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Anumodana – Appreciation

About five years ago, the Buddhist congregation at Wat Nyanavesakavan, 
both monastics and lay supporters, deemed that it was a fitting time to 
put concerted effort into translating Dhamma books into English and to 
publish them in a determined, systematic fashion. At that time, Mr. Robin 
Moore was entrusted with the responsibility of doing the translation work, 
with Khun Peeranuch Kiatsommart faithfully and generously providing 
all financial assistance. 

Before long, in 2016, two Dhamma books translated into English were 
completed, namely: The Unheralded Value of the Vinaya and True Education 
Begins with Wise Consumption. In the next two years, these were followed by 
six more books: Honouring the Claim: ‘We Love the King’, Education Made Easy, 
May the Days and Nights Not Pass in Vain, Perfect Happiness, Growing in Merit, 
and Prelude to Buddhadhamma: Noble Life – Healthy Society – Delightful Nature.

This year, 2019, several new books have been completed and are  
being prepared for publication, including this book A Review of Desire  
Since the Time of Genghis Khan.

The study, teaching, and propagation of the Dhamma, along with its 
accompanying practice and realization, whereby the Dhamma becomes 
embodied in individuals and society, lies at the heart of Buddhism.  
Translating and publishing the Dhamma are key meritorious deeds enabling 
this process to reach success and fulfilment. 

 I wish to express my appreciation to Mr. Robin Moore for performing 
this important work with diligence and determination. 



This wholesome work has been accomplished as a ‘gift of the Dhamma’ 
(dhamma-dāna) by way of the patronage and supervision of Khun Peeranuch 
Kiatsommart. She has acted with devotion to the Triple Gem, enthusiasm 
for promoting the study and dissemination of Dhamma, and great goodwill 
and kindness towards practitioners of Dhammavinaya; indeed, towards all 
people. May I express my gratitude to Khun Peeranuch Kiatsommart for 
her dedication and assistance, which has enabled this gift of the Dhamma 
to come to fruition. These efforts and achievements promote wisdom and 
truth, leading to long-lasting value and benefit.

 

  Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)





 
....…………………………………....…………...……  
  -   

 .................................. 
-  –  

- :   ....................................  
 Ambition 

  ...................  
 Ambition  

 Ambition  Flexner .....................................  
  

  ...........  
   ........................................  

-  –  
 “ ... ” 

 “ ” .......................  
  

  ............................  
-   ..................................................  

  ............................................  
 

 ..............................................................  
  

  .........................  
:    &    .......  

๑๐

๓๐

๓๔



Contents

Anumodana – Appreciation

A Review of Desire Since the Time of Genghis Khan

•  Chanda – Taṇhā

       The Buddha’s Unremitting Wholesome Desire

       The Blurred Western Concept of Ambition  

          True Progress is Possible by Distinguishing Chanda from Taṇhā

       Abraham Flexner’s Ambition

       Applying Cunning and Guile Is Not Enough 

          Embellish Your Actions with Wisdom and Wholesome Desire

       Safeguarding a Code of Ethics

•  Impermanence – Conditionality

       Going Beyond Impermanence 

          Realizing the Law of Causality

       From Numerous Conditions to a Single Result

          From a Single Condition to Multiple Results

       Multiple Results / Manifold Conditions within an Ecosystem

       Escaping from the Universal Theory of Single Causality

       Does the Big Bang Theory Accord with a Doctrine of Single Cause?

       Understanding Impermanence Leads to Heedfulness & Success

Appendix 1: Vinaya: Resisted by Taṇhā; Embraced by Chanda

Appendix 2: The Eighteen Superior Qualities of the Buddha (buddha-  

         dhamma)

1

2

4

7

10

13  

17

19

19

24

27

28

30

34

36

36



มองดู ฉันทะ - ตณัหา  
ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน∗ 

ทีนี้ก็ยอนกลับมาเร่ืองที่พูดคางไว คือ เร่ืองฉันทะกับ
ตัณหา เร่ืองอนิจจัง เร่ืองเหตุปจจัย เร่ืองปจจยาการ พูดแลว
พูดอีกหลายรอบ หวังวาโยมคงไมเบื่อ  

เร่ืองฉันทะนั้น บอกแลววาเวลาน้ีตองยํ้าบอยที่สุด เพราะ
เปนธรรมขอยิ่งใหญที่ถูกคนไทยลืมจนแทบจะหายไปเลย    

กอนจะขยายความตอไป ก็ขอทบทวนหลักใหแมนกอน 
และจะใหแมน ก็ตองเทียบกับตัณหา ที่เปนคูตรงขามกัน 

ฉันทะ คือ ความอยากใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่ดีงาม
สมบูรณของมัน แลวก็อยากรูอยากทําใหมันดี
งามสมบูรณอยางนั้น แปลงายๆ วา ใจรัก อยากทํา 

ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาสิ่งนั้นๆ มาเสริมขยาย
ปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด
อยากโอ อยากโก อยากบํารุงบําเรอ  

                                                            
∗ เกร็ดความรูธรรม ตอนวาดวย “ฉันทะ” ครั้งที่ ๖ [ธรรมกถา ของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) หลังปาติโมกข ค่ําวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑]   



A Review of Desire 
Since the Time of Genghis Khan1

Let us pick up the thread from the previous talk, on the two kinds of desire, 
namely, wholesome desire (chanda) and craving (taṇhā). Having done so, 
we shall also return to the themes of impermanence and conditionality.

I have stated before that the subject of wholesome desire is of utmost 
importance in the present day, because this vital principle has been largely 
forgotten by the Thai people, to the extent that it has almost disappeared 
from their collective awareness. 

Before going into this principle in more detail, we should distinguish 
between wholesome desire and its opposing principle of craving:

Chanda: wholesome desire; the wish for something or someone to exist     
	 in	a	state	of	wellbeing	and	fulfilment;	the	wish	to	gain	knowledge	 
	 and	to	act	in	order	to	bring	about	such	wellbeing	and	fulfilment.	 
 In short, chanda is a sincere desire to act; it is a form of love. 

Taṇhā: craving; the desire to obtain and possess something in order 
  to boost the ego and cater to a sense of self; the desire to consume, 
	 	to	boast,	to	swagger,	to	show	off;	the	desire	for	self-gratification	 
 and self-aggrandizement.2

--------------------------------------------------
1 Dhamma miscellany on the subject of desire, Part 6. A Dhamma talk given by Somdet Phra 
Buddhaghosacariya	after	the	evening	Pāṭimokkha	ceremony	on	7	November	2018.
 2 Technically speaking, in Pali, the desire for self-aggrandizement—the desire for prominence, 
distinction, ostentation, grandeur, etc.—is called māna. To prevent confusion and reduce 
complexity for beginning students of Buddhism, we can incorporate māna here into the 
term taṇhā. This is consistent with the teaching that craving for existence (bhava-taṇhā) is 
the source of wrong views (diṭṭhi) and conceit (māna); see: ThagA. III. 32.



อยาก ๒ อย่าง 

อยากใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน  
 อยากรูอยากทําอะไรๆ ใหดีงามสมบูรณ  = ฉันทะ  
อยากใหตัวไดเสพ ไดบํารุงบําเรอ  
 อยากใหตัวโกเก อยากอวด อยากโอ   = ตัณหา∗  
  

                                                            
∗  อยากใหญโตอวดโอโกเกนั้น ชื่อตรงคือเปน “มานะ” แตในที่นี้ เพื่อไมใหซับซอน
และยากแกผูเริ่มศึกษา จึงรวมมานะไวในตัณหากอน เปนคําเดียว โดยใหเขาใจ
ตามหลักวา ภวตัณหาเปนแดนเกิดของทิฏฐิและมานะเปนตน (เถร.อ.๒/๓๑๘) 



Two Kinds of Desire

Wholesome desire (chanda): the desire for things to exist  
in a state of wellbeing and fulfilment; the desire to gain 
knowledge and to act in order to bring about such wellbeing 
and fulfilment.

Craving (taṇhā): the desire to consume; the desire for self-
gratification; the desire for self-aggrandizement.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

  ๓

ไดยกตัวอยางใหฟงแลววา คนมีฉันทะไปนั่งไปเดินไปดู
ไปอยูที่ไหน ก็อยากใหที่นั่นสะอาดเรียบรอย ถาที่นั่นสกปรกรก
รุงรัง ก็จะเก็บกวาดใหสะอาดเรียบรอย เชนหาไมกวาดหาผา
หาน้ํามาปดกวาดเช็ดถูจัดการจนสะอาดเรียบรอย 

แตคนที่ไมมีฉันทะ จะถูกตัณหาถวงไวดึงไวไมอยากไป
ทําอะไรใหเหน็ดเหนื่อย (ขี้เกียจ) ไดแตรอวาเม่ือไรจะไดกินได
เสพอะไรๆ ใหอรอย แลวก็จะไดนอนใหอุตุสุโข 

ถาจะใหคนที่เปนลูกนองตัณหามากวาดบาน ก็ตองลอ
ดวยรางวัลวาเธอกวาดบานตรงนี้นะ เสร็จแลวจะใหขนมหรือ
ใหของนั่นของนี่ เขาจึงจะฉวยไมกวาดมากวาดบาน 

แตคนที่กวาดบานเพ่ือเอารางวัลนี่ เราตองคุมใหดี เพราะ
เขาจะเอารางวัล เขาจะไมตั้งใจกวาด จะสะอาดหรือไม เขาไม
สนใจ จึงตองคอยตรวจคอยคุมใหดี ไมเหมือนคนที่กวาดดวย
ฉันทะ เขาอยากใหสะอาด ถึงไมมีใครคุม เขาก็กวาดเต็มที่ 

ไดพูดไวอีกตัวอยางหนึ่งซึ่งงายๆ ใกลตัว คือ คนมีฉันทะ
นั้น ไมวาจะไปประสบพบเห็นเก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหสิ่ง
นั้นอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณหรือดีเต็มที่ของมัน  

เชนจะกินอาหาร เขาก็นึกถึงรางกายวา จะกินใหรางกาย
นี้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมมีโรค แลวรางกายนี้จะไดอยูดีและชวย
ใหเลาเรียนศึกษาทํางานตางๆ ไดผลดีไปหมด เขาก็จึงเลือกกิน
อาหารท่ีมีคุณคาเปนประโยชนจริงๆ ไมกินของที่บั่นทอน
สุขภาพ และกินในปริมาณที่พอดีกับความตองการของรางกาย 

นี่คือกินดวยฉันทะ ทีนี้ก็มาดูคนที่กินดวยตัณหา 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๓



3A Review of Desire Since the Time of Genghis Khan

If people are endowed with wholesome desire, wherever they dwell, 
they will wish for this place to be clean and well-ordered. If the place is 
dirty or in a mess, they will tidy it up. For instance, they will sweep and 
mop a dusty room. 

In contrast, people impeded by craving have no wish to toil and be 
fatigued; they are prone to laziness. They would much rather wait for the 
next delicious experience to savour. They can then loaf around and binge 
on various sense pleasures.3

If one wants someone who is a lackey to craving to sweep one’s house, 
one will need to entice him with some form of reward, by saying: ‘Once 
you have finished I will give you some cake or another form of payment.’ 
Only then will he show an eagerness to sweep. 

Yet one needs to constantly supervise such people, because they are 
working to get the reward. They have no genuine enthusiasm for sweeping 
and they do not really care whether the house is clean or not. One needs 
to keep a constant eye on them. This differs from those people endowed 
with chanda; they desire and delight in cleanliness. Regardless of any  
supervision, they will sweep wholeheartedly.

As mentioned above, people endowed with chanda want everything 
they encounter to be healthy, fulfilled, and complete. 

For instance, when eating, such people take the body into consideration,  
thinking: ‘I shall eat to keep the body strong and free from illness. With 
physical wellbeing, I will be able to study and work effectively.’ They 
therefore choose food that is most healthy and beneficial, rather than food 
with little nutritional value. Moreover, they eat in moderation, consuming 
only what the body needs.4

--------------------------------------------------
 3 They indulge in utu-sukha: the pleasure based on comfortable environmental surroundings.

4  Technically speaking, this is called ‘moderation in eating’ (bhojane-mattaññutā).
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คนที่เปนลูกนองตัณหา กินอยางไร ก็กินเอาอรอยอยาง
เดียว บางทีก็กินอวดโก ดูแตวาใหเปนของชอบมีรสชาติ จะ
เปนประโยชนหรือเปนโทษอยางไรก็ชางมัน และไมสงสาร
รางกายนี้เลย กินจนทองแนนทองอืด บางทีแทบลุกไมขึ้น กิน
ไปกินมา สุขภาพไมดี บางทีมีโรคตามมาดวย 

จะเห็นวา คนมีฉันทะจะกินอาหาร โดยมองเห็นเหตุปจจัย
เปนสายสืบทอดตอๆ กัน วากินอาหารอยางนี้ ใหพอดีแคนี้แลว 
รางกายจะแข็งแรงมีสุขภาพดีไมมีโรคภัย แลวรางกายที่ดีนี้ก็
จะชวยใหไปเลาเรียนศึกษาทํางานทําการไดผลเต็มที่ เรียกเปน
ทางการวา รูจักประมาณในการบริโภค น่ีคือฉันทะมากับปญญา 

แตคนที่กินดวยตัณหา ไมมองอะไรยาวไกลออกไป นึก
แควาจะไดอรอยปากเต็มทองเทานั้น นี่คือตัณหามากับอวิชชา 

เ อ าละ  ทบทวน กันแค ไ ด หลั ก ไ ว  แล ว ก็ ไ ด บอก
รายละเอียดอะไรๆ มามากแลว ทีนี้ก็มาวากันตอไป 

ตก-เติม:  พระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลย 
ออ... ฉันทะที่พูดมาเร่ือยๆ นั้น เด๋ียวก็ขามจุดนั้น เด๋ียวก็

ขามแงนี้ คือตกหลนไปน่ันเอง คราวที่แลวก็ลืมบอกไปแงหนึ่ง 
คือฉันทะนี้ เปนพุทธธรรมอยางหนึ่งในพุทธธรรม ๑๘ ประการ∗ 

ก็มาเติมเร่ืองที่ตกหลนไปนี้เสียกอน คือพระพุทธเจาทรง
มีพระคุณอีกชุดหนึ่งที่เราไมคอยรูกัน เรียกวา พุทธธรรม ๑๘  

พุทธธรรม คืออะไร? “พุทธธรรม” แปลได ๓ อยาง คือ 
                                                            
∗ พุทธธรรม ๑๘ (อฏฺฐารส พทุธฺธมฺมา) ผูตองการทราบ ดูทายเลม 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๔
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People who eat with craving, on the other hand, take delicious taste as 
the main criterion. Alternatively, they may select foods that flaunt their 
wealth. They often do not care whether the food is beneficial or harmful,  
showing little concern for the body’s needs. Sometimes they feel so 
bloated from eating that they have trouble getting up from the table. As a  
consequence their health deteriorates. 

Those people eating with chanda consider the direct sequence of 
causes and conditions, thinking: ‘By eating this type and amount of food, 
my body shall be healthy and strong, and I will be most likely to succeed 
in my endeavours.’ We can see here how wholesome desire (chanda) is  
accompanied by wisdom (paññā). 

Those people eating with craving do not consider the longterm effects. 
Their focus is limited to filling their bellies and catering to their palates. 
Craving (taṇhā) is thus accompanied by ignorance (avijjā).

The Buddha’s Unremitting Wholesome Desire

Chanda is one of the eighteen ‘superior qualities of the Buddha’ (buddha-
dhamma).5 This grouping of eighteen qualities is relatively unknown by 
students of Buddhism. 

There are three definitions of the term buddha-dhamma, namely:

--------------------------------------------------
5 Aṭṭhārasa buddhadhammā. See: Appendix 2. 
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  ๕

๑) แปลวา ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง นี่ก็คือคําสอน
ของพระพุทธเจา  

๒) แปลวา ธรรมท่ีทําใหเปนพระพุทธเจา ไดแก บารมี ๑๐  

๓) แปลวา ธรรมคือคุณสมบัติของพระพุทธเจา มี ๑๘ ขอ  

ฉันทะนี้เปนพุทธธรรมอยางหน่ึงในคําแปลที่ ๓) คือเปน
คุณสมบัติประจําพระองคอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ไดแกทรง
มีฉันทะไมลดถอยเลย (คําบาลีวา นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)  

มีฉันทะไมลดถอยอยางไร คือ พระพุทธเจาทรงมีฉันทะ
ทรงปรารถนาทรงตองการทําใหคนมีความสุขหลุดพนไปจาก
ความทุกข ใหเขาเปนคนดี มีจิตใจดี มีปญญารูเขาใจธรรม ให
เขาเปนคนที่สมบูรณ ฉันทะนี้พระพุทธเจาทรงมีเต็มเปยม
ตลอดเวลาไมลดถอยเลย ในพระหฤทัยนั้นพระพุทธเจาทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณทรงปรารถนาจะชวยสรรพสัตวใหพนทุกข 
แลวพระมหากรุณาธิคุณนั้นแสดงออกมาในการปฏิบัติดวย
ฉันทะนี้ คือเสด็จไปเพียรพยายามทําใหสําเร็จตามนั้น   

ฉะนั้นจึงมีพุทธกิจประจําวันวา พอใกลสวาง กอนเสด็จ
ออกไปบิณฑบาต พระพุทธเจาทรงตรวจดูคนสัตวที่สามารถ
และที่ยังไมสามารถบรรลุธรรม ทรงพิจารณาวาบุคคลใดมีพื้น 
มีอุปนิสัยที่จะไปโปรดได หรือใครมีปญหาที่จะไปทรงแกไขให
ธรรมแกเขา ควรจะไปโปรดผูใด เสร็จแลวก็เสด็จไปบิณฑบาต 
เรียกกันวาไปโปรดสัตว คือเสด็จไปทรงทํางานชวยแกปญหา
ดับทุกขใหแกคนทั้งหลาย ก็ทรงถือบาตรไปดวยเพ่ือจะไดรับ
อาหารฉันระหวางทาง  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๕
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1. The teachings of the Buddha.6 

2. The virtues leading to Buddhahood, that is, the ten perfections 
(pāramī).

3. The eighteen superior qualities of the Buddha. 

Chanda is one of the qualities incorporated in the third definition. It 
is one of the Buddha’s innate virtuous qualities. His wholesome desire is 
unfailing and boundless.7

The Buddha wished for all people to be happy and free from suffering.  
He wished for them to be virtuous, pure-hearted, and wise. In short,  
he wanted them to reach spiritual perfection. His wholesome desire was 
replete, constant, and unflagging. His heart was endowed with compassion; 
he wished for all beings to be delivered from suffering. This compassion  
manifested as benevolent action, whereby he travelled far and wide  
endeavouring to fulfil his aspiration. 

Each morning at the break of dawn, before going out on almsround, the 
Buddha would inspect who was primed for awakening.8 He would examine 
who was open to teachings or who was beset by problems and needed 
assistance. He would then set out with his bowl on almsround, helping 
to solve people’s problems and establish them on the path to liberation.

--------------------------------------------------
6 Trans.: often capitalized: Buddha-Dhamma or Buddhadhamma.

7 Natthi chandassa hāni. [Trans.: ‘(The Buddha) is endowed with unremitting wholesome desire.’]

8 Trans.: this was accomplished through psychic power.
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อยางวันหนึ่งทรงพิจารณาเห็นวาเด็กวัยรุนคนหน่ึง ชื่อ
วามัฏฐกุณฑลี เปนลูกเศรษฐีใหญ ปวยหนักจะตองสิ้นใจวันนี้ 
แลวเขามีอุปนิสัยพื้นจิตใจที่พระองคจะไปชวยเขาได จะใหเขา
ไดธรรมกอนที่จะสิ้นใจก็ยังดี แคนี้พระพุทธเจาก็เสด็จไป นี่คือ
ฉันทะเปนธรรมที่พาใหพระองคเสด็จไปโปรดเขา  

ทําไมเด็กวัยรุนคนน้ีปวยจะตายอยางนี้ มีเร่ืองเลาวา 
ทานเศรษฐีพอของเขาเปนคนข้ีเหนียวขนาดหนัก ลูกปวยหนัก 
ทั้งๆ ที่รักลูก แตก็ขี้เหนียวเงินเหลือเกิน จึงไมยอมไปหาหมอที่
เกงเพราะกลัวเสียเงินมาก ก็ไปหาหมอที่ดอยฝมือ รักษาไปๆ ก็
ไมหาย ไปหาหมอโนนหมอนั้น ก็ไมหาย จนกระทั่งถึงขั้น
สุดทาย หมอเกงก็รักษาไมไหว จะตองตาย เศรษฐีก็เสียใจ แต
ก็ชวยลูกไมได หมดทางแลว เปนเร่ืองที่แสนเศรา 

พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาพระองคจะตองเสด็จไป
ชวยมัฏฐกุณฑลีใหทันกอนที่เขาจะตาย ชวยใหเขาตายไปดวย
จิตใจที่สะอาดผองใส จึงเสด็จไปใหเขาไดพบเห็นพระองค ทรง
มีวิธีการที่ทําใหเขาเกิดความปลาบปลื้มยินดี แลวเขาก็ตายไป
พรอมดวยใจที่เอิบอ่ิมผองใส และตอนนั้นก็เลยเปนโอกาสให
พระองคไดโปรดเศรษฐีพอดวย ทรงแกความขี้เหนียวของเขา 
ทําใหเศรษฐีเปลี่ยนไปกลายเปนคนมีใจกวางรูจักทําบุญ
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือคนทุกขยากทั้งหลายตอไป  

คราวหน่ึง พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นชาวนาคนหนึ่ง 
ซึ่งอยูไกลออกไป วาเขามีพื้นจิตใจ มีปญญาพรอมเปนทุนดี 
พระองคก็เสด็จไปพระองคเดียว ดวยพระบาทเปลาจากเมือง
หนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะไปโปรดชาวนาคนเดียวนี้  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๖
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On one occasion, he was aware that Maṭṭhakuṇḍali, the adolescent  
son of a wealthy merchant, was gravely ill and would pass away on that very 
day. He also realized that this boy was of the disposition to be receptive  
to help and that it would be opportune for him to receive a Dhamma 
teaching before he died. The Buddha’s wholesome desire thus prompted 
him to go and visit the boy.   

Maṭṭhakuṇḍali’s father, although very wealthy, was extremely stingy. 
When his son fell gravely ill, although he loved him, he could not bear 
to part with his money. Fearing an expensive bill, he refused to seek out 
a skilled doctor. Instead, he called in several inferior doctors, but their 
treatment was in vain. At the last minute, he invited a skilled doctor, but 
by then it was too late and the child was condemned to die. The father was 
heartbroken, but was unable to offer any further aid. It was a tragic event. 

The Buddha perceived that he should meet with Maṭṭhakuṇḍali on that 
day so that he could die with a bright and pure state of mind. Seeing the 
Buddha, the boy experienced an arising of joy and devout faith. He died 
uplifted and content. The Buddha also used this opportunity to teach the 
father, rectifying his stinginess. Thereafter, the father turned over a new 
leaf, becoming generous, performing meritorious deeds, and assisting 
people in distress. 

On another occasion, the Buddha saw that a farmer, who lived a  
considerable distance away, was endowed with virtue and wisdom.  
Barefoot, the Buddha set forth alone, walking from one city to another, in 
order to teach this single individual.9

-------------------------------------------------- 

9  Trans.: at the time of the Buddha, it was customary for the monks to walk barefoot.
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ที่วามานี้เปนตัวอยางของการทรงมีธรรมที่เรียกวาฉันทะ
ไมลดถอย คือเสด็จไปทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ทําใหคนไดธรรม 
ไดปญญา รูจักแกปญหา และเจริญกาวหนาตอไปได พระองค
ทรงทําเต็มที่อยางนี้ จึงเรียกวา “นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ” คือมีฉันทะ
ไมลดถอย เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจาที่เราควรจํากันไว ถา
พวกเรามีคุณสมบัตินี้ จะดีอยางไร ก็ลองคิดกันดู   

ฝร่ังยังนัวเนียเร่ือง Ambition 
ใครแยกฉันทะกับตัณหาได้ ก็เดินหน้าไปเลย 

คิดวาโยมที่มาฟงนี้ คงแยกไดชัดแลวระหวางฉันทะกับ
ตัณหา อยาใหมีปญหาในเร่ืองนี้กันอีกเลย คนไทยเราสับสน
เร่ืองนี้มาเหลือเกินแลว มันทําใหประเทศชาติและพระศาสนา
แยไปหมด ก็จะเลาตอเร่ืองฉันทะอีกหนอย  

ไมใชเฉพาะคนไทยนะ ฝร่ังก็แยกไมออกเร่ืองความอยาก
ความปรารถนา ชนิดที่เปนฉันทะ กับชนิดที่เปนตัณหา เขา
มองเห็นความอยากอยางเดียว ไมรูจักแยก แตของฝร่ังนั้น พอ
ไมรูจักแลว ของเขาออกผลไปแบบหนึ่ง สวนของไทยนี่ไมรูจัก
แลวออกผลไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันขาม ทําไมเปนอยางนั้น 

ก็มาพิจารณากันดู ฝร่ังมีคําวาอยากที่เดนมากคําหนึ่งคือ 
ambition แปลกันวา ความทะเยอทะยาน บางทีก็วาความใฝสูง 
ทีนี้ฝร่ังแยกไมออก ฝร่ังบางพวกบอกมาและไทยบางทีก็ตามไป
วา คนตองมี ambition จึงจะสรางความสําเร็จท่ีสูงเลิศได แต
บางทีก็ไมดี อยางเด็กท่ีแสดง ambition มากนัก เพื่อนๆ ก็จะชัง  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๗
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 These examples illustrate the Buddha’s unremitting wholesome desire. 
He travelled around performing virtuous deeds, sharing teachings with 
others and giving them the tools to solve problems and to prosper in their 
lives. We should familiarize ourselves with this attribute of the Buddha 
and emulate him in this regard. 

The Blurred Western Concept of Ambition
True Progress is Possible by Distinguishing 

Chanda from Taṇhā 

We should make every effort to distinguish between wholesome desire 
(chanda) and craving (taṇhā). A failure to make this distinction has caused  
all sorts of problems for Thai people, with adverse effects for both  
Buddhism and the country as a whole. 

This confusion is not limited to Thai people however. In the West too, 
people generally have trouble distinguishing between these two kinds of 
desire. Westerners usually bundle all kinds of desire into one. The Western 
inability to distinguish these two forms of desire is equally harming but of 
a contrary nature to the Thai one. In what way, exactly?

In English, one key word pertaining to desire is ‘ambition’. There are 
those people, both in the West and in Thailand, who claim that ambition 
is what is needed in order to achieve people’s highest goals. Yet, when 
we examine this claim, we see that there is no guarantee. It may be, for 
example, that a child shows great ambition, but is rejected and scorned by 
her peers. This then becomes a real obstacle to her progress.
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เร่ืองนี้รวมแลวฝร่ังยังพรามัวนัวเนีย ก็ลองมาดู ambition 
ของฝร่ังวาเปนอยางไร ขอใหดูตัวอยางแลวลองวินิจฉัยดวย
หลักฉันทะ กับ ตัณหา   

รูจักเจงกิสขานไหม? ทุกคนรู เจงกิสขาน (Genghis 
Khan) นี้ เม่ือราว ค.ศ. 1200 คือถอยไป ๘๐๐ กวาป นับอยาง
เราก็ราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ไดยกทัพมองโกล (Mongol) ลงมาจาก
เอเชียกลาง เขาชองเขาหิมาลัย ผานมาทางอัฟกานิสถาน ขาง
ประเทศอินเดีย เม่ือถึงชองวางที่เหมาะ ถาเจงกิสขานเลี้ยวซาย 
ก็เขาอินเดีย แตเจงกิสขานเล้ียวขวา คือเขาตะวันออกกลาง 
อินเดียแดนชมพูทวีปก็เลยรอดไป  

เจงกิสขานเลี้ยวขวาเขาเอเซียกลางแลว ก็บุกทะลวงฆา
ฟนทําลายลางทุกอยางหมดไป ยึดครองไดจนถึงรัสเซียตอนใต 
แตพวกมองโกลน้ีขาดวัฒนธรรมที่จะยึดเหนี่ยวประชาชน ผล
ท่ีสุด เวลาผานไปไมนาน ท้ังท่ีตนเปนผูพิชิต ก็เปนฝายท่ีถูกกลืน
หายสลายไป ถิ่นดินแดนนั้นๆ ก็กลับไปเปนคลายอยางเดิม  

ทีนี้ หลังยุคของเจงกิสขาน ลวงไปไดราว ๒๐๐ ป มาถึง
รุนหลาน มีนายทัพคนหนึ่ง ชื่อวาตีมูร (Timur) อางตัววา
สืบสายวงศของเจงกิสขาน เปนผูมีฝมือการรบฉกาจนัก ฝร่ังวา
เปนผูพิชิต (conqueror) เขาต้ังกองทัพขึ้นมา เม่ือสรางความ
เปนใหญขึ้นไดแลว ก็ตั้งเมืองหลวงที่สามารกันท (Samarkand, 
บัดน้ีอยูในอุซเบกิสถาน/Uzbekistan) แลวตีมูร ผูพิชิต ก็ยกทัพ
มองโกลจากเอเชียกลางลงมาพิชิตไดตั้งแตเปอรเซีย (Persia, 
บัดนี้คืออิหราน) ไปจนถึงรัสเซีย เขายึดมอสโก (Moscow)  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๘
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Let us analyze this ambiguous concept ‘ambition’ within a historical 
backdrop, linking it to the two terms of chanda and taṇhā. 

As a reference point, we can go back more than eight hundred years to 
the time of Genghis Khan, who, in circa 1200 CE, gathered Mongol forces 
from Northeast Asia, and, travelling through Himalayan mountain passes, 
crossed into Afghanistan, along the border of India. When he had reached 
a strategic area he had to make a decision. Had he turned left he would 
have entered India. Instead, he turned right and entered the Middle East. 
The Indian subcontinent was thus spared. 

Invading the Middle East, his army destroyed everything in its path, 
taking forceful possession of various lands including the southern  
Russian principalities. The Mongols, however, lacked the necessary cultural 
skills to build trust with, and consolidate their power over, the occupied 
peoples. Before long, despite being the victors, the Mongols themselves 
were assimilated by the local cultures and effectively disappeared. The 
occupied lands basically returned to their former states. 

Approximately two centuries later, the military leader Timur emerged,10  
who saw himself as Genghis Khan’s heir. He was a cunning and ferocious 
warrior, known as Timur the Conqueror. He assembled an army, and having 
gained supremacy, he established his capital at Samarkand (in present-day 
Uzbekistan). Timur sent his Mongol army in various directions, conquering 
Persia (present-day Iran) and capturing Moscow in Russia.

-------------------------------------------------- 

10   Trans.: also known as Tamerlane.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

  ๙

ขณะครองมอสโกอยู ที่เปอรเซียไดเกิดจลาจลทั่วประเทศ 
ตีมูรปราบจลาจลอยางเห้ียมโหด ทําลายเมืองใหญๆ หมดส้ิน 
และสังหารประชาชนอยางอํามหิต เอาหัวกะโหลกคนมาสราง
เปนหอรบ 

ตีมูร ผูพิชิต ไดเกิด ambition ใฝทะยานข้ึนมาวาเขา
จะตองเปนผูพิชิตอินเดียแดนชมพูทวีป ที่บอกเม่ือก้ีวาเจงกิส
ขานเวนไว ดังนั้น ในป 1398/๑๙๔๑ (สิ้นยุคสุโขทัย ตนสมัย
อยุธยา) ตีมูรก็ยกทัพไปตีอินเดีย ทําลายลางเดลีพินาศหมดสิ้น 
ฆาคนไปเหยียบแสนแทบหมดทั้งเมือง เสร็จสมใจแลว ก็ยกทัพ
กลับสามารกันท ทิ้งอินเดียที่วอดวายไวขางหลัง เหลือแตซาก 
ซึ่งอีกกวาศตวรรษจึงฟนขึ้นไดใหม 

เอาละนะ ตีมูร ผูพิชิตนี่ ดวย ambition ใฝทะยานที่จะ
เปนผูพิชิตอินเดีย ก็ไดยกทัพไปทําสําเร็จตาม ambition ของ
เขา แตแคนั้นยังไมพอ ตอมาเขาก็มี ambition ขึ้นมาอีกวา
จะตองไปพิชิตเมืองจีน แลวก็นั่งนอนคิดวางแผนไปตีเมืองจีน 
แตพอเร่ิมยกทัพออกไปก็ปวยและส้ินชีพเสียกอนในตนป 1405  
เปนอันวาความใฝทะยาน ambition คร้ังหลังนี้ไมสําเร็จ  

ชัดแลวนะ นี่คือ ambition ความใฝทะยานแบบหนึ่ง ทีนี้
ก็จะใหดู ambition อีกแบบหนึ่ง ซึ่งฝร่ังแยกกันไมออก เขา
เรียกไดแควาเปน ambition ปนๆ กันไป  

Ambition แบบเม่ือก้ีนี้มีเยอะแยะ อยางนะโปเลียน ก็ถูก
ตํารามากหลายบอกวาเขามี ambition ใฝทะยานอํานาจความ
ยิ่งใหญ จะตั้งราชวงศฝร่ังเศสที่แข็งแกรงยืนยง แลวสถาปนา
จักรวรรดิที่ฝร่ังเศสเปนใหญขึ้นในยุโรป อยางนี้เปนตน  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๙
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While Timur was occupying Moscow, civil uprising and rebellion broke 
out throughout Persia. Timur quelled this rebellion mercilessly, completely 
destroying major cities and executing much of the population in a blood 
bath. He used the skulls of the dead to build multiple fortresses.  

Timur then turned his ambitions to conquer the Indian subcontinent, 
which had been spared by Genghis Khan. In 139811 he assembled his troops 
to invade India. He completely demolished the city of Delhi and massacred 
nearly 100,000 people, almost the entire population. Satisfied, he took his 
army back to Samarkand, leaving India behind him in ruin. It took more 
than a century for the region to recover. 

Timur was thus able to fulfil his ambition of conquering India. But this 
was not enough for him. He became possessed with a desire to conquer 
China and spent time forming a strategy for succeeding at this venture. 
But, in 1405, as he assembled his forces to begin the invasion, he fell ill 
and died before it could be brought to completion. This final ambition thus 
remained unfulfilled. 

These stories illustrate one kind of ambition common in the world. 
Another example of this form of ambition is the case of Napoleon, who, by 
all accounts, was utterly intent on power and glory, wishing to establish a 
mighty and dominant French empire throughout Europe.

--------------------------------------------------
11    Towards the end of the Sukhothai era and the beginning of the Ayutthaya era. [Trans.: 
Sukhothai Kingdom: 1238-1438; Ayutthaya Kingdom: 1350-1767. These are two of the most 
important dynasties of Thai history.]



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

  ๑๑ 

เห็น Ambition ของตีมูร์แล้ว 
ก็มาดู Ambition ของ Flexner 

ทีนี้ก็มาดู ambition อีกแบบหนึ่งวาเปนอยางไร  

ท่ี อ เม ริกา  นายอับราฮัม  เฟลกซเนอร  (Abraham 
Flexner) มีชื่อวาเปนนักการศึกษาสําคัญที่มีบทบาทใหญใน
การนําการศึกษาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรเขาสูวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยทั้งหลายในอเมริกา  

นอกจากไดเปนแรงกระตุนใหมหาวิทยาลัยอเมริกัน
ตื่นตัวกันขึ้นมาในการศึกษาสายนี้แลว เม่ือเปนเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาทั่วไป ของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร 
(Rockefeller Foundation) ในชวงป 1913-28/๒๔๕๖-๗๑ ทาน
ไดหาทางจัดสรรเงินมากมายกวา ๕๐๐ ลานดอลลาร ใหแก
การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาวิชาการแพทยของอเมริกัน 
ขอใหนึกวาสมัยนั้น คาเงินเหรียญอเมริกันสูงกวาเด๋ียวนี้มาก  

Flexner มี ambition วาจะตองต้ังศูนยการอุดมศึกษา
ชนิดตนแบบหรือที่เปนแบบอยางขึ้นใหได และประมาณ ค.ศ. 
1930 ทานก็ตั้งศูนยกลางอุดมศึกษาที่วานี้ไดสําเร็จที่ปรินซตัน 
(Institute for Advanced Study, Princeton) โดยตัวทานเอง
เปนผูอํานวยการ แลวก็รวบรวมนักวิทยาศาสตรที่เกงที่สุดของ
โลกมาสอนที่นี่หลายคน และในป 1933 ไอนสไตน (Albert 
Einstein) ซึ่งหนีภัยฮิตเลอรจากเยอรมนี ก็มารับตําแหนงสอน
ประจําที่นี่ อันเปนเหตุการณสําคัญที่เดนดังทีเดียว 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๐
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Abraham Flexner’s Ambition

As mentioned earlier, the English word ‘ambition’ is ambiguous; it does not 
by itself distinguish between different kinds of desire. Now let us examine 
another kind of ambition.

Mr. Abraham Flexner12 was an educator from the United States who 
played a key role in ushering in reforms to scientific and medical studies 
in American colleges and universities. Besides acting as the impetus for 
American universities to improve their curriculums pertaining to these 
fields of study, while serving on the Rockefeller Foundation’s General 
Education Board from 1913-28 he was able to raise more than half a million 
dollars for the reform and development of American medical education. 
That amount of money in today’s terms would be worth far more.

Flexner had the ambition to establish a model centre for higher  
education. He achieved this goal in 1930 with the founding of the Institute 
for Advanced Study in Princeton, New Jersey, where he acted as its first 
director. He brought together many of the world’s greatest scientists to 
teach here, and in 1933, fleeing persecution by Hitler and the Nazis, Albert 
Einstein was accepted into the faculty, an event of great significance.

-------------------------------------------------- 

12  Trans.: 1866-1959.



๑๒ มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาต้ังแตเจงกิสขาน 
 

นี่ก็เปนความใฝสูงที่เรียกวา ambition ถาแปลใหเบาๆ ก็
คือความมีใจรักอยากทํา ขอใหนึกหาตัวอยางมาเทียบดู  

ที่ เ มืองไทย น้ี  การที่ มี โ รงพยาบาล  และเ กิดคณะ
แพทยศาสตร ท่ีศิริราชข้ึนได ก็เพราะมีทานผูใหญท่ีมี ambition 
ปรารถนาจะใหประชาชนคนไทยเปนอยูดีมีความสุข ในยาม
ทุกขยากเจ็บไขก็ ให มี โ รงพยาบาลที่ จะ รับ เข ามาดูแล
รักษาพยาบาล มีโรงเรียนแพทย มีมหาวิทยาลัยแพทย ที่จะได
มีคุณหมอ มีพยาบาล มากขึ้น เกงขึ้น ที่จะชวยเหลือประชาชน
อยางไดผลดี และกวางขวางทั่วถึง ดังที่การแพทยไทยได
พัฒนามาจนถึงปจจุบันนี้ เปนที่พึ่งของประชาราษฎรทั่วทั้ง
แผนดิน โดยมีเกียรติภูมิสูงมากในระดับโลก นี่คือทานก็ตองมี 
ambition ก็ขอใหไปศึกษาประวัติดู วาทานคือใคร 

ทีนี้ ก็ใหเทียบดู ระหวาง Timur ที่มี ambition จะสราง
ผลสําเร็จในการไปพิชิตอินเดีย กับ Abraham Flexner ที่มี 
ambition จะทําความสําเร็จในการต้ังศูนยกลางอุดมศึกษาที่
เปนแบบอยางขึ้นมา ขอถามวา แยกไดไหม? วาของใครเปน
ตัณหา ของใครเปนฉันทะ  

ถามว่า:  ของใครเปนตัณหา?   ตอบมาว่า:  Timur   
ถามว่า:  แลวของใครเปนฉันทะ?   ตอบมาว่า:  Flexner 

อันนี้ ถาถามฝร่ัง แกแยกไมเปน จะถามอันไหนๆ แกก็วา 
ambition ทั้งนั้น  

ทีนี้ เม่ือไทยลืมไป ก็แยกไมได ฝร่ังไมเคยรูวิธีแยก ก็แยก
ไมเปน แลวผลออกมาอยางไร? 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๑
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The founding of this institute was the fruit of ambition, which here can 
be simply translated as a kind-hearted desire to act. 

There are similar examples in Thailand. The founding of Siriraj Hospital 
and Medical School was due to the ambition of King Chulalongkorn,13 who 
wished for the Thai people to live happily and at ease. In times of illness, 
there would be a hospital where they could go and receive treatment. There  
would be a medical school and university to increase the number of skilled 
physicians and nurses, who in turn could offer effective and widespread 
care to the populace. From that time to the present day, Thai medical treat-
ment has developed substantially, providing a refuge for people throughout 
the country and garnering international honour and recognition.14 

Let us compare these two kinds of ambition: that of Timur, who aspired 
to conquer India, and that of Abraham Flexner, who aspired to establish 
a model centre for higher education. Although both of these endeavours 
can be described as fruits of ambition, it should be quite clear that they 
are markedly different, in that:

• Timur was driven by craving (taṇhā)

• Flexner was impelled by wholesome desire (chanda)

This demonstrates the problem with the word ‘ambition’; as mentioned 
earlier, it makes no distinction between these two kinds of desire.15 In 
the Pali language, however, and, by appropriation, in the Thai language, 
there are two clearly distinct words to distinguish between wholesome 
and unwholesome desire. Yet many Thai people have lost touch with the 
meanings of these terms, or even the terms themselves. Let us examine 
the consequences of this neglect.
-------------------------------------------------- 

13 King Rama V.
14 Trans.: Siriraj Hospital was founded by King Chulalongkorn in 1888, two years after a 
worldwide cholera outbreak. It is named after the king’s 18-month-old son, Prince Siriraj 
Kakudhabhand, who had died from dysentery a year before the opening of the hospital. The 
medical school was established two years later in 1890.
15  Trans.: from the time of Greek philosophy to the present, there appears to be no straight-
forward parallel linguistic distinction in the West. All ofthe common English words, e.g. 
‘desire’, ‘ambition’, ‘aspiration’, ‘wish’, ‘longing’, ‘want’, etc. are ambiguous. (The exception 
are words with a normally negative connotation, e.g. ‘craving’, ‘hankering’, ‘lust’, etc.)



Ambition 2 แบบ 

ตีมูร ผูพิชิต รุนหลานของเจงกิสขาน มี ambition ใฝ
ทะยานไปพิชิตอินเดีย ทําใหไดฆาคนนับแสน ทําลาย
ลางเมืองเดลีวอดวาย เหลือไวแตซาก 

ของตีมูรนี้ เป็น Ambition แบบไหน? = ตัณหา∗   

Abraham Flexner มี ambition ใฝปรารถนาจะต้ัง
ศูนยการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนแบบอยางข้ึน และ
ก็ต้ังไดสําเร็จท่ี Princeton รวบรวมนักวิทยาศาสตรท่ี
เกงท่ีสุดของโลกมาสอน รวมท้ัง ไอนสไตน/Einstein 

ของ Flexner น้ี เป็น Ambition แบบไหน?   = ฉันทะ 
  

                                                            
∗  ความอยากย่ิงใหญใฝอํานาจขมข่ีอยูเหนือคนอื่นน้ัน ช่ือตรงคือ “มานะ” แตในท่ีน้ี เพ่ือ
ไมใหซับซอนและยากแกผูเริ่มศึกษา จึงรวมมานะไวในตัณหา ใหเปนคําเดียวกอน โดย
ใหเขาใจตามหลักวา ภวตัณหาเปนแดนเกิดของทิฏฐิและมานะเปนตน (เถร.อ.๒/๓๑๘) 
กรณีของ ตีมูร ผูพิชิตน้ี ชัดวา เปนมานะท่ีปรารถนาความยิ่งใหญใฝอํานาจอยางรุนแรง 



Two Kinds of Ambition

The ambition of Timur the Conqueror: descendant of 
Genghis Khan, who desired to conquer India, killing hundreds 
of thousands of people and leaving Delhi in ruins. This is an 
example of taṇhā.16

The ambition of Abraham Flexner: American educator, 
who wished to establish a model centre for higher education. 
He achieved this goal with the founding of the Institute for 
Advanced Study in Princeton, New Jersey, bringing together 
many of the world’s most gifted minds, including Albert  
Einstein, to teach. This is an example of chanda.

--------------------------------------------------
16 As mentioned in an earlier footnote, in Pali, the desire for distinction, glory, supremacy, 
etc. is called māna. The story of Timur the Conqueror clearly indicates that his desire for 
power and glory was driven by strong conceit.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

  ๑๓

คนไทย อย่าแค่เอาศรีธนญชัยมาช่วย 
ต้องไปใหส้วยด้วยปญญา ท่ีเอาฉันทะมาใช้ด้วย 

ผลปรากฏวา ฝร่ังนั้น ไมมีอะไรมาย้ัง แกก็เลยวาเต็มที่ทั้ง 
๒ แบบ ไมวาจะเปน ambition แบบฉันทะ หรือ ambition 
แบบตัณหา ฝร่ังแยกไมถูกดวย และไมมีอะไรมาย้ังดวย ไมวา
จะไปทางฉันทะ หรือไปทางตัณหา ฝร่ังเอาเต็มที่ทั้งนั้น  

ทีนี้คนไทยละ ก็อยางที่วามาแลว คนไทยนี้ลืมไปแลว ถึง
ขั้นไมรูจักฉันทะ รูจักแตตัณหา ไมวาอยากอะไร เอาเปนตัณหา
หมด แลวพระก็บอกวาใหละตัณหา จึงอยากอะไรไมไดทั้งนั้น 
ตกลงวาอยากอะไรไมไดนะ เปนตัณหา ก็อยากไมได เพราะ
กลัวจะเปนตัณหา นี่ก็แยกไมออกเหมือนกัน ก็ไมเอาทั้งฉันทะ
ทั้งตัณหาซิ นี่ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งตรงขามกับฝร่ัง  

เอาละสิ คนเรานี้ ถาไมมีความอยาก จะเปนอยูได
อยางไร จะทําอะไรใหเกิด ใหมี ใหเจริญ ใหพัฒนาไดอยางไร 
อยางนี้ก็แยแลวสิ ทีนี้จะทําอยางไรดี? ก็อยูกันไปพราๆ มัวๆ  

ตอมาก็มีคนหัวดี คือ คนไทยน่ีเกงนะเร่ืองเล่ียงเร่ืองหลบ 
อยางที่วาคนไทยนี่นิยมศรีธนญชัย ก็มีคนที่วาจะโดยรูตัว
หรือไม ก็ไมทราบ ไดหันไปใชวิธีศรีธนญชัย ทําอยางไรรูไหม? 
ก็ปรากฏวา ไปๆ มาๆ ในเมืองไทยนี้ ไดมีการแยกเร่ืองออกไป
เปนทางโลก-ทางธรรม โยมทั้งหลายคงไดยินกันมาแลว  

พอแยกอยางนี้แลว ก็บอกวา ความอยากนี้เปนตัณหา 
ทางธรรมก็ลดไปละไป พวกพระพวกไปวัดตองลดตองละตัณหา 
สวนชาวบานคนท่ัวไปอยูทางโลก ไมเกี่ยว ก็วากันไปตามสบาย 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๓
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Applying Cunning and Guile Is Not Enough
Embellish Your Actions with Wisdom and Wholesome Desire

To reiterate, in English, the common words denoting ‘desire’ are not 
clearly defined. They can be used across the board, without distinguishing 
whether the desire is wholesome and constructive, or the opposite. They 
encompass the full range of meaning. And for some people, all forms of 
desire and ambition are acceptable and justified.

Now let us look at the Thai language. Most Thai people have forgotten 
the word chanda; they are familiar only with the word taṇhā.17 The result 
is that every form of desire is now classified as a form of taṇhā (‘craving’). 
The laity hear monks give teachings urging them to abandon taṇhā. What 
they then conclude is that ‘desire’ itself is wrong or unskilful; for desire, 
they think, is equivalent to craving. People are anxious about desiring any-
thing, out of fear of falling into the trap of craving.18 So for Thai people too, 
there is now an inability to distinguish between different kinds of desire. 
Unknowingly, they reject both chanda and taṇhā. This is the opposite to 
embracing all forms of desire. 

Yet if we have no desire, how can we live? How can we generate, develop, 
or improve anything? This is a regrettable situation. Without clarity on 
this matter, people sit around confused and disorientated.

Thai people, however, are good at finding loopholes. At some point in 
time, some clever and resourceful people, wittingly or not, began to use 
what we can call a method of ‘Sri Thanonchai’.19 That is, they came up 
with a cunning distinction, creating a dualism of the ‘worldly way’ and 
the ‘Dhamma way’. 

The upshot of this alleged distinction is that desire indeed becomes 
equivalent to craving (taṇhā), which should be abandoned. But this dilemma 
only applies for those following the ‘way of Dhamma’, namely monastics 
and faithful laity who visit monasteries. Ordinary people, so it is claimed, 
live in the world amongst mundane circumstances; they are not held  
accountable to this principle of abandonment and renunciation, and they 
can do as they please unburdened by such strictures.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

  ๑๕

นี่ก็หมายความวา เม่ือแยกทางโลกทางธรรมแลว คนไทย
ก็เลยบอกวา พวกเราชาวบานนี่อยูทางโลก ไมใชทางธรรมที่
ตองลดตองละตัณหา ไมตองคิดอะไรหรอก พวกเราตองมี
ความอยาก มีตัณหาไปเถอะ ชาวบานก็ปลอยตัณหาวากันเต็มท่ี
เลย แลวในวัดเอง พระก็พราๆ มัวๆ ไมชัดเจน แยกออกมา
ไมไดวาฉันทะเปนอยางไร ก็ทําอะไรๆ กันไปเร่ือยๆ เฉื่อยๆ  

ไปๆ มาๆ ในเมืองไทยนี้ ฉันทะหายไป อยางนอยก็เลือน
ราง คนไทยอยูกับความอยากแบบเดียว ปลอยตัวใหแกตัณหา 
ดานตัณหาวากันเต็มที่ สวนฉันทะจะมาเองบาง ก็ไดแคพราๆ 
มัวๆ ไมคอยมีกําลัง หรือไมก็ก้ําๆ กึ่งๆ คร่ึงๆ กลางๆ ทั้งสอง
อยาก สวนฝร่ังนั้นเอาเต็มที่ทั้ง ๒ อยาก ทั้งฉันทะ ทั้งตัณหา 
แลวผลเปนอยางไร ก็ดูก็เห็นกันไดเอง  

อยางเวลานี้ โลกเขายุคไอทีมาชักจะนานแลว ฝร่ังได
พัฒนาไอทีเจริญไปไกล มีมือถือ มี smartphone/สมารทโฟน 
แลวตอนนี้คนไทยก็มีปญหาหนักกับสมารทโฟน ฝร่ังและบาง
ชาติอ่ืนเขาเปนผูผลิต คนไทยเปนผูบริโภค หรือเปนนักบริโภค 

ขอใหคิดดู ฝร่ังที่พัฒนาสมารทโฟนขึ้นมาไดนี้ ตองเปน
คนท่ีมีฉันทะ เขานึกถึงจุดหมายมองเห็นภาพมนุษยหรือชาวโลก
ที่เปนอยูดําเนินชีวิตกันไดดีสะดวกสบายข้ึน เชนติดตอสื่อสาร
กันงาย  รับสงขาวสารขอมูลไดพ ร่ังพรอมฉับไว  ชวยให
แกปญหา และดําเนินกิจการทั้งหลายเพ่ือประโยชนแกชีวิต
และสังคมไดสมดังใจ เฉพาะอยางย่ิงชวยพัฒนาการศึกษา 
เก้ือหนุนกระตุนเราความคิดสรางสรรคตางๆ แตมันก็อาจถูก
นํามาใชสนองความตองการของตัณหาไดมากดวย ตั้งแตการ
เสพบํารุงบําเรอ ไปจนถึงหลอกลวง ทํารายกัน และทําการราย   

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๔
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Making this distinction, Thai laypeople say to themselves: ‘We live in the 
world. We have not committed ourselves to the way of Dhamma, whereby 
one must abandon craving. We needn’t lose sleep over this. We cannot live 
without desire. Some form of craving is inevitable and necessary.’ They 
then often give sway to unbridled craving. And in the monasteries, many 
monks too are vague and confused, unable to distinguish the attributes of 
wholesome desire (chanda), appearing aloof and disinterested.

Over time, in Thailand, the concept of chanda has disappeared or grown 
dim. In large part, Thai people have resigned themselves to the idea that 
craving is inevitable. Wholesome desire may surface spontaneously, but 
it remains obscure, ill-defined, and ineffective. Alternatively, they remain 
confused about these different forms of desire. In the West, the more  
common trend is to conflate these two kinds of desire and see them as one. 
This has its own negative consequences.   

More than half a century ago, the world entered the Information Age. 
In the West, great strides have been made in IT development, resulting 
in mobile phones and smartphones. Whereas these gadgets are mainly 
produced abroad, Thais have become leading consumers. And in Thailand 
today, it would be fair to say that smart phones have created a crisis.  

Many of the people who invented and developed smartphones were 
endowed with enthusiasm and wholesome desire. They took into account 
the wellbeing of human beings, aiming to provide greater convenience 
for the wider population, say by improving ease of communication and 
increasing the speed of transmitting data. This technology is capable of 
resolving problems and accomplishing tasks for the benefit of individuals 
and society. It can enhance education and promote creativity. Yet it can 
also be used to pander to craving, leading to sensual excess, deception, 
abuse, and the committing of crimes.
-------------------------------------------------- 
17 ฉันทะ & ตัณหา, respectively.
18 Trans.: this same misunderstanding is now also widespread among Western Buddhists, 
or among those who comment and write on Buddhism, i.e. the word ‘desire’ has taken on a 
wholly negative connotation.
19 Trans.: ‘Sri Thanonchai’ (ศรีธนญชัย) is an ancient Thai folktale, based on the exploits of a 
young man (‘the clever trickster’) of the same name. Although he was highly intelligent and 
of ready wit, Sri Thanonchai was also prone to trickery and deception.



๑๖ มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาต้ังแตเจงกิสขาน 
 

ทีนี้ ฝร่ังก็มี ๒ พวก พวกหนักฉันทะ กับพวกหนักตัณหา 
ถาใชสนองตัณหา ก็เสพ ถาใชสนองฉันทะ ก็ศึกษา จึงเปน
สมารทโฟนเพ่ือเสพ กับสมารทโฟนเพ่ือศึกษา เพื่อเสพก็เปน
แบบตัณหา เพื่อศึกษาก็เปนแบบฉันทะ ทีนี้ฝร่ังก็มี ๒ พวกอยู
แลว แมวาตอนนี้ฝร่ังจะหลงมาทางบริโภคนิยม หันมาเปน
ลูกนองตัณหากันเยอะข้ึน แตฉันทะที่สืบตอกันมานานก็ยังแรง  

ฝร่ังทําสมารทโฟนขึ้นมา เกาหลี จีน กาวตามแลวแขงกัน
ผลิตออกมาเปนการใหญ เมืองไทยน่ีรับเขามาเต็มท่ี ทีนี้คนไทย
รับดวยอะไร ถารับดวยตัณหา ก็ใชเพ่ือเสพ ถารับดวยฉันทะ ก็ใช
เพ่ือศึกษา ตามมาดวยสรางสรรค มีเสียงบนกันนักวาคนไทย
เด็กไทยรับดวยตัณหา เอามาใชเพื่อเสพแทบท้ังนั้น เสพกัน
นักหนาจนมันจะกลายเปนสิ่งเสพติดชนิดใหม เขาขั้นเสียศีล
ขอ ๕ ที่วาทําใหเกิดความประมาท พลาดๆ พลั้งๆ ใจไมอยูกับ
กิจ จิตไมอยูกับงาน ไดสติแคแวบๆ สมาธิก็วูบวาบ ไปไมถึง  

ตองรีบเตือนกันวา ถาคนไทยรับมือไอทีอยางน้ี ไปไมรอด 
ตองใหคนของเรา โดยเฉพาะเด็กๆ นี่เรงฉันทะขึ้นมา ชาไมได  

สมารทโฟนตองใชเพื่อศึกษา ไมอยูแคเสพ ตองใชเสพให
นอยลง ใชศึกษาใหมากขึ้น ถาใชเพ่ือศึกษา ก็ตอไปถึงสรางสรรค 
แลวก็หวังไดวาเมืองไทยจะเจริญทันเขาได นําเขาก็ไหว แตถา
เอาแคเพื่อเสพสนองตัณหา ก็จบ ไดแคเปนเหย่ือเขาเทานั้น  

ที่วานี้เปนตัวอยางหนึ่ง เอามาเลาใหฟง ถาเรามีความรู
เขาใจเฉียบคม แยกฉันทะ-ตัณหาได เราก็ล้ําหนาฝร่ังดวย 
เพราะฝร่ังแกแยกไมออก ไดแตพูดรวมคลุกไปวา ambition วา 
desire วากันไปนัวเนีย  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๕
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In the West, people who use smartphones can roughly be divided into 
those who use them to study and learn and those who use them solely 
for enjoyment. The former respond to their wholesome desires whereas 
the latter indulge their cravings. That said, although Western society is 
becoming increasingly caught up in consumerism and bound to craving, 
the tradition of wholesome aspiration and desire is still strong. 

The first smartphones were produced in the West. Before long, Korea 
and China built upon this technology and became serious commercial 
competitors.20 Thailand now imports vast numbers of these devices. Some 
Thais acquire them primarily for pleasure while others do so primarily 
for constructive purposes and for learning. There are many complaints 
that Thai people, including children, use these devices almost exclusively 
for fun. They indulge in them so much that it has become a new form of  
addiction. In spirit, one can say that such people transgress the fifth  
precept, resulting in heedlessness.21 Their minds are distracted and un- 
focused. Mindfulness is sporadic; concentration is wavering and fruitless. 

If we continue to feed this indulgence, Thai society will stagnate and 
decline. It is now an urgent need for Thais, in particular children, to learn 
how to channel wholesome desire.

Smartphones need to be used for learning, not only for fun. If Thai 
people change their habits and increasingly use these devices for learning 
and innovation, Thailand’s growth and development will catch up to that 
of these other countries. Yet if we use them purely for satisfying craving, 
we will become undone. We will leave ourselves open to being preyed upon 
by these foreign nations. 

Smartphones are simply one example of technological advancement. 
If Thai people establish an astute understanding, by clearly distinguishing 
between craving and wholesome desire, they will even be able to overtake 
Western countries in true progress and development. This is because, in 
general, Western civilization has not made a clear distinction between 
wholesome and unwholesome desire or ambition. The terms that are used 
are frequently blurred and ambiguous.22 



IT เพื่อเสพ  
vs.  

IT เพื่อศึกษา-สรางสรรค 

เวลานี้มีมือถือ มีสมาร์ทโฟนกันทั่ว 
หลายคนใชมันเพื่อเสพ เอาแตเลน หาความสนุกสนาน

บันเทิง หยุดเสพเลิกสนุก ก็นอน พรุงนี้ๆ กี่วันๆ ก็
ไดแตเลนสนุกอยูอยางนี้ ไมกาวไปไหน ใหเขาลอ
ไดวา วายวนอยูในวัฏสงสาร  

ถาใชมันเพื่อศึกษา แลวทําการสรางสรรค ก็จะมีการ
พัฒนา ไดกาวหนาไปทุกวัน  

  



IT for Consumption 
vs. 

IT for Learning & Creativity

✣ In this day and age, mobile phones and smartphones are  
     ubiquitous.

✣  Many people use their phones primarily for amusement and  
     entertainment. Having had their fun, they go off to sleep.  
        For days on end, they amuse themselves in this way. They do  
    not accomplish or realize anything. One can say this is a  
        modern version of spinning around on the wheel of rebirth. 

✣  If one uses these gadgets for educational and constructive  
          purposes, on the other hand, every day will be an opportunity  
     for growth and development.

--------------------------------------------------
20 Trans.: Japan was also one of the first to follow suit.

21 Trans.: the fifth precept: ‘To refrain from intoxicants causing heedlessness.’ Although the 
original proscription refers to alcoholic beverages, it is generally agreed that any substance, 
e.g. various kinds of drugs, producing similar negative effects falls under this category. 
22 Trans.: this passage points to the power of language over behaviour.  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗ 

  ๑๗

สวนพวกไทยเรานี้ ทั้งที่มีหลักบอกไว แตไมรูไมเขาใจ 
แลวก็ไมศึกษา ไดแตเกๆ กังๆ ไปไมถึงไหน เพราะฉะน้ัน ตัวมี
อะไร ตองศึกษาใหรูชัด  

ฉันทะมา พาให้รักษาวินัย ด้วยใจที่เข้มแข็ง 
เร่ืองฉันทะ วันนี้วาจะเอาแคนี้ แตเม่ือพูดถึงสมารทโฟน 

ก็เห็นวา คนไทยที่ถูกนินทาวาไมคอยจะมีวินัยกันอยูแลวนี้ 
มาถึงยุคไอที ยิ่งขาดวินัยกันใหญ ปกครองตัวเองแทบไมไดเลย  

ในดานชีวิตกิจสวนตัว ก็คุมตัวไมได ไมเปนตัวของตัวเอง 
ทั้งที่รูอยูแกใจวาไมควร ชักจะมากไป จะเกินไปแลว ก็หยุด
ไมได อยากดูนั่นอยากดูนี่ ยั้งใจไมอยู เพราะเสพติดมือถือเสีย
แลว คืนวันผานไป ชีวิตวุนวายกับการหาชองสนองตัณหา 
แทนที่มีไอทีจะทวีปญญา กลับถอยหลังไปใหคําโบราณแคะไค
ไดวา หมดเวลาไปกับเร่ืองขี้หมูราขี้หมาแหง ถาไมหมกมุนเสพ
เร่ืองบันเทิง ก็เร่ือยเปอยปลอยตัวปลอยใจ วินัยหายไป จะ
รักษาเวลาจะจัดวาระอะไรก็ไมได เม่ือบังคับใจตัวเองไมได 
จิตใจก็ออนแอลงไปๆ 

ในดานสังคม เม่ือคนกมหนา ตาเห็นแคตัวเอง อยูกับโลก
ของตัวในมือถือ ก็แทบมองไมเห็นใครอ่ืน แมแตคนท่ีอยูดวยกัน 
ใกลชิดกัน ถาหนักนักก็ตั้งแตในครอบครัว ไมตองพูดถึงวาจะ
ดูแลกัน แมแตจะเหลียวแล ก็ยาก ทั้งที่อยูกันมากมาย ฝูงชน
พลุกพลานจอแจ แตละคนก็โดดเด่ียว ไมเอาใจใสใครอื่น ไมมี
วินัย ไมมีใจเอื้อเฟอในการอยูรวมกัน แมแตขึ้นไปบนรถโดยสาร
สาธารณะ ตัวจะกีดจะก้ันจะขวางใครอื่น ก็ไมคํานึงที่จะใสใจ 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๗
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Although a clear distinction between these two kinds of desire is part of 
Thai tradition, contemporary Thai people lack this understanding and fail 
to analyze it. As a consequence, their efforts are often inept, blundering, 
and futile. We must therefore gain a clear understanding of our inheritance.

Safeguarding a Code of Ethics 

We can connect the subject of smartphones to the common criticism that 
Thai people are generally undisciplined. This situation has become even 
more dire in the IT Age.  

There is an overall lack of self-restraint and self-reliance in Thai  
people’s lives, even when they know that this is unbecoming. Such  
behaviour is now extreme. Many cannot control themselves, hankering 
for this and that. They have grown addicted to smartphones. Days pass by 
looking for ways to indulge craving, and instead of increasing knowledge, 
they regress. There is an old Thai expression: ‘Wasting time over mouldy 
pig shit and dried dog shit.’ That’s what people are doing. If they are not 
blindly absorbed by various amusements, they wander about aimlessly. 
They abandon self-discipline and are unable to manage their time well. 
Moreover, when their minds are unrestrained, they become feeble.

From a social standpoint, when people are hunched over and glued to 
their screens, everyone else becomes more or less invisible. This is true 
even amongst intimate companions, including family. People hardly look 
at one another, let alone look after each other. Although surrounded  
by bustling crowds, everyone remains isolated and alone. People then 
become inconsiderate, disorderly, and uncaring. While getting onto  
public transport, for instance, they jostle and elbow one another, with 
little respect for the interests of others. 



๑๘ มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาต้ังแตเจงกิสขาน 
 

สภาพขาดวินัย ที่คนปลอยตัวปลอยใจแลวแตตัณหาจะ
พาไปอยางนี้ ฟองถึงความออนแอในจิตใจของคน และก็จะ
เปนความออนแอของสังคมพรอมไปดวย แลวถาขืนปลอยไว 
ทั้งคนและสังคมก็จะย่ิงออนแอเสื่อมคุณภาพลงไป  

นี่คือ ถาไปตามตัณหา ก็ไมเอาเหตุเอาผลอะไร เอาแคให
ตัวไดเสพสมอยาก แลวลงนอน คนก็หมดวินัย จิตใจก็ออนแอ 

แตในทางตรงขาม ถาไดฉันทะมานํา คนจะตองการวินัย 
และใจจะมีกําลังเขมแข็ง  

ดังวาแลว คนมีฉันทะน้ันพอใจจะไดเห็นทุกส่ิงทุกอยาง
หมดจดสดใส อยากทําใหอะไรๆ เรียบรอยงดงาม ใหทุกหนวย
ทุกสวนเขาท่ีเขาลําดับเขารูปสมดุลลงตัวเปนองครวมท่ีสมบูรณ 
เชนใหชีวิต ใหชุมชน ใหสังคม เปนอยูและดําเนินไปอยางถูกตอง
ถูกทางที่จะเปนหนวยรวมอันดีที่เจริญงอกงามสุขสันตม่ันคง
ยั่งยืนอยูอยางดีที่สุดของมัน นี่ก็คือวินัย ที่เปนการจัดทําใหเขา
ระเบียบเปนระบบที่มีความสัมพันธสอดคลองสมบูรณของมัน 

ความอยากความปรารถนาที่จะทําใหเปนดังที่วาอยาง
นั้น ทําใหเกิดมีกําลังความเขมแข็ง เพราะฉันทะเปนตัวนําหนา
พาใหเพียรพยายามเต็มที่ (พุทธพจน์: ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ) 
โดยที่ฉันทะนั้นจะเปนแรงขับดันใหทําใหปฏิบัติไปจนกวาจะ
สําเร็จ พรอมท้ังมีความสุขสมใจในการท่ีไดทําไดปฏิบัติอยางน้ัน 

ตัณหานั้นจะเอาแคใหตัวได ใหตัวงาย วินัยนั้นขัดขืนฝน
ใจอยากของตัณหา วินัยจึงตองบังคับ แลวก็ไดแคจับปูใสกระดง 

แตถาคนมีฉันทะ วินัยเปนภาวะท่ีเขาใฝปรารถนา ความ
ยากไมทําใหเขาระยอ แตคือความสําเร็จที่นําความสุขมาให 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๑๘
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This lack of discipline and restraint, whereby people’s whims are  
subject to craving, has negative consequences. It results in mental weakness 
and social frailty. And the more people neglect wholesome principles and 
remain dissolute, the more both individuals and society fall into decline. 
If people are swayed by craving, they give little weight to reason. They 
only want to enjoy sense gratification and then fall into a slumber. Their 
minds are unsteady and weak. 

Conversely, if people are prompted by wholesome desire, they incline 
towards moral discipline and their minds are steadfast and strong. As 
mentioned earlier, those endowed with wholesome desire find satisfaction  
by witnessing all things in a state of fulfilment and purity. They wish 
to act in order to bring about completion and excellence. They desire  
balance and integrity. For example, they want individuals, communities, 
and wider societies to be grounded in righteousness, and to exist as a 
healthy, prosperous, and peaceful integrated whole, in the most optimum 
way possible. This is the essence of the term vinaya (‘moral discipline’, 
‘code of ethics’), namely creating order and discipline: an integrated and 
harmonious framework of behaviour. 

Such wholesome desire leads to fortitude and stability. With this desire 
as vanguard and forerunner, we are able to put forth wholehearted effort.23 
It is the catalyst for succeeding in our endeavours. Moreover, we derive 
happiness from performing them.

Craving seeks only acquisition and convenience. Self-discipline and 
ethical codes help to resist the pull of craving. Yet if craving is strong, 
such measures of constraint are difficult, as the mind will remain unruly 
and intractable. 

Those people with wholesome desire are keen on self-discipline. They 
are undaunted by adversity and hardship. They turn difficult situations 
into an opportunity for success and happiness.

-------------------------------------------------- 

23 In the Buddha’s words: Chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati. [Trans.: ‘He generates 
wholesome desire, exerts himself, and arouses energy.’; e.g.: S. V. 268.] 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

  ๑๙

ไม่อยู่แค ่“อนิจจงั...ไม่เทีย่ง” 
ต้องไปให้ถึง “มนัเป็นไปตามเหตุปัจจัย” 
ทีนี้ หันไปเร่ืองอนิจจัง กับเหตุปจจัยตออีก บอกแลววา

หลักอนิจจังนี้สําคัญมาก “อนิจจัง” ที่วาไมเที่ยง เกิดแลวดับ
ไปๆ มีอาการคงตัวอยูไมได เม่ือคงอยูไมได ก็เปลี่ยนแปลงไป 
การท่ีมันเกิดดับๆ เปล่ียนแปลงไปอยางน้ี มันมีความสัมพันธกัน 
มันก็ เปนปจจัยแกกัน  ดังนั้น  ที่ ว าสิ่ งทั้ งหลายไม เที่ ยง
เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  

เม่ือรูความจริงของธรรมชาติอยางนี้แลว คนที่มีปญญาก็
จึงศึกษาเหตุปจจัย เม่ือหวังผลดี ก็คิดวาอะไรเปนเหตุปจจัยที่
จะทําใหเกิดผลดี แลวก็มนสิการพิจารณาสืบสาวเหตุปจจัย 
เม่ือมองเห็นเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็เลือกทําเหตุปจจัยที่จะ
ทําใหเจริญงอกงามเกิดผลดี สวนอันไหนเปนเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเกิดความเสื่อม มนสิการรูเขาใจ ใชปญญาตรวจดูรูชัดแลว 
ก็เลิกละกําจัดแกไขเหตุปจจัยน้ัน น่ีคือมีชีวิตเปนอยูดวยปญญา 

นี่คือจุดสําคัญที่ตองชี้ชัดไว มิใชวา พอสิ่งทั้งหลายไม
เที่ยงแลว ก็ไมรูจะทําอยางไรได สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงนะ มันเกิด
มาแลว ก็ตองเปลี่ยนแปลงดับหายหมดไป เราก็ไดแตนอน
อยางเดียว อยางที่วาในคราวที่แลว การท่ีคิดแคนี้ ก็เพราะไมรู
ไมเขาใจธรรมคือหลักความจริงที่วา การที่สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง
เปลี่ยนแปลงไปนั้น มันเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย 

ฉะนั้น อยาหยุดแคไมเที่ยง ตองไปใหถึงเหตุปจจัย แลว
กระบวนการของเหตุปจจัยก็จะเปนตัวบอกวาเราควรจะทําอะไร
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Going Beyond Impermanence
Realizing the Law of Causality

Now let us turn to the second theme of today’s talk, namely, on  
impermanence and conditionality. 

The teaching on impermanence is fundamental to Buddhism. For 
something to be impermanent (anicca)—for it to arise and then pass 
away—implies that it is marked by instability and inconstancy. Change 
is a consequence of instability. Moreover, impermanence is connected 
to the law of conditionality, that is, change occurs according to natural 
causes and conditions.24 

Those wise people who understand these laws of nature examine and 
attend to causes and conditions. While undertaking an endeavour, they 
consider which causes and conditions are required to generate success. 
They then select and engage with them in order to accomplish this end. 
Similarly, when they recognize those causes and conditions leading to 
decline, they remedy, abandon, or eliminate them. This is an example of 
a life guided by wisdom. 

This crucial point needs to be highlighted. It is unfortunate if people are 
aware of impermanence but feel helpless as a result, thinking: ‘All is fleet-
ing. That which has arisen is doomed to cease and disappear. I may as well 
remain idle.’ Such thoughts result from a failure to understand the truth 
that impermanence—the stream of change and transformation—conforms 
to the law of conditionality: change accords with causes and conditions.                                

For this reason, we must not stop at impermanence. We must also 
arrive at the law of conditionality. The dynamics of relevant causes and 
conditions will then inform and guide us on how to act.

-------------------------------------------------- 

24 Trans.: the Pali words paccaya (supportive condition; conditioning factor; condition) and 
hetu (cause) are roughly synonymous. In this context, the terms ‘law of conditionality’ and 
‘law of causality’ thus refer to the same principle of truth.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

  ๒๑

จึงตองยํ้ากับโยมเร่ืองที่มีพุทธพจนบอกวา ถาทานปฏิบัติ
อยางนี้ๆ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ จะหวังไดแตความ
เจริญอยางเดียว ไมตองหวังความเสื่อมเลย คราวกอนโนน ได
บอกแลววา ในพระไตรปฎก หลักธรรมตั้งก่ีหมวดก่ีคร้ังนะ ที่มี
พุทธพจนนี้ นับไว ๘๓ คร้ัง ประมาณนี้นะ  

พอพูดวา ส่ิงท้ังหลายเปนอนิจจัง - ไมเท่ียง คนไทยก็มักจะ
คิดแควา ไมเที่ยง ก็คือมันจะดับมันจะสลายมันจะเสื่อมจะหาย
สิ้นไป เม่ือคิดแคนี้ก็เหมือนกับบอกวาก็ตองปลอยมันไป เราทํา
อะไรไมได วาแลวก็ลงนอน จึงตองยกพุทธพจนนี้มาใหดู จะได
แกความรูเขาใจใหถูกตอง และใหเปลี่ยนความคิดเสียใหม 

ตามพุทธพจนที่วานั้นคือ พระพุทธเจาตรัสบอกวา ถาเรา
ปฏิบัติอยางนี้ๆ จะมีแตเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม บางคนอาจ
สงสัยวา เอะ... นี่พระพุทธเจาตรัสขัดกันหรือเปลา ไหนวาไม
เที่ยง ก็ตองหมดสิ้นไปสิ  

ตอบวา ไมขัดกันเลย ก็นี่แหละพระองคตรัสบอกไวแลว
วา  สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง  คือเกิดแลวก็ดับ คงอยูไมได จึง
เปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย การที่เราปฏิบัติธรรมนั้น ก็
คือเราทําเหตุปจจัยที่ดี เม่ือเราทําเหตุปจจัยที่ดี มันก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนวุฒิ คือความเจริญ มันก็ไมเสื่อม เราอยาไป
เลิกปฏิบัติการในการใชธรรมซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ดี ก็แลวกัน  

นี่แหละเห็นไหม คนไทยใชอนิจจังก็ไมเปน ก็เลยไปมัวรอ
แตเสื่อม ที่จริงนั้น ไมวาเจริญแลวเสื่อม หรือเสื่อมแลวเจริญ 
หรือเสื่อมแลวเสื่อมลงไปอีก หรือเจริญแลวเจริญย่ิงขึ้นไป ก็คือ
เปลี่ยนแปลงทั้งนั้น แลวแตจะมีเหตุปจจัยใหเปนไดหรือไม 
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 If one’s practice reaches this stage, the Buddha confirmed: ‘Only  
growth is to be expected, not decline.’25 In the Tipiṭaka there are over  
eighty instances of the Buddha pointing out this principle. 

When Thai people hear the term anicca (‘impermanent’, ‘inconstant’),26 
they tend to associate it merely with transience: the passing away,  
dissolution, and disappearance of things. Interpreting the term in this  
way is tantamount to saying that one must let things go and not interfere. 
There is nothing, it is claimed, that can be done. One capitulates to the 
process. This is why it is important to return to the Buddha’s words above, 
as they can correct misunderstanding and alter one’s way of thinking. 

To some people, the Buddha’s words saying that practising in a skilful 
way leads only to growth and not decline may appear to contradict his 
teachings on impermanence. They think: ‘Huh, the Buddha said that all 
conditioned things are impermanent. Therefore, they must invariably lead 
to destruction and disappearance.’

Indeed, there is no contradiction. The Buddha made it clear that all 
things are impermanent: they arise and pass away; they are unenduring. 
They change and transform in line with causal factors. One way to define 
Dhamma practice is the engagement with constructive and beneficial 
causes and conditions. Acting in this way brings about change that is a 
factor for growth,27 that is, a prosperity that does not decline. Therefore, 
we should not abandon the practice of engaging with wholesome things: 
with constructive and virtuous causes and conditions.

Many Thai people are unskilled at applying the concept of imper-
manence. They often fritter away their time and end up going downhill. 

Regardless of whether decline follows growth, growth follows decline, 
decline leads to further decline, or growth leads to greater growth, all  
of these are examples of change. They all depend on the function and 
influence of relevant causes and conditions. 

------------------------------------------------- 

25 Vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni. [Trans. e.g.: A. IV. 16-17.] 
26  Trans.: in Thai it is more common to use the grammatical form aniccaṃ. 
27 Vuḍḍhi.



๒๒ มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาต้ังแตเจงกิสขาน 
 

เม่ือสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยที่เรียกวา
ปจจยาการ คืออาการที่เปนไปตามปจจัยนี้ มนุษยก็ตองมีตอง
ใชปญญา เม่ือเกิดมีปัญญารูเขาใจมองเห็นวาการกระทําอันนี้
เปนเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลดีท่ีนาปรารถนาอยางน้ันๆ ก็จะเกิด
ฉันทะขึ้นมา โดยมีใจรักอยากทํากรรมทําการอันน้ัน ดังน้ัน การ
ใชธรรมปฏิบัติธรรมโดยรูเขาใจระบบเหตุปจจัยที่พระพุทธเจา
ตรัสไว แลวนํามาใชประโยชน จึงเปนเร่ืองท่ีจะตองย้ํากันใหมาก   

ที่วาพระพุทธเจาตรัสรูนั้น ก็คือทรงรูแจงปฏิจจสมุปบาท 
หรือปจจยาการ และปจจยักขัย (ภาวะสิ้นปจจัย) ดังที่พระองค
หลังตรัสรูแลว ไดตรัสเมื่อเสวยวิมุตติสุขวา เราไดรู “อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา” เปนตน และรูความดับแหงปจจัย เมื่อตรัสรูกระบวนการ
ทั้ง ๒ สายนี้แหละ จึงไดเปนพระพุทธเจา แตเวลานี้เราไมสนใจ
กันเลยในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท เร่ืองปจจยาการ เร่ืองกระบวน
เหตุปจจัยนี้ ที่เปนหลักสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา  

วันน้ีพูดตออีกหนอย เรื่องปจจัยยังมีแงมุมซับซอนอีกมาก 
ที่วาส่ิงท้ังหลายเปนขบวนของปจจัย ดังท่ีวา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, 
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ...ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา 
อุปฺปชฺชนฺติ” น่ันขบวนแรกเปนสายเกิด แลวก็ “อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราค
นิโรธา สงฺขารนิโรโธ...ชรามรณํ...นิรุชฺฌนฺติ” นี่ขบวนหลังเปนสาย
ดับ เทาที่พูดกันมานั้น เปนตัวปจจัยในปจจยาการนี้ ซึ่งมี ๑๒  

เราดูปจจัยในปจจยาการนี้วามี ๑๒ ขอแลว ก็ไปดูปจจัย 
ในปฏฐานบาง ที่นั่นวามีปจจัย ๒๔ อาว... อะไรกันนี่ มีปจจัย 
๒ ชุด คือ ชุด ๑๒ กับชุด ๒๔ อยางนั้นหรือ? นี่แหละที่ตอง
เขาใจ ถาไมรูจักแยกปจจัย ๒ ชุดนี้ ก็ไปไมไหว  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๑
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 As things change according to causes and conditions, a dynamic  
referred to as the ‘mode of conditionality’ (paccayākāra),28 it is imperative 
for people to engage with change wisely. When we realize that particular 
actions are conducive to satisfactory effects, wholesome desire (chanda) 
arises. We are then keen to perform such actions. So engaging in Dhamma  
practice with an understanding of the mode of conditionality, and  
benefiting from it by practical application, is of great importance.  

One way to define the Buddha’s enlightenment is to say that he 
gained a comprehensive understanding of dependent origination (paṭicca-
samuppāda), the mode of conditionality (paccayākāra), and the cessation of 
conditions (paccayakkhaya). After his enlightenment, while enjoying the 
bliss of liberation, the Buddha said: ‘With ignorance as condition, there 
are volitional formations (avijjāpaccayā saṅkhārā), [and so on].’ Besides 
knowing the origin of conditions, he also realized their cessation. It was 
by awakening to these two modes or processes that he became a ‘Buddha’. 
Yet it seems as if nowadays people neglect the teachings on dependent 
origination, the mode of conditionality, and the law of causality, which 
comprise the heartwood of Buddhism. 

There are many intricate and complex aspects to the term paccaya  
(‘conditioning factor’). When the Buddha uttered the teaching: ‘With  
ignorance as condition, there are volitional formations. With volitional  
formations as condition, there is consciousness [… there is] aging-and-
death. Sorrow, lamentation, pain, grief and despair thus come into  
existence,’29 he was referring to the process of origination. He followed 
this with the statement: ‘With the remainderless abandonment and  
cessation of ignorance comes the cessation of volitional formations. With 
the cessation of volitional formations [and so on], aging-and-death [and 
so on] cease,’30 which refers to the process of cessation. 

Those people who are familiar with the teaching on Dependent  
Origination (or Mode of Conditionality) know that it contains twelve factors. 
Yet if we look in the Paṭṭhāna,31  we see that it mentions twenty-four modes 
of conditionality (paccaya). It is important to be able to distinguish between 
these two groups of factors. 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

  ๒๓ 

พูดสั้นๆ วา ในปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ ปจจัย 
๑๒ ขอนั้น เปนเพียงบอกกวางๆ หรือบอกในขั้นตน ใหรูวาอันนี้
เปนปจจัยแกอันนั้นๆ เปนปจจัยแกอันโนนๆ เปนปจจัยแกอัน
นูน ฯลฯ ยังไมไดบอกวาที่วาอันนั้นเปนปจจัย อันนี้เปนปจจัย
นั้น เปนปจจัยแบบไหน  

สวนในปฏฐาน ที่วาปจจัย ๒๔ นั้นเปนแบบของปจจัย 
คือบอกใหรูแงมุมละเอียดลงไปวาเปนปจจัยแบบไหนๆ เชน
ที่วาสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณนั้น ไปดูในแงของปฏฐานซิ
วามันเปนปจจัยแบบไหน เปนปจจัยแบบเหตุปจจัย หรือเปน
ปจจัยแบบนิสสยปจจยั หรือเปนปจจัยแบบอัตถิปจจัย ฯลฯ คือ
ใน ๒๔ แบบน้ัน มันเปนแบบไหน เม่ือตรวจสอบแลวก็ตอบวา 
สังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ  โดยกรรมปจจัย  และโดย            
อุปนิสสยปจจัย ดังนี้เปนตน 

ตัวอยางอ่ืนๆ ก็เชนวา นามขันธทั้ง ๔ (เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ) เปนปจจัยแกกัน โดยสหชาตปจจัย (จะพูดสั้นก็
ไดวา เปนสหชาตปจจัยแกกัน) และโดยอัญญมัญญปจจัย (พูด
สั้นๆ วา เปนอัญญมัญญปจจัย), ในรูปขันธ ธาตุ ๔ เปนปจจัยแก
กัน โดยสหชาตปจจัย (พูดสั้นๆ วา เปนสหชาตปจจัยแกกัน) และ
โดยอัญญมัญญปจจัย (พูดสั้นๆ วา เปนอัญญมัญญปจจัย) 

ปจจัยบางอยางหลายคนอาจไมเคยนึกถึง ยกตัวอยางใน
ภาษาไทย เชน อาคารหลังใหญในความคิดที่จะเกิดขึ้น ๓ ป
ขางหนา เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย (ปจจัยซึ่งเกิดทีหลัง, 
พูดสั้นๆ วา เปนปจฉาชาตปจจัย) แกรางราน/นั่งรานที่มีอยูตอ
หนาในบัดนี้ 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๒
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The teaching on Dependent Origination, which mentions twelve factors, 
can be seen as a broad or preliminary presentation. It gives a rudimentary 
description of the various conditional factors involved. But it does not yet 
say what type of factor each of these twelve is. 

The Paṭṭhāna gives a more elaborate description, defining the specific 
type of each factor. For example, in reference to the statement: ‘With 
volitional formations as condition, there is consciousness,’32 the Paṭṭhāna 
explains that volitional formations are a ‘root condition’,33 a ‘dependence 
condition’,34 or a ‘presence condition’.35 Upon further inspection, one 
sees that volitional formations here are also a ‘kamma condition’36 and a 
‘decisive-support condition’.37

The Paṭṭhāna provides further explanations. The four mental  
aggregates38—feeling, perception, volitional formations, and conscious-
ness—are mutually supportive conditions. They are defined as ‘connascence 
conditions’39 and as ‘mutuality conditions’.40 The same mutual relation 
exists for the four elements, included in the materiality aggregate;41 they 
too are connascence conditions and mutuality conditions.

Take an example from everyday life. A high-rise building, which one 
plans to have completed within three years, is a ‘postnascence condition’42 

vis-à-vis the scaffolding existing in front of one at this moment. 
------------------------------------------------- 

28 Trans.: a synonym for paṭiccasamuppāda (‘dependent origination’).
29 Trans.: Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ … jarāmaraṇaṃ sokaparideva-
     dukkhadomanassupāyāsā uppajjanti.
30 Trans.: Avijjāyatveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho … jarāmaraṇaṃ … nirujjhanti.
31 Trans.: a text from the Abhidhamma.
32 Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.
33 Hetu-paccaya.
34 Nissaya-paccaya.
35 Atthi-paccaya.
36 Kamma-paccaya.
37 Upanissaya-paccaya.
38 Nāma-khandha: vedanā, saññā, saṅkhāra, and viññāṇa, respectively.
39 Sahajāta-paccaya.
40Aññamañña-paccaya.
41 Rūpa-khandha.
42 Pacchājāta-paccaya.



  

จริงไหม?  

คนไทยไมรูจกัใชอนจิจัง! 

คนไทยชอบพูดวา อนิจจัง – ไม่เท่ียง!  
แลวก็คิดแควา อะไรๆ ก็จะตองดับตองเส่ือมสลาย
หายส้ินหมดไป เราทําอะไรไมได ก็ตองปลอยมันไป 
(แลวก็ไดแตนอนรอ)   

ท่ีคิดอยางน้ัน คือผิดแลว ต้องศึกษากันใหม่!  
- ตองพูดใหถูกวา อนิจจัง! สิ่งท้ังหลายไมเที่ยง มัน
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ถาเรารูเขาใจแลวทํา
เหตุปจจัยถูกตอง มันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี 

- ถาทําเหตุปจจัยถูกตองดี ก็มีแตจะเจริญงอกงามตอๆ 
ไป ทําอยางนี้ไดจนถึงเหตุปจจัยที่สุดวิสัยของเรา  

- และถามีปญญาพอ ก็จะไมตองสุดวิสัย  
  



Skilful Application
of the Law of Impermanence

Thai people like to say: ‘All is impermanent.’ 

They tend to think: ‘All is subject to dissolution and decay. 
    There is nothing we can do. We simply have to accept this  
    fact.’ They then dawdle and remain idle.

Such thinking is misguided. Such people need to examine 
things in a new way:

✣ A more accurate and apt declaration is: ‘All things are  
     impermanent. They change according to causes and con- 
       ditions. If we engage with causes and conditions correctly,  
    the dynamic of change and transformation shall go in a  
      favourable direction.’ 

✣  If one engages with causes and conditions effectively, one 
      can wish for continual growth and development. One acts  
         in this way until one encounters conditions that are beyond 
      one’s power to control.43 

✣ Finally, with sufficient wisdom, even those conditions  
      beyond one’s control pose no problem.

-------------------------------------------------- 

43  Trans.: such conditions can be referred to as vis major, i.e. a superior force or irresistible 
natural occurrence that causes damage or disruption and is neither caused by nor prevent-
able by humans even when exercising the utmost skill, care, or prudence (examples include 
hurricanes, tornadoes, floods, and earthquakes). Note that this Latin term is now primarily 
used in legal matters (excluding one or both parties from liability), and is sometimes trans-
lated as an ‘act of God’.



๒๔ มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาต้ังแตเจงกิสขาน 
 

จากปจจยัอเนก ไดผลอันหน่ึง 
จากปจจยัหน่ึงๆ เกิดผลหลากหลาย 
ทีนี้มาดูลึกลงไปอีกในหลักเหตุปจจัยนี้ ที่จริง ลัทธิอ่ืนที่

ถือหลักเหตุปจจัย ก็มี แตมิใชเปนหลักการที่พระพุทธศาสนา
ยอมรับ คือ คนจํานวนมาก หรือสวนมาก เม่ือมองเหตุปจจัย ก็
มักมองแควา เออ... อันนี้เกิดจากเหตุอะไรนะ เกิดจากปจจัย
อะไรนะ แลวก็คนหาเหตุปจจัยอันนั้น อยางนี้เรียกวาลัทธิเหตุ
เดียวผลเดียว ภาษาพระเรียกวา “เอกการณวาท” ซึ่งยังเปน
มิจฉาทิฏฐิ  

ทําไมละ ก็ถือหลักเหตุปจจัยแลวนี่ จะเปนมิจฉาทิฏฐิได
อยางไร ก็ตอบวา พระพุทธศาสนาไมไดสอนอยางนั้น คราวที่
แลวก็ไดยกตัวอยางงายๆ เชนวา จะปลูกตนไม เราเอาเม็ด
มะมวงไปใสลงในดินเทานั้น ตนไมจะขึ้นมาไหม? ก็ไมขึ้น 
ตนไมจะขึ้นมาได ตองมีปจจัยตางๆ หลายอยางพร่ังพรอมดวย 
เชน น้ํา ปุย ออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะ ฯลฯ เยอะแยะหมด 
กวาตนมะมวงจะงอกขึ้นมาได นี่คือ ผลอันหนึ่ง เกิดจากปจจัย
หลากหลาย มิใชวาผลอันหนึ่งจะเกิดขึ้นไดดวยเหตุอันเดียว  

อยางหลักกรรมนี่ คนจํานวนมากก็ไมเขาใจ มองผลกรรม
กันไมถูกตอง เพราะไปคิดตามหลักเหตุเดียวผลเดียวที่เปน
มิจฉาทิฏฐิ ที่ เรียกวาเอกการณวาทนั้น จึงขอบอกหลักไว
ในตอนนี้กอนวา ผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลาย การที่
จะใหเกิดผลอยางหน่ึงขึ้นมาไดนั้น มีปจจัยที่จะตองประกอบ
พร่ังพรอมมากหลายเปนอเนกทีเดียว  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๔
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From Numerous Conditions to a Single Result
From a Single Condition to Multiple Results

Let us look deeper into this principle of conditionality. There are 
other religious and philosophical traditions that espouse a teaching of  
conditionality, yet these teachings may not necessarily be accepted and 
endorsed by Buddhism. 

Many, if not most, people, when faced with an outcome or result, ask 
the question: ‘What is the specific cause and condition for this particular 
circumstance?’ Such inquiries and beliefs fall under the doctrine of single 
conditionality or the doctrine of sole causality. It can also be called the 
‘theory of a single cause’,44 which is classified as a form of wrong view.45

How is it that a doctrine of conditionality can be a form of wrong view? 
Take the simple example of planting a mango tree. If one were to simply 
place a mango seed in a hole in the ground, would one be guaranteed  
a mango tree? The answer is no. For the tree to grow to maturity, a 
multitude of other conditions46 need to be present, for instance water, 
fertilizer, oxygen, proper temperature, and so on. This is an example of a 
single outcome resulting from numerous conditions. It is not the case that 
a single result is connected to a single cause.

The same is true in relation to the law of kamma.47 Most people have a 
flawed understanding about the fruits of kamma—the fruits of volitional 
actions—because they are misled and confused by the doctrine of a single 
cause. A more accurate tenet and guideline is to say that a single result 
issues from a variety of causes. For a single result to come to fruition—to 
come into existence—a multitude of causes and conditions must be in 
convergence.

-------------------------------------------------- 

44 Ekakāraṇa-vāda; ‘theory of single causality’.

45 Micchā-diṭṭhi.

46 Paccaya.

47 Trans.: Sanskrit: karma.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

  ๒๕ 

ที่วามาน้ี เรามองดูผลอันเดียววาเกิดจากปจจัยมาก
หลายพร่ังพรอมกัน แตนั่นยังไมพอ ตอนนี้เรามองดูผลอันเดียว 
โดยจองอยูที่ผลที่เราตองการ เราก็จะเอาจะนึกถึงแตผลที่ตัว
ตองการน้ันอันเดียว ท่ีวามาจากปจจัยหลากหลายน้ัน แตเราลืม
ไปวา ในบรรดาปจจัยทั้งหลายท่ีประกอบกันใหเกิดผลอันเดียว
ที่เราตองการและจองจะเอาอยูนี้ เราไมไดมองดูปจจัยแตละ
ตัวๆ แตละอยางๆ ที่สงผลออกมา พอเราหันไปต้ังใจดู ก็เห็นวา 
ปจจัยแตละอยางแตละตัวๆ ก็ทําใหเกิดผลตัวละหลายอยาง 

นี่ละ ในขณะที่ผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลายน้ัน 
ปจจัยหนึ่งๆ ก็สงผลมากมายเปนอเนกดวย อยางเร่ืองปลูก
ตนไมเม่ือกี้ เราวามีปจจัยมากหลายสงผลใหเรามีตนไม แตนี่
คือเรามองแคผลอันเดียวที่เราตองการคือตนไม แตที่จริง 
ในขณะที่เกิดตนไมนั้น ปจจัยทั้งหลายที่สงผลใหเกิดตนไม
ขึ้นมานั้น แตละอยางๆ ของมัน ก็สงผลอะไรตออะไรออกไป
อยางอ่ืนที่เราไมไดไลไมไดตามดูดวย  

จากการที่ไมรู ไมไดนึกถึง ไมมีไมใชปญญาที่จะไลตามดู
ใหทันใหทั่วใหถึงระบบเหตุปจจัยที่วา ผลหนึ่งๆ เกิดจากปจจัย
หลากหลาย และผลหลากหลายเกิดจากปจจัยหนึ่งๆ นี้ มนุษย
พัฒนากันไปๆ ไดความเจริญขึ้นมา แตก็ไดทําใหเกิดปญหาแก
โลกนี้ ทั้งแกชีวิตและแกสังคมมากมาย เพราะไมรูทั่วถึงความ
จริงนี้ และมัวแตมุงผลอันเดียวที่ตัวตองการ ก็ไประดมทําเหตุ
ปจจัยของผลนั้นใหพรอม เสร็จแลวพอไดผลที่ตองการ ก็หยุด 
โดยไมไดดูวาบรรดาปจจัยที่สงผลใหเกิดสิ่งนี้ แตละปจจัยนั้นๆ 
มันไดสงผลอยางอ่ืน ที่ราย ที่ดี อะไรๆ ออกไปบาง  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๕
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 Now let us focus on a single desired result. We may observe and  
acknowledge how this result stems from an abundance of conditions.  
Yet, within this investigation, we may overlook the extent of consequences 
that each individual condition yields. If our investigation is thorough, we 
shall see that each condition produces a diverse number of effects.

So we have a twofold system: first, numerous conditions lead to a single 
effect, and second, a single condition leads to multiple effects. Returning 
to the example of planting a tree, we observe how many conditions help 
to generate the tree. Yet our focus may be limited to the tree alone, that 
is, to our desired end. Each one of these supportive conditions may be 
leading to other effects of which we are unaware. 

Although human beings have achieved considerable progress in  
numerous fields of knowledge, if they remain undiscerning and ignorant 
of the twofold system of conditionality described above, they end up  
causing all kinds of problems in the world, both individual and social. This 
is because they lack a thorough understanding of these truths and become 
exclusively preoccupied with their desired result. Their efforts centre 
around fulfilling all the requisite conditions to bring about this end. Having 
succeeded, they generally call it a day, without examining whether any 
of the aforementioned conditions may have produced other effects along 
the way, either positive or negative. 



เหตุปจจัย 

ระวัง: อยาติดกับดัก ลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว!  

รู้หลักเหตุปัจจัย ใหถูกตองวา:  
- ผลหน่ึงๆ เกิดจากปจจัยหลากหลาย และ   
- ปจจัยหน่ึงๆ ใหเกิดผลมากมาย   

  



Causes & Conditions

Beware: Do not become trapped by the theory of a single cause.

Understand the law of conditionality correctly:

     ✣  A single result springs from a multitude of conditions.

     ✣  A single condition generates multiple results.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

  ๒๗ 

ผลหลากหลาย-ปัจจัยอเนก ในระบบนิเวศ 
มนุษยชาติไดประสบปญหาใหญในดานสิ่งแวดลอม ที่

เพิ่งตระหนักรู อยางเร่ืองสําคัญคือปญหาในระบบนิเวศ แต
กอนนั้น มนุษยไมรูไมเขาใจมองไมเห็นปญหา จนกระทั่งได
ประสบโทษภัยที่รุนแรง จึงเร่ิมต่ืนตัวกันขึ้นมา  

กรณีที่เดนดังมาก คือเร่ือง ดีดทีี/DDT ซึ่งเปนยาฆาแมลง
ยอดนิยมมาต้ังแตยุคสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ไดผลชะงัดนัก ในที่
ประชุมนี้คงแทบไมมีใครเกิดทัน ในยุคนั้น ไมวาไปท่ีไหน ก็ได
ยินพูดถึงดีดีที มีกันเรียกไดวาทุกบาน ตอมานานไมนอย จึง
คอยๆ รูวา เจาดีดีทีน้ีรายนัก เขาหลักท่ีวาปจจัยหน่ึงเดียวสงผล
หลากหลาย เจาดีดีทีนี่ไมใชฆาแมลงเทานั้น มันสงผลกระจาย
พิษภัยกวางขวางและสืบเนื่องยาวไกลออกไปในระบบนิเวศ
ของธรรมชาติแวดลอม ทั้งในอากาศ ในดิน ในน้ํา และตอทอด
จากแมลงไปยังนก ไก ปลา ปู หมู จนถึงตัวคนเอง แถมเจา
พวกแมลงกลับสรางภูมิตานทานไดดีทําใหแมลงรุนใหมๆ 
เกงกลา ฆาไมคอยตาย ในขณะท่ีคนยิ่งเส่ียงภัยเส่ียงตายมากขึ้น 

ในพวกปลาพวกสัตวที่อยูในวงจรอาหารพากันเกิดโรค
ตายกันไป มีตัวอยางเชนตอมาพบวา นกกินปลาสําคัญชื่อวา
เพลิแกน/pelican มีจํานวนลดนอยรอยหรอ เกิดใหมไมคอยมี 
เพราะไขที่ออกมา เปลือกเปราะเปลือกยุย หอหุมลูกนกไวไมได 
นกพันธุนี้ทําทาจะสูญสิ้น จนถึงเหลามนุษยเอง ก็พากันเสี่ยงที่
จะเปนมะเร็ง แลวในชวงตอจากป ๒๕๐๐ คนก็ตื่นกลัวภัยดีดีที 
จนหลายประเทศหามใช เชน อเมริกาหามในป 1972/๒๕๑๕ 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๗
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Multiple Results / Manifold Conditions 
within an Ecosystem

Humanity is presently facing dire environmental and ecological crises. Only 
recently have people become aware of these problems on a larger scale. 
Formerly, the majority of people were unaware and failed to see these 
problems. But now that we are impacted by calamities and ill-effects, we 
waking up to the gravity of the situation. 

Take the infamous case of DDT, a very effective and popular insecticide 
which first began being used after the Second World War. Today, there 
are few people alive who witnessed its initial use as a contact poison.  
Soon after the war, it was available for public sale and it is fair to say that 
almost every household possessed a stock.48 It was not long thereafter, 
however, that people began to realize how dangerous and damaging it 
is.49 This is an example of the principle that a single condition produces 
multiple effects. DDT did not only kill insects. It also created far-reaching 
and protracted environmental risks and hazards in the air, water, and  
soil. Its lethal impact had repercussions beyond insects—to wild birds, 
poultry, fish, crabs, pigs, and eventually to humans. Moreover, subsequent 
generations of insects developed pesticide resistance, making them more 
difficult to kill. Simultaneously, the health risks to humans increased. 

Many animals in the wider food chain began to grow sick and die.  
One example was the discovery that pelican populations had reduced 
drastically. Birth rates had dropped because the eggshells had become  
so weak and brittle that they were unable to encase and protect the  
developing chicks. The brown pelican almost became extinct in North 
America. Meanwhile, people began to fear the risks DDT posed as a  
carcinogen. Eventually, DDT was banned in most countries, with the US, 
for instance, doing so in 1972.

-------------------------------------------------- 

48 Trans.: In 1945 it was made available in the US for public sale.

49 Trans.: these dangers were made strikingly clear in Rachel Carson’s book ‘Silent Spring’ 
published in 1962.
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 นี้เปนตัวอยางของปจจัยหนึ่งที่สงผลหลากหลาย เกิดภัย
อันตรายเพราะมนุษยไมรูทัน ตอนนี้จึงเร่ิมรูวา อยามองดูแคเหตุ
เดียวผลเดียว และก็ไดเกิดความคิดเรื่องระบบนิเวศ โดยมองเห็น
วาในระบบนิเวศนี้ ทุกอยางสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ในวิชา
นิเวศวิทยานั้น เวลานี้ความคิดความเขาใจนี้ขยายแพรไปมาก
แลว และตื่นตัวกันขึ้นมาในการรักษาส่ิงแวดลอม ตั้งแตอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources) 

ทั่วพิภพจบจักรวาล พึงผ่านพ้นเอกการณวาท  
มิใชแคระบบนิเวศเทานั้น แตจะตองเขาใจทั้งโลกตลอด

ทั่วระบบจักรวาล ไมวาอะไรตออะไรตามหลักความจริงนี้ที่วา 
เหตุปจจัยหนึ่งสงผลหลากหลาย และผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัย
มากมาย นี่ก็พูดไวพอเปนความรูเขาใจใหมองอะไรๆ ไดถูกทาง 

ทีนี้ก็มาดูหลักธรรมอยางปจจยาการที่วา อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา นี่ขอแรกบอกวาอวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร และในขอนี้
ทานก็บอกไวดวย ไมใหเขาใจผิดเปนวา อวิชชาอยางเดียวเปน
ปจจัยแกสังขาร ถาเราเขาใจอยางนี้ ดีไมดีก็จะตกไปในลัทธิ
เอกการณวาท คือลัทธิเหตุเดียวผลเดียว 

พึงเขาใจวา ที่พระพุทธเจาตรัสไว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, 
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ นั้น คือเปนธรรมดาที่วา เวลาจะพูดจะ
สอนอะไรในเร่ืองที่ มีรายละเอียดปลีกยอยหรือมีรายการ
ซับซอนมากมาย ก็จับหรือยกเอาขอสําคัญหรือจุดเดนขึ้นมา
บอกใหจับหลักไดกอน โดยพูดใหชัดออกมาเปนอยางใดอยาง
หนึ่ง แลวจึงอธิบายขยายหรือแจกแจงรายละเอียดออกไป  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๘
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This is an example of a single condition leading to multiple outcomes. 
In this case, due to a lack of understanding, people created a hazardous 
situation. Nowadays, people have begun to see the risks of viewing things 
in the light of a single cause. And they have formed new notions of ecology, 
recognizing that every ecosystem exists as a web of mutually supportive 
conditions. Great strides have been made in this field, and people have 
become much more aware of the importance of environmental protection 
and the conservation of natural resources. 

Escaping from the Universal Theory of Single Causality

This understanding applies not only to ecology. We should view all things  
in the world—all things in the universe—in accord with a twofold truth: 
that numerous conditions can lead to a single effect, and that single  
conditions can lead to multiple effects.

Now let us turn our attention to the Buddha’s teaching on the mode  
of conditionality: ‘With ignorance as condition, there are volitional  
formations. With volitional formations there is consciousness.’50 Although  
the Buddha states that ignorance is a condition for the arising of  
volitional formations, he warns against the misunderstanding that here 
ignorance is the sole condition. Harbouring such a misunderstanding  
would be falling subject to and being swayed by the theory of single  
causality.51

When presenting a teaching on an elaborate or complex subject, it was 
normal for the Buddha to initially refer to and focus on the distinctive 
and prominent points. This permitted the listener to grasp the essential  
principles involved. The Buddha would then provide more detailed  
explanation and analysis.

-------------------------------------------------- 

50 Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.

51 Ekakāraṇa-vāda.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

  ๒๙ 

ทีน้ี ในกรณีของปจจยาการก็คือ จับเอาปจจัยท่ีเปนตัวเดน
ตัวประธานในกรณีนั้นๆ ขึ้นมาตั้งเปนหลัก อยางในขอ อวิชฺชา- 
ปจฺจยา สงฺขารา ก็คือบอกวา ในกรณีนั้นอวิชชาเปนตัวการใหญ 
หรือเปนปจจัยประธาน แตยังมีปจจัยอ่ืนอีกหลายอยางที่รวม
เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ไมใชอวิชชาอยางเดียว แลวในขอตอๆ 
ไป ก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นจึงตองมีความเขาใจนี้เปนพื้นไวดวย  

ตามที่ไดทําความเขาใจกันมานี้ ทีนี้เราก็แยกไดสิ เชน
ที่วา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขารนั้น  

ก) เปนปจจัยโดยปจจัยแบบไหน ก็ไปดูในปฏฐานต้ังแต 
เหตุปจจโย  อารัมมณปจจโย  ฯลฯ ไปจนถึง  วิคตปจจโย 
อวิคตปจจโย แลวก็ นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ นามและรูปเปน
ปจจัยแกสฬายตนะน้ัน เปนปจจัยโดยปจจัยแบบไหนในบรรดา
ปจจัย ๒๔ (ในปฏฐาน)  

ข) แลวนอกจากอวิชชาที่เปนปจจัยประธานนั้นแลว มี
ปจจัยตัวประกอบอะไรอ่ืนอีกบาง   

วันนี้ก็เปนอันวาไดมาพูดเพิ่มใหเขาใจเร่ืองปจจยาการ 
ระบบแหงขบวนเหตุปจจัย มิใชมองอยูแคเหตุเดียวผลเดียว 
หรือปจจัยเดียวผลเดียว แตเปนเร่ืองของผลหลากหลายจาก
ปจจัยอเนก อะไรทํานองนี้ ก็ใหเขาใจไว และที่มองอยางนั้น ก็
ดูทั่วไปหมดมิใชแคทั้งระบบจบจักรวาลแหงโลกของวัตถุ
เทานั้น แตตลอดครบจบกระบวนจิตดวย คือพรอมสิ้นนามรูป 
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปนอันวาเร่ืองปจจยาการมีความ
ซับซอนมาก แตอยางนอยเราก็เขาใจหลักกันไวกอน  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๒๙
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In the context of Dependent Origination, or Mode of Conditionality, the 
Buddha focused on the prominent factors in order to establish the essential 
principles. For instance, in the passage: ‘With ignorance as condition, there 
are volitional formations,’ ignorance is presented as the primary agent 
or the principal condition. Yet in this process, there are numerous other 
conditions working together to produce volitional formations. Ignorance is 
not the sole cause. The same holds true for all the other factors within the 
dynamic of Dependent Origination. This basic understanding is required 
when examining this profound teaching.

Based on this understanding, we can engage in further analysis. For 
instance, in this case of ignorance conditioning volitional formations, we 
can pose the following questions:

• In this case, what sort of condition (paccaya) is ignorance? Here, we 
can review the twenty-four factors outlined in the Paṭṭhāna, beginning 
with the factors hetupaccayo ārammaṇapaccayo and ending with vigata- 
paccayo avigatapaccayo.52 

• Besides the principal condition of ignorance, what other accompany-
ing factors are involved in this particular link of the dynamic? 

Similarly, in reference to the passage: ‘With mind & body as condition, 
there are the six sense bases,’53 one asks the same questions, for instance: 
In the context of the twenty-four factors outlined in the Paṭṭhāna, what 
sort of condition is ‘mind & body’?

This description is aimed to cast light on the mode of conditionality, 
and to offset the belief in a theory of a single cause. It encourages us to 
discern the diverse outcomes resulting from manifold conditioning factors. 
Moreover, one should perceive the law of conditionality as a universal 
truth, limited not only to the material world, but spanning the sphere of 
the mind as well. It encompasses both mind and body:54 materiality and 
mentality.55 Although the teaching of Dependent Origination is complex, 
we can begin to understand it by focusing first on its essential principles.

-------------------------------------------------- 

52 Trans.: the Paṭṭhāna provides a detailed examination of causal conditioning, the law of 
cause and effect, analyzing 24 types of conditional factors (paccaya) in relation to the list of 
classifications in the Dhammasaṅgaṇī. These 24 factors comprise an important chant, called 
the Paṭṭhānamātakā (Passage on the Matrix of the Paṭṭhāna), which monks frequently chant 
at funerals.     



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑ 

  ๓๑

บิ๊กแบงจะลงในเอกการณวาทไหม 
ก็ดูกันไป 

ไดบอกแลววา หลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนก หรือ
ผลหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลาย และปจจัยหนึ่งสงผล
มากมายนี้ เปนการปฏิเสธลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ที่เรียกวาเอก
การณวาท ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ 

คราวกอนโนนไดบอกแลววา มีลัทธิเดียรถีย์ ซึ่งเปน
มิจฉาทิฏฐิ ๓ พวก (องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒) คือ  

๑) ปุพเพกตวาท (ปุพเพกตเหตุวาท, บุพเพกตเหตุวาท ก็
ได) คือลัทธิกรรมเกา ซึ่งถือวา สุข ทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ไม
วาอยางใด ท่ีบุคคลไดประสบ ลวนมีกรรมท่ีทําไวในปางกอนเปน
เหตุ การถืออยางนี้เปนลัทธินิครนถ ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ ตองแยก
หลักกรรมของพระพุทธศาสนาออกจากลัทธิกรรมเกานี้ใหได  

คนไทยมากมายไมศึกษาธรรม แลวก็หลงกันไปเปนลัทธิ
นิครนถ อึกอักก็กรรมเกาๆ ตองแยกใหได แลวปฏิบัติใหถูก 
อยาจมอยูแคกรรมเกา พระจะตองอธิบายหลักกรรมใหชัด 

บางคนชอบตัดพอวา ฉันทํากรรมดี ทําไมไมเห็นไดผลดี
เลย ก็ขอใหนึกถึงหลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนกวา กรรม
ดีนั้นมีผลดีของมันแน แตผลดีที่เราจะเอานั้น ตองอาศัยปจจัย
ที่เก่ียวของอยางอ่ืนดวย เราไดทํามันพรอมหรือเปลา อยางนี้
เปนตน เม่ือรูหลักที่แทแลว จะไดใชปญญาแยกแยะตรวจสอบ
ปจจัยตางๆ ใหเปนไปตามความจริงของเหตุปจจัย ไมใชจะเอา
ผลที่ตนอยากไดโดยมองดูแคเหตุอันเดียว  

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๓๐
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 Does the Big Bang Theory Accord with 
a Doctrine of Single Cause?

The aforementioned principles—that is, on diverse effects resulting 
from numerous conditions, on a single effect resulting from numerous  
conditions, and on a single condition resulting in numerous effects—all  
act to repudiate the theory of single causality,56 which is classified as 
wrong view. 

The scriptures contain a threefold classification of wrong view,57 

known as the three sectarian tenets:58

1) Past-action determinism:59 the belief that all happiness and  
suffering experienced by human beings is a result of past actions. This is 
a view espoused by the Nigaṇṭhā (the Jains). It is very important to dis-
tinguish this view from Buddhist teachings on volitional action (kamma).

Many Thai people who lack training in Buddhism are led astray and 
end up maintaining the view of the Nigaṇṭhā, making a commotion about 
‘past karma’. One of the responsibilities of the monks is to help clarify the 
Buddhist teachings on this subject and set people on the right path. 

Some people lodge the complaint: ‘I have performed good deeds. Why 
do I not see any good results?’ Here, we should bear in mind the principle 
of multiple effects resulting from multiple conditions. Undoubtedly, good 
deeds generate beneficial results. Yet the specific results we desire rely 
on other related factors as well. Have we brought these other factors to 
completion? When we are well-grounded in essential principles, we are 
able to apply wisdom to distinguish the relevant conditions and conform to 
the law of causality. When we desire a specific outcome, we do not become 
blinkered by focusing on a single cause or condition.
-------------------------------------------------- 

53 Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ.
54 Nāma-rūpa.
55 Rūpa-dhamma and nāma-dhamma, respectively.
56 Ekakāraṇa-vāda.
57 Micchā-diṭṭhi.
58 A. I. 173-75. Variations of the doctrine of single causality or the doctrine of non-conditionality.
59 Pubbekata-vāda; also known as pubbekatahetu-vāda.
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๒) อิศวรนิรมิตวาท คือลัทธิเทพผูเปนใหญบันดาล ซึ่ง
ถือวา สุข ทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ไมวาอยางใด ที่บุคคลได
ประสบ ลวนเปนเพราะการดลบันดาลของเทพเจา  

ลัทธินี้ก็เปนเอกการณวาทคือถือหลักเหตุอยางเดียว 
ไดแกเทพเจา และเหตุเดียวนั้นก็เปนมูลการณ คือเปนเหตุ
ดั้งเดิม เปนตนกําเนิดอันเดียว  

พระพุทธศาสนาบอกวาสภาวธรรม สิ่งทั้งหลายบรรดามี 
มิใชมีมูลการณ แตมันเปนขบวนปจจยาการ อันเปนระบบ
วัฏฏะแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธกัน 

๓) อเหตุวาท (เรียกเต็มวา อเหตุอปัจจยวาท) คือ ลัทธิไม
มีเหตุไมมีปจจัย หรือลัทธิโชคชะตา ซึ่งถือวา สุข ทุกข หรือมิใช
สุขมิใชทุกข ไมวาอยางใด ที่บุคคลไดประสบ ลวนหาเหตุปจจัย
มิได แลวแตมันจะเกิด ถึงคราวมันก็เปนไปเอง  

ปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ เร่ืองกระบวนการของ
เหตุปจจัยเหลานี้ เปนหลักที่สําคัญมาก เราควรฟนความรูเร่ือง
นี้เอาขึ้นมาพิจารณากัน  

นักวิทยาศาสตรสมัยใหมก็สืบหากันนักหนาวา จักรวาล
นี้มีตนกําเนิดมาอยางไร คิดคนดนหากันจนมาถึงเร่ืองบิ๊กแบง 
(big bang) จนไดเปนทฤษฎีขึ้นมา แลวก็อาจจะไดเปนลัทธมูิล
การณอยางหน่ึง และอาจจะเปนเอกการณวาท คือเปนลัทธิที่
ถือวามีตนเดิมอันเดียวของสิ่งสรรพ โดยเอาบิ๊กแบงนี้เปนจุดตั้ง
ตน แตจนเด๋ียวนี้ก็ยังไมไดคําตอบวากอนจะเกิดบึ้มใหญเปน    
บิ๊กแบงขึ้นมานั้น มีอะไร เปนอยางไร  
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2) Theistic determinism:60 the belief that all happiness and suffering 
experienced by human beings is a result of divine intervention: a creative 
act of God. 

This view falls under the ‘theory of single causality’, here referring to 
a divine being. This alleged single cause is also a ‘first cause’:61 a genesis, 
source, and origin. 

Buddhism asserts that all aspects of reality62—all natural phenomena—
exist without a first cause. Instead, they exist as a dynamic of conditionality: 
a system of interconnected causes and conditions. 

3) Indeterminism:63 accidentalism; the belief that all happiness and 
suffering experienced by human beings arises dependent on arbitrary acts 
of fate, without detectable cause or condition. Things unfold randomly 
and haphazardly.

It it incumbent on us to examine the key Buddhist teaching of  
Dependent Origination and rekindle an understanding of it. 

Modern scientists have been making intensive inquiries into the origin 
of the universe. Over the past century, they have come up with the theory 
of the Big Bang. For many people, this theory has become a doctrine of first 
cause64 or a doctrine of single cause65, believing that the Big Bang marks 
the origin and beginning of the universe and all things contained in it. Yet, 
up to this day, no-one has been able to provide an answer to the question 
of what existed before the Big Bang.

-------------------------------------------------- 

60  Issaranimmita-vāda.

61 Mūla-kāraṇa.

62 Sabhāva-dhamma.

63 Ahetu-vāda; in full: ahetu-apaccaya-vāda.

64 Mūla-kāraṇa.

65 Ekakāraṇa-vāda.



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓ 

  ๓๓ 

ทีนี้ มามองดูในพระพุทธศาสนา มีคําวา “กัป” (“กัปป” ก็
ได) กัปหนึ่ง คือวงจรครบรอบท่ีโลกสลายแลวเร่ิมตนใหม ซึ่ง 
แยกเปน ๒ สวน คือ วิวัฏฏกัป เปนภาคคล่ีขยาย หมายความ
วา ตอนแรกเหมือนเปนกําอยางนี้ แลวคลี่ขยายบานออกไป  

เม่ือคลี่คลายขยายบานเต็มที่จบครบวิวัฏฏกัปแลว ก็เร่ิม
สังวัฏฏกัป มวนกําหดเขามาๆ จนหดไปหมด ก็ครบจบกัป แลว
ก็คลี่คลายขยายบานออกไปใหม 

อันนี้ก็นาจะเอาไปพิจารณากันสนุกๆ เอาวาตอนนี้เปน
วิวัฏฏกัป คือระยะเวลาที่บิ๊กแบงบึ้มใหญ กระจายบานออกไป 
เด๋ียวนี้ก็ยังกระจายขยายออกไปเร่ือยๆ นักวิทยาศาสตรก็ตอบ
ไมถูกวา ภาคที่มันระเบิดคลี่กระจายขยายบานออกไปนี้ จะ
สิ้นสุดเม่ือไร รูแตวามันกระจายบานออกไปเร่ือยๆ อยาง
รวดเร็วมาก  

ทีนี้ถามองตามวิถีของกัปที่วานี้ เปนไปไดไหมที่วาตอนน้ี
เปนวิวัฏฏกัป ตอไปเมื่อวิวัฏฏกัปจบแลว ก็จะถึงชวงสังวัฏฏกัป 
ที่จะมวนหดกลับเขาไปอะไรอยางนี้  

ทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นก็มีนักวิทยาศาสตรที่ขยายความคิด
ออกไปวา พอบิ๊กแบงบึ้มใหญขึ้นมาแลว ก็ขยายออกไปๆ สุด
แลวจักรวาลก็หดเขามาๆ ลงทายเขาสูภาวะบี้อัดเปนบิ๊กคร้ันช 
( big crunch)  นี่ คื อ  บิ๊ ก แบ ง ก็ จ ะ จบล งด ว ย บ๊ิ ก ค ร้ั น ช 
(Friedmann universe)  

อันนี้เพียงเอามาพูดใหฟง จะไดมีเร่ืองเทียบกัน ไมตอง
คิดอะไรมาก   
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 In Buddhism, one finds the word kappa, referring to an aeon: a complete 
cycle in which the world evolves, disintegrates, and is then restored. This 
cycle is divided into two parts: 

1) Developing aeon:66 the evolving stage; the dawning period. This is 
         similar to the unfurling of a fist. 

2) Declining aeon:67 when the evolving stage has come to completion, 
            decline sets in. This is similar to the curling up and contraction of a fist. 

These two parts comprise one complete aeon (kappa). Thereafter, the 
evolving, unfolding stage begins anew. 

It can be fun to contemplate on this concept. We now exist in a time 
of growth and evolution: a time of expansion after the Big Bang. Modern 
scientists are unable to say when this period of unfolding will come to an 
end. All they can determine is that the expansion is occurring extremely 
rapidly. 

If we look at this trajectory in line with the Buddhist schema outlined 
above, we can say that we are now in a developing aeon. When this evolu-
tion has come to an end, a declining aeon shall begin, whereby the universe 
enters another period of contraction. 

There are some modern scientists who expand on the theory of the Big 
Bang, hypothesizing that once the expansion of the Big Bang has reached 
completion, the universe shall begin to contract, eventually reaching the 
state of the ‘Big Crunch’.68 

I have drawn here on physics simply as a tool for comparison and as 
food for contemplation for this discussion on dynamic conditionality. It is 
not meant to provide any conclusive answers on these matters.

-------------------------------------------------- 

66 Vivaṭṭa-kappa.

67 Saṁvaṭṭa-kappa.

68  This model is known as the Friedmann–Einstein universe. [Trans.: this model of the 
universe was published by Albert Einstein in 1931, based on the dynamic cosmology of 
Alexander Friedmann.]



ระวังไว ้ถ้าไม่แม่นหลัก  
จะติดกับดักเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

ลัทธิเดียรถีย ๓  

เป็นลัทธิเหตุเดียวผลเดียวบ้าง ไม่มีเหตุปัจจัยบ้าง  
๑. ปุพเพกตวาท  ลัทธิกรรมเก่า  
๒. อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิเทพเจ้าบันดาล  

๓. อเหตุวาท  ลัทธิไม่มีเหตุปัจจัย ได้แต่รอโชค 
  



Take Heed: 

Faulty Understanding Leads to Entanglement in Wrong View

Three Sectarian Tenets:

1. Past-action determinism

2. Theistic determinism

3. Indeterminism



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕ 

  ๓๕ 

รู้จักอนิจจังไหม พิสูจน์ได้ท่ีไม่ประมาท 
ทําการให้สําเร็จ ด้วยความรู้เหตุปัจจัย 
ที่พูดมายืดยาวนั้น จุดสําคัญตองการใหทุกทานเขาใจ

หลักอนิจจังนี้ ที่สําคัญอยางมาก  
ตองชัดแกใจวา อนิจจังน้ีเปนหลักความจริงของธรรมชาติ 

ซึ่งตองรูเขาใจดวยปญญา ท่ีมองเห็นวา ส่ิงท้ังปวงไมเท่ียง มันจึง
เปลี่ยนแปลงไป และจะเปลี่ยนอยางไร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย 

เมื่อมีปญญารูเขาใจอนิจจัง ซึ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลง
ที่เปนไปตามเหตุปจจัยแลว ก็ออกมาสูการปฏิบัติ โดย    

๑) ทําใจปรับใจได ผอนคลาย ใจสงบสวาง ดวยปญญา
ที่รูเทาทันความจริงของความเปนไปตามอนิจจังและเหตุปจจัย  

๒) ทําใหไมประมาท เรงทําการทั้งหลายใหทันกาล ทัน
ความเปลี่ยนแปลง ไมปลอยเวลาใหเสียไปเปลา 

๓) ทําการนั้นๆ ใหตรงตามเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลที่พึง
ตองการ ถาตองการสรางสรรคความเจริญ ก็ตองสืบคนเหตุ
ปจจัยที่จะทําใหเกิดความเจริญนั้น แลวพากันชวนกันทําเหตุ
ปจจัยแหงความเจริญ ถาจะแกไขปญหา ก็ไปสืบสาวคนหาเหตุ
ปจจัยแหงความเสื่อมและเหตุปจจัยแหงปญหานั้น แลวกําจัด
แกไขปองกันเหตุปจจัยเหลานั้น ก็จะสําเร็จผลที่เปนจุดหมาย  

เม่ือทําการตรงตามเหตุปจจัยอยางนั้นแลว ก็จะไดผล
อยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ 
คือหวังไดแตความเจริญอยางเดียวเทานั้น ไมมีความเสื่อมเลย  

วันน้ี แคน้ีกอน ถาตกหลนอะไรไป นึกได คอยไวฟงกันใหม 

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน๓๔



34A Review of Desire Since the Time of Genghis Khan

Understanding Impermanence 
Leads to Heedfulness & Success 

These words today are aimed at instilling an appreciation and under-
standing of the natural law of impermanence, which needs to be discerned 
with wisdom. One should recognize that all things are fleeting, resulting  
in change and transformation. Moreover, the course in which things  
change is determined by causal factors.  

When this understanding of impermanence, transformation, and mode 
of conditionality is established, certain practical results arise, namely:

A. One realizes inner peace and composure. One accepts and comes to 
      terms with things as they are. 

B. One is vigilant and circumspect. One has a sense of urgency, hastening  
     to keep abreast of change and alteration. One does not let time slip  
       away in vain.

C. One acts in harmony with those causes and conditions yielding  
      favourable results. If one wishes to foster a state of growth and pros- 
        perity, one inquires into and orchestrates those causes and conditions 
        generating such a state. If one wishes to solve a problem, one examines 
    those causes and conditions resulting in difficulty and decline; one  
      then rectifies, prevents, and eliminates them. One thus accomplishes  
      one’s goals. 

By acting in this way, one receives the benefits described by the  
Buddha: ‘Only growth is to be expected, not decline.’69

This is enough for today. If I have missed anything, we can discuss it 
on the next occasion.

-------------------------------------------------- 

69 Vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni. 



มอง-อนิจจัง  
ต้องให้ถงึ-เหตุปจจัย 

คนที่รู้เข้าใจอนิจจัง ดูได้ที่นี:่  
๑. มีใจสงบผ่อนคลายใสสว่างด้วยปัญญา  

รูเทาทันธรรมดาของอนิจจังและเหตุปจจัย 

๒. ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท    
ไมมัวละเลิงหลับใหล ไมเสียโอกาส ไมพลาดเวลา  

๓. ทําการตรงเหตุปัจจัย  
ใชปญญาสืบคน ทําใหเกิดผลอันพึงหมาย  

  



Reflecting on Impermanence
Discerning Causes & Conditions

Attributes of Those Who Understand Impermanence:

✣  Their minds are clear and radiant by way of wisdom.

They have a comprehensive understanding of the law of  
conditionality.

✣  They are established in heedfulness.

They are not caught up in things. They do not waste time or 
squander opportunities. 

✣  They act in line with causes & conditions.

They investigate and examine things, giving rise to desirable 
results. 



- ผนวก - 

วินัย ทีตั่ณหาฝนใจ แตฉันทะใฝปรารถนา 

วินัย คือ ภาวะที่คนและบรรดากิจกรรมอยูในตําแหนง
แหงที่สัมพันธสอดคลองกันถูกลําดับขั้นตอน เขา
ระบบเปนหนวยรวมที่จะเปนอยูและดําเนินไปได
อยางดีที่สุด เรียบรอยงดงาม และมีความสมบูรณ  
 สําหรับ ตัณหา วินัยเปนการบังคับ ซึ่งขัดขืนฝนใจที่ออนแอ
จะเอาแคใหตัวไดใหตัวงาย จึงทําไดยากและเปนความทุกข 

 สําหรับ ฉันทะ วินัยเปนภาวะดีงามที่ใฝปรารถนา ใจจึง
เขมแข็งมีกําลัง ที่จะปฏิบัติใหสําเร็จสมใจและไดความสุข 

 
พุทธธรรม (ธรรมคือคุณสมบัติของพระพุทธเจา) ๑๘ ประการ:  
๐๑. ตถาคตไมมีกายทุจริต ๒. ...ไมมีวจีทุจริต ๓. ...ไมมีมโนทุจริต  
๐๔. พระพุทธญาณไมมีอะไรติดขัดในอดีต  
๐๕. พระพุทธญาณไมมีอะไรติดขัดในอนาคต ๖. ...ในปจจุบัน  
๐๗. กายกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจาคลอยตามพระญาณ  
๐๘. วจีกรรม... ๙. มโนกรรมคลอยตามพระญาณ  
๑๐. ไมมีความเส่ือมฉันทะ ๑๑. ไมมีความเสื่อมวิริยะ ๑๒. ไมมีความเสื่อมสติ  
๑๓. ไมมีการเลน  ๑๔. ไมมีการพูดพลั้ง  
๑๕. ไมมีการทําพลาด  ๑๖. ไมมีความผลุนผลัน 
๑๗. ไมมีพระทัยท่ีไมขวนขวาย  ๑๘. ไมมีอกุศลจิต (ที.อ.๓/๑๘๘) 



Appendix 1
Vinaya: Resisted by Taṇhā; Embraced by Chanda

The term vinaya refers to a state of social harmony, integrity, and disci-
pline. In particular, it refers to an integrated social system, or ethical code, 
allowing for an optimum degree of peaceful and well-ordered coexistence.  

• For craving, vinaya is seen as a form of coercion. It conflicts with a 
   mind weakened by selfishness and afflicted by the search for personal  
    convenience and comfort.

• For wholesome desire, vinaya is seen as virtuous and auspicious.The  
   mind embraces it and becomes resolute and determined. One’s work  
    and endeavours thus lead to satisfaction, fulfilment and happiness. 

Appendix 2
The Eighteen Superior Qualities of the Buddha (buddha-dhamma)

1-3. The Tathāgata70 is devoid of unwholesome physical … verbal … 
mental behaviour.

4-6. The Buddha has unobstructed knowledge of the past … future … 
present.

7-9. The Blessed One’s71 every bodily action … verbal action … mental 
action is preceded by knowledge.

10. His wholesome desire is unfailing and boundless.
11. His effort is unfailing and boundless.
12. His mindfulness is unfailing and boundless.
13. He does not engage in revelry.
14. He makes no indiscreet remarks.
15. He makes no mistakes.
16. He is free from hastiness.
17. His mind is not lethargic or listless.
18. He is free from all unwholesome states of mind. 
       (DA. III. 994)

-------------------------------------------------- 

70  Trans.: an epithet of the Buddha.
71 ibid.



บันทึกเรื่องลิขสิทธ์ิการแปล

ขอแจง้ไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปวา่ เน่ืองจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพเป็น
งานธรรมทาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีคา่ลิขสิทธิอ์ยู่แล้ว เมื่อทา่นผู้ใดเห็นคุณค่า
และมบีญุเจตนานำาไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่นใด  ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ให้กว้างออกไป

ผูท้ี่ทำางานแปลนั้น ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแปล โดยสละเรี่ยวแรง
สละเวลามิใช่น้อย ถ้าผลงานแปลนั้นทำาด้วยความต้ังใจ น่าเชื่อถือหรือเป็นที่วางใจได้ ในเมื่อ
อาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ์ในงานต้นเรื่องนั้นอยู่แล้ว ลิขสิทธิฉ์บับแปลนั้นๆ ก็ย่อมถือได้ว่า
เป็นของผู้แปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั้น โดยผู้แปลดูแลรบัผิดชอบคำาแปลของตน
และเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการทีจ่ะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำาฉบับแปลของตนไปดำาเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือพิมพ์จำาหน่าย ท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ สิ่งที่ผูแ้ปลจะพึงร่วมมือเป็นการแสดงความเอือ้เฟื้อ ก็คือ ทำาการให้ชัด มิให้เกิด
ความเขา้ใจผิดว่า อาตมภาพได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพ
ในฐานะเจ้าของเรื่องเดิมไดท้ราบทุกครั้งที่มีการตีพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ น่าจะมอบหนังสือที่
ตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เล่ม เพ่ือเป็นหลักฐานและเป็นข้อมลูทางสถิติต่อไป

อนึ่ง ผู้แปลอาจแสดงนำ้าใจเอือ้เฟื้ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดขอ้หนึ่ง หรือ
ทุกข้อ ต่อไปน้ี

ก) ให้อาตมภาพเจา้ของเรือ่งต้นเดมิน้ันก็ตาม  วัดญาณเวศกวันก็ตาม  พิมพ์งานแปลน้ัน
เผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ข) ให้อาตมภาพ อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเ่ป็น
การพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้น
เผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒



Memorandum on Translation Copyrights
 

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for  
prospective translators]. As all my books are meant to be gifts of the Dhamma 
for the welfare and happiness of the people, and are already without royalties, 
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 attentive-
ness 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 todo any one or all of the following:

a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the  
translations for free distribution as gifts of the Dhamma;

b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the  
translations exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts 
of the Dhamma;

c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party 
concerned to publish the translations exclusively in the case of publishing for  
free distribution as gifts of the Dhamma.

    Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)

        November 7, 2009



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

You are free to:

   •   Share — copy and redistribute the material in any medium or format

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license 
terms.

Under the following terms:

   •  Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to
          the license, and indicate if changes were made. You may do so in any
      reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor
         endorses you or your use. 

   •  NonCommercial — You may not use the material for commercial  
               purposes. 

   •    NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material,
        you may not distribute the modified material. 

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological  
measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in 
 the public domain or where your use is permitted by an applicable exception 
or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions 
necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, 
privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Robin Moore, the copyright holder, asserts his moral right to be identified as 
the author of this book (English translation only).

Robin Moore requests that you attribute ownership of the work to him on 
copying, distribution, display or performance of the work.




