําคัญกว่า รูปแบบเป็ นเพียงเปลือกนอก บางพวก
บอกว่ารูปแบบสิสาํ คัญ รูปแบบเป็ นเครื[องกําหนดเนืQอหา เถียงกันอยู่น[ี
ไม่รูจ้ กั จบ
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Characteristic No. 3
Buddhism places importance on both substance and form.
CHARACTERISTIC NO.

3. Buddhism is made up of two components 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ในการฝึ กการปฏิบตั ิก็เหมือนกัน พวกหนึ[งบอกว่าด้านในจิตใจ
สําคัญ ต้องฝึ กจิตใจ ฝึ กจิตใจได้แลว้ ทุกอย่างก็ดีไปเอง ร่างกาย
ภายนอกไม่สาํ คัญ อีกพวกหนึ[งบอกว่า สําคัญทีว[ ตั ถุภายนอก เพราะ
จิตใจเป็ นสิง[ ทีอ[ าศัยวัตถุ เกิดจากวัตถุ ถ้าทําภายนอกดี สภาพแวดล ้อม
วัตถุดี มีความเจริญทางวัตถุพรัง[ พร้อม เศรษฐกิจดีแล ้ว จิตใจก็ดเี อง
คนจํานวนมากเถียงกัน แม้แต่ ในเรื[องสมัครใจกับบังคับ ว่า
อย่างไหนดี พวกหนึ[งบอกว่าต้องสมัครใจหมดทุกอย่าง ต้องเป็ นไปตาม
เสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกต้อง อีกพวกหนึ[งว่าไม่ได้หรอก คนเรานีQ
กิเลสมันมาก ต้องบังคับมัน บังคับแล ้วจึงจะได้ผล
นีQกเ็ ป็ นเรื[องของการเอียงสุดอย่างหนึ[งเหมือนกัน มนุษย์มกั จะโน้ม
เอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโต่งไปข้างหนึ[ง
แต่พระพุทธศาสนาไม่เอียงสุดไปข้างไหน เพราะยอมรับความสําคัญ
ของแต่ละเรื[องแต่ละอย่าง ตามความเป็ นจริงของมัน หรือตามคุณค่าที[
มันมีอยู่ โดยมองตามเป็ นจริง หรือตามที[มนั เป็ นและพอดีกบั ที[มนั
เป็ น ว่าสิ[งทังQ หลายแต่ละอย่างมีความสําคัญตามส่วนของมัน
อันนีQจะเรียกว่าเป็ นความเป็ นกลาง หรือความเป็ นสายกลางอีก
อย่างหนึ[งของพระพุทธศาสนาก็ได้
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ในเรื[องสาระกับรูปแบบเป็ นต้นทีว[ า่ มานีQ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
หลักคําสอนของพระองค์ ให้มอี งค์ประกอบทังQ สองอย่าง คือ ธรรมกับ
วินยั คุมทังQ คู่เลย
ธรรม เป็ นหลักความจริง ซึง[ มีอยู่ตามธรรมดาของมัน และเป็ นสิง[
ทีบ[ คุ คลจะเข้าถึงได้ ธรรมนันQ สังคมไม่สามารถมีปญั ญารูไ้ ด้ บุคคลแต่
ละคนเท่านันQ ทีจ[ ะมีปญั ญารูแ้ จ้งเข้าถึงสัจธรรม
แต่ ใ นเวลาเดี ย วกัน พระพุท ธศาสนาก็ มีอี ก ด้า นหนึ[ ง คื อ
หลักเกณฑ์ท[ีเรียกว่า วิ นัย
วิ นัย เป็ นการจัดตังQ และจัดการ เป็ นรูปแบบ เป็ นระบบ เป็ นกติกา
เป็ นกฎเกณฑ์ เป็ นสิง[ ทีม[ นุษย์บญั ญัตหิ รือกําหนดวางขึQน เป็ นเรื[องของ
การจัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ ที[เน้นทางวัตถุ และเป็ นเรื[องของ
สังคม บัญญัตขิ Qนึ เพือ[ จัดสรรสังคมให้ดาํ รงอยู่ดว้ ยดีในภาวะทีจ[ ะเกืQอกูล
ต่อชีวติ ของบุคคลทังQ หลาย ที[มาอยู่รวมกันเป็ นสังคมนันQ ให้บุคคล
เหล่านันQ มีชีวติ อยู่กบั ธรรมได้อย่างดีท[ีสุด และได้ประโยชน์มากที[สุด
จากธรรม
จะเห็นว่า ธรรมและวินยั สองอย่างนีQกม็ าสัมพันธ์กนั พระพุทธศาสนา
ให้ความสําคัญทังQ แก่ธรรมและวินยั
พูดเป็ นภาษาปัจจุบนั ว่า ให้ความสําคัญทังQ แก่ บุคคลและระบบ
ให้ความสําคัญทังQ แก่ปจั เจกชนและสังคม ให้ความสําคัญทังQ แก่สาระและ
รู ปแบบ ให้ความสําคัญทังQ แก่ การปฏิบตั ิทางด้านในจิตใจ และการ
ปฏิบตั ิดา้ นนอกที[เน้นวัตถุ กาย วาจา และให้มที งัQ การสมัครใจและ
การบังคับ (หมายถึงการฝึ กด้วยกฎกติกา) อย่างมีสมดุล พอดี ทีจ[ ะ
เกืQอกูลหนุนกันให้เกิดผลดีท[มี ่งุ หมาย
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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, determined, 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

นีQคอื ลักษณะของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ[ง ทีเ[ ข้ากับข้อแรกด้วย
แต่แยกให้เห็นเป็ นพิเศษต่างหาก
จะเห็นว่า ในพระพุทธศาสนานีQ ท่านให้ ธรรม เป็ นเรื[องของการ
สมัครใจ เราแต่ละคนเกี[ยวข้องกับธรรมด้วยสติปญั ญาของตนเอง จะต้อง
รูเ้ ข้าใจเห็นแจ้งสัจธรรมด้วยปัญญาของตนเอง เฉพาะบุคคล
แต่ในเวลาเดียวกันนันQ ก็มี วิ นัย เป็ นเรื[องของสังคม เป็ นเรื[องของ
รูปแบบ เป็ นเรื[องของการปฏิบตั ิดา้ นกายวาจา เป็ นแบบแผนที[บงั คับ
แก่ทุกคนเสมอกัน สําหรับให้เป็ นเครื[องตะล่อมและหล่อหลอม เป็ น
เครื[องสร้างสภาพแวดลอ้ มทีจ[ ะชักจูงบุคคลเข้าหาธรรม และเป็ นเครื[อง
สร้างสภาพชีวติ และสภาพสังคม ที[เอืQอต่อการที[จะนําธรรมมาใช้ปฏิบตั ิ
หรือเอาธรรมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการที[จะเจริญงอกงามยิ[งขึQนไป
ในธรรม และเข้าถึงธรรม
ธรรม และ วิ นัย สองอย่างนีQ ถ้าจัดให้พอดีก็จะได้ความสมดุล
เกืQอกูลซึง[ กันและกัน ประสานสัมพันธ์กนั
ธรรมเป็ นฐานรองรับและเป็ นทีอ[ งิ อาศัยของวินยั วินยั คือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับแบบแผนของสังคม เป็ นการจัดตังQ ถ้าไม่องิ ธรรมก็เหลวไหลใช้
ไม่ได้ ถ้าไม่ตงัQ อยู่บนฐานของธรรมก็กลายเป็ นการไม่ถกู ต้อง เพราะฉะนันQ
วินยั ต้องอิงอยู่บนฐานของธรรม
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

อีกด้านหนึ[ง เรามีวนิ ยั เพือ[ อะไร ก็เพือ[ ให้คนเราแต่ละคนนีQ ได้มี
สภาพแวดลอ้ มที[เกืQอกูลในการที[จะเข้าถึงธรรม ธรรมจึงเป็ นจุดหมาย
ของวินยั ด้วย วินยั นันQ อิงอาศัยธรรม แลว้ ก็เป็ นไปเพื[อให้คนเข้าถึง
จุดหมายคือธรรมนัน[ เอง
วิ นัยเป็ นเปลือกนอก ช่วยห่อหุม้ เนืQอในคือธรรมไว้ ถ้าไม่มเี ปลือก
นอกห่ อ หุ ม้ ไว้ ต่ อ ไปไม่น านเนืQ อ ในก็ จ ะหายสู ญ หรือ ลบเลือ นไป
เพราะฉะนันQ เราจึงต้องเห็นความสําคัญของทังQ เปลือกนอกและเนืQอใน
ถ้ามะม่วงไม่มเี ปลือก หรือมะพร้าวไม่มกี ะลา มันจะอยู่ได้ไหม
เราอาจจะบอกว่ากะลาไม่สาํ คัญ เพราะกินไม่ได้ แต่ถา้ ไม่มกี ะลาเราก็
ไม่ได้กนิ เนืQอและนําQ มะพร้าว
ในทางกลับกัน ถ้ามีแต่เปลือกมะม่วงและกะลามะพร้าว ไม่มเี นืQอ
มะม่ว ง ไม่ มีเ นืQ อ และนําQ มะพร้า ว ก็ ไ ม่รู จ้ ะมีเ ปลือ กมะม่ว ง และ
กะลามะพร้าวไว้ทาํ ไม เปลือกและกะลานันQ ก็อาจจะกลายเป็ นขยะ ไม่มี
ประโยชน์อะไร
ถ้ากะลาจะมีประโยชน์อะไรต่อไปโดยไม่มเี นืQอมะพร้าว ก็ไม่ใช่มี
ประโยชน์ในฐานะกะลามะพร้าว แต่อาจจะกลายเป็ นกระบวยตักนําQ เป็ น
ภาชนะใส่ขา้ วกิน หรือเป็ นเครื[องมือขอทาน เป็ นต้น คือ กลายเป็ นของ
อย่างอืน[ ไป
เพราะฉะนันQ เราจึงต้องเห็นความสําคัญของทังQ กะลา และเห็น
ความสําคัญของเนืQอมะพร้าว
พระพุทธศาสนานันQ มีทงัQ ธรรมและวินยั และจากหลักธรรมและ
วินยั นีQกจ็ งึ มีสงฆ์ ซึง[ แบ่งเป็ นสมมติสงฆ์ และอริยสงฆ์
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ผูเ้ ข้าถึงเนืQอในคือธรรมแลว้ ก็เป็ น อริ ยสงฆ์ แต่ถา้ อยู่แค่ชนัQ นอก
อยู่แค่วนิ ยั ก็เป็ น สมมติ สงฆ์
แต่ ส มมติ ส งฆ์น ัQน ตังQ ขึQน เพื[อ อะไร ก็ เ พื[อ ความมุ่ง หมายให้มี
สภาพแวดล ้อมทีเ[ หมาะสมและเกืQอกูล ในการทีบ[ คุ คลทังQ หลายจะปฏิบตั ิ
ธรรม เพือ[ จะได้ร่วมเป็ นอริยสงฆ์ และสมมติสงฆ์นQ ีแหละจะรักษาพระ
ธรรมวินยั ไว้ เป็ นผูท้ ค[ี อยเผยแพร่ประกาศธรรมไว้ เพือ[ จะให้มคี นได้มา
เข้าร่วมเป็ นอริยสงฆ์ได้ต่อๆ นานๆ เรื[อยๆ ไป เพราะฉะนันQ สมมติสงฆ์
ก็มคี วามสําคัญ
แต่อริยสงฆ์ก็มคี วามสําคัญ ถ้าไม่มอี ริยสงฆ์จะมีสมมติสงฆ์ไว้
ทําไม ก็ไม่มคี วามหมาย เพราะสิง[ ทีใ[ ห้ความหมายแก่สมมติสงฆ์ ก็คือ
ความเป็ นอริยสงฆ์ แต่สง[ิ ทีเ[ อืQอต่อการเกิดมีและคงอยู่ของอริยสงฆ์ ก็
คือสมมติสงฆ์
สิ[งที[ให้ความหมายแก่วนิ ยั ก็คือธรรม แต่ส[งิ ที[จะรักษาธรรมไว้ก็
คือวินยั เพราะฉะนันQ พระพุทธศาสนาจึงมีส่วนประกอบทังQ สองอย่าง
ธรรมกับวินยั อิงอาศัยและประสานสัมพันธ์กนั และรวมเข้า
ด้วยกันเป็ นอันหนึ[งอันเดียว ดังที[ท่านเรียกเป็ นคําศัพท์คาํ เดียวเป็ น
เอกพจน์ว่ า ธรรมวิ นัย เมื[อ รวมเป็ น อัน หนึ[ ง อัน เดีย วกัน จึง เป็ น
พระพุ ทธศาสนา
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

คล ้ายกับทีน[ ามและรูป ประกอบกันเข้าเป็ นชีวติ นามและรูป อิง
อาศัยและประสานสัมพันธ์กนั และรวมเข้าด้วยกันเป็ นอันหนึ[งอันเดียว
ดังทีท[ ่านเรียกเป็ นคําศัพท์คาํ เดียวเป็ นเอกพจน์วา่ นามรู ป เมือ[ รวมเป็ น
อันหนึ[งอันเดียวกันจึงเป็ นชี วิต ถ้าขาดอย่างหนึ[งอย่างใดก็เป็ นชีวติ ไม่ได้
สําหรับพระสงฆ์นนัQ เราจะเห็นว่ามีธรรมและวินยั ควบคู่กนั อยู่
แต่สาํ หรับฝ่ ายคฤหัสถ์ในประเทศไทยปัจจุบนั นีQ ควรจะต้องมีการ
เตือนกันว่า เราอาจจะมีการเน้นเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ[งมากเกินไป
บางทีเรามานึกกันแต่ในแง่ธรรม จนกระทัง[ สังคมพุทธไทยไม่มี
วินยั เป็ นของตนเอง ชาวพุทธไทยไม่รูจ้ กั ว่าอะไรเป็ นวินยั ของตน ถ้าเป็ น
อย่างนันQ สังคมพุทธจะดํารงอยู่ได้อย่างไรในระยะยาว และถ้าสังคม
รักษารูปแบบอยู่ไม่ได้ ต่อไปเนืQอในคือธรรมก็จะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
ในทํานองเดียวกัน พระสงฆ์ถา้ มีแต่วนิ ยั รักษารูปแบบไว้ แต่ไม่
อาศัยวินยั นันQ ช่วยให้รูเ้ ข้าใจและก้าวไปในธรรม ก็จะไม่สามารถเป็ น
พระสงฆ์ท[แี ท้จริง
ปัจจุบนั นีQเป็ นทีน[ ่าสงสัยว่า การให้ความสําคัญอย่างพอดีระหว่าง
องค์ประกอบสองอย่างนีQ ในพุทธศาสนายังเป็ นไปด้วยดีหรือไม่ ขอฝาก
ไว้พจิ ารณาด้วย
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๔
เป็ นกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท
ลักษณะที[ ๔ พระพุทธศาสนานันQ มีช[อื อย่างหนึ[งว่า เป็ น กัมมวาท
หรือ กรรมวาที
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า พระพุทธเจ้าทังQ หลาย ท่ านใช้คาํ ว่า
ทังQ หลาย คือไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านันQ แต่ทกุ องค์ทงัQ หมด
ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธเจ้าทังQ หลายในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม แม้องค์
ที[อยู่ในยุคปัจจุบนั ก็ตาม ลว้ นเป็ น กรรมวาทะ เป็ น กิ ริยวาทะ[๒] และ
เป็ น วิ ริยวาทะ หรือเป็ น กรรมวาที และ กิ ริยวาที (เวลาใช้วาที ท่านมีแค่
สอง คือ กรรมวาที และ กิริยวาที แต่เมือ[ เป็ นวาทะ มีสาม คือเป็ น
กรรมวาทะ กิริยวาทะ และ วิริยวาทะ)
หมายความว่า พระพุทธศาสนานันQ สอนหลักกรรม สอนว่าการ
กระทํามีจริง เป็ นกรรมวาทะ สอนว่าทําแลว้ เป็ นอันทํา เป็ นกิริยวาทะ
สอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริง ให้ทาํ การด้วยความเพียรพยายาม
เป็ นวิริยวาทะ ให้ความสําคัญแก่ความเพียร เป็ นศาสนาแห่งการกระทํา
เป็ นศาสนาแห่งการเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการหยุดนิ[งเฉยหรือ
เฉื[อยชาเกียจคร้าน
ลักษณะของหลักกรรมนีQ เป็ นเรื[องทีน[ ่าพิจารณา เพราะกรรมเป็ น
หลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา จะต้องมีการเน้นอยู่เสมอ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

หลักการของศาสนานันQ ก็เหมือนกับหลักการปฏิบตั ิทวั [ ไปในหมู่
มนุษย์ เมือ[ เผยแพร่ไปในหมูม่ นุษย์วงกว้าง ซึง[ มีระดับสติปญั ญาต่างกัน
มีความเอาใจใส่ต่างกัน มีพQนื เพภูมหิ ลังต่างๆ กัน นานๆ เข้าก็มกี าร
คลาดเคลือ[ นเลือนลางไปได้ จึงจะต้องมีการทําความเข้าใจกันอยู่อย่าง
สมํา[ เสมอ
เฉพาะอย่างยิง[ สําหรับพระพุทธศาสนา ซึง[ เป็ นศาสนาทีไ[ ม่บงั คับ
ความเชื[อ ไม่เอาศรัทธาเป็ นใหญ่ ให้เสรีภาพทางปัญญา หลักคําสอน
และหลัก การปฏิบ ตั ิต อ้ งขึQน ต่ อ การศึ ก ษา ถ้า การศึ ก ษาหย่ อ นลงไป
พระพุทธศาสนาก็เลือนลางและเพีQยนได้งา่ ย
เรื[องกรรมนีQกเ็ ป็ นตัวอย่างสําคัญ เมือ[ เผยแพร่ไปในหมูช่ นจํานวน
มากเข้า ก็มอี าการทีเ[ รียกว่าเกิดความคลาดเคลือ[ น มีการเฉไฉ ไขว้เขว
ไป ทังQ ในการปฏิบตั ิ และความเข้าใจ
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานีQ ท่านสอนไว้เพือ[ อะไร ทีเ[ ห็นชัดก็
คือ เพือ[ ไม่ให้แบ่งคนโดยชาติกาํ เนิด แต่ให้แบ่งด้วยการกระทําความ
ประพฤติ นี[เป็ นประการแรก ดังทีพ[ ระพุทธเจ้าตรัสว่า น ชจฺจา วสโล
โหติ น ชจฺ จ า โหติ พฺ ร าหฺ ม โณ; กมฺ มุ น า วสโล โหติ กมฺ มุ น า โหติ
พฺ ราหฺมโณ “คนไม่ใช่ตาํ [ ทรามเพราะชาติกาํ เนิด แต่จะเป็ นคนตํา[ ทราม ก็

เพราะกรรมคือการกระทํา คนมิใช่จะเป็ นพราหมณ์เพราะชาติกาํ เนิด แต่
เป็ นพราหมณ์ คือผูบ้ ริสุทธิe เป็ นคนดีคนประเสริฐ ก็เพราะกรรมคือการ
กระทํา (ทางกาย วาจา และความคิด)”
ตามหลัก การนีQ พระพุท ธศาสนายึด เอาการกระทํา หรือ ความ
ประพฤติ มาเป็ นเครื[องจําแนกมนุษย์ ในแง่ของความประเสริฐ หรือ
ความเลวทราม ไม่ให้แบ่งแยกโดยชาติกาํ เนิด

Characteristics of Buddhism

24

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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ความมุง่ หมายในการเข้าใจหลักกรรม ประการทีส[ อง ทีท[ ่านเน้น
ก็คอื การรับผิดชอบต่อตนเอง
คนเรานันQ มักจะซัดทอดสิง[ ภายนอก ซัดทอดปัจจัยภายนอก ไม่
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง เวลามองหาความผิด ต้องมองไปที[
ผูอ้ น[ื ก่อน มองทีส[ ง[ิ ภายนอกก่อน
แม้แต่เดินเตะกระโถน ก็ตอ้ งบอกว่าใครเอากระโถนมาวางซุ่มซ่าม
ไม่วา่ ตนเดินซุ่มซ่าม เพราะฉะนันQ จึงเป็ นลักษณะของคน ทีช[ อบซัดทอด
ปัจจัยภายนอก
แต่พระพุทธศาสนาสอนให้รบั ผิดชอบการกระทําของตนเอง ให้มี
การสํารวจตนเองเป็ นเบืQองแรกก่อน
ประการต่อไป ท่านสอนหลักกรรมเพือ[ ให้รูจ้ กั พึง7 ตนเอง ไม่ฝาก
โชคชะตาไว้กบั ปัจจัยภายนอก ไม่ให้หวังผลจากการอ้อนวอนนอนคอย
โชค ให้หวังผลจากการกระทํา ท่านจึงสอนเรื[องกรรมคู่กบั ความเพียร
เหมือ นอย่ า งหลัก ที[ย กมาให้ดู ต งัQ แต่ ต น้ ที[ว่ า พระพุท ธศาสนาเป็ น
กรรมวาทะ และเป็ นวิรยิ วาทะ
หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนว่า ความสําเร็จเกิดขึQนจากการ
กระทําตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดขึQนตามเหตุปจั จัย เท่าทีเ[ รา
มีเรี[ยวแรงเพียรพยายามทําได้
อนึ[ง หลักกรรมของเรานีQ ต้องแยกให้ดจี ากลัทธิ ๓ ลัทธิ ใน
พระไตรปิ ฎกท่านกล่าวไว้หลายแห่งเกี[ยวกับลัทธิทผ[ี ดิ ซึง[ ต้องถือว่าเป็ น
เรื[องละเอียดอ่อน เพราะเมือ[ พูดไปไม่ชดั เจนพอ ก็อาจจะทําให้เกิดความ
เข้าใจผิด
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลัทธิทพ[ี ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าผิดหลักกรรม มีอยู่ ๓ ลัทธิ
ลัทธิท[ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเก่า เอาแล ้ว พุทธศาสนิกชน
ได้ฟงั ชักยุ่งแล ้ว
ลัทธิท[ี ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิทถ[ี อื ว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าเนรมิต
หรือเทพเจ้าผูย้ ง[ิ ใหญ่บนั ดาล
ลัทธิท[ี ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิทถ[ี อื ว่าความเป็ นไปต่างๆ ไม่มเี หตุ
ปัจจัย แล ้วแต่โชคชะตา
๓ ลัทธินQ ีพระพุทธศาสนาถือว่า ไม่ทาํ ให้คนมีความเพียรพยายาม
ในการที[จะทํา เพราะถ้าทุกสิ[งทุกอย่างที[คนเราได้รบั หรือสุขและทุกข์
ทังQ หลายทีเ[ ราได้ประสบ เป็ นเพราะกรรมเก่าบันดาลแล ้ว เราก็ตอ้ งนอน
รอแต่กรรมเก่า เพราะจะทําอะไรไปก็ไม่ได้ผล จะแก้ไขอะไรไปก็ไม่มี
ประโยชน์
ในทํานองเดียวกัน ถ้าเชื[อว่าเป็ นเพราะอิศวร คือเทพเจ้าผูย้ ง[ิ ใหญ่
บันดาล ก็ออ้ นวอนเอาสิ ไม่ตอ้ งทําอะไร
แม้แ ต่ ถ า้ ถือ ว่ า ไม่ มีเ หตุ ป ัจ จัย มัน บัง เอิญ เป็ น ไปเองแล ว้ แต่
โชคชะตา เราก็ทาํ อะไรไม่มผี ลเหมือนกัน เพราะต้องแล ้วแต่โชคชะตา
ผลทีส[ ุด สามหลักสามลัทธินQ ี ไม่ทาํ ให้คนมีการกระทํา ไม่ทาํ ให้คน
มีฉนั ทะ หรือมีความเพียรพยายามในการกระทําเหตุต่างๆ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเป็ นลัทธิทผ[ี ดิ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะลัทธิท[หี นึ[ง คือปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเก่านันQ เป็ น
ลัทธิของนิครนถ์ มีพระสูตรหนึ[งทีพ[ ดู ถึงเรื[องนีQไว้ยาวหน่อย คือเทวทหสู ตร ในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๔ พูดถึงเรื[องกรรมเก่า ซึ[งเป็ นลัทธิของ
นิครนถ์
พุทธศาสนาก็สอนเรื[องกรรมเหมือนกัน แต่มที งัQ กรรมเก่า กรรม
ปัจจุบนั และกรรมที[จะทําต่อไปในอนาคต กับทังQ ถือว่ากรรมนันQ เป็ น
เพียงกระบวนการแห่งเหตุผลทีเ[ กี[ยวกับการกระทําของมนุษย์ เป็ นส่วน
หนึ[งของกฎเกณฑ์แห่งความเป็ นไปตามเหตุปจั จัย
กระบวนการแห่งปัจจัยนันQ สืบเนื[องดําเนินอยู่เสมอตลอดเวลา โดย
เป็ นไปตามปัจจัยทีเ[ กี[ยวข้องหลายอย่าง ไม่ใช่วา่ เป็ นไปเพราะกรรมเก่า
อย่างเดียว
เพราะฉะนัQน จะต้อ งระวัง ให้ดี ต้อ งแยกหลัก กรรมของ
พระพุทธศาสนาออกจากลัทธิกรรมเก่าให้ได้ นอกจากลัทธิกรรมเก่าแล ้ว
ก็ตอ้ งระวังไม่ให้ไปตกไปติดในอิศวรนิรมิตวาท และอเหตุอปัจจัยวาทด้วย
ที[พูดมานีQโดยสาระสําคัญก็ม่งุ ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนานันQ เป็ น
กรรมวาทะ แต่หลักกรรมของพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างไรนันQ ในฐานะที[
เป็ นพุทธศาสนิกชน เมือ[ กรรมเป็ นหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนก็จะต้องระวังตังQ ใจคอยศึกษาให้แม่นยําชัดเจนอยู่เสมอ
เพือ[ ให้รูว้ า่ หลักกรรมในพระพุทธศาสนานันQ อย่างไรแน่
อย่าให้ไขว้เขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเก่าของนิครนถ์เข้า เดีย~ ว
เราจะกลายเป็ นนิครนถ์ไปโดยไม่รูต้ วั ทังQ ๆ ทีร[ ูปแบบของเรายังเป็ นพุทธ
แต่เนืQอตัวทีแ[ ท้ของเราอาจจะกลายเป็ นนิครนถ์ไปก็ได้
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๕
เป็ นวิภชั ชวาท
ลักษณะที[ ๕ พระพุทธศาสนาเป็ นวิภชั ชวาท ดังทีไ[ ด้เป็ นคําสําคัญ
ในการสังคายนาครังQ ที[ ๓ ซึง[ พระโมคคัลลีบตุ รติสเถระเป็ นประธาน
ครังQ นันQ พระเจ้าอโศกมหาราช เป็ นพระเจ้าแผ่นดินผูอ้ ุปถัมภ์การ
สังคายนา เรียกว่าเอกอัครศาสนู ปถัมภก พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ตรัส
ถามพระโมคคัลลีบตุ รติสเถระว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวาทะอย่างไร
สอนอย่างไร พระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระทูลตอบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเป็ น วิ ภชั ชวาที
วิ ภชั ชวาท เป็ นลักษณะอย่างหนึ[งของคําสอนในพระพุทธศาสนา
ทีว[ า่ พระพุทธเจ้าเป็ นวิภชั ชวาทีหรือเป็ นวิภชั ชวาทะนันQ วิภชั ชวาท คืออะไร
คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยกแยะจําแนก หมายความว่า
ไม่มองความจริงเพียงด้านเดียว แต่มองความจริงแบบแยกแยะจําแนก
ครบทุกแง่ดา้ น ไม่ดง[ิ ไปอย่างใดอย่างหนึ[ง หลักการแสดงความจริงด้วย
วิธจี าํ แนกแยกแยะอย่างนันQ เรียกว่า วิ ภชั ชวาท
เป็ นความโน้มเอียงของมนุ ษย์ ที[จะมองอะไรข้างเดียวด้านเดียว
พอเจออะไรอย่างหนึ[ง เพียงได้เห็นด้านเดียว ก็เหมาสรุปว่า นัน[ คือสิง[
นันQ ความจริงคืออย่างนันQ แต่ความจริงทีแ[ ท้ของสิง[ ทังQ หลายมีหลายด้าน
จึงต้องมองให้ครบทุกแง่ทกุ ด้าน
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา มีลกั ษณะจําแนกแยกแยะ ดังที[เรียกว่าวิภชั ชวาท คําว่า วิภชั ช แปลว่า จําแนกแยกแยะ
การจําแนกแยกแยะทีส[ าํ คัญ คือในด้านความจริง เช่น เมือ[ พูดถึง
ชีวติ คน ท่านจําแนกออกไปเป็ นขันธ์ ๕ โดยแยกออกเป็ นรูปธรรมและ
นามธรรมก่ อน แลว้ แยกนามธรรมออกไปอีกเป็ น ๔ ขันธ์ แม้แต่
๔ ขันธ์นนัQ แต่ละขันธ์ยงั แยกแยะจําแนกย่อยออกไปอีก คือแยกแยะ
ความจริงให้เห็นทุกแง่ทุกด้าน ไม่ตีขลุมไปอย่างเดียว ต่ างจากคน
จํา นวนมากที[มีล กั ษณะตีข ลุ ม และจับ เอาแง่เ ดีย วไปเหมาคลุม เป็ น
ทังQ หมด ทําให้มกี ารผูกขาดความจริงโดยง่าย
แม้แต่ในการตอบคําถามบางประเภท ก็ตอ้ งมีลกั ษณะของการ
จําแนกแยกแยะ ไม่ตอบตีขลุมลงไปอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น มีผูม้ า
ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า คฤหัสถ์คอื ชาวบ้านนันQ เป็ นผูท้ จ[ี ะยังข้อปฏิบตั ทิ [ี
เป็ นกุศลให้สาํ เร็จ แต่บรรพชิตไม่สามารถทําอย่างนันQ ได้ ใช่หรือไม่
นี[ถา้ ตอบแบบลงความเห็นข้างเดียว ที[เรียกว่าเอกังสวาท ก็ตอ้ ง
ตอบดิ[งไปข้างหนึ[ง โดยต้องปฏิเสธ หรือว่ารับ ถ้ายอมรับก็บอกว่าใช่
แล ้ว คฤหัสถ์เท่านันQ ทําสําเร็จ บรรพชิตไม่สาํ เร็จ ถ้าปฏิเสธก็บอกว่าไม่ใช่
คฤหัสถ์ไม่สาํ เร็จ บรรพชิตจึงจะสําเร็จ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนันQ พระพุทธเจ้าตรัสแบบวิภชั ชวาท
ทรงชีQแจงว่าพระองค์ไม่ตรัสเอียงไปข้างเดียวอย่างนันQ พระองค์ตรัสว่า
คฤหัสถ์กต็ าม บรรพชิตก็ตาม ถ้ามีสมั มาปฏิบตั แิ ล ้ว ก็ทาํ กุศลธรรมให้
สําเร็จทังQ สิQน แต่ไม่วา่ จะเป็ นบรรพชิตก็ตาม เป็ นคฤหัสถ์กต็ าม ถ้ามี
มิจฉาปฏิบตั ิ คือปฏิบตั ผิ ดิ แล ้ว ก็ทาํ กุศลธรรมให้สาํ เร็จไม่ได้ดว้ ยกันทังQ
สองฝ่ าย ลักษณะอย่ างนีQเรียกว่าวิภชั ชวาท
อีกตัวอย่างหนึ[ง เช่นมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า วาจาที[
ไม่เป็ นที[ชอบใจของคนอื[น พระองค์ตรัสไหม ถ้าเป็ นเรา เราจะตอบว่า
อย่างไร ถ้าเขามาถามว่า คําพูดที[คนอื[นไม่ชอบใจ ไม่เป็ นที[รกั ของเขา
ท่านพูดไหม ท่านจะตอบว่าอย่างไร ถ้าตอบว่าพูดหรือตอบว่าไม่พดู ก็
เรียกว่าตอบดิง[ ไปข้างเดียว
แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนันQ พระองค์ตรัสว่า ในข้อนีQ เราไม่
ตอบดิง[ ไปข้างเดียว แล ้วพระองค์กต็ รัสแยกแยะให้ฟงั ว่า
วาจาใดไม่จริง ไม่เป็ นประโยชน์ ไม่ถกู ใจผูฟ้ ั ง พระองค์ไม่ตรัส
วาจาใดเป็ นคําจริง ไม่เป็ นประโยชน์ ไม่ถกู ใจผูฟ้ ั ง พระองค์ไม่
ตรัส
วาจาใดเป็ นคําจริง เป็ นประโยชน์ ไม่ถกู ใจผูฟ้ ั ง พระองค์เลือก
กาลที'จะตรัส
วาจาใดไม่จริง ไม่เป็ นประโยชน์ ถูกใจผูฟ้ ั ง พระองค์ไม่ตรัส
วาจาใดจริง ไม่เป็ นประโยชน์ ถูกใจผูฟ้ ั ง พระองค์ก็ไม่ตรัส
วาจาใดเป็ นคําจริง เป็ นประโยชน์ ถูกใจผูฟ้ ั ง พระองค์เลือกกาล
ที'จะตรัส

Characteristics of Buddhism

30

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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เขาถามเพียงคําถามเดียว พระองค์ตรัสแยก ๖ อย่าง ขอให้
พิจารณาดู อย่างนีQเรียกว่าวิภชั ชวาท
นี[เป็ นตัวอย่างที[แสดงถึงลักษณะท่าทีของการสนองตอบ หรือ
ปฏิกิริยาต่อสิ[งทังQ หลายแบบชาวพุทธ ซึ[งมีการมองอย่างวิเคราะห์และ
แยกแยะจําแนกแจกแจง เพือ[ ให้เห็นความจริงครบทุกแง่ดา้ น
อีกตัวอย่างหนึ[งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าตรัส
กามโภคี[๓] ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสถ์โดยการแสวงหา
ทรัพย์ โดยการใช้จ่ายทรัพย์ และโดยท่าทีของจิตใจต่อทรัพย์เป็ นต้น
แล ้วแยกประเภทคฤหัสถ์ไปตามหลักการเหล่านีQ
หลักการต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างนีQมาก เพราะฉะนันQ
เราจะเห็นว่า ธรรมในพระพุทธศาสนามีลกั ษณะพิเศษทีม[ กั จะมีเป็ นข้อๆ
โดยรวมเป็ นชุดๆ ดังทีจ[ ดั เป็ นหมวดธรรมต่างๆ เช่น หมวดสอง หมวด
สาม หมวดสี[ หมวดห้า หมวดหก ฯลฯ[๔]
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นนักจําแนกธรรม จึงได้รบั การเฉลิมพระนาม
อย่างหนึ[งว่า ภควา
ภควา นันQ แปลได้สองอย่าง คือ แปลว่าผูม้ โี ชคก็ได้ แปลว่าผู ้
จําแนกแจกธรรมก็ได้
นีQเป็ นลักษณะที[เรียกว่าวิภชั ชวาท คือเป็ นนักวิเคราะห์ จําแนก
แจกธรรม หรือแยกแยะให้เห็นครบแง่ดา้ นของความจริง
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๖
มุ่งอิสรภาพ
ลักษณะที[ ๖ พระพุทธศาสนา มี วิ มตุ ติ หรือความมีอสิ รภาพเป็ น
จุดหมายสําคัญ และไม่ใช่เป็ นเพียงจุดหมายเท่านันQ แต่มอี สิ รภาพเป็ น
หลักการสําคัญทัว[ ไปทีเดียว
ในทางธรรมท่านใช้คาํ ว่า วิ มตุ ติ รส กับ วิ มตุ ติ สาระ
สําหรับวิมตุ ติรสนันQ พระพุทธเจ้าตรัสเป็ นคําอุปมาว่า มหาสมุทร
แม้จะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่นาํQ ในมหาสมุทรทีม[ ากมายทังQ หมดนันQ
มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินยั ของพระองค์ทส[ี อนไว้มากมาย
ทังQ หมดก็มรี สเดียวคือวิมตุ ติรส ได้แก่ความหลุดพ้นจากทุกข์และปวง
กิเลส ฉันนันQ
ภาษาสมัยใหม่เรียกความหลุดพ้นว่า อิสรภาพ เดีย~ วนีQเราไม่ใช้คาํ
ว่าวิมตุ ติ เราติดคําว่าอิสรภาพ แต่ ท[ีจริงเราใช้คาํ ว่า อิสรภาพ ใน
ความหมายของวิมตุ ตินนั [ เอง
เวลาแปลเป็ นภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝรัง[ แปลวิมตุ ติวา่ freedom
เราแปลอิสรภาพ ก็วา่ freedom ตรงกัน แต่ในภาษาไทย คนไทยแทนที[
จะใช้คาํ ว่าวิมตุ ติ กลับไปใช้คาํ ว่าอิสรภาพ
ที[จริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไม่ได้แปลว่า “freedom”
อิสรภาพนันQ แปลว่า “ความเป็ นใหญ่” ตรงกับ “sovereignty” หรือ
แม้แต่ “domination” หรือ “dominion” คือความมีอาํ นาจเหนือหรือ
เป็ นใหญ่ แต่เราใช้อสิ รภาพในความหมายของ “freedom” เพราะฉะนันQ
อิสรภาพทีใ[ ช้กนั ในภาษาไทยจึงไปตรงกับคําว่าวิมตุ ติ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานันQ มีลกั ษณะของความหลุดพ้น หรือความเป็ น
อิสระอยู่โดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได้แก่วมิ ตุ ติ
พระพุทธเจ้าตรัสอีกแห่งหนึ[งว่า วิมตุ ฺ ตสิ ารา สพฺเพ ธมฺมา “ธรรม
ทังQ หลายทังQ ปวงมีวิมุตติเป็ นสาระ” คือมีวิมุตติเป็ นแก่ นสาร ซึ[งก็มี
ความหมายอันเดียวกัน
รวมความว่า ลักษณะนีQบอกให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาถือเอา
วิมุต ติ ห รื อ อิ ส รภาพนีQ เป็ น จุ ด หมาย เป็ น หลัก การสํา คัญ และให้
ความสําคัญแก่อสิ รภาพทุกขันQ ตอน ไม่เฉพาะในขันQ สุดท้ายทีว[ ่าต้องการ
ให้คนเข้าถึงความหลุดพ้นเท่านันQ แต่มลี กั ษณะของการไม่ยดึ ติดถือมัน[
ไม่มอี ปุ าทานในสิง[ ต่างๆ อยู่โดยตลอด
จะเห็นว่า หลักการของพระพุทธศาสนานีQบางครังQ ก็สรุปด้วยคําว่า
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือให้รูเ้ ข้าใจความจริงถึงขันQ ทีว[ า่ ธรรม
ทังQ หลายทังQ ปวงนันQ ไม่อาจเข้าไปยึดมันถื
[ อมันได้
[
ไม่อาจ–ไม่น่า–ไม่ควรยึดติดถือมัน[ เพราะอะไร เพราะว่าสิ[ง
ทังQ หลายนันQ ไม่ได้เป็ นไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมัน[ ของ
เรา แต่มนั เป็ นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปจั จัยของมัน ถึงเราจะไปยึดมัน[
ก็ไม่มผี ลอะไรต่อตัวความจริง มีแต่จะกระทบกระเทือนต่อตัวเราเอง ทํา
ให้เราแย่เอง คือ เดือดร้อนเป็ นทุกข์
วิธีปฏิบตั ิท[ถี ูกต้องคือ เราจะต้องรูค้ วามจริงของเหตุปจั จัย แลว้
ไปทําทีเ[ หตุปจั จัย
เพราะฉะนันQ เราจะต้องรูเ้ ท่าทันความจริงว่า สิง[ ทังQ หลายเป็ นไปตาม
เหตุปจั จัย ไม่เป็ นไปตามความปรารถนาของเรา การเข้าไปยึดมันถื
[ อมัน[ ไม่
เป็ นประโยชน์ และเป็ นสิง[ ทีเ[ ป็ นไปไม่ได้ แล ้วก็ไม่ทาํ ให้มผี ลเป็ นจริงขึQนมาได้
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีอสิ รภาพ โดยฝึ กตนให้รูจ้ กั ทีจ[ ะไม่
ยึดติดถือมันในสิ
[ ง[ ทังQ หลาย จนกระทัง[ เมือ[ รูค้ วามจริง รูเ้ ท่าทันชัดแจ้งทัว[
ตลอดแล ้ว ก็จะมีจติ หลุดพ้นเป็ นอิสระ
แม้แต่ในขันQ ต้นๆ สําหรับการปฏิบตั ทิ ย[ี งั ไม่ถงึ ขันQ เป็ นวิมตุ ติ ก็จะ
มีล กั ษณะของการไม่ยึด ติด อยู่ เ สมอ เช่ น พระพุท ธศาสนาไม่ใ ห้
ความสําคัญสู งสุดแก่ ศรัทธา การบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา
หรือการเข้าถึงอิสรภาพ ไม่ขQนึ ต่อศรัทธาหรือความเชื[อ แต่จะหลุดพ้นได้
เพราะรูเ้ ห็นแจ้งด้วยตนเอง อันนีQเป็ นลักษณะของการไม่ยดึ ติด
เริ[มตังQ แต่ไม่ให้ยดึ ติดในบุคคล แต่ให้รูจ้ กั พึง[ พาบุคคลในทางที[
ถูกต้อง เอาเขาเป็ นสือ[ ในการทีจ[ ะนําเราให้เข้าไปหาสัจธรรม ด้วยการเป็ น
กัลยาณมิตร
หลายท่านคงเคยได้ยนิ เรื[องพระวักกลิ ซึง[ บวชเข้ามาแล ้ว ก็พอใจ
ในพระรู ปพระโฉมของพระพุทธเจ้ามาก ชอบติดตามพระองค์ไปในที[
ต่างๆ เรื[อยไป
พระพุทธเจ้าทรงคอยมองดู และทรงรอให้อนิ ทรียข์ องพระวักกลิ
แก่กล ้า จนถึงคราวหนึ[งก็ได้ตรัสว่า “ดูก่อนวักกลิ เธอจะตามดูทาํ ไม
ร่างกายทีเ7 ปื 7อยเน่าได้น@ ี” แล ้วก็ตรัสว่า “ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั@ เห็นเรา ผูใ้ ด
เห็นเรา ผูน้ นั@ เห็นธรรม” คือ ให้ยา้ ยความสนใจ และความติดใจ ออก
จากตัวบุคคล ไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม
อันนีQเป็ นลักษณะของการที[ไม่ให้ติด ไม่ให้ยึด ในสิ[งทังQ หลาย
แม้แต่ในระดับของการปฏิบตั ิขนัQ ต้นๆ จนถึงขันQ สุดท้ายก็ให้มอี สิ รภาพ
โดยสมบูรณ์ เรื[องนีQขอผ่านไปก่อน พูดกันเพียงพอได้เค้าความ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๗
เป็ นศาสนาแห่งปัญญา
ลักษณะที[ ๗ พระพุทธศาสนาถือ ปั ญญา เป็ นยอดธรรม หรือ
เป็ นธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจน์วา่ ป ฺ ุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา “ธรรม
ทังQ หลายทังQ ปวงมีปญั ญาเป็ นยอดยิง[ ”
พระพุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็ นธรรมสู งสุด เป็ นตัวตัดสินขันQ
สุดท้ายในการทีจ[ ะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม้แต่พระนามที[
เรียกว่าพระพุทธเจ้า คือ “พุทธะ” ก็หมายถึงตรัสรูด้ ว้ ยปัญญา หรือมี
ปัญญาตรัสรูธ้ รรม
อย่างทีไ[ ด้บอกเมือ[ กีQนQ ีว่า พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธา
แต่เป็ นศาสนาแห่งปัญญา ซึ[งบางทีก็เป็ นจุดอ่อน และหลายคนก็ถอื ว่า
เป็ นจุดอ่อนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุทใ[ี ห้อสิ รภาพทางปัญญาแก่
คนมาก เมือ[ ไม่มกี ารศึกษากันจริงจัง ก็ทาํ ให้ชาวพุทธเป็ นคนทีไ[ ม่ค่อย
เอาเรื[องเอาราว
ดูงา่ ยๆ ในด้านข้อปฏิบตั ิ ในหมู่ชาวพุทธในเมืองไทยปัจจุบนั นีQ
จับไม่ค่อยได้ว่า ชาวพุทธถือข้อปฏิบตั ิอะไรกันบ้าง จะเอาอะไรเป็ น
เครื[องกําหนดว่าเป็ นชาวพุทธ จะมองเป็ นรูปธรรมก็หาไม่เห็น เพราะไป
เอาแต่ปญั ญา แล ้วแต่ใครมีปญั ญาพิจารณา จะเลือกปฏิบตั เิ ท่าไหนก็ได้
ตามสมัครใจ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เรื[องนีQต่างจากในศาสนาอื[น ซึ[งส่วนมากเป็ นศาสนาแห่งศรัทธา
เขาจะบังคับกันเลย ห้ามสงสัย ไม่ตอ้ งถาม ฉันบอกอย่างนีQ เธอทําไปก็
แล ้วกัน เขามีแบบแผนทีก[ าํ หนดไว้ชดั เจน และมีขอ้ ปฏิบตั ทิ ต[ี ายตัวว่า
ถ้าเป็ นศาสนิกของศาสนานันQ จะต้องเชื[อและต้องปฏิบตั อิ ย่างนันQ ๆ
อย่างไรก็ตาม ว่าทีจ[ ริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสวางแบบแผนไว้ให้แล ้ว
คือให้เรามีหลัก ๒ อย่าง ได้แก่ ธรรมวินยั อย่างทีไ[ ด้พดู ไว้ในข้อที[ ๓
ว่า พระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมกับวินยั
ถ้าปฏิบตั ติ ามหลักพระพุทธศาสนากันอย่างแท้จริง ชาวพุทธก็จะ
ไม่เป็ นคนเลือ[ นลอย แต่จะมีแบบแผนเป็ นของตนเอง แต่เรามองข้าม
เรื[องวินยั ไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนีQ เพราะมัวเทีย7 วหาธรรม แต่ไม่
นําพาเรือ7 งวินยั
ส่วนที[มหี ลักว่าปัญญาเป็ นสําคัญนันQ ก็เพราะว่า ปัญญาเป็ นตัว
ตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
มนุ ษย์เรานีQมปี ระสบการณ์ในเรื[องศาสนากันมาเป็ นเวลายาวนาน
มีนกั คิดมากมายเกิดขึQน แลว้ ก็คน้ คว้าหาหลักความจริงมาสอนมนุ ษย์
เกิดเป็ นลัทธิศาสนาต่างๆ มากมาย ซึง[ อาจแยกประเภทได้ดงั นีQ
ศาสนาประเภทหนึ7ง ยําQ เรื[อง ศรัทธา เขาบอกว่า ให้ฝากชีวติ มอบ
จิตมอบใจไว้ในองค์เทพสูงสุด แล ้วทําตามคําสังสอนไป
[
ไม่ตอ้ งสงสัย
อะไรทังQ สิQน อย่างนีQเป็ นศาสนาที[ใช้ศรัทธาเป็ นเครื[องตัดสิน ศรัทธา
เท่านันQ จะให้ท่านเข้าถึงจุดหมายของศาสนา
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ศาสนาประเภททีส7 อง คือพวกทีถ[ อื ศี ลพรต เป็ นตัวตัดสิน พวกนีQ
จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ทว[ี างไว้ให้ แล ้วประพฤติปฏิบตั ติ ามนันQ
ถือว่าจะบริสุทธิeหลุดพ้นเข้าถึงจุดหมายของศาสนาด้วยศีลพรต ดังมีคาํ
ในคัมภีรเ์ รียกว่า สีเลน สุทฺธิ แปลว่า “การบริสุทธิeดว้ ยศีล” คือเพียงว่า
ยึดถือศีล ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเดียวเท่านันQ ให้เคร่งครัด
เข้มงวด เมือ[ ปฏิบตั ไิ ปตามนันQ ได้จริงแล ้ว ก็จะหลุดพ้นถึงจุดหมายของ
ศาสนาได้เอง อันนีQพระพุทธศาสนาเรียกว่า สีลพั พตปรามาส ก็เป็ น
หลักการของศาสนาประเภทหนึ[ง
ศาสนาประเภททีส7 าม ได้แก่พวกทีย[ ดึ เอา สมาธิ เป็ นตัวตัดสิน
คือบําเพ็ญข้อปฏิบตั ทิ างจิตใจ ให้จติ ดืม[ ดํา[ จนกระทัง[ ในขันQ สุดท้าย จิต
จะเข้ารวมกลืนหายกลายเป็ นหนึ[งเดียวกับภาวะสูงสุด ซึง[ อาจจะเป็ นเทพ
สูงสุดหรือเป็ นปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนาประเภทนีQมอี ยู่ไม่นอ้ ย เป็ น
ศาสนาขันQ ทีป[ ระณีตมาก
รวมแล ้วก็มี ๓ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจให้ไปเลย
๒. พวกถือศีลพรต ตัดสินด้วยความเคร่งครัดเข้มงวด
๓. พวกถือสมาธิ มุง่ ให้จติ ดืม[ ดํา[ เข้ารวมกับภาวะสูงสุด
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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, commandments, 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

แต่ พ ระพุท ธศาสนา ไม่ไ ด้ถือ อย่ า งนันQ พระพุท ธศาสนาให้
ความสําคัญทังQ แก่ศรัทธา ทังQ แก่ศีลพรตและแก่สมาธิ ถือว่าเป็ นปัจจัยที[
ขาดไม่ได้ ในการเข้าถึงจุดหมาย แต่ไม่ใช่ตวั ตัดสิน
อันนีQเป็ นข้อที[ควรต้องระวัง ไม่ใช่ ว่า พระพุทธศาสนาจะไม่ให้
ความสําคัญแก่สง[ิ เหล่านันQ ทังQ ศรัทธา ศีลพรต และสมาธิ เป็ นบาทเป็ น
ฐาน และเป็ นสิง[ ทีข[ าดไม่ได้
สําหรับ ศรัทธา นันQ พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสว่า สทฺธาย ตรติ โอฆํ
แปลว่าบุคคลย่อมข้ามโอฆะได้ดว้ ยศรัทธา ข้ามโอฆะอะไร ข้ามโอฆสงสาร
ก็คือข้ามวัฏฏสงสาร หมายความว่าพ้นจากการเวียนว่ายในความทุกข์
แสดงว่าพระพุทธเจ้ายอมรับว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ดว้ ยศรัทธา นี[ถา้ มอง
เผินๆ เราก็บอกว่า เอาแค่ศรัทธาก็พอ
ในกรณีของ ศี ล ก็สามารถอ้างคําบาลีอกี แห่งหนึ[ง เวลาพระให้ศีล
จบท่านก็สรุปทุกครังQ ว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน
นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกว่า บุคคลย่อมไปนิพพาน คือ นิพฺพตุ ึ ด้วยศีล อ้าว!
ถึงนิพพานได้ดว้ ยศีลแล ้วนี[ ก็แสดงว่า ยอมรับว่าศีลทําให้ไปนิพพานได้
พอแล ้ว
สําหรับ สมาธิ ก็มตี วั อย่างคําสอนมากมายทีจ[ ะยกมาอ้าง ถ้าจะอ้าง
กันแบบง่ายๆ ว่าสมาธิก็พอที[จะถึงนิพพาน ก็สามารถยกตัวอย่ าง
นิพพานขันQ ต้นๆ อย่างทีเ[ รียกว่า 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 bhogasampadā 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ในนิโรธ ๕ มีวกิ ขัมภนนิโรธเป็ นข้อแรก ได้ฌานสมาบัต[๖]ิ ก็ถอื ว่า
ถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปิ ฎก ทีพ[ ระพุทธเจ้าตรัสเรื[องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจ้ายังตรัสว่า ปฐมฌานก็ตาม
ทุตยิ ฌานก็ตาม จนกระทัง[ ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึง[ เป็ นสมาธิ
ในระดับประณีต สูงขึQนไปโดยลําดับนีQ แต่ละอย่างเป็ นนิพพานได้โดย
ปริยาย พระองค์ตรัสไว้อย่างนันQ แต่ยงั ไม่ใช่ตวั แท้ตวั จริง
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่หลักธรรมเหล่านันQ แต่พระองค์
ยําQ ว่าปัญญานี[แหละเป็ นตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพือ[ ปัญญา ศีลพรตก็เพื[อ
ประคับประคองจนกระทัง[ เกิดปัญญา โดยเฉพาะศีลนันQ ช่วยให้เกิดสมาธิ
สมาธิกต็ อ้ งนําไปสู่ปญั ญา ถ้าไม่อย่างนันQ ก็เป็ นเพียงสมาธิทน[ี าํ ไปสู่ภาวะ
ดืม[ ดํา[ ทางจิตเท่านันQ เป็ นเรื[องของสมถะ ไม่ถงึ นิพพาน
ตกลงว่า จะต้องให้ถงึ ขันQ สูงสุดคือปัญญา มีอปุ มาเหมือนอย่างจะ
ตัดต้นไม้ เราต้องมีอะไรบ้าง ขอให้คดิ ดู
๑. เราจะต้องโน้มจิตใจโน้มตัวเข้าไปหาการตัดต้นไม้นนัQ ใจเอาด้วย
กับการทีจ[ ะตัดต้นไม้ แล ้วมุง่ เข้าไปทีต[ น้ ไม้
๒. ต้องมีทเ[ี หยียบยัน ถ้าตัวเราไม่มที ย[ี นั ไม่มที ย[ี นื ตังQ ตัวไว้ เราก็
ทําอะไรไม่ได้
๓. ต้องมีกาํ ลัง ในการทีจ[ ะยกมีดขวานขึQนตัด
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

๔. ต้องมีมดี ขวานทีค[ ม หรืออุปกรณ์ทใ[ี ช้ตดั ได้
ในอุปมานีQ การหันหน้ามุง่ เข้าไปหาสิง[ นันQ ก็คอื ศรัทธา พืQนดินที[
เหยียบยันก็ตรงกับที[พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่า ศีล เปรียบเหมือน
พืQนดินเป็ นทีเ[ หยียบยัน ทําให้เราทํางานการได้ ประการที[ ๓ เรี[ยวแรง
กําลังของเราในการหยิบยกมีดขวานขึQนมาตัด นัน[ ก็คือ สมาธิ แลว้
สุดท้ายตัวมีด หรือขวานทีค[ มนันQ ก็คอื ปัญญา
ตัวทีต[ ดั ทีท[ าํ ให้ขาดทําให้หลุด ทําให้สาํ เร็จกิจ คืออะไร คือมีด
หรือขวาน มีดขวานนันQ เป็ นตัวตัด ทําให้งานสําเร็จบรรลุจดุ หมาย แต่ถา้
เราไม่มสี ามอย่างแรก ทังQ ทีม[ มี ดี มีขวานเราก็ตดั ไม่ได้ เพราะฉะนันQ สาม
อย่างแรกก็ขาดไม่ได้ แต่ตวั ตัดสินคืออันทีส[ [ี ได้แก่ตวั ปัญญา
พระพุทธศาสนาสอนว่า ปัญญาเป็ นตัวตัดสิน จึงถือว่าปัญญาเป็ น
คุณธรรมสําคัญ เป็ นเอก ปัญญาในขันQ สู งสุดคือ ปัญญาในขันQ ที[จะ
ทํางานรูเ้ ท่าทันสัจธรรม ทีจ[ ะตัดสังโยชน์เครื[องผูกมัดตัวไว้กบั วัฏฏสงสาร
ไว้กบั ความทุกข์ ได้แก่ปญั ญาทีม[ ชี [อื เรียกเฉพาะว่า วิ ปัสสนา
วิปสั สนาก็คอื ปัญญานัน[ แหละ แต่เป็ นปัญญาในระดับหนึ[งประเภท
หนึ[ง ทําหน้าทีอ[ ย่างหนึ[ง ซึง[ เราเรียกชื[อเฉพาะว่าเป็ นวิปสั สนา
วิปสั สนานีQเป็ นข้อปฏิบตั จิ าํ เพาะในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนันQ
จึงบอกว่า ปัญญา โดยเฉพาะที[เรียกชื[อว่า วิปสั สนานีQ เป็ นลักษณะ
พิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ปัญญานีQเป็ นแกนกลางทีร[ อ้ ยประสานอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา
ทีพ[ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทีต[ ่างๆ อย่างเช่นหลักการทัว[ ไปทีต[ รัสไว้ในคาถา
ว่า พหุ! เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เป็ นต้น
คาถานีQมใี จความว่า คนทังQ หลายถูกภัยคือความกลัว คุกคามแล ้ว
ย่อมยึดถือสิง[ ทังQ หลายมากมายเป็ นสรณะ เช่นยึดเอาเจ้าป่ าเจ้าเขาต้นไม้
ศักดิeสทิ ธิe เป็ นทีพ[ ง[ึ แต่สง[ิ เหล่านันQ ไม่ใช่สรณะอันเกษม คนยึดเอาสิง[
เหล่านันQ เป็ นสรณะแล ้ว ไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทงัQ ปวงได้
ส่วนผูใ้ ดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นสรณะแลว้ มองเห็นอริยสัจจ์ ๔ คือพิจารณาด้วยปัญญารูเ้ ข้าใจ
สัจธรรม รูจ้ กั ทุกข์ รูต้ วั ปัญหา รูเ้ หตุของปัญหา รูจ้ กั จุดหมายของ
ตนเองทีเ[ ป็ นความดับทุกข์แล ้ว ปฏิบตั ติ ามมรรคาทีถ[ กู ต้อง ซึง[ เป็ นทาง
สายกลาง ดับทุกข์ได้ อันนันQ จึงจะเป็ นสรณะทีแ[ ท้จริง อันเกษม
เรื[องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือสรณะ ๓ นีQมคี วามหมาย
อย่างไร เป็ นเรื[องทีจ[ ะต้องทําความเข้าใจกันต่อไปให้ชดั เจน อย่างน้อย
จะต้องเข้าใจว่าการยึดถือพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ จะนําไปสู่การมองเห็น
อริยสัจจ์ ๔ อย่างไร
แต่ในทีน[ Q ีตอ้ งการพูดแค่ให้เห็นว่าท่านเน้นความสําคัญของปัญญา
และปัญญาโดยเฉพาะขันQ ทีท[ าํ ลายกิเลส คือ วิปสั สนา
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๘
สอนหลักอนัตตา
ลักษณะที[ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเกี[ยวกับความ
จริงของสิง[ ทังQ หลาย หรือของสภาวธรรมต่างๆ เรียกว่าหลัก อนัตตา
หลักอนัตตานีQเป็ นหลักทีใ[ หม่ ไม่เคยมีผูค้ น้ พบมาก่อน ความยึด
ติดในอัตตาหรือตัวตน เป็ นสิง[ ทีฝ[ งั ลึกแนบแน่นในจิตใจมนุษย์เป็ นอย่าง
มาก มนุ ษย์จะรักษา หวงแหนความรูส้ กึ ผูกพันในอัตตานีQไว้ อย่าง
เหนียวแน่นทีส[ ุดเท่าทีจ[ ะทําได้
แม้แต่เมือ[ หันมาค้นคว้าสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะต้องเพียร
พยายามที[จะรักษาอัตตานีQไว้ให้ได้ เพราะฉะนันQ นักคิดทังQ หลายจึง
พัฒนาภาพอัตตาทีย[ ดึ ไว้นนัQ ให้ประณีตยิง[ ขึQนไปโดยลําดับ
จะเห็นว่า ในศาสนาต่างๆ มีแต่คาํ สอนที[ให้พยายามเข้าหาอัตตา
เข้าถึงอัตตา ปรากฏว่ามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนาเท่านันQ ทีส[ อน
หลักอนัตตา ทีป[ ระกาศว่าในทีส[ ุดแล ้วสิง[ ทังQ หลายไม่ใช่อตั ตา ไม่สามารถ
ยึดถือเป็ นอัตตาได้
พระอรรถกถาจารย์บอกว่า ศาสดาต่างๆ ในหลายศาสนา รูห้ ลัก
อนิจจังแล ้ว รูห้ ลักทุกขังแล ้ว เพราะฉะนันQ หลักอนิจจัง และทุกขังจึงมี
ในศาสนาอื[นทีม[ คี วามก้าวหน้าในทางสติปญั ญาด้วย แต่ไม่มศี าสนาใด
อื[นที[ประกาศหลักอนัตตา ฉะนันQ พระพุทธศาสนาจึงเป็ นหลักคําสอน
เดียว ที[ทวนกระแส ย้อนทางของจิตใจ สลายความยึดติดหวงแหน
ของมนุษย์
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

การที[จะมองเห็นสภาวะที[เป็ นอนัตตานีQ บ่งบอกถึงการที[ตอ้ งมี
ปัญญา คือการมีปญั ญารูเ้ ท่าทันคติธรรมดา เห็นแจ้งความจริงของสิ[ง
ทังQ หลายที[ดาํ รงอยู่และเป็ นไปตามธรรมดาของมัน อันมีอยู่ตามสภาวะ
ไม่มใี ครทีจ[ ะไปเป็ นเจ้าของ สังบั
[ งคับให้เป็ นไปตามใจปรารถนาได้ ไม่วา่
จะเป็ นรูปธรรมหรือนามธรรม แม้กระทัง[ นิพพาน
ทีเ[ ห็นได้งา่ ยก็คอื สิง[ ทังQ หลายทัว[ ๆ ไป ทีเ[ รียกว่าสังขาร หรือเอาคํา
คุน้ ๆ คือขันธ์ ๕ สิ[งเหล่านีQก็เป็ นไปตามธรรมดาของมัน คือ มันไม่
เป็ นไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แต่มนั เป็ นไปตามเหตุปจั จัย
ในขันธ์ ๕ นันQ ไม่มตี วั คงที[ ที[เป็ นตัวบันดาลเป็ นตัวบังคับสิ[ง
ทังQ หลายให้เป็ นไปอย่างใดอย่างหนึ[ง แต่มนั ประกอบขึQนจากปัจจัยย่อยๆ
มาประมวลกันเข้า และปัจจัยต่างๆ แต่ละอย่างนันQ อาศัยสัมพันธ์ซง[ึ กัน
และกัน แล ้วก็เป็ นไปตามเหตุปจั จัย
ในความสัมพันธ์ซง[ึ กันและกันนันQ ไม่มสี ง[ิ โดยลําพังตัวของมันเอง
ไม่มใี ครหรืออะไรจะเป็ นเจ้าของครอบครองหรือสังบั
[ งคับบัญชามันได้ นีQ
คือหลักความจริงทีเ[ รียกว่าอนัตตา ในระดับของสังขารทัว[ ไป
การไม่ยดึ ติดในอัตตา จะไปสัมพันธ์กบั หลักที[ไม่ให้ยดึ ติดถือ
มันด้
[ วยความปรารถนาของตัวตน แต่ให้รูเ้ ท่าทันว่า สิง[ ทังQ หลายนันQ เรา
จะให้เป็ นอย่างนันQ อย่างนีQตามความปรารถนาไม่ได้ คือเราจะเอาความ
ปรารถนาของตัวตนนีQ ไปบังคับสิ[งทังQ หลายให้เป็ นไปตามที[เราต้องการ
ไม่ได้ เพราะว่าสิง[ ทังQ หลายดํารงอยู่และเป็ นไปตามธรรมดาของมัน คือ
ดํารงอยู่ตามสภาวะอย่างนันQ ๆ หรือไม่กเ็ ป็ นไปตามเหตุปจั จัยของมัน ซึง[
เราจะต้องเรียนรูเ้ หตุปจั จัยของมัน แล ้วไปทําไปแก้ทเ[ี หตุปจั จัย
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

อนัตตานีQจะโยงไปหาหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาในข้อต่อไปด้วย
พึงสังเกตว่า ในพระพุทธศาสนา ท่านสอนเรื[องการทําลายความเห็น
ผิดเกี[ยวกับอัตตานีQมากมาย จะเป็ นพระโสดาบัน ก็ตอ้ งทําลายสักกายทิฏฐิ
คือความเห็นว่าเป็ นตัวของตนได้ ต้องถอนอัตตานุทฏิ ฐิคอื ความตามเห็น
ว่าเป็ นตัวเป็ นตนได้ ต้องถอนอัตตวาทุปาทานคือการยึดมันในความถื
[
อ
ตัวตนได้
อันนีQแสดงว่าหลักอนัตตามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เป็ นหลักการ
ทีจ[ ะนําให้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผูท้ จ[ี ะเข้าถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา จะต้องมีปญั ญาถึงขันQ เห็นความเป็ นอนัตตานีQ
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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 attānudiṭṭhi, 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๙
มองตามเหตุปัจจัย
ลักษณะที[ ๙ พระพุทธศาสนามีลกั ษณะข้อต่อไปทีค[ ล ้ายกับหลัก
อนัตตา คือการมีทศั นคติท[มี องสิ[งทังQ หลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัย
ได้พดู แล ้วว่า หลักอนัตตานันQ ในระดับของสังขตธรรม โยงมาหา
หลักความเป็ นไปตามเหตุปจั จัย ซึง[ บ่งชีQวา่ สิง[ ทังQ หลายไม่มอี ยู่โดยลําพัง
ตน แต่องิ อาศัยซึง[ กันและกัน เป็ นไปตามเหตุปจั จัย คล ้ายๆ กับ
หลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักนีQ ก็คอื อิทปั ปัจจยตา ทีน[ ิยมเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
ความสัมพันธ์หรือความเป็ นไปตามเหตุปจั จัยนีQ เป็ นหลักสําคัญ
ของวิปสั สนาด้วย การปฏิบตั ใิ ห้ปญั ญาเห็นแจ้งเกิดเป็ นวิปสั สนานันQ จะ
ทําให้มองเห็นความเป็ นไปตามเหตุปจั จัยนีQ และหลักปฏิจจสมุปบาท
หรืออิทปั ปัจจยตานีQ ก็เป็ นภูมธิ รรมของวิปสั สนา เรียกว่าวิปสั สนาภูมิ
อย่างหนึ[ง
ธรรมทังQ หลายนันQ สัมพันธ์ซง[ึ กันและกัน เช่นขันธ์ ๕ เมือ[ วิเคราะห์
แยกแยะองค์ประกอบออกไป ก็ทาํ ให้เห็นความเป็ นไปตามเหตุปจั จัย และ
รูว้ า่ ขันธ์ ๕ นันQ ก็เป็ นไปตามหลักอิทปั ปัจจยตานีQเอง
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

หลักความสัมพันธ์ทเ[ี ป็ นไปตามเหตุปจั จัยนีQแหละ เป็ นหลักทีแ[ สดง
ลักษณะสําคัญอย่างหนึ[งของพระพุทธศาสนา ถึงขันQ ที[พระพุทธเจ้าเคย
ตรัสว่า การเห็นปฏิจจสมุปบาทนันQ แหละคือการเห็นธรรม ตามพุทธพจน์
ที[ว่า “ผูใ้ ดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ นั@ เห็นธรรม ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั@
เห็นปฏิจจสมุปบาท”
อย่างน้อยชาวพุทธจะต้องมีทศั นคติ ที[มองสิ[งทังQ หลายตามเหตุ
ปัจจัย แม้แต่เรื[องกรรม ก็สอนให้เรามีทศั นคติหรือท่าทีนQ ี
กรรมนันQ ก็คอื หลักของความเป็ นไปตามเหตุปจั จัย ในแง่ทเ[ี กี[ยวกับ
การกระทําของมนุษย์ การกระทําของมนุษย์ ก็เป็ นไปตามกฎเกณฑ์แห่ง
ความเป็ น เหตุเ ป็ น ผลเหมือ นกัน คือ กระทํา เหตุอ ย่ า งนีQ เมื[อ ปัจ จัย
พรัง[ พร้อม ก็เกิดผลอย่างนีQ แต่จาํ กัดเฉพาะในแง่การกระทําของมนุ ษย์
เรียกว่าหลักกรรม หรือ กรรมนิ ยาม
ถ้า เป็ น หลัก เหตุป จั จัย ทัว[ ไป เรีย กว่า ธรรมนิ ยาม หลัก เรื[อ ง
ปฏิจจสมุปบาทก็ตาม เรื[องไตรลักษณ์ก็ตาม พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า
เป็ นธรรมนิยาม คือเป็ นกฎเกณฑ์แห่งธรรม โดยเฉพาะความเป็ นไปตาม
ธรรมดาแห่งเหตุปจั จัยนันQ เอง
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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 dhammaniyāma; that is, they constitute the law of nature, particularly the
state of being subject to the nature of causes and conditions.

๔๗

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๑๐
เชื2อว่ามนุษย์ประเสริฐด้ วยการฝึ กฝนพัฒนา
ลักษณะที[ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลกั ษณะสําคัญอย่างหนึ[งคือ
ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์
“ศักยภาพ” เป็ นศัพท์สมัยใหม่ ที[ยืมมาใช้ เดิมนันQ เราพูดว่า
มนุษย์เป็ นสัตว์ทฝ[ี ึ กได้
พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของมนุษย์วา่ มีภาวะเป็ นสัตว์
ทีฝ[ ึ กได้ และฝึ กได้จนถึงขันQ เป็ นสัตว์ประเสริฐ
มองอีกแง่หนึ[ง ก็วา่ มนุษย์เป็ นสัตว์ทต[ี อ้ งฝึ ก และจะประเสริฐสุด
ได้ดว้ ยการฝึ ก มนุ ษย์จงึ มีศกั ยภาพสู งสุดในการฝึ ก ซึ[งหมายถึงการ
พัฒนาตน
ถ้ามนุษย์ไม่พฒั นาตน หรือไม่ฝึกตนแล ้ว ก็จะเป็ นสัตว์ทต[ี าํ [ ทราม
ทีส[ ุด มนุษย์แพ้สตั ว์ดริ จั ฉานในด้านสัญชาตญาณ สัตว์ดริ จั ฉานทังQ หลาย
ส่วนมาก พอเกิดมาก็ดาํ รงชีวติ ได้ดว้ ยสัญชาตญาณ มันอยู่กบั พ่อแม่นิด
เดียว ก็รูจ้ กั เป็ นอยู่ รูจ้ กั หากิน ดํารงชีวติ ได้เลย
ส่วนมนุษย์นนัQ ไม่ได้เรื[อง ทําไม่ได้สกั อย่าง ถ้าปล่อยก็แทบจะตาย
ทันที ต้องเอาใจใส่เลีQยงดู ฝึ กสอน จึงอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ นับว่า
ตรงกันข้าม
แต่มนุ ษย์มศี กั ยภาพที[พฒั นาตนได้ เมือ[ พัฒนาแลว้ ก็เป็ นสัตว์ท[ี
ประเสริฐสุด สัตว์อน[ื นันQ พัฒนาได้ อย่างเก่งแค่เป็ นละครสัตว์ หรือเอา
มาให้มนุษย์ใช้งาน เป็ นได้สองอย่าง
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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 themselves. 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

แต่วา่ ทีจ[ ริง ถึงเป็ นละครสัตว์กค็ อื ให้มนุษย์เอามาใช้งานนัน[ แหละ
ได้อย่างดีกใ็ ห้มนุษย์ใช้งาน เอามาเป็ นลิงขึQนต้นมะพร้าวบ้าง เอามาเป็ น
ช้างลากซุงบ้าง เป็ นม้าลากรถ หรือขีเ[ ดินทางไกลบ้าง เป็ นสุนขั ตํารวจ
บ้าง ฯลฯ และทีฝ[ ึ กให้ทาํ อย่างนันQ ได้ ก็ตอ้ งอาศัยมนุษย์ฝึกให้
แต่มนุษย์นนัQ ฝึ กตนเองได้ และฝึ กแล ้วประเสริฐสุด ดังพุทธพจน์
ว่า ทนฺโต เสฏ#โ$ มนุสฺเสสุ ผูท้ ฝ[ี ึ กแล ้ว เป็ นผูป้ ระเสริฐสุดในหมูม่ นุษย์
และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏ#โ$ เทวมานุเส “ผูท้ ถ[ี งึ พร้อมด้วยวิชชา
และจรณะ คือฝึ กดีแล ้วนีQ ประเสริฐสุดทังQ ในหมูเ่ ทพ และบรรดามนุษย์”
คือ ไม่เฉพาะระหว่างมนุษย์เท่านันQ แม้แต่กบั เทพทังQ หลาย มนุษย์ทฝ[ี ึ กดี
แล ้วก็ยงั สูงกว่า
อีกแห่งหนึ[งที[น่าจดจํามากว่า มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ
สมาหิตํ ... เทวาป' นมสฺสนฺติ บอกว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทังQ ทีเ[ ป็ น
มนุษย์นQ ี แต่ฝึกพระองค์ดแี ล ้ว แม้เทพทังQ หลายก็นอ้ มนมัสการ”
มีคาถาพุทธภาษิตมากมายทีต[ รัสยําQ ว่า บุคคลทีฝ[ ึ กตนดีแล ้ว พัฒนา
ศักยภาพดีแล ้ว แม้แต่เทวดาและพรหมก็เคารพบูชา
พระพุทธเจ้าได้ทรงทํากิจสําคัญอย่ างหนึ[ง คือ การประกาศ
อิสรภาพให้แก่มนุษย์
ในสมัยพุทธกาลนันQ มนุษย์พากันฝากชีวติ จิตใจ มอบชะตากรรม
ของตนให้แก่เทพทังQ หลาย ถือว่าเทพเจ้าทังQ หลายเป็ นผูบ้ นั ดาลชะตากรรม
ของมนุษย์ มนุษย์มหี น้าทีบ[ วงสรวงอ้อนวอน ทําการสังเวยต่างๆ ขอร้อง
เทพเจ้าให้ยกเว้นปลดเปลืQอง ให้พน้ จากโทษเคราะห์ต่างๆ และขอให้
อํานวยลาภผล ประทานรางวัลสิง[ ทีต[ อ้ งการ จนถึงกับมีการบูชายัญ เอา
มนุษย์เอาสัตว์มาฆ่าบูชาเทพเจ้า
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พอพระพุทธเจ้าประสู ติ พระองค์ก็ทรงประกาศอิสรภาพให้แก่
มนุษย์ทนั ที ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโ$หมสฺมิ
โลกสฺส เสฏโ$หมสฺมิ โลกสฺส “เราเป็ นผูเ้ ลิศ เป็ นพีใ[ หญ่ เป็ นผูป้ ระเสริฐ
แห่งโลก”
นี[คอื วาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ทีพ[ ระพุทธเจ้าประกาศแทน
มนุษย์ทงัQ หลาย บอกให้รูว้ า่ ต่อไปนีQมนุษย์มอี สิ รภาพแล ้ว เราเป็ นสัตว์ท[ี
ฝึ กได้ พัฒนาได้ ไม่ตอ้ งฝากชะตากรรมไว้กบั เทพเจ้า ไม่ตอ้ งบวงสรวง
อ้อนวอนรอให้เทวดาโปรดปราน
ถ้าเราฝึ กตนเอง แม้แต่เทวฤทธิe มนุษย์กม็ ไี ด้ มนุษย์ทฝ[ี ึ กแล ้ว มี
มนุษยฤทธิeทป[ี ระเสริฐ เหนือกว่าเทวฤทธิe เพราะฉะนันQ อย่าได้ประมาท
ศักยภาพของตนเอง
มนุ ษย์นนัQ มีความโน้มเอียงอย่ างหนึ[ง คือ คอยจะประมาทใน
ศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึง[ ปัจจัยภายนอก
พระพุทธเจ้าทรงนําทางไว้แลว้ ให้เรานับถือตนเอง แต่ อย่าหยิ[ง
ลําพอง อย่านึกว่าเราเป็ นมนุษย์ประเสริฐแล ้ว แต่ตอ้ งระลึกทีจ[ ะฝึ กฝน
ต้องพัฒนาตนอยู่เสมอ การทีถ[ อื ว่าตนเองเป็ นสัตว์ทจ[ี ะต้องฝึ กฝนพัฒนา
จะทําให้เราเป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนอ่อน
น้อมถ่อมตน เพราะเราเป็ นสัตว์ทจ[ี ะต้องฝึ กต้องพัฒนา
แต่ในเวลาเดียวกันนันQ พร้อมกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ก็จะมี
ความมันใจในตนเองด้
[
วยว่า เรามีศกั ยภาพทีพ[ ฒั นาได้
นีQคือหลักของพระพุทธศาสนา ทีพ[ ระพุทธองค์ได้ประทานไว้แลว้
อันเป็ นไปตามสัจธรรม เราจะต้องยึดหลักการนีQไว้เป็ นสําคัญ
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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 confidence 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุ ษย์พอเริ[มต้นเป็ นชาวพุทธ ก็ตอ้ งมี
โพธิ สทั ธา (เรียกเต็มว่า ตถาคตโพธิ สทั ธา) เชื[อในปัญญาตรัสรูข้ องพระ
ตถาคต คือเชื[อในปัญญาทีท[ าํ ให้มนุษย์กลายเป็ นพระพุทธเจ้า เราก็ตอ้ ง
พัฒนาปัญญาของเราสิ
ถ้าเราพัฒนาปัญญาแล ้ว เราก็เป็ นพระพุทธเจ้าได้
ถ้าเป็ นพระพุทธเจ้าก่ อนคนอื[น แลว้ บําเพ็ญพุทธกิจประกาศ
พระศาสนาด้วย ก็เป็ นพระสัมมาสัมพุทธะ
ถ้าเป็ นพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาค้นพบธรรมด้วยตนเอง แต่ ไม่
ประกาศธรรมทัว[ ไป ก็เป็ นพระปัจเจกพุทธะ
ถ้าเป็ นพระพุทธเจ้าตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เป็ นอนุพทุ ธะ
แม้แต่ยงั ไม่เป็ นพระพุทธเจ้าที[ตดั กิเลสได้สQ นิ เชิง แต่มคี วามรู ด้ ี
ท่านยังยกย่องให้เป็ นสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเป็ นพุทธะได้ แต่ขนัQ แรกจะต้องมีตถาคตโพธิสทั ธา
เชื[อในปัญญาตรัสรูท้ ท[ี าํ ให้มนุษย์กลายเป็ นพุทธะนันQ
พระพุทธเจ้าตรัสว่านีQเป็ นศรัทธาเบืQองแรกที[ชาวพุทธจะต้อ งมี
เพราะฉะนันQ ชาวพุทธจะต้องเริ[มต้นด้วยการเชื[อในศักยภาพของมนุษย์
ทีพ[ ฒั นาได้
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Buddhism teaches people that right from the start of their
becoming Buddhists, they must have bodhisaddhā (tathāgatabodhisaddhā 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 enlightenment 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

สาระสําคัญของศักยภาพก็คอื ปัญญา ดังทีว[ า่ มีปญั ญาซึง[ สามารถ
พัฒนาจนกระทัง[ ตรัสรูเ้ ป็ นพุทธะได้ ซึง[ เป็ นสัตว์ประเสริฐทีแ[ ม้แต่ทวยเทพ
และประดามนุษย์ทงัQ หลายต้องบูชา เป็ น สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คือ
พระพุทธเจ้านันQ ทังQ ที[เป็ นมนุ ษย์ แต่ทรงเป็ นศาสดาทังQ ของหมู่มนุ ษย์
และของเหล่าเทวดา
ชาวพุทธทังQ หลายจะต้องจําหลักการนีQไว้ และระลึกตระหนักว่า
มนุ ษย์อย่าดูถูกตนเอง ต้องมัน[ ใจในตนเอง ต้องนับถือตนเองอย่างมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
อันนีQคือลักษณะของพระพุทธศาสนาที[ว่า เชื[อในศักยภาพสู งสุด
ของมนุษย์ผูเ้ ป็ นสัตว์ทฝี 7 ึ กได้
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๑๑
เป็ นศาสนาแห่งการศึกษา
ลักษณะที[ ๑๑ พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งการศึกษา ทีน[ าํ เอา
การศึกษาเข้ามาเป็ นสาระสําคัญ เป็ นเนืQอแท้ของการดําเนินชีวติ และทํา
ให้การดําเนินชีวติ ของมนุษย์เป็ นการศึกษา
หลัก การปฏิบ ตั ิใ นพระพุท ธศาสนาทังQ หมดนันQ เรีย กว่ า อะไร
เรียกว่ามรรค
มรรค แปลว่าอะไร มรรค แปลว่าทาง ทางคือทางอะไร คือทาง
ดําเนินชีวติ ซึง[ ไม่ใช่ทางเดินทีเ[ ป็ นรูปธรรมอย่างถนนเท่านันQ
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกมรรคนีQอย่างหนึ[งว่าเป็ น พฺ รหฺ มจริย หรือ
พรหมจริยะ บางทีเราใช้คาํ ว่า พรหมจรรย์ พรหมจริย = จริย คือ
จริยธรรม + พรหม แปลว่าอันประเสริฐ มรรคหรือทางดําเนินชีวติ นีQเป็ น
พรหมจริยะ คือเป็ นจริยธรรมอันประเสริฐ
จริ ยธรรม แปลว่าอะไร จริย มาจาก จร ซึ[งแปลว่าเดิน เช่น
จราจร = เดินไปเดินมา พเนจร = เดินไปในป่ า จรไปโน่ นจรไปนี 7
เรียกว่า เดินทาง เพราะฉะนันQ จร ก็คอื เดินทาง
จริ ย แปลว่าการเดินทาง การเดินทางทีเ[ ป็ นรูปธรรม ได้แก่ เดินทาง
ทีเ[ ป็ นถนนเป็ นต้น แต่ถา้ เดินทางทีเ[ ป็ นนามธรรม ก็คอื เดินทางชีวติ จริย
ก็คอื การเดินทางชีวติ หรือการดําเนินชีวติ
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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, brahmacariya, [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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนันQ จริยธรรมก็คอื หลักการดําเนินชีวติ พรหม แปลว่าที[
ประเสริฐ รวมกันเป็ น พรหมจริย คือหลักการดําเนินชีวติ ทีป[ ระเสริฐ ซึง[
ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ มีสมั มาทิฏฐิเป็ นต้น มี
สัมมาสมาธิเป็ นปริโยสาน
ทีนQ ี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเป็ นพวกหนึ[งเรียกว่าปัญญา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเป็ นประเภทหนึ[ง
เรียกว่าศีล
แลว้ ก็สมั มาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเป็ นหมวดหนึ[ง
เรียกว่าสมาธิ
เป็ นอันว่า มรรคมีองค์ ๘ ประการนีQจดั เป็ นประเภทได้สาม
เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง[ เรียกชื[ออย่างหนึ[งว่า ไตรสิกขา
สิ กขา นันQ แปลว่าศึกษา สิกฺขา เป็ นบาลี สันสกฤตเป็ น ศิกฺษา
เป็ นไทยว่า ศึกษา สิกขา กับ ศึกษา เป็ นคําเดียวกัน ฉะนันQ หลักปฏิบตั ิ
ในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื[ออย่ างหนึ[งว่าการศึ กษา
การศึ กษา นีQมอี งค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง[ ก็
คือการประมวลองค์ประกอบของมรรคมีองค์ 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 mindfulness), 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 components of the Eightfold Path.

๕๔

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ตกลงว่า การดําเนินชีวติ หรือหลักการดําเนินชีวติ อันประเสริฐ ก็
เป็ นอันเดียวกับการศึกษา พูดง่ายๆ ว่า ชีวติ ที[ดีงาม คือชีวติ แห่ง
การศึกษา
เป็ นอันว่า การศึกษา ก็คอื การฝึ กฝนให้มกี ารดําเนินชีวติ ทีถ[ กู ต้อง
ได้แก่ไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คอื การฝึ กให้เรามีการดําเนินชีวติ ตาม
มรรค คือให้เรามีพรหมจริยะ พร้อมกันนันQ การทีเ[ ราฝึ กตนให้ดาํ เนินใน
พรหมจริยะหรือดําเนินตามมรรค ก็คอื เราบําเพ็ญไตรสิกขา
เพราะฉะนันQ การฝึ กฝนพัฒนาตนในการดําเนินชีวติ ทีถ7 กู ต้อง ก็
คือการศึกษา และการศึกษาก็คอื การฝึ กตนให้ดาํ เนินในทางชีวติ ทีถ[ กู ต้อง
มรรคก็เป็ นสิกขา สิกขาก็เป็ นมรรค
สิกขาก็คอื การฝึ กฝนพัฒนาตนให้ดาํ เนินตามมรรค การฝึ กตนให้
ดําเนินตามมรรคก็คอื สิกขา
มรรค คือ วิถชี วี ติ อันประเสริฐ ถ้าจะแปลให้สมสมัย ก็คอื การ
ดําเนินชีวติ ทีด[ งี าม ดังนันQ สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลว่า การพัฒนา
ตนในการดําเนินชีวติ ที[ดงี าม เพราะฉะนันQ การดําเนินชีวติ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งดําเนินให้ถกู ต้อง โดยปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา
การศึกษาจึงเป็ นเรื[องของการดําเนินชีวติ ทังQ หมด และการดําเนินชีวติ
ทังQ หมดของเราก็อยู่ในเรื[องของการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวติ จึงมีในพระพุทธศาสนาตังQ แต่ไหนแต่ไรมาแล ้ว
ถ้าพูดให้กระชับก็วา่ ชีวติ คือการศึกษา
ตราบใดที[ยงั ไม่เป็ น อเสขะ คือยังไม่เป็ นพระอรหันต์ ก็ตอ้ ง
ดําเนินชีวติ ให้ถกู ต้อง โดยปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาเพือ[ ฝึ กตนให้ดาํ เนินชีวติ
ตามมรรค ดังได้กล่าวมานีQ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนันQ ลักษณะอย่างหนึ[งของพระพุทธศาสนา ก็คือเป็ น
ศาสนาแห่งการศึกษาดังได้กล่าวมา
อนึ[ง ลักษณะที[ ๑๑ นีQ โยงกับลักษณะที[ ๑๐ ด้วย กล่าวคือ
สิกขาหรือการศึกษา แปลว่า การฝึ กฝนพัฒนา และการฝึ กฝนพัฒนาตน
นันQ อิงอาศัยความเชื[อทีว[ า่ มนุษย์มศี กั ยภาพทีพ[ ฒั นาได้ หรือว่ามนุษย์
เป็ นสัตว์ทป[ี ระเสริฐได้ดว้ ยการฝึ กฝนพัฒนา
เมือ[ ฝึ กฝนพัฒนาด้วยไตรสิกขา ให้ชวี ติ ดําเนินตามวิถแี ห่งมรรค
ในที[สุ ด ก็ จ ะบรรลุ จุด หมายแห่ ง ชีวิต ที[ดีง าม เป็ น สัต ว์ป ระเสริฐ มี
คุณสมบัตบิ ริบูรณ์ มีทงัQ ปัญญาทีห[ ยัง[ รูส้ จั ธรรม เป็ นอิสระ ดําเนินชีวติ
ด้วยสันติสุข และน้อมชีวติ ของตนออกไปด้วยกรุณาเพือ[ ประโยชน์สุข
และอิสรภาพของเพือ[ นร่วมโลก
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๑๒
ให้ ความสําคัญทั-งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ลักษณะที[ ๑๒ พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ ทังQ แก่ ปจั จัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก
ลักษณะนีQก็เป็ นอีกเรื[องหนึ[งที[เกี[ยวเนื[องกับการศึกษา เป็ นหลัก
ที[เนื[องกันกับการศึกษานันQ
ในการพัฒนาตนและในการดําเนินชีวติ ของคนนันQ พระพุทธศาสนา
เน้นหนักในหลักการที[คลา้ ยกับหลักข้างต้น ที[ให้มดี ุลยภาพ คือความ
สมดุลหรือความพอดี โดยให้ความสําคัญทังQ แก่ธรรมและแก่วนิ ยั ในทีน[ Q ี
ก็เช่นเดียวกัน พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญทังQ แก่ปจั จัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก ในการฝึ กคนขันQ ก่อนมรรค คือในขันQ ต้นทีจ[ ะนําเข้าสู่มรรค
กล่าวคือ ในการที[จะมีสมั มาทิฏฐิ ซึ[งเป็ นองค์แรกของมรรค มี
ปัจจัย ๒ ประการ ทีจ[ ะช่วยให้คนมีสมั มาทิฏฐิ คือ
๑. ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย การพิจารณา
โดยแยบคาย รูจ้ กั คิด คิดเป็ น
นีQเป็ นปัจจัย ๒ อย่างทีท[ าํ ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึง[ เป็ นองค์ประกอบ
เริ[มแรกของมรรค และเป็ นจุดเริ[มของการศึกษาทีถ[ กู ต้อง พระพุทธศาสนา
ให้ความสําคัญแก่ปจั จัยทังQ ภายในและภายนอก ไม่ดง[ิ ไปข้างเดียว
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เรามักมีการโต้เถียงกันในเรื[องนีQวา่ สภาพแวดล ้อมสําคัญ หรือตัว
บุคคลสําคัญ ภายในหรือภายนอกสําคัญ แต่การเถียงกันในเรื[องนีQไม่
รูจ้ กั สิQนสุด เพราะจะเอาอย่างใดอย่างหนึ[ง ก็ขดั หลักความจริง เป็ นไป
ไม่ได้ พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญทังQ ๒ อย่าง
อนึ[ง พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมที[เป็ นบุพนิมติ [๗] หรือรุ่งอรุณ
ของการดําเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการนีQทรง
เน้น ๒ อย่างที[สาํ คัญมาก ซึ[งเป็ นปัจจัยภายในอย่างหนึ[ง ปัจจัย
ภายนอกอย่างหนึ[ง
ปั จ จั ย ภายนอก ก็ คื อ การมีป รโตโฆสะที[ดี ได้แ ก่ การมี
กัลยาณมิตร มีมติ รที[ดี มีครูอาจารย์ท[ดี ี มีพ่อแม่ท[ดี ี ซึ[งให้ความรู ท้ [ี
ถูกต้อง เป็ นตัวอย่างที[ดี มีแหล่งความรู ้ มีส[อื มวลชนที[ให้สติปญั ญา
เป็ นสือ[ สารซึง[ ให้ขอ้ มูลทีเ[ ป็ นประโยชน์ ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มี
ครู อาจารย์สอนกรรมฐาน ซึ[งเป็ นผูร้ ู ห้ ลักปฏิบตั ิท[ถี ูกต้อง เป็ นผูร้ ู จ้ กั
นิสยั ใจคอของผูป้ ฏิบตั ิ มีอุบายในการที[จะแนะนํา นีQเรียกว่ามีปจั จัย
ภายนอกทีด[ ี
นอกจากปัจจัยภายนอกแลว้ ก็ตอ้ งมี ปั จจัยภายใน ด้วย คือ
ในส่วนของตัวเองก็ตอ้ งมีโยนิโสมนสิการ รูจ้ กั คิด คิดเป็ น ถ้าคิดไม่เป็ น
ไม่รูจ้ กั คิด ก็ไม่สามารถเอาสิ[งที[กลั ยาณมิตรแนะนําไปใช้ประโยชน์
ถึงจะได้รบั ฟังคําแนะนําสัง[ สอน ก็ไม่รูจ้ กั นําไปใช้ประโยชน์เพราะไม่มี
โยนิโสมนสิการ
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าไม่ได้อาศัยกัลยาณมิตร แต่ มโี ยนิโสมนสิการ ก็
สามารถเข้าถึงสัจธรรมได้ แต่นนั [ เป็ นความสามารถพิเศษ
ว่าโดยทัว[ ไป ต้องเน้นความสําคัญทังQ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายนอกก็คือ ต้องมีกลั ยาณมิตร ปัจจัยภายในก็มี
โยนิโสมนสิการ
อีกประการหนึ[ง ว่าโดยความสัมพันธ์กบั หลักที[ได้เน้นมาแลว้
วิน ัย เป็ น การสร้า งสภาพแวดล อ้ มให้เ รามีก ลั ยาณมิต ร คื อ ว่ า โดย
วัต ถุป ระสงค์ใ นแง่ นQ ี วิน ัย นัQน ต้อ งการสร้า งสภาพแวดล อ้ มให้มี
กัลยาณมิตร ทีจ[ ะมาช่วยเป็ นผูช้ กั จูงเราให้เข้าหาธรรมได้
ส่วนโยนิโสมนสิการนันQ เป็ นตัวเจาะให้เข้าถึงเนืQอแท้คือธรรม
เลยทีเดียว
เป็ นอันว่า วินยั จัดสภาพแวดลอ้ มให้มกี ลั ยาณมิตร และเมือ[ มี
โยนิโสมนสิการก็เข้าถึงธรรมได้เลย
หลักการสําคัญในเรื[องนีQก็คือ ลักษณะที[ให้ความสําคัญทังQ แก่
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไม่ใช่เน้นดิง[ อยู่ขา้ งเดียว
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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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๑๓
ให้ ต2นื ตัวด้ วยความไม่ประมาท
ลักษณะที[ ๑๓ ธรรมที[ให้ชีวติ ชีวาแก่ การปฏิบตั ิทงัQ หมด ถือ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็คือ
อัปปมาทธรรม หรือ ความไม่ประมาท
อัปปมาทธรรมนีQ พระพุทธเจ้าทรงเน้นยําQ ไว้มาก ถึงกับตรัสเป็ น
ปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ซึง[ ถ้าพูดเป็ นภาษา
ชาวบ้านก็เรียกว่าคําสังเสี
7 ย
คําสังเสี
[ ยของพระพุทธเจ้าแก่พทุ ธศาสนิกชนคืออะไร คือความไม่
ประมาท พระองค์ตรัสว่า วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
“สังขารทังQ หลาย มีความเสื[อมสลายไปเป็ นธรรมดา เธอทังQ หลายจงยัง
ความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อม”
หลักธรรมในคัมภีรท์ งัQ หมด ถ้าไม่มใี ครนําเอามาใช้ประโยชน์ ก็
เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู่ ธรรมเหล่านันQ จะมีประโยชน์เกิดมี
ชีวติ ชีวาขึQนได้ ก็เพราะมีอปั ปมาทธรรม เพราะฉะนันQ พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสอัปปมาทธรรมเป็ นธรรมทีค[ รอบคลุมธรรมอืน[ ๆ ดุจรอยเท้าช้าง และ
ตรัสเป็ นปัจฉิมวาจาด้วย
พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็ นคนไม่ประมาท ไม่ผดั เพีQยน ไม่
ละเลย ไม่น[ิงเฉย ไม่เฉื[อยชา แต่ให้มคี วามกระตือรือร้นเร่งรัดตนใน
การบําเพ็ญกิจหน้าที[ และโดยเฉพาะคือให้มสี ติระลึกรู ต้ [ืนตัวเท่าทัน
แลว้ รีบหลีกละป้ องกันกําจัดแก้ไขเหตุแห่งความเสื[อม และเร่งส่งเสริม
สร้างสรรค์เหตุแห่งความเจริญงอกงาม
อันนีQกเ็ ป็ นลักษณะสําคัญอย่างหนึ[งทีจ[ ะต้องเน้นต้องยําQ ไว้

Characteristics of Buddhism

59

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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะที ๑๔
เห็นทุกข์ แต่เป็ นสุข
หรื อ ทุกข์เพื2อเห็น แต่สขุ เพื2อเป็ น
ลักษณะที[ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความทุกข์ แต่ให้
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความสุข
หลักการของพระพุทธศาสนานันQ ชัดเจนว่าท่านมุง่ สอนให้รูจ้ กั โลก
และชีวติ ตามความเป็ นจริงว่า เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ซึง[ ล ้วนแต่ไม่
เทีย7 ง คือไม่คงที[ เกิดขึQนแลว้ ก็ดบั ไปๆ สืบเนื[องไปเรื[อยๆ คงอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได้ คือ ถูกปัจจัยต่างๆ ทีข[ ดั แย้งบีบคันQ ให้แปรปรวนไป
ตลอดเวลา และไม่ใช่ตวั ตน คือเป็ นไปตามเหตุปจั จัย โดยไม่มตี วั ตนที[
เป็ นเจ้าของ หรือผูท้ จ[ี ะบงการให้เป็ นไปตามความปรารถนา
เรียกตามแบบว่าเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ[งรูจ้ กั กันดีในชื[อ
รวมว่า ไตรลักษณ์
คําเด่นทีส[ ะดุดความรูส้ กึ ของคนจํานวนมาก คือคําว่า ทุกขัง ซึง[
แปลง่ายๆ ว่าเป็ นทุกข์
คําว่า ทุกข์ นีQ นอกจากเป็ นหลักหนึ[งในไตรลักษณ์นQ ีแลว้ ยัง
ปรากฏในหลักธรรมที[สาํ คัญยิ[ง ซึ[งเป็ นหัวใจหรือหลักการใหญ่ ของ
พระพุทธศาสนา คือเป็ นข้อแรกในอริยสัจจ์ ๔
หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหล่านีQแล ้ว ไม่ได้ศึกษาให้ลกึ ซึQงลงไป
ก็เกิดความรูส้ กึ ว่า พระพุทธศาสนามองโลกในแง่รา้ ย เห็นโลกและชีวติ
เป็ นทุกข์
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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 impermanent, 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 (impermanence), 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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

แต่เมือ[ มองดูหลักการปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา กลับมองเห็นแต่
การดําเนินก้าวหน้าไปด้วยความสุข สู่จดุ หมายทีเ[ ป็ นบรมสุข
ตังQ ต้นแต่หลักทัว[ ไปของการปฏิบตั ิ พระพุทธศาสนาก็ถอื ว่าความสุข
สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยความสุข คือคนสามารถบรรลุถงึ ความสุขด้วยวิธี
ปฏิบตั ิท[เี ป็ นสุข อันต่างจากลัทธิศาสนาบางพวกที[ถอื ว่า ความสุขจะ
บรรลุถงึ ได้ดว้ ยความทุกข์
เครื[องทดสอบความถูกต้องอย่างหนึ[งของการปฏิบตั ิธรรม ก็คือ
การได้ความสุขทีเ[ กิดขึQนในระหว่างการปฏิบตั นิ นัQ
ไม่เฉพาะในฌานต่ างๆ เท่านันQ ที[มคี วามสุขเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญ ในการปฏิบตั ทิ วั [ ไป ตัวตัดสินความถูกต้องก็มคี วามสุขเป็ นองค์
ธรรมสําคัญ ทีจ[ ะต้องเกิดขึQนด้วย
กล่าวคือ ในกระบวนการปฏิบตั ิท[ีถูกต้อง ได้ผลก้าวหน้าไปสู่
จุดหมายนันQ ท่านจะกล่าวอยู่เสมอถึงองค์ธรรมต่างๆ ทีจ[ ะเกิดตามกันมา
เป็ นชุด[๘] ได้แก่ เกิดความแช่มชื[นเบิกบาน (ปราโมทย์) แล ้วก็เอิบอิม[ ใจ
(ปี ต)ิ จากนันQ กายใจก็ผ่อนคลาย (ปัสสัทธิ) ความสุขก็เกิดตามมา (สุข)
แล ว้ จิ ต ก็ ต งัQ มัน[ เป็ นหนึ[ ง เดี ย ว (สมาธิ ) ต่ อ แต่ น ัQน ก็ ส ามารถเกิ ด
ญาณทัสนะ ตลอดไปจนถึงวิมตุ ติ คือความหลุดพ้นในทีส[ ุด
พระเจ้าปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจ้า แสดงความเลือ[ มใส
ในพระรัตนตรัยว่า พระองค์เสด็จไปในทีต[ ่างๆ เห็นนักบวชบางพวกซูบ
ผอม เศร้าหมอง มีผวิ พรรณไม่ผ่องใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรัง[ ด้วย
เส้นเอ็น ไม่ชวนตาให้อยากมอง แต่พระภิกษุทงัQ หลายในพระพุทธศาสนานีQ
สดชื[น ร่าเริง มีใจเบิกบาน มีอากัปกิรยิ าน่ายินดี มีอนิ ทรียเ์ อิบอิม[ ไม่
วุน่ วาย มีลกั ษณะของความสงบจิตมันใจ
[
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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 (ñāṇadassana) and progresses ultimately to emancipation (vimutti).
Professing his confidence in the Triple Gem, King Pasenadikosala 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
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ข้อความสองตอนข้างต้นดูคลา้ ยขัดกัน เป็ นทํานองว่า ทฤษฎีว่า
ทุกข์ แต่ปฏิบตั เิ ป็ นสุข แต่ความจริงไม่ขดั กันเลย หากสอดคล ้องกันดี
และเสริมกันด้วยซําQ
พูดตามหลักอริยสัจจ์ว่า มองอริยสัจจ์ขอ้ ๑ เห็นทุกข์ ทําตาม
อริยสัจจ์ขอ้ ๔ เป็ นสุข
พระพุทธศาสนามิใช่มองโลกและชีวติ ในแง่รา้ ย แต่มองโลกและ
ชีวติ ตามความเป็ นจริง เมือ[ ความทุกข์มอี ยู่จริง พระพุทธศาสนาก็สอน
ให้เผชิญหน้าความทุกข์นนัQ ไม่เลีย[ งหนี แต่ให้มองดูทกุ ข์นนัQ ด้วยความ
รูเ้ ท่าทัน และด้วยความรูเ้ ท่าทันความทุกข์นนัQ เอง จึงทําให้มจี ติ ใจปลอด
โปร่งเป็ นอิสระด้วยปัญญา ไม่ถกู ทุกข์บบี คันQ
เข้าทํานองว่า “รู ว้ า่ ชีวติ เป็ นทุกข์ แต่มชี วี ติ เป็ นสุข” หรือถ้าจะพูด
ให้ถกู ต้องกว่านันQ ก็วา่ “รู เ้ ท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขทีส7 มบูรณ์”

Characteristics of Buddhism

62

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
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ลักษณะที ๑๕
มุ่งประโยชน์สขุ เพื2อมวลชน
ลักษณะที[ ๑๕ ประการสุดท้าย ลักษณะของพระพุทธศาสนาทีจ[ ะ
ขอกล่าวในที[นQ ีก็คือ เป็ นศาสนาที[เน้น พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย คือ
ความมุง่ หมายเพือ[ ประโยชน์สุขของพหูชน
พระพุทธเจ้าตรัสหลักนีQเป็ นประจํา เมือ[ เริ[มประกาศพระศาสนา
พระองค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาด้วยคําว่า จรถ ภิกฺขเว
จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย แปลว่า “ภิกษุทงัQ หลาย
เธอทังQ หลายจงจาริกไป เพือ[ ประโยชน์เกืQอกูลแก่พหูชน เพือ[ ความสุขแก่
พหูชน เพือ[ อนุเคราะห์ชาวโลก”
ต่อมาหลังจากนันQ ก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเน้นหลักการข้อนีQ
แม้แต่ในการแนะนําให้ทาํ สังคายนาก็ยาํQ ว่า เพือ[ จะให้พรหมจรรย์ คือ
พระศาสนานีQ ดํารงอยู่มนคงยั
ั [ ง[ ยืน เพือ[ ประโยชน์เกืQอกูล และความสุข
แก่พหูชน คือชนจํานวนมาก ทีเ[ ราเรียกกันเดีย~ วนีQวา่ มวลชนนัน[ เอง
ในทางตรงข้าม พระเถระทีม[ มี จิ ฉาทิฏฐิกเ็ ป็ นไปเพือ[ ไม่ใช่ประโยชน์
ไม่ใช่ ความสุข เพื[อความทุกข์แก่ ชนจํานวนมาก ส่วนพระเถระที[มี
สัมมาทิฏฐิ ก็เป็ นไปเพือ[ ประโยชน์สุขแก่พหูชน อะไรทํานองนีQ
หลักธรรมต่างๆ อย่างนีQตรัสไว้มากมาย ในที[นQ ีเพียงยกมาเป็ น
ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเน้นยําQ มากในเรื[องการปฏิบตั ิ
เพือ[ ประโยชน์สุขของพหูชน
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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 lokānukampāya, 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 happiness 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
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สรุป
ได้ยกเอาหลักธรรมต่ างๆ มาแสดงให้เห็นลักษณะสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ในทีน[ Q ี ๑๕ ลักษณะ ทีจ[ ริงยังมีมากกว่านีQ แต่เพียงเท่านีQ
ก็เลยเวลาไปมากแล ้ว ข้อทีจ[ ะขอกล่าวเน้นในตอนสุดท้ายก็คอื
ลักษณะต่างๆ ที[กล่าวมานีQ เราถือกันว่าเป็ นลักษณะที[ดี แต่ขอ้
สําคัญ ชาวพุทธอย่ามัวเมาว่า เรามีพระพุทธศาสนาซึ[งมีลกั ษณะที[ดี
เสร็จแล ้ว เพราะมัวเมาว่าพระพุทธศาสนามีลกั ษณะดี ก็เลยได้แต่ช[นื ชม
แล ้วไม่นาํ เอามาประพฤติปฏิบตั ิ
เมือ[ ไม่เอามาประพฤติปฏิบตั ิ ก็ไม่เป็ นประโยชน์อะไร ได้แต่ช[นื ชม
หลงมัวเมาไปอย่างนันQ เอง ว่าศาสนาของเราดีอย่างนีQ มีลกั ษณะทีด[ อี ย่าง
นันQ ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ชวี ติ ทีแ[ ท้จริง
เพราะฉะนันQ จะต้องนําเอามาประพฤติปฏิบตั ิ และข้อสําคัญก็คอื
การปฏิบตั ิให้ครบทุกแง่ดา้ น เพราะการปฏิบตั ิท[คี ลาดเคลือ[ นผิดเพีQยน
ไปนันQ สาเหตุอย่างหนึ[งก็เกิดจากการประพฤติปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน ไม่
ครบถ้วนอย่างไร ขอให้ดูหลักอนิจจังเป็ นตัวอย่าง
หลักอนิจจังนีQ เป็ นตัวอย่างหนึ[งทีส[ ะท้อนภาพการปฏิบตั ธิ รรมของ
ชาวพุทธไทย ว่าเข้าใจอนิจจัง คือความไม่เทีย[ งนันQ แค่ไหนอย่างไร
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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.
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ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แม้แต่ของพลัดตกจากมือ ก็จะ
อุทานว่า “อนิจจัง ไม่เทีย[ ง” แล ้วเราก็รูเ้ ท่าทันธรรมดาว่า เออ สังขาร
ทังQ หลายมีการเสือ[ มสลายไปเป็ นธรรมดา เป็ นสิง[ ไม่เทีย[ ง เกิดขึQนแล ้วก็
ย่อมดับไปเป็ นธรรมดา แล ้วเราก็ปลงใจได้ ปลงตก ก็มคี วามสุข สบาย
ใจ ไม่มคี วามโศกเศร้า เข้าลักษณะคําบาลีทพ[ี ระท่านเอามาพิจารณาผ้า
บังสุกลุ ว่า
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปชฺชิตวฺ า นิรุชฺฌนฺติ

อุปฺปาทวยธมฺมิโน
เตสํ วูปสโม สุโข

บอกว่า “สังขารทังQ หลายไม่เทีย[ งหนอ มีความเกิดขึQนแล ้วเสือ[ ม
สลายไป เป็ นธรรมดา เกิดขึQนแล ้วย่อมดับไป ความสงบวางแห่งสังขาร
ทังQ หลายเหล่านันQ เป็ นสุข”
ปลงอย่างนีQแล ้ว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะในเมืองไทย
นีQ มีช[อื เสียงว่าได้ประโยชน์จากหลักอนิจจังนีQมาก ทําให้เป็ นคนมีจติ ใจ
สบาย ไม่ค่อยมีความทุกข์
แต่พร้อมกันนันQ มีหลักหนึ[งทีเ[ ราไม่ค่อยปฏิบตั ิ ก็คอื โอวาทที[
พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ว่า
“สังขารทังQ หลายมีความเสื[อมสลายไปเป็ นธรรมดา เธอทังQ หลายจงยัง
ความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อม”
ความหมายของอนิจจังในแง่หลังนีQไม่ค่อยใช้กนั เลย คือใช้แต่
ตอนปลงตกให้สบายใจ แต่ตอนทีพ[ ระพุทธเจ้าเตือนไม่เอามาใช้ ทังQ ๆ ที[
เป็ นปัจฉิมวาจาซึง[ สําคัญอย่างยิง[ นี[แหละคือหลักความไม่ประมาท
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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
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พระพุทธเจ้าตรัสอนิจจังไม่เทีย[ งนันQ โยงกับหลักความไม่ประมาท
ให้เราไม่ประมาท ไม่ใช่มวั แต่นงั [ นอนสบาย เพราะฉะนันQ ถ้ามัวเอาแต่
วูปสโม สุโข แล ้ว สบายอย่างเดียว นอนแอ้งแม้ง ก็เรียกว่า ปฏิบตั ธิ รรม
ไม่ครบถ้วน
พวกเราในเมืองไทยนีQ อาตมภาพสังเกตว่าใช้ อนิจจัง ตามหลัก
วู ป สโม สุ โ ข นีQ ม าก คือ เอามาใช้ป ลงให้มีค วามสุ ข สบายใจ แต่ ใ น
แง่ อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังทีจ[ ะให้ไม่ประมาทนันQ ไม่ค่อยใช้
เลย
ตกลงว่าจะต้องใช้ให้ครบ ถ้าปฏิบตั ติ ามหลักอนิจจัง ต้องได้ทงัQ
วูปสโม สุโข มีความสุขใจด้วย แล ้วต้อง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ทํา
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วย ต้องเร่ งรัดกระตือรือร้น ในการ
บําเพ็ญกิจหน้าทีข[ องตนเองเป็ นต้น แลว้ ลักษณะของพระพุทธศาสนาที[
อาตมภาพกล่าวมาก็จะเกิดประโยชน์ มีชวี ติ ชีวาขึQนมาอย่างแท้จริง ด้วย
หลักความไม่ประมาท ทีเ[ ป็ นปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้านันQ เอง
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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
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อาตมภาพได้กล่าวมาในเรื[อง ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ก็
นับว่าเกินเวลาไปแล ้ว ขออนุโมทนาท่านสาธุชนทุกท่านทีม[ คี วามสนใจใฝ่
ธรรม ขอกุศลเจตนาของท่านทังQ หลายทีม[ คี วามตังQ ใจดี เริ[มแต่มศี รัทธา
ในพระธรรมคําสังสอนของพระสั
[
มมาสัมพุทธเจ้านีQ จงเป็ นปัจจัยนําท่าน
ไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรมวินยั คือคําสัง[ สอนของพระพุทธเจ้า เพื[อ
นํามาใช้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องต่อไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย เป็ นเครื[องอวยชัยให้พรแก่ท่าน
ทังQ หลาย ขออานุ ภาพคุณพระรัตนตรัยนันQ แลกุศลเจตนาอันเป็ นบุญ
กุศลในจิตของท่ าน จงเป็ นปัจจัยอันมีกาํ ลังอภิบาลรักษาให้ทุกท่าน
พรัง[ พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย มีกาํ ลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญั ญา ใน
การที[จะเล่าเรียนธรรม ปฏิบตั ิธรรม และในการที[จะแนะนําสัง[ สอนซึ[ง
กันและกัน ให้เข้าถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ[ ให้ความ
ร่มเย็นเป็ นสุขแผ่กระจายไปในสังคม และให้ทุกคนได้รบั ประโยชน์ มี
ความงอกงามในพระธรรมคําสังสอนของพระสั
[
มมาสัมพุทธเจ้า โดยทัว[ กัน
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
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บันทึกท้ ายเล่ม
[๑] ปฏิจจสมุปบาท (การทีธ[ รรมทังQ หลายอาศัยกันเกิดขึQนพร้อม) มีองค์ ๑๒
ดังนีQ
๑. อวิชชา (ความไม่รู)้
๒. สังขาร (สภาพทีป[ รุงแต่ง)
๓. วิญญาณ (ความรูแ้ จ้งอารมณ์)
๔. นามรูป (สิง[ ทีไ[ ม่มรี ูปและสิง[ ทีม[ รี ูป)
๕. สฬายตนะ (อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิQน กาย และใจ)
๖. ผัสสะ (ความกระทบ)
๗. เวทนา (ความเสวยอารมณ์)
๘. ตัณหา (ความทะยานอยาก)
๙. อุปาทาน (ความยึดมัน)[
๑๐. ภพ (ภาวะชีวติ )
๑๑. ชาติ (ความเกิด)
๑๒. ชรามรณะ (ความแก่และความตาย)
[๒] ศัพท์ กิริยวาท มีใช้ใน ๒ ความหมายทีเ[ กี[ยวเนื[องกัน ดังนีQ
• ความหมายหลัก: กิริยวาท หมายถึง หลักคําสอนทีถ[ อื ว่าทําแล ้วเป็ นอันทํา
และการกระทําย่อมมีผล หลักคําสอนนีQตรงข้ามกับ อกิริยวาท (หรือ อกิริยทิฏฐิ) อันเป็ นมิจฉาทิฏฐิรา้ ยแรงอย่างหนึ[งในสมัยพุทธกาล ซึง[ เป็ นหลักคําสอน
ทีถ[ อื ว่าทําแลว้ ไม่เป็ นอันทํา และการกระทําไม่มผี ล โดยนิยาม พระพุทธศาสนา
จึงเป็ นกิรยิ วาท และไม่อาจเรียกว่าเป็ นอกิรยิ วาทได้เลย
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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
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• ความหมายรอง: กิริยวาท หมายถึง หลักคําสอนทีใ[ ห้กระทํา ตรงข้ามกับ
อกิริยวาท ซึง[ เป็ นหลักคําสอนทีไ[ ม่ให้กระทํา ในความหมายนีQ พระพุทธศาสนา
อาจเรียกได้วา่ เป็ นกิรยิ วาท ในแง่ทใ[ี ห้กระทําความดีทางกาย วาจา ใจ และให้
ประกอบกุศลกรรม และในขณะเดียวกันก็อาจเรียกว่าเป็ นอกิรยิ วาทได้ดว้ ย ใน
แง่ทใ[ี ห้ไม่กระทําความชัว[ ทางกาย วาจา ใจ และให้ไม่ประกอบอกุศลกรรม การ
ใช้คาํ คู่คอื กิริยวาท กับ อกิริยวาท ในความหมายรองนีQ อาจถือได้วา่ เป็ นวิธเี ล่น
คํา ด้วยการให้ความหมายใหม่แก่คาํ คู่เดียวกันทีใ[ ช้ในความหมายหลัก โดยองค์
พระศาสดาเอง เพือ[ โต้กลับผูเ้ ชื[อลัทธิอน[ื ๆ ทีพ[ ยายามหาช่องติเตียนคําสอนของ
พระองค์โดยมุ่งทําลายความน่ าเชื[อถือ การให้ความหมายใหม่นQ ีเห็นได้ชดั เป็ น
พิเศษในสีหสูตร ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
[๓] กามโภคี (ผูบ้ ริโภคกาม) ผูค้ รองเรือนมี ๑๐ ประเภท จําแนกตามวิธี
แสวงหาโภคทรัพย์ วิธใี ช้โภคทรัพย์นนัQ และท่าทีต่อโภคทรัพย์ เป็ น ๔ กลุม่ ดังนีQ
• กลุมที่ ๑ แสวงหาไม่ชอบธรรม
๑. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี[ ได้มา
แล ้วไม่เลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข ทังQ ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๒. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี[ ได้มา
แล ้วเลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๓. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี[ ได้มา
แล ้วเลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทาํ กรรมดีดว้ ย
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• The secondary sense: by kiriyavāda is meant a doctrine that
asserts action, which is opposite to akiriyavāda, one that asserts nonaction. 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
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• กลุมที่ ๒ แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง
๔. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณ
ข่มขีบ[ า้ ง ไม่ทารุณข่มขีบ[ า้ ง ได้มาแล ้วไม่เลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข ทังQ ไม่แจกจ่าย
แบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๕. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณ
ข่มขีบ[ า้ ง ไม่ทารุณข่มขีบ[ า้ ง ได้มาแล ้วเลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข แต่ไม่แจกจ่าย
แบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๖. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณ
ข่มขีบ[ า้ ง ไม่ทารุณข่มขีบ[ า้ ง ได้มาแลว้ เลีQยงตนให้อ[มิ หนําเป็ นสุข ทังQ แจกจ่าย
แบ่งปันและใช้ทาํ กรรมดี
• กลุมที่ ๓ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม
๗. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี[ ได้มาแล ้ว
ไม่เลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข ทังQ ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๘. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี[ ได้มาแล ้ว
เลีQยงตนให้อม[ิ หนําเป็ นสุข แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทาํ กรรมดี
๙. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี[ ได้มาแล ้ว
เลีQยงตนให้อ[มิ หนําเป็ นสุข แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทาํ กรรมดีดว้ ย แต่เขายังติด
ยังสยบมัวเมา ยังหมกมุ่น บริโภคโภคะเหล่านันQ โดยไม่รูเ้ ท่าทันเห็นโทษ ไม่มี
ปัญญาทําตนให้เป็ นอิสระหลุดพ้นเป็ นนายเหนือโภคทรัพย์
• พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู เ้ ท่าทันเป็ นอิสระ
๑๐. พวกหนึ[ง แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ได้มาแลว้ เลีQยงตนให้อ[มิ
หนําเป็ นสุข แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทาํ กรรมดี เขาไม่ตดิ อีกทังQ ไม่สยบมัวเมา
ไม่หมกมุน่ บริโภคโภคะเหล่านันQ อย่างรูเ้ ท่าทันเห็นโทษ มีปญั ญาทําตนให้เป็ น
อิสระหลุดพ้นเป็ นนายเหนือโภคทรัพย์
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• 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
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[๔] การจําแนกธรรมเป็ นข้อๆ เป็ นวิธสี อนวิธหี นึ[งทีพ[ ระพุทธเจ้ามักทรงใช้ คง
เพือ[ ช่วยให้ผูฟ้ งั ทรงจําได้งา่ ยขึQน โดยเฉพาะอย่างยิง[ ในยุคทีค[ าํ สอนถ่ายทอดแบบ
มุขปาฐะ
ในสังคีตสิ ูตร (สังคีติ “การสวดพร้อมกัน”) ในทีฆนิกาย (ประมวลพระ
สูตรขนาดยาว) พระสารีบตุ รได้สาธิตวิธสี งั คายนาคําสอนของพระพุทธเจ้า โดยใช้
ระบบจํานวน คือจัดเรียงคําสอนเป็ นหมวดๆ ตามจํานวนข้อธรรมในแต่ละเรื[อง
ตังQ แต่หมวดหนึ[ง จนถึงหมวดสิบ เมือ[ การสาธิตจบลงแล ้ว พระพุทธเจ้าก็ได้ทรง
เปล่งสาธุ การ เท่ากับทรงรับรองวิธีนQ ี อีกพระสู ตรหนึ[งที[มเี นืQอหาคลา้ ยกัน คือ
ทสุตตรสูตร (ทสุตตระ “เพิม[ ขึQนจนถึงสิบ”) ในทีฆนิกายเช่นกัน แต่มไิ ด้กล่าวถึง
ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้พระสารีบตุ รแสดงธรรมเหมือนอย่างในสังคีตสิ ูตร และใน
ตอนท้ายของพระสู ตร ก็มไิ ด้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองเช่นกัน
ในทํานองเดียวกัน การจัดเรียงคําสอนเป็ นหมวดๆ ตามจํานวนข้อธรรม
ในแต่ละเรื[อง เห็นได้ชดั เป็ นพิเศษในพระสูตรในอังคุตตรนิกาย (ประมวลพระสูตร
ตามจํานวนข้อธรรม) คําว่า อังคุตตระ ในทีน[ Q ีหมายถึง “เพิม[ ขึQนตามส่วน (คือทีละ
ข้อ)” กล่าวคือ พระสูตรทังQ หมดในนิกายนีQแบ่งเป็ น ๑๑ นิบาต ซึง[ จัดเรียง
ตามลําดับจํานวนข้อธรรมในแต่ละเรื[องในแต่ละนิบาตทีเ[ พิม[ ขึQนนิบาตละหนึ[งข้อ
ตังQ แต่เอกนิบาต ซึง[ ประมวลคําสอนที[มขี อ้ ธรรมข้อเดียวในแต่ละเรื[อง ไปจนถึง
เอกาทสกนิบาต ซึ[งประมวลคําสอนทีม[ ขี อ้ ธรรม ๑๑ ข้อในแต่ละเรื[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

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

[๕] นิโรธ (ความดับกิเลส) มี ๕ ประเภท ดังนีQ
๑. วิกขัมภนนิโรธ (ความดับด้วยข่มไว้)
๒. ตทังคนิโรธ (ความดับด้วยธรรมทีต[ รงข้าม)
๓. สมุจเฉทนิโรธ (ความดับด้วยตัดขาด)
๔. ปฏิปสั สัทธินิโรธ (ความดับด้วยสงบระงับ)
๕. นิสสรณนิโรธ (ความดับด้วยสลัดออกได้)
[๖] สมาบัติ (ภาวะสงบประณีตซึง[ พึงเข้าถึงด้วยอํานาจของสมาธิ) มี ๘ ขันQ ดังนีQ
• รูปฌาน ๔ ได้แก่
๑. ปฐมฌาน (ฌานที[ ๑)
๒.ทุตยิ ฌาน (ฌานที[ ๒)
๓. ตติยฌาน (ฌานที[ ๓)
๔. จตุตถฌาน (ฌานที[ ๔)
• อรูปฌาน ๔ ได้แก่
๑. อากาสานัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดอากาศคือช่องว่างหาทีส[ ุดมิได้เป็ น
อารมณ์)
๒. วิญญาณัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดวิญาณหาทีส[ ุดมิได้เป็ นอารมณ์)
๓. อากิญจัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดภาวะทีไ[ ม่มอี ะไรๆ เป็ นอารมณ์)
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสญั ญาก็ไม่ใช่ ไม่มี
สัญญาก็ไม่ใช่)
ยังมีขนัQ ที[ ๙ ต่อจาก ๘ ขันQ ดังกล่าว เรียกว่า นิโรธสมาบัติ
เมือ[ นําคําว่า ฌาน และ สมาบัติ มาต่อกันแบบไทย (ซึง[ ต่างจาก ฌานสมาบัติ เมือ[ เป็ นคําสมาสแบบบาลี อันหมายถึง “การเข้าฌาน”) ก็จะใช้เป็ นคํา
เรียกแบบรวมๆ เพือ[ หมายถึงสมาธิขนัQ สูง โดยไม่จาํ แนกว่าเป็ นฌานหรือสมาบัติ
ประเภทไหน ขันQ ไหน นี[เป็ นความหมายทีม[ งุ่ ใช้ในหนังสือนีQ
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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 nonperception).
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
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[๗] บุพนิมิตแหงมรรค (ธรรมที[เป็ นเครื[องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมี
องค์ ๘ ประการอันประเสริฐจะเกิดขึQนแก่ผูน้ นัQ ดุจแสงอรุณเป็ นบุพนิมติ ของการ
ทีด[ วงอาทิตย์จะอุทยั ) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังนีQ
๑. กัลยาณมิตตตา (ความมีกลั ยาณมิตร)
๒. สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)
๓. ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ)
๔. อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตนทีฝ[ ึ กดีแล ้ว)
๕. ทิฏฐิสมั ปทา (ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ)
๖. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ)
[๘] ธรรมสมาธิ (ธรรมทีท[ าํ ให้เกิดความมันสนิ
[ ทในธรรม) ประกอบด้วยคุณสมบัติ
๕ ประการ ดังนีQ
๑. ปราโมทย์ (ความชืน[ บานใจ)
๒. ปี ติ (ความอิม[ ใจ)
๓. ปัสสัทธิ (ความผ่อนคลาย)
๔. สุข (ความรื[นใจ)
๕. สมาธิ (ความสงบตังQ มันของจิ
[
ตใจ)
หนังสืออ้ างอิง
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ๒๕๔๘. พจนานุกรมพุทธศาสตร- ฉบับประมวล
ธรรม. นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน.
Bhikkhu Bodhi (trans.). 1989. The Discourse on the Fruits of Recluseship: The
Sāmaññaphala Sutta and its Commentaries. Kandy: Buddhist Publication Society.
————— (trans.). 2012. The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation
of the Aṅguttara Nikāya. Boston: Wisdom Publications.
Walshe, Maurice (trans.). 1995. The Long Discourses of the Buddha: A Translation
of the Dīgha Nikāya. Boston: Wisdom Publications.

Characteristics of Buddhism

73

[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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บันทึกเรื2องลิขสิทธิ<การแปล
ขอแจ้ งไว้ เพือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิตอ่ ไปว่า เนืองจากหนังสือทังปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพือประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน ไม่มีคา่ ลิขสิทธิ=อยูแ่ ล้ ว เมือท่านผู้ใดเห็นคุณค่า และมีบญ
ุ เจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่วา่ จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอืนใด ก็เป็ นการช่วยกันเผยแพร่ ธรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้ กว้ าง
ออกไป
ผู้ทีทํางานแปลนัน ย่อมต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถในการทีจะแปล โดยสละเรี ยวแรงสละเวลามิใช่น้อย ถ้ าผลงาน
แปลนันทําด้ วยความตังใจ น่าเชือถื อหรื อเป็ นทีวางใจได้ ในเมืออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ=ในงานต้ นเรื องนันอยู่แล้ ว
ลิขสิทธิ=ฉบับแปลนันๆ ก็ยอ่ มถือได้ วา่ เป็ นของผู้แปล ในฐานะเป็ นเจ้ าของผลงานแปลนัน โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของ
ตน และเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการทีจะให้ ผ้ หู นึงผู้ใดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ไม่ว่าจะ
พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน หรื อพิมพ์จําหน่าย ทังในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทังนี สิงทีผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็ นการแสดงความเอือเฟื อ ก็คือ ทําการให้ ชดั มิให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่า อาตมภาพได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ใดๆ และแจ้ งให้ อาตมภาพในฐานะเจ้ าของเรื องเดิมได้ ทราบทุกครังทีมีการตีพิมพ์ และถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะ
มอบหนังสือทีตีพิมพ์เสร็ จแล้ วประมาณ ๑๐ เล่ม เพือเป็ นหลักฐานและเป็ นข้ อมูลทางสถิติตอ่ ไป
อนึง ผู้แปลอาจแสดงนําใจเอือเฟื ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้ อใดข้ อหนึง หรื อทุกข้ อ ต่อไปนี
ก) ให้ อาตมภาพเจ้ าของเรื องต้ นเดิมนันก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็ น
ธรรมทาน
ข) ให้ อาตมภาพ อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้ อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการ
พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
๗ พฤศจิกายน 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.
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