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‘Relics of the Buddha and his Disciples’ Website (www.RelicsOfBuddha.com)

บอกกลาวกันกอน 
 

เว็บไซตพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก

(www.relicsofbuddha.com) เปนเว็บไซตที่ เผยแพรความรูและ

เรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก เร่ิม

จัดสรางขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๒ และตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๐ ไดมีการ

แปลเนื้อหาความรูภายในเว็บไซตเปนภาคภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดรับ

ความสนใจจากชาวตางชาติเปนอยางดี 

แตการเผยแพรความรูในเรื่องดังกลาว โดยมากเปนเพียงการสงเสริมศรัทธาเบื้องตนใน

พระพุทธศาสนา เพ่ือใหผูเขามาศึกษาพรอมที่จะเรียนรูและยอมรับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตอไป 

พระนิพนธเรื่อง “พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร WHAT DID THE BUDDHA TEACH?” เปนพระ

นิพนธที่สามารถสรางความรูความเขาใจในหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี 

ประกอบดวยเนื้อหาที่มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อธิบายแบบใหเขาใจไดงาย ๆ เหมาะแกการ

เปนคูมือเบื้องตน สําหรับผูเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาและผูที่ตองการศึกษานําไปปฏิบัติใชใน

ชีวิตประจําวัน สมควรที่จะจัดทําเผยแพรใหผูสนใจทั่วไปนําไปศึกษา โดยผานสื่อที่สามารถเขาถึง

แหลงขอมูลไดงายและไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม ดังเชนอินเทอรเน็ต เปนตน 

ดังน้ัน เว็บไซตจึงไดแจงความประสงคขอประทานพระอนุญาตจัดทําพระนิพนธขึ้นในรูปสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตองขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยเชิดวงศ เตชวํโส และ นพ.กนก พฤฒิวทัญู ที่

ไดกรุณาเปนธุระจัดการดําเนินการขอประทานพระอนุญาตตอองคสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช จนกระทั่งไดรับประทานพระอนุญาตเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ดี ทางเว็บไซตหวังเปนอยาง

ยิ่งวา สื่อน้ีจะสามารถสรางความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เขา

เยี่ยมชมเว็บไซตไดเปนอยางดี 

 

นายนัฐชัย  แยมพิกุลสกุล 

ผูดูแลเวบ็ไซตพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก  



 
 

 

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

1เว็บไซตพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก (www.RelicsOfBuddha.com) 

 
คํานํา (การจัดพิมพครั้งแรก) 

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ทรงมีพระปรารภวานักเรียน 

นักศึกษา ตลอดถึงขาราชการผูที่ไปศึกษาตอ หรือไปรับราชการ ณ 

ตางประเทศ ควรจะมีหนังสือแนะแนวคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

เปนคูมือสําหรับอานเพื่อใหเกิดความรู เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติ

ตนเอง และเพื่ออธิบายใหบรรดามิตรชาวตางประเทศผูตองการจะ

ทราบ เขาใจไดถึงหลักธรรมบางประการในพระพุทธศาสนา จึงทรง

อาราธนาพระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ใหเรียบ

เรียงเรื่อง “พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร” ในแนวความโดยพระ

ประสงคในพากยภาษาไทย และทรงอาราธนาใหพระขนฺติปาโล 

(Laurence R.C. Mills) วัดบวรนิเวศวิหาร กับพระนาคเสโน วัด

เบญจมบพิตร แปลเปนภาษาอังกฤษขึ้นกอน และโปรดใหพระยาศรี

วิสารวาจา พันตํารวจโทเอ็จ ณ ปอมเพ็ชร และนายจอหน โบล

แฟลด ตรวจแปลเรียบเรียงขึ้นอีกโดยตลอด จนเปนที่พอพระหฤทัย

ในพากยภาษาอังกฤษแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดใหจัดพิมพข้ึน

เนื่องในวาระดิถีคลายวันประสูติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๐ 

 

วังสระปทุม 

วันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๑๐ 

  



 

 

W

‘R2 

 
What  did the

elics of the B

พ

e Buddha tea

Buddha and 

พระพุทธ ิ

ach? : The Su

his Disciples’

 

ธชินสีห ์วั

upreme Patri

’ Website (w

์ วดับวรนิเ

arch of Thail

www.RelicsOf

เวศวิหาร

land 

fBuddha.com

ร กรุงเท

m) 

พฯ 

 



พระพุทธ

 
 

 
เว็บไซตพระบ

ธเจาทรง

ในโล

แหงก

พระน

ไดพ

“พระ

ประช

บริษั

ข้ึนใน

อุบาส

ภิกษุ

๒๐ 

อุบาสิ

(ที่พึ่ง

ทั้งเด็

พระส

ถือพ

ประเ

๓) ได

สอนต

จริง)

ศาสน

พระพุทธเจา

บรมสารีริกธาตุ

งสั่งสอน

เมื่อกอน

ลก เปนโอร

กรุงกบิลพัส

นามวา “สิท

ระนามตา

ะพุทธเจา”

ชาชน จึงเกิ

ัท ๔ คือ ภิ

นโลกจําเดิ

สก อุบาสิก

ษุ สามเณรนั้

ปแลว เขา

สิกานั้น คือ

ง) และปฏิบั

ด็กทั้งผูใหญ

สงฆเปนสร

ระพุทธเจา

ทศถิ่นที่เกดิ

หลักเคาร

ดแก พระพุ

ตั้งพระพุทธ

 ที่พระพุท

นาขึ้น พระส

าทรงสั่งสอนอะ

ตแุละพระธาตุพ

อะไร 

นพุทธศักราช

รสของพระเ

สดุ สักกชน

ทธัตถะ” ตอ

ามความต

 พระองคไ

กิดพระพุทธ

กษุ (สามเณ

ดิมแตนั้น บั

กา ภิกษุนั้น

นั้น คือ ชาย

ามาถือบว

อ คฤหัสถช

บัติอยูในศีล

ญ ผูประกาศ

รณะวา “พุท

วาเปนพระ

ดไปในประเ

รพสูงสุดใน

พุทธเจา คือ 

ธศาสนาขึ้น

ธเจาไดตรั

สงฆ คือ หมู

ะไร : สมเด็จพร

พระพุทธสาวก (

 

ช ๘๐ ป ได

เจาสุทโธทน

นบท ซึ่งบัด

มาอีก ๓๕ 

รัสรู ว า  “พ

ไดทรงประ

ธศาสนา (คํ

ณร) ภิกษุณี

บัดนี้ ในเมื

น คือ ชายผู

ผูมีอายุยังไ

ช ปฏิบัติสิ

ายหญิง ผูน

สําหรับคฤห

ศตนถึงพระ

ทธมามกะ” 

ะของตน” พ

เทศตาง ๆ ใ

นพระพุทธศา

 พระผูตรัสรู

น พระธรรม

ัสรู และได

มูชนผูไดฟง

ะญาณสังวร ส

(www.Relics

มีมหาบุรุษ

นะ และพร

ดนี้อยูในเขต

 ป พระสิทธั

พุทธะ ”  ซึ่ ง

ะกาศพระธ

คําสั่งสอนขอ

ณี (สามเณรี

องไทยมีแต

ผูถือบวช ป

ไมครบ ๒๐ 

สิกขาของ

นับถือพระรั

หัสถ บัดนี้ 

ะพุทธเจา พ

 “พุทธมามิ

พระพุทธศา

ในโลก 

าสนา คือ พ

รูพระธรรมแ

 คือ สัจธรร

ทรงประกา

งคําสั่งสอน 

มเด็จพระสังฆร

OfBuddha.co

ทานหนึ่งเกิ

ระนางสิริมห

ตประเทศเน

ธัตถะไดตรั

งไทยเราเ

ธรรมที่ไดต

องพระพุทธ

ร) อุบาสก อ

ตภิกษุ (สา

ปฏิบัติพระวิ

 ป หรือแมอ

สามเณร 

รัตนตรัยเป

มีคําเรียกช

พรอมทั้งพร

กา” แปลว

สนาไดแผอ

พระรัตนตรัย

แลวทรงประ

รม (ธรรม คื

าศสั่งสอนเ

ไดปฏิบัติ แ

ราช  

3om) 

กิดขึ้นมา

หามายา 

นปาล มี

ัสรูธรรม 

รียกวา 

ตรัสรูแก

ธะ) และ

อุบาสิกา

ามเณร) 

วินัยของ

อายุเกิน 

อุบาสก 

นสรณะ 

ชายหญิง

ระธรรม 

า “ผูนับ

ออกจาก

ย (รัตนะ 

ะกาศสั่ง

คือความ

ปนพระ

และไดรู 



 

 
 

What  did the Buddha teach? : The Supreme Patriarch of Thailand 

‘Relics of the Buddha and his Disciples’ Website (www.RelicsOfBuddha.com) 4 

 

ตามพระพุทธเจา บางพวกออกบวชตาม ไดชวยนําพระพุทธศาสนา

และสืบตอวงศการบวชมาจนถึงปจจุบันนี้ 

ทุกคนผูเขามานับถือพระพุทธศาสนา จะเปนคฤหัสถก็ตาม 

จะถือบวชก็ตาม ตองทํากิจเบื้องตน คือ ปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย

นี้เปนสรณะ คือ ที่พึ่ง หรือดังที่เรียกวา นับถือเปนพระของตน เทียบ

กับทางสกุล คือ นับถือพระพุทธเจาเปนพระบิดา ผูใหกําเนิดชีวิต

ในทางจิตใจของตน พุทธศาสนิกชนยอมสังคมกับผูนับถือศาสนาอื่น

ได และยอมแสดงความเคารพสิ่งเคารพในศาสนาอื่นไดตามมรรยาท

ที่เหมาะสม เชนเดียวกับแสดงความเคารพบิดาหรือมารดา หรือ

ผูใหญของคนอื่นได แตก็คงมีบิดาของตน ฉะนั้นจึงไมขาดจากความ

เปนพุทธศาสนิกชนตลอดเวลาที่ยังนับถือพระรัตนตรัยเปนของตน 

เชนเดียวกับเมื่อยังไมตัดบิดาของตนไปรับบิดาของเขามาเปนบิดา 

ก็คงเปนบุตรธิดาของบิดาตนอยู หรือเมื่อยังไมแปลงสัญชาติเปนอื่น 

ก็คงเปนไทยอยูนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงไมคับแคบ ผูนับถือ

ยอมสังคมกับชาวโลก ตางชาติตางศาสนาไดสะดวก ทั้งไมสอนให

ลบหลูใคร ตรงกันขามกลับใหความเคารพตอผูควรเคารพทั้งปวง 

และไมซอนเรนหวงกันธรรมไวโดยเฉพาะ ใครจะมาศึกษาปฏิบัติก็

ไดทั้งนั้นโดยไมตองนับถือกอน ทั้งนี้เพราะแสดงธรรมที่เปดทางให

พิสูจนไดวา เปนสัจจะ (ความจริง) ที่เปนประโยชนสุขแกการ

ดํารงชีวิตในปจจุบัน สัจธรรมที่เปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา คือ 

อริยสัจ ๔ 
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ไดมีบางคนเขาใจวา พระพุทธศาสนามองในแงราย เพราะ

แสดงใหเห็นแตทุกข และสอนสูงเกินกวาที่คนทั่วไปจะรับได เพราะ

สอนใหดับความดิ้นรนทะยานอยากเสียหมด ซึ่งจะเปนไปยาก เห็น

วาจะตองมีผูเขาใจดังนี้ จึงตองซอมความเขาใจไวกอนที่จะแจก

อริยสัจออกไป พระพุทธศาสนามิไดมองในแงรายหรือแงดีทั้งสองแต

อยางเดียว แตมองในแงของสัจจะ คือ ความจริง ซึ่งตองใชปญญา

และจิตใจที่บริสุทธิ์ประกอบกันพิจารณา 

ตามประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธเจามิไดทรงแสดง

อริยสัจแกใครงาย ๆ แตไดทรงอบรมดวยธรรมขออื่นจนผูนั้นมีจิตใจ

บริสุทธิ์พอที่จะรับเขาใจไดแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ธรรมขออื่นที่

ทรงอบรมกอนอยูเสมอสําหรับคฤหัสถนั้น คือ ทรงพรรณนาทาน 

พรรณนาศีล พรรณนาผลของทานศีล ที่เรียกวาสวรรค (หมายถึง 

ความสุขสมบูรณตาง ๆ ที่เกิดจากทานศีล แมในชีวิตนี้) พรรณนา

โทษของกาม (สิ่งที่ผูกใจรักใครปรารถนา) และอานิสงส คือ ผลดี

ของการที่พรากใจออกจากกามได เทียบดวยระดับการศึกษา

ปจจุบันก็เหมือนอยางทรงแสดงอริยสัจแกนักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย 

สวนนักเรียนที่ต่ําลงมาก็ทรงแสดงธรรมขออื่นตามสมควรแกระดับ 

พระพุทธเจาจะไมทรงแสดงธรรมที่สูงกวาระดับของผูฟง ซึ่งจะไม

เกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย แตผูที่มุงศึกษาแสวงหาความรู แมจะ

ยังปฏิบัติไมได ก็ยังเปนทางเจริญความรูในสัจจะที่ตอบไดตาม

เหตุผล และอาจพิจารณาผอนลงมาปฏิบัติทั้งที่ยังมีตัณหา คือความ

อยากดังกลาวอยูนั่นแหละ ทางพิจารณานั้นพึงมีได เชน ที่จะกลาว

เปนแนวคิด ดังนี้ 

 

“พระพุทธ เจ้ ามิ ไ ด้ ท ร ง

แสดงอริยสัจแก่ใครง่าย ๆ 

แต่ได้ทรงอบรมด้วยธรรม

ข้ อ อ่ื น จ น ผู้ นั้ น มี จิ ต ใ จ

บริสุทธ์ิพอที่จะรับเข้าใจได้

แล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจ” 
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๑. ทุก ๆ คนปรารถนาสุข ไมตองการทุกข แตทําไม

คนเราจึงยังเปนทุกข และไมสามารถจะแกทุกขของตนเองได บางที

ย่ิงแกก็ย่ิงเปนทุกขมาก ทั้งนี้ก็เพราะไมรูเหตุผลตามเปนจริงวา 

อะไรเปนเหตุของทุกข อะไรเปนเหตุของสุข ถาไดรูแลวก็จะแกได 

คือ ละเหตุที่ใหเกิดทุกข ทําเหตุที่ใหเกิดสุข อุปสรรคที่สําคัญอันหนึ่ง

ก็คือ ใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไป จึงตองเกิด

เดือดรอน 

๒. ที่พูดกันวาตามใจตนเองนั้น โดยที่แทก็คือตามใจ

ตัณหาคือความอยากของใจ ในขั้นโลก ๆ นี้ ยังไมตองดับความ

อยากใหหมด เพราะยังตองอาศัยความอยาก เพื่อสรางโลกหรือสราง

ตนเองใหเจริญตอไป แตก็ตองมีการควบคุมความอยากใหอยูใน

ขอบเขตที่สมควร และจะตองรูจักอิ่มรูจักพอในสิ่งที่ควรอิ่มควรพอ 

ดับตัณหาไดเพียงเทานี้ก็พอครองชีวิตอยูเปนสุขในโลก ผูกอไฟเผา

ตนเองและเผาโลก อยูทุกกาลสมัยก็คือ ผูที่ไมควบคุมตัณหาของใจ

ใหอยูในขอบเขต ถาคนเรามีความอยากจะไดวิชา ก็ตั้งใจพากเพียร

เรียน มีความอยากจะไดทรัพย ยศ ก็ตั้งใจเพียรทํางานใหดี ตาม

กําลังตามทางที่สมควร ดังนี้แลวก็ใชได แปลวา ปฏิบัติมรรคมีองค 

๘ ในทางโลก และก็อยูในทางธรรมดวย 

๓. แตคนเราตองการมีการพักผอน รางกายก็ตองมีการ

พัก ตองใหหลับ ซึ่งเปนการพักทางรางกาย จิตใจก็ตองมีเวลาที่

ปลอยใหวาง ถาจิตใจยังมุงคิดอะไรอยูไมปลอยความคิดนั้นแลวก็

หลับไมลง ผูที่ตองการมีความสุขสนุกสนานจากรูป เสียงทั้งหลาย 

เชน ชอบฟงดนตรีที่ไพเราะ หากจะถูกเกณฑใหตองฟงอยูนาน

เกินไป เสียงดนตรีที่ไพเราะที่ดังจอหูอยูนานเกินไปนั้น จะกอใหเกิด

ความทุกขอยางย่ิง จะตองการหนีไปใหพน ตองการกลับไปอยูกับ 
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ภาวะที่ปราศจากเสียง คือ ความสงบ จิตใจของคนเราตองการความ

สงบดังนี้อยูทุกวัน วันหนึ่งเปนเวลาไมนอยนี้คือความสงบใจ กลาว

อีกอยางหนึ่งก็คือ ความสงบความดิ้นรนทะยานอยากของใจซึ่งเปน

ความดับทุกขนั่นเอง ฉะนั้นถาทําความเขาใจใหดีวา ความดับทุกขก็

คือความสงบใจ ซึ่งเปนอาหารใจที่ทุก ๆ คนตองการอยูทุกวัน ก็จะ

คอยเขาใจในขอนิโรธนี้ข้ึน 

๔. ควรคิดตอไปวา ใจที่ไมสงบนั้น ก็เพราะเกิดความดิ้น

รนขึ้น และก็บัญชาใหทํา พูด คิด ไปตามใจที่ดิ้นรนนั้น เมื่อปฏิบัติ

ตามใจไปแลวก็อาจสงบลงได แตการที่ปฏิบัติไปแลวนั้น บางทีชั่ว

เวลาประเดี๋ยวเดียวก็ใหเกิดทุกขโทษอยางมหันต บางทีเปนมลทิน

โทษที่ทําใหเสียใจไปชานาน คนเชนนี้ ควรทราบวา ทานเรียกวา 

“ทาสของตัณหา” ฉะนั้นจะมีวิธีทําอยางไรที่จะไมแพตัณหา หรือจะ

เปนนายของตัณหาในใจของตนเองได วิธีการดังกลาวนี้ก็คือ มรรคมี

องค ๘ ซึ่งเปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก 

 

(๑) สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ หรือเห็น

เหตุผลตามเปนจริง แมโดยประการที่ผอนพิจารณาลง

ดังกลาวมาโดยลําดับ 

 

(๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ คือ ดําริ หรือ คิด

ออกจากสิ่งที่ผูกพันใหเปนทุกข ดําริในทางไมพยาบาทมุง

ราย ดําริในทางไมเบียดเบียน 
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(๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ แสดงในทางเวน คือ เวนจาก

พูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด ใหแตกราวกัน เวนจากพูดคํา

หยาบราย เวนจากพูดเพอเจอไมเปนประโยชน 

 

(๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แสดงในทางเวน คือ 

เวนจากการฆา การทรมาน เวนจากการลัก เวนจากการ

ประพฤติผิดในทางกาม 

 

(๕) สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ คือเวนจากมิจฉาอาชีวะ 

(อาชีพผิด) สําเร็จชีวิตดวยอาชีพที่ชอบ 

 

(๖) สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ คือ เพียรระวัง

บาปที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว

เพียรทํากุศลที่ ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่

เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อม แตใหเจริญย่ิงข้ึน 

 

(๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกไปในที่ตั้งของสติที่ดี

ทั้งหลาย เชน ในสติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 

 

(๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ คือ ทําใจใหเปนสมาธิ (ตั้ง

มั่นแนวแน) ในเรื่องที่ตั้งใจจะทําในทางที่ชอบ 
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มรรคมีองค ๘ นี้ เปนทางเดียว แตมีองคประกอบเปน ๘ 

และยอลงไดในสิกขา (ขอที่พึงศึกษาปฏิบัติ) คือ 

ศีลสิกขา สิกขา คือ ศีล ไดแกวาจาชอบ การงานชอบ อาชีพ

ชอบ พูดโดยทั่วไป จะพูดจะทําอะไรก็ใหถูกชอบอยาใหผิด จะ

ประกอบอาชีพอะไรก็เชนเดียวกัน ถายังไมมีอาชีพ เชน เปน

นักเรียนตองอาศัยทานผูใหญอุปการะ ก็ใหใชทรัพยที่ทานใหมาตาม

สวนที่ควรใช ไมใชอยางสุรุยสุรายเหลวแหลก ศึกษาควบคุมตนเอง

ใหงดเวนจากความคิดที่จะประพฤติตนที่จะเลี้ยงเพื่อนไปในทางที่

ผิดที่ไมสมควร 

จิตตสิกขา สิกขา คือ จิต ไดแก เพียรพยายามชอบ ระลึก

ชอบ ตั้งใจชอบ พูดโดยทั่วไป เรื่องจิตของตนเปนเรื่องสําคัญ ตอง

พยายามฝกฝน เพราะอาจฝกไดโดยไมยากดวย แตขอใหเริ่ม เชน

เริ่มฝกตั้งความเพียร ฝกใหระลึกจดจํา และระลึกถึงเรื่องที่เปน

ประโยชน และใหตั้งใจแนวแน สิกขาขอนี้ใชในการเรียนไดเปนอยาง

ดี เพราะการเรียนจะตองมีความเพียร ความระลึก ความตั้งใจ 

ปญญาสิกขา สิกขา คือ ปญญา ไดแกเห็นชอบ ดําริชอบ 

พูดโดยทั่วไป มนุษยเจริญข้ึนก็ดวยปญญาที่พิจารณา และลง

ความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบ ดําริชอบ ก็คือพิจารณาโดยชอบ 

เห็นชอบ ก็คือลงความเห็นที่ถูกตอง นักเรียนผูศึกษาวิชาการตาง ๆ 

ก็มุงใหไดปญญาสําหรับที่จะพินิจพิจารณาและลงความเห็นโดย

ความถูกชอบ ตามหลักแหงเหตุผลตามเปนจริง และโดยเฉพาะควร

อบรมปญญาในไตรลักษณและปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ 
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หมายถึง ลักษณะที่ทั่วไปแกสังขารทั้งปวง คอื อนิจจะ ทุกขะ 

อนัตตา 

 อนิจจะ ไมเที่ยง คือไมดํารงอยูเปนนิตยนิรันดร เพราะเมื่อ

เกิดมาแลวก็ตองดับในที่สุด ทุก ๆ สิ่งจึงมีหรือเปนอะไรขึ้นมาแลว ก็

กลับไมมี เปนสิ่งที่ดํารงอยูชั่วคราวเทานั้น 

 ทุกขะ ทนอยูคงที่ไมได ตองเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ เหมือน

อยางถูกบีบคั้นใหทรุดโทรมเกาแกไปอยูเรื่อย ๆ ทุก ๆ คนผูเปน

เจาของสิ่งเชนนี้ ก็ตองทนทุกขเดือดรอนไมสบายไปดวย เชน ไม

สบายเพราะรางกายปวยเจ็บ 

 อนัตตา ไมใชอัตตา คือ ไมใชตัวตน อนัตตานี้ขออธิบายเปน

ลําดับชั้นสามชั้นดังตอไปนี้ 

๑. ไมยึดมั่นกับตนเกินไป เพราะถายึดมั่นกับตนเกินไป ก็

ทําใหเปนคนเห็นแกตนฝายเดียว หรือทําใหหลงตนลืม

ตนมีอคติ คือลําเอียงเขากับตน ทําใหไมรูจักตนตามเปน

จริง เชน คิดวาตนเปนฝายถูก ตนตองไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดวย

ความยึดมั่นตนเองเกินไป แตตามที่เปนจริงหาไดเปน

เชนนั้นไม 

 

๒. บังคับใหสิ่ งตาง  ๆ รวมทั้งรางกายและจิตใจไมให

เปล่ียนแปลงตามความตองการไมได เชน บังคับใหเปน

หนุมสาวสวยงามอยูเสมอไมได บังคับใหภาวะของจิตใจ

ชุมชื่นวองไวอยูเสมอไมได 
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๓. สําหรับผูที่ไดปฏิบัติไปไดจนถึงข้ันสูงสุด เห็นสิ่งตาง ๆ 

รวมทั้งรางกายและจิตใจเปนอนัตตา ไมใชตัวตนทั้งสิ้น

แลว ตัวตนจะไมมี ตามพระพุทธภาษิตที่แปลวา “ตนยอม

ไมมีแกตน” แตก็ยังมีผูรูซึ่งไมยึดมั่นอะไรในโลก ผูรูนี้เมื่อ

ยังมีชีวิตอยูก็สามารถปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ใหเปนไปตาม

สมควรแกสถานที่และส่ิงแวดลอม โดยเที่ยงธรรมลวน ๆ  

(ไมมีกิเลสเจือปน)  

¾ÃËÁÇiËÒÃ 4 

คือ ธรรมสําหรับเปนที่อาศัยอยูของจิตใจที่ดี มี ๔ ขอ 

ดังตอไปนี้ 

๑. เมตตา ความรักที่จะใหเปนสุข ตรงกันขามกับความ

เกลียดที่จะใหเปนทุกข เมตตาเปนเครื่องปลูกอัธยาศัย

เอื้ออารี ทําใหมีความหนักแนนในอารมณ ไมรอนวูวาม

เปนเหตุให เกิดความรูสึกเปนมิตร ไมเปนศัตรู ไม

เบียดเบียนใคร แมสัตวเล็กเพียงไหน ใหเดือดรอน

ทรมานดวยความเกลียด โกรธ หรือสนุกก็ตาม 

 

๒. กรุณา ความสงสารจะชวยใหพนทุกข ตรงกันขามกับ

ความเบียดเบียน เปนเครื่องปลูกอัธยาศัยเผื่อแผเจือจาน 

ชวยผูที่ประสบทุกขยากตาง ๆ กรุณานี้เปนพระคุณ

สําคัญขอหนึ่งของพระพุทธเจา เปนพระคุณสําคัญขอ

หนึ่งของพระมหากษัตริย และเปนคุณขอสําคัญของทาน

ผูมีคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดา เปนตน 
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๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความไดดีของผูอื่น ตรงกัน

ขามกับความริษยาในความดีของเขา เปนเครื่องปลูก

อัธยาศัยสงเสริมความดี ความสุข ความเจริญของกันและ

กัน 

 

๔. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง ในเวลาที่ควรวางใจ

ดังนั้น เชน ในเวลาที่ผูอื่นถึงความวิบัติ ก็วางใจเปนกลาง 

ไมดีใจวาศัตรูถึงความวิบัติ ไมเสียใจวาคนที่รักถึงความ

วิบัติ ดวยพิจารณาในทางกรรมวา ทุก ๆ คนมีกรรมเปน

ของตน ตองเปนทายาทรับผลของกรรมที่ตนไดทําไวเอง 

ความเพงเล็งถึงกรรมเปนสําคัญดังนี้ จนวางใจลงในกรรม

ได ยอมเปนเหตุถอนความเพงเล็งบุคคลเปนสําคัญนี้

แหละเรียกวา อุเบกขา เปนเหตุปลูกอัธยาศัยใหเพงเล็ง

ถึงความผิดถูกชั่วดีเปนขอสําคัญ ทําใหเปนคนมีใจ

ยุติธรรมในเรื่องทั่ว ๆ ไปดวย 

ธรรม ๔ ขอนี้ ควรอบรมใหมี ในจิตใจดวยวิธีคิดแผใจ

ประกอบดวยเมตตา เปนตน ออกไปในบุคคลและในสัตวทั้งหลาย

โดยเจาะจง และไมเจาะจงคือทั่วไป เมื่อหัดคิดอยูบอย ๆ จิตใจก็จะ

อยูกับธรรมเหลานี้บอยเขาแทนความเกลียด โกรธ เปนตน ที่ตรงกัน

ขาม จนถึงเปนอัธยาศัยข้ึน ก็จะมีความสุขมาก 
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 ไดมีภาษิตกลาวไว แปลวา “นิพพานเปนบรมสุข คือ สุข

อยางย่ิง” นิพพาน คือ ความละตัณหาในทางโลกและทางธรรม

ทั้งหมด ปฏิบัติโดยไมมีตัณหาทั้งหมด คือ การปฏิบัติถึงนิพพาน 

 ไดมีผูกราบทูลพระพุทธเจาวา “ธรรม” (ตลอดถึง) “นิพพาน” 

ที่วา “เปนสนฺทิฏฐิโก อันบุคคลเห็นเอง” นั้นอยางไร? ไดมีพระพุทธ

ดํารัสตอบโดยความวาอยางนี้ คือ ผูที่มีจิตถูกราคะ โทสะ โมหะ 

ครอบงําเสียแลว ยอมเกิดเจตนาความคิดเพื่อเบียดเบียนตนบาง 

ผูอื่นบาง ทั้งสองฝายบาง ตองไดรับทุกขโทมนัสแมทางใจ เมื่อเกิด

เจตนาขึ้นดังนั้น ก็ทําใหประพฤติทุจริตทางไตรทวาร คือ กาย วาจา 

ใจ และคนเชนนั้นยอมไมรูประโยชนตนประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้ง

สองตามเปนจริง แตวาเมื่อละความชอบ ความชัง ความหลงเสียได 

ไมมีเจตนาความคิดที่จะเบียดเบียนตนและผูอื่นทั้งสองฝาย ไม

ประพฤติทุจริตทางไตรทวาร  รูประโยชนตนประโยชน ผูอื่น 

ประโยชนทั้งสองตามเปนจริง ไมตองเปนทุกขโทมนัสแมดวยใจ 

“ธรรม (ตลอดถึง) นิพพาน” ที่วา “เห็นเอง” คือ เห็นอยางนี้ ตามที่

ตรัสอธิบายนี้ เห็นธรรมก็คือ เห็นภาวะหรือสภาพแหงจิตใจของ

ตนเอง ทั้งในทางไมดีทั้งในทางดี จิตใจเปนอยางไรก็ใหรูอยางนั้น

ตามเปนจริง ดังนี้เรียกวา เห็นธรรม ถามีคําถามวาจะไดประโยชน

อยางไร? ก็ตอบไดวา ไดความดับทางใจ คือ จิตใจที่รอนรุมดวย

ความโลภ โกรธ หลงนั้น เพราะมุงออกไปขางนอก หากไดนําใจกลับ

เขามาดูใจเองแลว สิ่งที่รอนจะสงบเอง และใหสังเกตจับตัวความสงบ

นั้นใหได จับไวใหอยูเห็นความสงบดังนี้ คือ เห็นนิพพาน วิธีเห็น 
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ธรรม เห็นนิพพาน ตามที่พระพุทธเจาไดตรัสอธิบายไว จึงเปนวิธี

ธรรมดาที่คนธรรมดาทั่ว ๆ  ไป ปฏิบัติได ตั้งแตข้ันธรรมดาต่ํา ๆ 

ตลอดถึงข้ันสูงสุด 

 อริ ยสั จ  ไตร ลักษณ  และ นิพพาน  “ เปนสั จธรรม ”  ที่

พระพุทธเจาไดตรัสรู และไดทรงแสดงสั่งสอน (ดังแสดงในปฐม

เทศนาและในธรรมนิยาม) เรียกไดวาเปน “ธรรมสัจจะ” สัจจะทาง

ธรรมเปนวิสัยที่พึ งรู ไดด วยปญญา  อันเปนทางพนทุกข ใน

พระพุทธศาสนา แตทางพระพุทธศาสนา ก็ไดแสดงธรรมในอีกหลัก

หนึ่งคูกันไป คือ ตาม “โลกสัจจะ” สัจจะทางโลก คือ แสดงในทางมี

ตน มีของตน เพราะโดยสัจจะทางธรรมที่เด็ดขาดยอมเปนอนัตตา 

แตโดยสัจจะทางโลกยอมมีอัตตา ดังที่ตรัสวา “ตนแลปนที่พึ่งของ

ตน” ในเรื่องนี้ไดตรัสไววา “เพราะประกอบเครื่องรถเขา เสียงวารถ

ยอมมีฉันใด เพราะขันธทั้งหลายมีอยู สัตวก็ยอมมีฉันนั้น” ธรรมใน

สวนโลกสัจจะ เชน ธรรมที่เกี่ยวแกการปฏิบัติในสังคมมนุษย เชน 

ทิศหก แมศีลกับวินัยบัญญัติทั้งหลายก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นแมจะ

ปฏิบัติอยูเพื่อความพนทุกขทางจิตใจตามหลักธรรมสัจจะ สวนทาง

กายและทางสั งคม  ก็ต องปฏิบัติ อ ยู ในธรรมตามโลกสัจจะ 

ยกตัวอยางเชน บัดนี้ตนอยูในภาวะอันใด เชน เปนบุตรธิดา เปน

นักเรียน เปนตน ก็พึงปฏิบัติธรรมตามควรแกภาวะของตนและควร

พยายามศึกษานําธรรมมาใชปฏิบัติแกปญหาที่เกิดขึ้นประจําวัน 

พยายามใหมีธรรมในภาคปฏิบัติข้ึนทุก ๆ วัน ในการเรียน ในการ

ทํางาน และในการอื่น ๆ เห็นวา ผูปฏิบัติดังนี้จะเห็นเองวา ธรรมมี

ประโยชนอยางย่ิงแกชีวิตอยางแทจริง 
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PREFACE 

Her Royal Highness Princess Sangwan Mahidol, the 

Princess Mother, felt that students and government officials 

who are studying or serving abroad ought to possess a 

handbook outlining the teachings of the Buddhist religion for 

use as a manual from which they could learn how to act in 

accordance with those teachings and how to explain some 

principles of Buddhism to foreign friends desirous to learn 

about them. Her Royal Highness therefore requested the 

Venerable Phra Sasanasobhana (สุวฑฺฒโน) of Wat 

Bovoranivesvihara to write, in conformance with her own 

outline, a Thai text entitled “What did the Buddha teach?” 

Then Phra Khantipalo (Laurence C.R. Mills) also of Wat 

Bovoranivesvihara and Phra Nagaseno of Wat Benjamabopitr 

were requested to make the preliminary translation of that text 

into English. Afterwards Phya Srivisavacha, Police Lieutenant 

Colonel Ed Na Pombejra and Mr. John Bloefeld were asked to 

go over the English version. After certain modifications had 

been made to her satisfaction, Her Royal Highness ordered 

both the Thai text and the English version to be published 

concurrently in pamphlet form on the occasion of her birthday 

anniversary. 

Pathumwan Palace 

October 21st B.E. 2510(1967) 
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and the Sangha, and observes the precepts applicable to 

laymen and laywomen. At present we call laymen and 

laywomen, whether of age or under age, “Buddhamamaka” 

and “Buddhamamika” respectively, meaning “he or she who 

believes in the Buddha”. “Buddhism” has spread from its place 

of birth into the various countries of the world. 

 The focal point of worship in Buddhism is the Ti-Ratana 

(the Triple Gem) namely the Buddha who by himself 

discovered, realized and proclaimed the Dhamma, thereby 

establishing the Buddhist religion, the Dhamma (Universal 

Truth) discovered, realized and proclaimed by the Buddha and 

the Sangha or community of those who here, follow and 

realize the Buddha’s Teachings. Some members of the 

Sangha become monks and help in the dissemination of 

Buddhism and the perpetuation of monkhood up to the 

present time. 

 Everyone who is initiated into the Buddhist religion, 

whether a layman, a laywoman or a monk, ought to conform 

to a preliminary rule, namely one must solemnly promise to 

take refuge in and accept the Triple Gem as one’s own refuge 

or, in other words, to regard the Buddha as one’s father who 

gives birth to one’s spiritual life. A Buddhist may associate 

himself or herself with people of other faiths and pay respect 

to objects of reverence of other religions in an appropriate  
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manner in the same way as he or she may pay respect to the 

father, mother or elders of other people while having at the 

same time his or her own father. He will not lose his Buddhist 

religion as long as he believes in the Triple Gem, just as he 

will remain the son of his own father as long as he does not 

disown him and adopt someone else as his father instead, or 

just as he will remain a Thai as long as he does not adopt 

another nationality. Buddhism, therefore, is not intolerant, its 

followers may will associate with people of other nationalities 

and religions. Buddhism does not teach disrespectfulness to 

anyone. On the contrary, it declares that respect should be 

paid to all those to whom respect is due and that the Dhamma 

should not be withheld from the knowledge of others and kept 

only to oneself. Whoever desires to study and practice the 

Dhamma may do so without having to profess first the 

Buddhist faith. The Dhamma as proclaimed by Buddhist 

religion, will help to demonstrate that it is “Truth” that will be 

beneficial and bring happiness in the present life. The 

essence of the entire Buddhist teachings lies in the Four 

Noble Truths. 

 Noble Truth (Ariya-Sacca) is short for “truth of the 

noble ones (or of those who have attained a high degree of 

advancement)”, “truth attainable by the noble ones”, “truth by 

which one is ennobled”. It should first be understood that it is 

not simply truth that is agreeable to the world or to oneself,  
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but truth that is directly born of wisdom. The four Noble Truths 

are:- 

1. Dukkha or suffering; which means birth, decay and 

death which are the normal incidents of life. It also 

means sorrow, lamentation, pain, grief and despair 

which are at times experienced by our body and 

mind. To be separated from the pleasant, to be 

disappointed, or to be in contact with the unpleasant 

are also suffering. In short our body and mind are 

subject to suffering or, in other words, we may say 

that our existence is bound up with suffering.2 

2. Samudaya; which means the cause of suffering, 

which is desire. It is a compelling urge of the mind, 

such as the longing to own what we desire, to be 

what we desire to be, or to avoid those states to 

which we feel aversion. 

3. Nirodha; which means cessation of suffering, which 

connotes extinction of desire or such longings of the 

mind. 

4. Magga; which means the way to the cessation of 

suffering, which is the Noble Eightfold Path, namely 

Right Understanding, Right Intention, Right Speech, 

Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right 

Mindfulness and Right Concentration. 

2 Some present-day 

Buddhists are of the 

opinion that the world 

“frustration” is a good 

translation of Dukkha, as 

it carries a wider 

meaning than “suffering” 
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Some people believe that Buddhism is pessimistic in 

outlook because its teachings deal only with suffering and are 

of so high a standard that ordinary people are unable to 

practice it because it advocates extinction of desire, which is 

very difficult to accomplish. Since such misunderstanding 

exists, clarification is necessary before the Noble Truths can 

be dealt with. The Buddhist religion is neither wholly 

pessimistic nor wholly optimistic. It derives its outlook from 

truth, i.e. truth which can only be understood through a 

combination of insight and purity of mind. 

According to the history of Buddhism, the Buddha did 

not enunciate the Four Noble Truths to any one lightly. He 

would first feed the minds of his listeners with other points of 

the Dhamma until they became pure enough to be receptive 

to higher teaching. Then He would expose the Four Noble 

Truths to them. The other points of the Dhamma that are 

constantly stressed particularly to layman, are Dana or charity, 

Sila or morality, the natural and logical result of charity and 

morality which is bliss (meaning happiness and prosperity 

even in this life), the dangers of sensuality (anything that 

binds one to love and desire) and the advantages to be 

derived from the renunciation of sensuality. This method of 

gradual teaching adopted by the Buddha is comparable to the 

present day method of education. We may say that the Four 

Noble Truths were taught at university level; pupils at lower  

“The Buddha did not 

enunciate the Four 

Noble Truths to any 

one lightly. He would 

first feed the minds 

of his listeners with 

other points of the 

Dhamma until they 

became pure enough 

to be receptive to 

higher teaching. Then 

He would expose the 

Four Noble Truths to 

them.” 
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educational levels were taught other points of the Dhamma 

suitable to their understanding. The Buddha would never 

teach the Dhamma beyond the comprehension of his listeners, 

for to have done so would not have benefited anyone. For 

those who are in search of knowledge, although they may not 

be able to comply with the Four Noble Truths, study of this 

fundamental point of the Dhamma would certainly advance 

their rational knowledge of truth and may make them consider 

how much they can in practice comply with it in spite of the 

fact that they are still unable to rid themselves of desire. Such 

consideration is possible as in the following instances:- 

1. Everyone wants to be happy and never wants to 

suffer. But why are people still suffering and unable to do 

away with their own sufferings themselves? Sometimes, the 

more they try to get rid of them, the more they suffer. This is 

because they do not know what is the true cause of suffering 

and what is the true cause of happiness. If they knew, they 

would be successful. They would eliminate the cause of 

suffering and create the cause of happiness. One of the 

important obstacles to this success is one’s own heart. 

Because we comply too much with the dictates of our hearts, 

we have to suffer. 

2. In saying that we comply with the dictates of our 

hearts, in fact, we mean that we are gratifying desire or those 

compelling urges of the heart. In worldly existence, it is not yet  
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necessary to suppress desire totally because desire is the 

driving force that brings progress to the world and to 

ourselves. But desire must be under proper control and some 

limit should be set for satisfying it. If desire could be thus 

restricted, the probability of a happy life in this world would be 

much greater. Those who start fires that burn themselves and 

the world are invariably people who do not restrict the desires 

of their hearts within proper bounds. If we wish to acquire 

knowledge, we should study hard. If we desire rank and 

wealth, we should persevere in our duty to the best of our 

ability. This is tantamount to observing the Noble Eightfold 

Path in relation to the world, which is at the same time acting 

in accordance with the Dhamma. 

3. But human beings require some rest. Our bodies 

need rest and sleep. Our minds also must be given time to be 

empty. If they are at work all the time, we cannot sleep. 

Among those who take pleasure in forms and sounds there 

are, for example, some who are fond of good music; but if 

they were compelled to listen to music too long, the lovely 

music constantly sounding in their ears would become a 

torment. They would run away from it and long for a return of 

silence or tranquility. Our mind requires such tranquility for a 

considerable time every day. This is rest for the mind or in 

other words the extinction of desire which, in fact, amounts to 

elimination of suffering. Therefore, if one really understands  



 

 
 

What  did the Buddha teach? : The Supreme Patriarch of Thailand 

‘Relics of the Buddha and his Disciples’ Website (www.RelicsOfBuddha.com) 26 

 

that elimination of suffering is nothing but keeping the mind at 

rest and that rest is a mental nourishment which is needed 

every day, then one will begin to understand the meaning of 

Nirodha. 

4. We should go on to realize that when our mind 

is restless it is because of desire. The mind then causes us to 

act, speak and think in consonance with its agitated state. 

When gratified, it may become peaceful; but only momentarily, 

because action dictated by a restless mind may very soon 

afterwards bring us intense pain and severe punishment or 

make us conscience stricken and cause us to regret it for a 

very long time. So let it be known that a person with his mind 

in such a state is termed a “slave of desire”. Then is there a 

way to overcome desire or to master the desire in our own 

hearts? Yes, there is the Noble Eightfold Path that leads to 

the extinction of suffering, namely: 

 

(1) Sammaditthi or Right Understanding, meaning 

an intellectual grasp of the Four Noble Truths or of the 

true nature of existence even in a simplified form as 

outlined in the preceding paragraphs. 
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(7) Sammasati or Right Mindfulness, meaning 

dwelling in contemplation of the true stations of the 

mind, for instance, the Satipatthana or four Stations of 

Mindfulness which are the Body, Sensation, Mind and 

Dhamma. 

 

(8) Sammasamadhi or Right Concentration, 

meaning the fixing of the mind upon a single deed 

which we wish to perform along the right path. 

The Noble Eightfold Path is in reality one complete 

path with eight component parts which may be summed up in 

three stages of training (sikkha) namely: 

Sila Sikkha or Training in Morality, which includes Right 

Speech, Right Action and Right Livelihood. In general this 

means that whatever we say or do, we must say or do in the 

right way. This also applies to our livelihood. We must reject 

wrong means of livelihood and live by right ones. If we do not 

yet have a means of livelihood, for instance if we are students 

depending on the support of our benefactors, we must spend 

the money given us properly and not squander it 

extravagantly. We must learn to control ourselves and refrain 

from spending it wrongly or improperly on ourselves and our 

friends. 
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Citta Sikkha or Mental Training, which includes Right 

Effort, Right Mindfulness and Right Concentration. Generally 

speaking, the subject of the mind is very important. We must 

study and train our minds. It is not really difficult to do so if 

only we can get started. For instance we can being 

developing diligence, train ourselves in mindfulness and 

cultivate our memories by focusing our minds on what is 

beneficial and by practicing concentration. Such training can 

be applied to our study since it requires diligence and proper 

use of our memory and powers of concentration. 

Panna Sikkha or Training in Wisdom, which includes 

Right Understanding and Right Intention. Generally speaking, 

man succeeds in his own development through insight by 

means of which he makes right decisions. Right intention 

means right deliberation and right understanding leads to right 

decisions. Students in the various fields of study all aim at 

acquiring wisdom in order to enable them to deliberate rightly 

and arrive at correct decisions in accordance with reason and 

reality. The training in wisdom should in particular include the 

knowledge of Ti-lakkhana or the Three Characteristics of 

Existence and the practice of Brahma-Vihara or the Four 

Sublime States of Consciousness. 
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Ti-lakkhana or the Three Characteristics of Existence 

 All sankhara or phenomenal (compounded) things are 

subject to Anicca or impermanence, Dukkha or suffering and 

Anatta or non-self, which are the three characteristics of 

existence. 

 Anicca or impermanence means transience. Everything 

that has come into existence will eventually have to pass 

away. Everything exists only temporarily. 

 Dukkha or suffering consists of continual change. All 

things are subject to incessant and continual decay. Their 

owners consequently have to suffer just as much as the things 

they possess. For instance, one falls ill when one’s body is 

out of order. 

 Anatta or non-self means void of reality or self 

existence. Anatta may be explained in three stages as follows: 

1. Not to be too self-centered. Otherwise one would 

become selfish and would be actuated only by self-

interest and would not know oneself in the light of 

truth. For instance, being too egoistic, one would 

believe one is in the right or entitled to this or that 

but in truth one’s belief is erroneous. 
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2. We cannot give orders to anything, including our 

bodies and minds, to remain unchanged according 

to our wish. For instance we could not order our 

bodies to remain always young and handsome and 

our minds always happy and alert. 

3. One who has practiced and attained to the highest 

level of knowledge will discover that all things 

including one’s own body and mind are devoid of 

self; or, as the Buddhist proverb puts it, “one 

becomes nonexistent to oneself”. Some people with 

great insight have no attachment to anything at all 

in the world. Nevertheless, during their lifetimes, 

they are able to conduct themselves in the right 

manner (without defilements) appropriate to the 

place and circumstances in which they live. 

Brahma-vihara 

 Brahma-vihara or the four Sublime States of 

Consciousness denote four qualities of the heart which, when 

developed and magnified to their fullest, lift man to the highest 

level of being. These qualities are: 

1. Metta, which means all-embracing kindness or the 

desire to make others happy, as opposed to hatred 

or the desire to make others suffer. Metta builds up 

generosity in one’s character, giving it firmness,  
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freeing it from irritation and excitement, thus 

generating only friendliness and no enmity nor 

desire to harm or cause suffering to anyone, even 

to the smallest creatures, through hatred, anger or 

even for fun. 

 

2. Karuna, which means compassion or desire to free 

those who suffer from their sufferings, as opposed 

to the desire to be harmful. Karuna also builds up 

generosity in one’s character, making one desirous 

to assist those who suffer. Karuna is one of the 

greatest benefactions of the Buddha as well as of 

the monarch and of such benefactors as our fathers 

and mothers. 

 

3. Mudita, which means sympathetic joy or rejoicing 

with, instead of felling envious of, those who are 

fortunate. Mudita builds up the character in such a 

way that it promotes only virtues and mutual 

happiness and prosperity. 

 

4. Upekkha, which means equanimity or composure of 

mind whenever necessary, for instance, when one 

witnesses a person’s misfortune, one’s mind 

remains composed. One does not rejoice because  
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that person is one’s enemy nor grieve because that 

person is one’s beloved. One should see others 

without prejudice or preference but in the light of 

Kamma or will-action. Everyone is subject to his 

own Kamma, heir to the effects of his own will-

actions. Earnest contemplation of Kamma or the law 

of Cause and Effect will lead to the suppression of 

egocentric contemplation and result in the 

attainment of a state of equanimity. Upekkha builds 

up the habit of considering everything from the point 

of view of right or wrong and ultimately leads to a 

sense of right-doing in all things. 

These four qualities should be cultivated and developed 

in our hearts by generating metta or loving kindness to all 

beings in general and to some in particular. If this practice is 

repeated often, our minds will become impregnated with them 

often, thus displacing hindrance such as hatred and anger. 

Pursued long enough, it will ultimately become a habit which 

will bring with it only happiness. 
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Nibbana is Supreme Happiness 

 There is a Buddhist proverb which states that “Nibbana 

is Supreme Happiness”. Nibbana means elimination of desire, 

not only worldly desire but also desire in the sphere of the 

Dhamma. Action not dictated by greed is action leading to 

Nibbana. 

 The Buddha was once asked what was meant by 

saying that “Dhamma” including “Nibbana” may be “realized by 

everyone personally”. The Buddha’s reply was as follows. 

When one’s mind is subdued by greed, hatred and delusion, 

volition harmful to oneself or others or to both oneself and 

others will arise, causing physical and/or mental suffering. As 

soon as such volition arises, unwholesome actions, be it of 

body, speech or mind, will inevitably follow. One in such a 

state of mind will never be able to recognize, in the light of 

truth, what is to his own or others’ benefit, nor to the benefit of 

both. However when greed, hatred and delusion are 

eliminated, when there is no more volition harmful to oneself 

or others, or to both, no more unwholesome bodily, verbal or 

mental actions, when what is to one’s own or others’ benefit, 

or both, is recognized in the light of truth and no more 

suffering of the body nor even of the mind occurs, this is the 

meaning of “Dhamma” leading to “Nibbana”. According to this 

explanation of the Buddha, realization of the Dhamma means  
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realization of one’s own mental states, good as well as bed. 

No matter in what state the mind may find itself, one should 

realize it correctly in the light of truth. This is what is called 

realization of the Dhamma. It may be asked what benefit can 

be derived from such realization? The answer is that it will 

bring peace of mind. When the mind is poisoned with desire, 

hatred and delusion, it always flows outward. If it is brought 

back to be examined by itself, the fire of desire, hatred and 

delusion will ultimately subside and peace of mind will ensue. 

This peace should be carefully discerned and securely 

retained. This then is realization of peace of mind which is 

realization of Nibbana. The way to realize the Dhamma and 

attain Nibbana as taught by the Buddha is a natural one which 

can be practiced by all from the simplest and lowest to the 

highest level. 

 The Noble Truths, the Three Characteristics of Life and 

Nibbana are Sacca Dhamma, i.e. Universal or Absolute Truth 

as realized and taught by the Buddha (as expounded in the 

First Sermon and in the Dhammaniyama or Fixedness of the 

Dhamma). This may be termed Truth in the light of the 

Dhamma, which may be attained through Panna or insight 

and this is the Buddhist way to end all suffering. Buddhism 

simultaneously teaches the worldly Dhamma or Lokasacca. 

This is worldly truth, a “relative reality” or conventional truth 

which views the material universe as it really is, 
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 i.e. an aggregate of composite factors existing in relation to 

certain imperfect states of consciousness such as belief in the 

existence of selfhood and all its belongings. But in the worldly 

sense it has a conventional identity as exemplified in the 

Buddha’s saying “A man is his own refuge”. In this connexion, 

the Buddha said “As the assembled parts of a cart comprise a 

cart, so the existence of khandhas or composite factors of 

being comprise a being”. The worldly Dhamma includes 

conduct in human society, for instance, the Six Directions 

(conduct towards our fathers and mothers, our teachers, our 

religion, our wives and children and our servants), as well as 

religious precepts and disciplinary laws. Along with our 

practice of the Dhamma to liberate our minds from suffering 

according to Absolute Truth, we should also practice the 

Dhamma in the light of worldly or conventional truth. For 

example, if one is a son, a daughter or a pupil, one should 

comply with the Dhamma in a manner appropriate to one’s 

status and try to study and use the Dhamma in the solving of 

one’s daily problems. He should try every day to apply the 

Dhamma in his study, work and other activities. He who 

conducts himself in this manner will see for himself that the 

Dhamma is truly of immeasurable benefit to his own 

existence.   


