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บอกกลาวกันกอน
เว็ บ ไซต พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ละพระธาตุ พ ระพุ ท ธสาวก
(www.relicsofbuddha.com) เป น เว็ บ ไซต ที่ เ ผยแพร ค วามรู แ ละ
เรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก เริ่ม
จัดสรางขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๒ และตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๐ ไดมีการ
แปลเนื้อหาความรูภายในเว็บไซตเปนภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากชาวตางชาติเปนอยางดี
แต ก ารเผยแพร ค วามรู ใ นเรื่ อ งดั ง กล า ว โดยมากเป น เพี ย งการส ง เสริ ม ศรั ท ธาเบื้ อ งต น ใน
พระพุทธศาสนา เพื่อใหผูเขามาศึกษาพรอมที่จะเรียนรูและยอมรับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตอไป
พระนิพนธเรื่อง “พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร WHAT DID THE BUDDHA TEACH?” เปนพระ
นิ พ นธ ที่ ส ามารถสร า งความรู ค วามเข า ใจในหลั ก ธรรมพื้ น ฐานทางพระพุ ท ธศาสนาได เ ป น อย า งดี
ประกอบดวยเนื้อหาที่มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อธิบายแบบใหเขาใจไดงาย ๆ เหมาะแกการ
เป น คู มื อ เบื้ อ งต น สํ า หรั บ ผู เ ริ่ ม สนใจในพระพุ ท ธศาสนาและผู ที่ ต อ งการศึ ก ษานํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน สมควรที่จะจัดทําเผยแพรใหผูสนใจทั่วไปนําไปศึกษา โดยผานสื่อที่สามารถเขาถึง
แหลงขอมูลไดงายและไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม ดังเชนอินเทอรเน็ต เปนตน
ดังนั้น เว็บไซตจึงไดแจงความประสงคขอประทานพระอนุญาตจัดทําพระนิพนธขึ้นในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยเชิดวงศ เตชวํโส และ นพ.กนก พฤฒิวทัญู ที่
ได ก รุ ณ าเป น ธุ ร ะจั ด การดํ า เนิ น การขอประทานพระอนุ ญ าตต อ องค ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช จนกระทั่งไดรับประทานพระอนุญาตเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ดี ทางเว็บไซตหวังเปนอยาง
ยิ่งวา สื่อนี้จะสามารถสรางความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เขา
เยี่ยมชมเว็บไซตไดเปนอยางดี

นายนัฐชัย แยมพิกุลสกุล
ผูดูแลเว็บไซตพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
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คํานํา

(การจัดพิมพครั้งแรก)
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ทรงมีพระปรารภวานักเรียน
นักศึกษา ตลอดถึงขาราชการผูที่ไปศึกษาตอ หรือไปรับราชการ ณ
ตางประเทศ ควรจะมีหนังสือแนะแนวคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
เปนคูมือสําหรับอานเพื่อใหเกิดความรู เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติ
ตนเอง และเพื่ออธิบายใหบรรดามิตรชาวตางประเทศผูตองการจะ
ทราบ เขาใจไดถึงหลักธรรมบางประการในพระพุทธศาสนา จึงทรง
อาราธนาพระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ใหเรียบ
เรีย งเรื่อ ง “พระพุ ท ธเจ า ทรงสั่ ง สอนอะไร” ในแนวความโดยพระ
ประสงค ใ นพากย ภ าษาไทย และทรงอาราธนาให พ ระขนฺ ติ ป าโล
(Laurence R.C. Mills) วัดบวรนิเวศวิหาร กับพระนาคเสโน วัด
เบญจมบพิตร แปลเปนภาษาอังกฤษขึ้นกอน และโปรดใหพระยาศรี
วิ ส ารวาจา พั น ตํ า รวจโทเอ็ จ ณ ป อ มเพ็ ช ร และนายจอห น โบล
แฟลด ตรวจแปลเรียบเรียงขึ้นอีกโดยตลอด จนเปนที่พอพระหฤทัย
ในพากยภาษาอังกฤษแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดใหจัดพิมพขึ้น
เนื่ อ งในวาระดิ ถี ค ล า ยวั น ประสู ติ วั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๑๐

วังสระปทุม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๐
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พระพุทธเจ
ธ าทรงงสั่งสอนอะไร
เมื่อกอนพุ
น ทธศักราชช ๘๐ ป ไดมีมหาบุรุษทานหนึ่งเกิกิดขึ้นมา
ในโลลก เปนโอรรสของพระเเจาสุทโธทนนะ และพรระนางสิริมหามายา
ห
แหงกรุ
ก งกบิลพัสดุ
ส  สักกชนนบท ซึ่งบัดนี
ด ้อยูในเขตตประเทศเนนปาล มี
พระนนามวา “สิทธั
ท ตถะ” ตอมาอีก ๓๕ ป พระสิทธัตถะไดตรััสรูธรรม
ได พ ระนามตาามความต รั ส รู ว า “พพุ ท ธะ” ซึ่ งงไทยเราเ รี ย กว า
ไ ท รงประะกาศพระธธรรมที่ ไ ด ตรั
ต ส รู แ ก
“พระะพุ ท ธเจ า ” พระองค ได
ประชชาชน จึงเกิกิดพระพุทธศาสนา
ธ
(คํคําสั่งสอนขอองพระพุทธะ)
ธ และ
บริษัท ๔ คือ ภิกษุ (สามเณ
ณร) ภิกษุณี
ณี (สามเณรีร) อุบาสก อุอบาสิกา
ขึ้ น ในนโลกจํ า เดิดิ ม แต นั้ น บั ด นี้ ในเมื องไทยมี แ ตต ภิ ก ษุ (สาามเณร)
อุบาสสก อุบาสิกา
ก ภิกษุนั้น คือ ชายผูผูถือบวช ปปฏิบัติพระวิวินัยของ
ภิกษุ สามเณรนันั้น คือ ชายผูมีอายุยังไม
ไ ครบ ๒๐ ป หรือแมอายุ
อ เกิน
๒๐ ป แ ล ว เข ามาถื
า อ บว ช ปฏิ บั ติ สิสิ ก ขาของ สามเณร อุ บ าสก
อุบาสิสิกานั้น คือ คฤหัสถชายหญิง ผูนันบถือพระรัรัตนตรัยเปนสรณะ
(ที่พึ่ง)
ง และปฏิบับัติอยูในศีลสําหรับคฤหหัสถ บัดนี้ มีคําเรียกชชายหญิง
ทั้งเด็ด็กทั้งผูใหญ
ญ ผูประกาศศตนถึงพระะพุทธเจา พพรอมทั้งพรระธรรม
พระสสงฆเปนสรรณะวา “พุทธมามกะ”
ท
“พุทธมามิกา” แปลวา “ผูนับ
ถือพระพุทธเจาวาเปนพระะของตน” พระพุ
พ ทธศาสนาไดแผออกจาก
อ
ประเทศถิ่นที่เกิดไปในประเ
ด
เทศตาง ๆ ในโลก
ใ
หลักเคารรพสูงสุดในนพระพุทธศาาสนา คือ พพระรัตนตรัย (รัตนะ
๓) ไดดแก พระพุพุทธเจา คือ พระผูตรัสรูพระธรรมแแลวทรงประะกาศสั่ง
สอนตตั้งพระพุทธศาสนาขึ
ธ
้น พระธรรม คือ สัจธรรรม (ธรรม คือความ
จริง) ที่พระพุทธเจาไดตรััสรู และไดทรงประกาาศสั่งสอนเปนพระ
ศาสนนาขึ้น พระสสงฆ คือ หมูมูชนผูไดฟงคํ
ง าสั่งสอน ไดปฏิบัติ และได
แ ร ู
เว็บไซตพระบบรมสารีริกธาตุตุและพระธาตุพระพุ
พ ทธสาวก (www.Relics
(
OfBuddha.co
om)
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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 เชนเดี ยวกับแสดงความเคารพบิดาหรือมารดา หรื อ
ผูใหญของคนอื่นได แตก็คงมีบิดาของตน ฉะนั้นจึงไมขาดจากความ
เปนพุทธศาสนิกชนตลอดเวลาที่ยังนับถือพระรัตนตรัยเปนของตน
เชนเดียวกับเมื่อยังไมตัดบิดาของตนไปรับบิดาของเขามาเปนบิดา
ก็คงเปนบุตรธิดาของบิดาตนอยู หรือเมื่อยังไมแปลงสัญชาติเปนอื่น
ก็คงเปนไทยอยูนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงไมคับแคบ ผูนับถือ
ยอมสังคมกับชาวโลก ตางชาติตางศาสนาไดสะดวก ทั้งไมสอนให
ลบหลูใคร ตรงกันขามกลับใหความเคารพตอผูควรเคารพทั้งปวง
และไมซอนเรนหวงกันธรรมไวโดยเฉพาะ ใครจะมาศึกษาปฏิบัติก็
ไดทั้งนั้นโดยไมตองนับถือกอน ทั้งนี้เพราะแสดงธรรมที่เปดทางให
พิ สู จ น ไ ด ว า เป น สั จ จะ (ความจริ ง ) ที่ เ ป น ประโยชน สุ ข แก ก าร
ดํารงชีวิตในปจจุบัน สัจธรรมที่เปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา คือ
อริยสัจ ๔
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แ า “สัจจะของผูประเสริ
ร ฐ (หรือผูเจริญ)” “สัจจะที่
อริยสัจ แปลว
ผูประะเสริฐพึงรู” “สัจจะที่ทํทําใหเปนผูประเสริ
ป
ฐ” หหรือแปลรววบรัดวา
“สัจจะอย
จ างประะเสริฐ” พึงทํทาความเขขาใจไวกอนนวา มิใชสัจจะตาม
จ
ชอบ ใจของโลกกหรือ ของตตนเอง แตเปน สัจ จะท างปญ ญาโโดยตรง
อริยสัจมี ๔ คือ
๑. ทุ ก ข ได แ ก คววามเกิ ด ค วามแก คววามตาย ซึ่ ง มี เ ป น
ธรรมมดาของชีวิวิต และควาามโศก คว ามระทม ความไม
ค
สบา ยกาย ควาามไม ส บายยใจ ความคัคั บ แคน ใจ ซึ่ ง มี แ ก
ค ความประจวบกับสิ
บ ่งที่ไม
จิตใจจและรางกายเปนครั้งคราว
รั ก ไมม ช อบ ควาามพลั ด พรรากจากสิ่ ง ที่ รั ก ที่ ช อบบ ความ
ปรารรถนาไมสมหวัง กลาวโโดยยอก็คือ กายและใจจนี้เองที่
เปนทุทกขตาง ๆ จะพูดวาชวิ
ชี ตนี้เปนทุกกขตาง ๆ ดัดงกลาว
ก็ได
๒. สมุทัทยั เหตุใหเกิดทุกข ไดแก
แ ตัณหา ความดิ้นรนนทะยาน
อยากกของจิตใจจ คือ ดิ้นรนนทะยานอยยาก เพื่อที่จะได
จ สิ่ง
ปรารรถนาอยากกได ดิ้นรนททะยานอยาากเพื่อจะเปปนอะไร
ตาง ๆ ดิ้นรนทะยานอยากกที่จะไมเปนนในภาวะทีที่ไมชอบ
ตาง ๆ
ณหา ความมดิ้ น รน
๓. นิ โ ร ธ ความดัั บ ทุ ก ข ได แ ก ดั บ ตั ณ
ทะยาานอยากดังกลาว
๔. มรรคค ทางปฏิบับตั ิใหถึงควาามดับทุกข ไไดแก ทางมีมีองค ๘
คือ ความเห็
ค
นชอบ
ช ความ ดําริชอบ ววาจาชอบ การงาน
ก
ชอบ อาชีพชอบบ เพียรพยายามชอบ สสติชอบ ตั้งใจชอบ
ใ
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ไดมีบางคนเขาใจวา พระพุทธศาสนามองในแงราย เพราะ
แสดงใหเห็นแตทุกข และสอนสูงเกินกวาที่คนทั่วไปจะรับได เพราะ
สอนใหดับความดิ้นรนทะยานอยากเสียหมด ซึ่งจะเปนไปยาก เห็น
ว า จะต อ งมี ผู เ ข า ใจดั ง นี้ จึ ง ต อ งซ อ มความเข า ใจไว ก อ นที่ จ ะแจก
อริยสัจออกไป พระพุทธศาสนามิไดมองในแงรายหรือแงดีทั้งสองแต
อยางเดียว แตมองในแงของสัจจะ คือ ความจริง ซึ่งตองใชปญญา
และจิตใจที่บริสุทธิ์ประกอบกันพิจารณา
ตามประวั ติ พ ระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธเจ า มิ ไ ด ท รงแสดง
อริยสัจแกใครงาย ๆ แตไดทรงอบรมดวยธรรมขออื่นจนผูนั้นมีจิตใจ
บริสุทธิ์พอที่จะรับเขาใจไดแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ธรรมขออื่นที่
ทรงอบรมกอนอยูเสมอสําหรับคฤหัสถนั้น คือ ทรงพรรณนาทาน
พรรณนาศีล พรรณนาผลของทานศีล ที่เรียกวาสวรรค (หมายถึง
ความสุขสมบูรณตาง ๆ ที่เกิดจากทานศีล แมในชีวิตนี้) พรรณนา
โทษของกาม (สิ่งที่ผูกใจรักใครปรารถนา) และอานิสงส คือ ผลดี
ของการที่ พ รากใจออกจากกามได เที ย บด ว ยระดั บ การศึ ก ษา
ปจจุบันก็เหมือนอยางทรงแสดงอริยสัจแกนักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย
สวนนักเรียนที่ต่ําลงมาก็ทรงแสดงธรรมขออื่นตามสมควรแกระดับ
พระพุทธเจาจะไมทรงแสดงธรรมที่สูงกวาระดับของผูฟง ซึ่งจะไม
เกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย แตผูที่มุงศึกษาแสวงหาความรู แมจะ
ยั ง ปฏิ บั ติ ไ ม ไ ด ก็ ยั ง เป น ทางเจริ ญ ความรู ใ นสั จ จะที่ ต อบได ต าม
เหตุผล และอาจพิจารณาผอนลงมาปฏิบัติทั้งที่ยังมีตัณหา คือความ
อยากดังกลาวอยูนั่นแหละ ทางพิจารณานั้นพึงมีได เชน ที่จะกลาว
เปนแนวคิด ดังนี้
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๑. ทุ ก ๆ คนปรารถนาสุ ข ไม ต อ งการทุ ก ข แต ทํ า ไม
คนเราจึงยังเปนทุกข และไมสามารถจะแกทุกขของตนเองได บางที
ยิ่ ง แก ก็ ยิ่ ง เป น ทุ ก ข ม าก ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะไม รู เ หตุ ผ ลตามเป น จริ ง ว า
อะไรเปนเหตุของทุกข อะไรเปนเหตุของสุข ถาไดรูแลวก็จะแกได
คือ ละเหตุที่ใหเกิดทุกข ทําเหตุที่ใหเกิดสุข อุปสรรคที่สําคัญอันหนึ่ง
ก็คือ ใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไป จึงตองเกิด
เดือดรอน
๒. ที่ พู ด กั น ว า ตามใจตนเองนั้ น โดยที่ แ ท ก็ คื อ ตามใจ
ตัณ หาคื อ ความอยากของใจ ในขั้ น โลก ๆ นี้ ยั ง ไม ตอ งดั บ ความ
อยากใหหมด เพราะยังตองอาศัยความอยาก เพื่อสรางโลกหรือสราง
ตนเองใหเจริญ ต อ ไป แตก็ ตอ งมีก ารควบคุมความอยากใหอ ยู ใน
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 ตองใหหลั บ ซึ่งเปน การพั กทางรางกาย จิ ต ใจก็ ตอ งมี เวลาที่
ปลอยใหวาง ถาจิตใจยังมุงคิดอะไรอยูไมปลอยความคิดนั้นแลวก็
หลับไมลง ผูที่ตองการมีความสุขสนุกสนานจากรูป เสียงทั้งหลาย
เช น ชอบฟ ง ดนตรี ที่ ไ พเราะ หากจะถู ก เกณฑ ใ ห ต อ งฟ ง อยู น าน
เกินไป เสียงดนตรีที่ไพเราะที่ดังจอหูอยูนานเกินไปนั้น จะกอใหเกิด
ความทุกขอยางยิ่ง จะตองการหนีไปใหพน ตองการกลับไปอยูกับ
เว็บไซตพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก (www.RelicsOfBuddha.com)
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ภาวะที่ปราศจากเสียง คือ ความสงบ จิตใจของคนเราตองการความ
สงบดังนี้อยูทุกวัน วันหนึ่งเปนเวลาไมนอยนี้คือความสงบใจ กลาว
อีกอยางหนึ่งก็คือ ความสงบความดิ้นรนทะยานอยากของใจซึ่งเปน
ความดับทุกขนั่นเอง ฉะนั้นถาทําความเขาใจใหดีวา ความดับทุกขก็
คือความสงบใจ ซึ่งเปนอาหารใจที่ทุก ๆ คนตองการอยูทุกวัน ก็จะ
คอยเขาใจในขอนิโรธนี้ขึ้น
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
สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ หรือเห็น
เหตุผ ลตามเป น จริ ง แม โดยประการที่ ผ อ นพิ จ ารณาลง
ดังกลาวมาโดยลําดับ
(๑)

สั ม มาสั ง กั ป ปะ ความดํ า ริ ช อบ คื อ ดํ า ริ หรื อ คิ ด
ออกจากสิ่งที่ผูกพันใหเปนทุกข ดําริในทางไมพยาบาทมุง
ราย ดําริในทางไมเบียดเบียน
(๒)
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สัมมาวาจา วาจาชอบ แสดงในทางเวน คือ เวนจาก
พูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด ใหแตกราวกัน เวนจากพูดคํา
หยาบราย เวนจากพูดเพอเจอไมเปนประโยชน
(๓)

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แสดงในทางเวน คือ
เวนจากการฆา การทรมาน เวนจากการลัก เวนจากการ
ประพฤติผิดในทางกาม
( ๔)

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเวนจากมิจฉาอาชีวะ
(อาชีพผิด) สําเร็จชีวิตดวยอาชีพที่ชอบ

( ๕)

สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ คือ เพียรระวัง
บาปที่ ยั ง ไม เ กิ ด มิ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น เพี ย รละบาปที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว
เพี ย รทํ า กุ ศ ลที่ ยั ง ไม เ กิ ด ให เ กิ ด ขึ้ น เพี ย รรั ก ษากุ ศ ลที่
เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อม แตใหเจริญยิ่งขึ้น
(๖)

สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกไปในที่ตั้งของสติที่ดี
ทั้งหลาย เชน ในสติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

( ๗)

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ คือ ทําใจใหเปนสมาธิ (ตั้ง
มั่นแนวแน) ในเรื่องที่ตั้งใจจะทําในทางที่ชอบ

(๘)
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มรรคมี อ งค ๘ นี้ เปน ทางเดี ยว แตมี อ งคป ระกอบเป น ๘
และยอลงไดในสิกขา (ขอที่พึงศึกษาปฏิบัติ) คือ
ศีลสิกขา สิกขา คือ ศีล ไดแกวาจาชอบ การงานชอบ อาชีพ
ชอบ พู ด โดยทั่ ว ไป จะพู ด จะทํ า อะไรก็ ใ ห ถู ก ชอบอย า ให ผิ ด จะ
ประกอบอาชี พ อะไรก็ เ ช น เดี ย วกั น ถ า ยั ง ไม มี อ าชี พ เช น เป น
นักเรียนตองอาศัยทานผูใหญอุปการะ ก็ใหใชทรัพยที่ทานใหมาตาม
สวนที่ควรใช ไมใชอยางสุรุยสุรายเหลวแหลก ศึกษาควบคุมตนเอง
ใหงดเวนจากความคิดที่จะประพฤติตนที่จะเลี้ยงเพื่อนไปในทางที่
ผิดที่ไมสมควร
จิตตสิกขา สิกขา คือ จิต ไดแก เพียรพยายามชอบ ระลึก
ชอบ ตั้งใจชอบ พูดโดยทั่วไป เรื่องจิตของตนเปนเรื่องสําคัญ ตอง
พยายามฝกฝน เพราะอาจฝกไดโดยไมยากดวย แตขอใหเริ่ม เชน
เริ่ ม ฝ ก ตั้ ง ความเพี ย ร ฝ ก ให ร ะลึ ก จดจํ า และระลึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ เ ป น
ประโยชน และใหตั้งใจแนวแน สิกขาขอนี้ใชในการเรียนไดเปนอยาง
ดี เพราะการเรียนจะตองมีความเพียร ความระลึก ความตั้งใจ
ปญญาสิกขา สิกขา คือ ปญญา ไดแก เห็นชอบ ดําริชอบ
พู ด โดยทั่ ว ไป มนุ ษ ย เ จริ ญ ขึ้ น ก็ ด ว ยป ญ ญาที่ พิ จ ารณา และลง
ความเห็ น ในทางที่ ถู ก ที่ ช อบ ดํ า ริ ช อบ ก็ คื อ พิ จ ารณาโดยชอบ
เห็นชอบ ก็คือลงความเห็นที่ถูกตอง นักเรียนผูศึกษาวิชาการตาง ๆ
ก็ มุ ง ให ไ ด ป ญ ญาสํ า หรั บ ที่ จ ะพิ นิ จ พิ จ ารณาและลงความเห็ น โดย
ความถูกชอบ ตามหลักแหงเหตุผลตามเปนจริง และโดยเฉพาะควร
อบรมปญญาในไตรลักษณและปฏิบัติพรหมวิหาร ๔
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หมายถึง ลักษณะที่ทั่วไปแกสังขารทั้งปวง คือ อนิจจะ ทุกขะ
อนัตตา
อนิจจะ ไมเที่ยง คือไมดํารงอยูเปนนิตยนิรันดร เพราะเมื่อ
เกิดมาแลวก็ตองดับในที่สุด ทุก ๆ สิ่งจึงมีหรือเปนอะไรขึ้นมาแลว ก็
กลับไมมี เปนสิ่งที่ดํารงอยูชั่วคราวเทานั้น
ทุกขะ ทนอยูคงที่ไมได ตองเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 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 แตต ามที่เปนจริ งหาได เป น
เชนนั้นไม
๒. บั ง คั บ ให สิ่ ง ต า ง ๆ รวมทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจไม ใ ห
เปลี่ยนแปลงตามความตองการไมได เชน บังคับใหเปน
หนุมสาวสวยงามอยูเสมอไมได บังคับใหภาวะของจิตใจ
ชุมชื่นวองไวอยูเสมอไมได
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๓. สําหรับผูที่ไดปฏิบัติไปไดจนถึงขั้นสูงสุด เห็นสิ่งตาง ๆ
รวมทั้งรางกายและจิตใจเปนอนัตตา ไมใชตัวตนทั้งสิ้น
แลว ตัวตนจะไมมี ตามพระพุทธภาษิตที่แปลวา “ตนยอม
ไมมีแกตน” แตก็ยังมีผูรูซึ่งไมยึดมั่นอะไรในโลก ผูรูนี้เมื่อ
ยั ง มี ชี วิ ต อยู ก็ ส ามารถปฏิ บั ติ สิ่ ง ต า ง ๆ ให เ ป น ไปตาม
สมควรแกสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยเที่ยงธรรมลวน ๆ
(ไมมีกิเลสเจือปน)

¾ÃËÁÇiËÒÃ 4
คื อ ธรรมสํ า หรั บ เป น ที่ อ าศั ย อยู ข องจิ ต ใจที่ ดี มี ๔ ข อ
ดังตอไปนี้
๑. เมตตา ความรั ก ที่ จ ะให เ ป น สุ ข ตรงกั น ข า มกั บ ความ
เกลียดที่จะใหเปนทุกข เมตตาเปนเครื่องปลูกอัธยาศัย
เอื้ออารี ทําใหมีความหนักแนนในอารมณ ไมรอนวูวาม
เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความรู สึ ก เป น มิ ต ร ไม เ ป น ศั ต รู ไม
เบี ย ดเบี ย นใคร แม สั ต ว เ ล็ ก เพี ย งไหน ให เ ดื อ ดร อ น
ทรมานดวยความเกลียด โกรธ หรือสนุกก็ตาม
๒. กรุณา ความสงสารจะชว ยใหพนทุ กข ตรงกั นขามกับ
ความเบียดเบียน เปนเครื่องปลูกอัธยาศัยเผื่อแผเจือจาน
ช ว ยผู ที่ ป ระสบทุ ก ข ย ากต า ง ๆ กรุ ณ านี้ เ ป น พระคุ ณ
สํ า คั ญ ข อ หนึ่ง ของพระพุ ท ธเจ า เป น พระคุณ สํ าคั ญ ข อ
หนึ่งของพระมหากษัตริย และเปนคุณขอสําคัญของทาน
ผูมีคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดา เปนตน

12

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

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความไดดีของผูอื่น ตรงกัน
ขา มกั บ ความริ ษ ยาในความดี ข องเขา เป น เครื่ อ งปลู ก
อัธยาศัยสงเสริมความดี ความสุข ความเจริญของกันและ
กัน
๔. อุ เ บกขา ความวางใจเป น กลาง ในเวลาที่ ค วรวางใจ
ดังนั้น เชน ในเวลาที่ผูอื่นถึงความวิบัติ ก็วางใจเปนกลาง
ไมดีใจวาศัตรูถึงความวิบัติ ไมเสียใจวาคนที่รักถึงความ
วิบัติ ดวยพิจารณาในทางกรรมวา ทุก ๆ คนมีกรรมเปน
ของตน ตองเปนทายาทรับผลของกรรมที่ตนไดทําไวเอง
ความเพงเล็งถึงกรรมเปนสําคัญดังนี้ จนวางใจลงในกรรม
ได ย อ มเป น เหตุ ถ อนความเพ ง เล็ ง บุ ค คลเป น สํ า คั ญ นี้
แหละเรียกวา อุเบกขา เปนเหตุปลูกอัธยาศัยใหเพงเล็ง
ถึ ง ความผิ ด ถู ก ชั่ ว ดี เ ป น ข อ สํ า คั ญ ทํ า ให เ ป น คนมี ใ จ
ยุติธรรมในเรื่องทั่ว ๆ ไปดวย
ธรรม ๔ ข อ นี้ ควรอบรมให มี ใ นจิ ต ใจด ว ยวิ ธี คิ ด แผ ใ จ
ประกอบดวยเมตตา เปนตน ออกไปในบุคคลและในสัตวทั้งหลาย
โดยเจาะจง และไมเจาะจงคือทั่วไป เมื่อหัดคิดอยูบอย ๆ จิตใจก็จะ
อยูกับธรรมเหลานี้บอยเขาแทนความเกลียด โกรธ เปนตน ที่ตรงกัน
ขาม จนถึงเปนอัธยาศัยขึ้น ก็จะมีความสุขมาก
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ได มี ภ าษิ ต กล า วไว แปลว า “นิ พ พานเป น บรมสุ ข คื อ สุ ข
อย า งยิ่ ง ” นิ พ พาน คื อ ความละตั ณ หาในทางโลกและทางธรรม
ทั้งหมด ปฏิบัติโดยไมมีตัณหาทั้งหมด คือ การปฏิบัติถึงนิพพาน
ไดมีผูกราบทูลพระพุทธเจาวา “ธรรม” (ตลอดถึง) “นิพพาน”
ที่วา “เปนสนฺทิฏฐิโก อันบุคคลเห็นเอง” นั้นอยางไร? ไดมีพระพุทธ
ดํ ารั ส ตอบโดยความวาอย างนี้ คือ ผู ที่มี จิ ต ถู ก ราคะ โทสะ โมหะ
ครอบงําเสียแลว ยอมเกิดเจตนาความคิดเพื่อเบียดเบียนตนบาง
ผูอื่นบาง ทั้งสองฝายบาง ตองไดรับทุกขโทมนัสแมทางใจ เมื่อเกิด
เจตนาขึ้นดังนั้น ก็ทําใหประพฤติทุจริตทางไตรทวาร คือ กาย วาจา
ใจ และคนเชนนั้นยอมไมรูประโยชนตนประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้ง
สองตามเปนจริง แตวาเมื่อละความชอบ ความชัง ความหลงเสียได
ไม มี เ จตนาความคิ ด ที่ จ ะเบี ย ดเบี ย นตนและผู อื่ น ทั้ ง สองฝ า ย ไม
ประพฤติ ทุ จ ริ ต ทางไตรทวาร รู ป ระโยชน ต นประโยชน ผู อื่ น
ประโยชน ทั้ง สองตามเป น จริง ไม ต อ งเป น ทุ ก ขโ ทมนั ส แมด ว ยใจ
“ธรรม (ตลอดถึง) นิพพาน” ที่วา “เห็นเอง” คือ เห็นอยางนี้ ตามที่
ตรัส อธิ บ ายนี้ เห็น ธรรมก็ คื อ เห็น ภาวะหรื อ สภาพแห ง จิ ต ใจของ
ตนเอง ทั้งในทางไมดีทั้งในทางดี จิตใจเปนอยางไรก็ใหรูอยางนั้น
ตามเปนจริง ดังนี้เรียกวา เห็นธรรม ถามีคําถามวาจะไดประโยชน
อยางไร? ก็ตอบไดวา ไดความดับทางใจ คือ จิตใจที่รอนรุมดว ย
ความโลภ โกรธ หลงนั้น เพราะมุงออกไปขางนอก หากไดนําใจกลับ
เขามาดูใจเองแลว สิ่งที่รอนจะสงบเอง และใหสังเกตจับตัวความสงบ
นั้นใหได จับไวใหอยูเห็นความสงบดังนี้ คือ เห็นนิพพาน วิธีเห็น
14
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ธรรม เห็นนิพพาน ตามที่พระพุทธเจาไดตรัสอธิบายไว จึงเปนวิธี
ธรรมดาที่คนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติได ตั้งแตขั้นธรรมดาต่ํา ๆ
ตลอดถึงขั้นสูงสุด
อริ ย สั จ ไตรลั ก ษณ และนิ พ พาน “เป น สั จ ธรรม” ที่
พระพุ ท ธเจ า ได ต รั ส รู และได ท รงแสดงสั่ ง สอน (ดั ง แสดงในปฐม
เทศนาและในธรรมนิยาม) เรียกไดวาเปน “ธรรมสัจจะ” สัจจะทาง
ธรรมเป น วิ สั ย ที่ พึ ง รู ไ ด ด ว ยป ญ ญา อั น เป น ทางพ น ทุ ก ข ใ น
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 แมศีลกั บวิ นัยบัญญั ติทั้งหลายก็เชนเดียวกั น ฉะนั้นแมจ ะ
ปฏิบัติอยูเพื่อความพนทุกขทางจิตใจตามหลักธรรมสัจจะ สวนทาง
กายและทางสั ง คม ก็ ต อ งปฏิ บั ติ อ ยู ใ นธรรมตามโลกสั จ จะ
ยกตัวอยางเชน บัดนี้ตนอยูในภาวะอันใด เชน เปนบุตรธิดา เปน
นักเรียน เปนตน ก็พึงปฏิบัติธรรมตามควรแกภาวะของตนและควร
พยายามศึกษานํ า ธรรมมาใช ป ฏิ บัติ แกป ญ หาที่เกิดขึ้น ประจํ าวั น
พยายามใหมีธรรมในภาคปฏิบัติขึ้นทุก ๆ วัน ในการเรียน ในการ
ทํางาน และในการอื่น ๆ เห็นวา ผูปฏิบัติดังนี้จะเห็นเองวา ธรรมมี
ประโยชนอยางยิ่งแกชีวิตอยางแทจริง
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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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WHAAT DID THE BUUDDHA TEACH?
T
?

1

Also called
c
“Dharrma”
from the
t Sanskrit.

Eighty years
y
beforre the com
mmencemennt of the Buddhist
B
m was boorn into thee world. HHe was thee son of
Era, a great man
King Suddhodaana and Queen
Q
Siri Maha Maya of Kapilavastu
of thhe Sakka country
c
whhich is now within tthe boundaaries of
Nepaal. His naame was “Siddhatta”. Thirty--five yearss later,
Princce Siddhaatta attained Supreme Enlightenmennt and
thereeafter becaame knowwn as the “Enlightenned One” or the
“Lordd Buddha”” as he iss called inn Thai. He proclaim
med his
“Dhaamma”1 or Universal Truth to the peoplee; and theereafter,
the Buddhist
B
r
religion
(the Teachings of the Buddha) and
a the
Budddhist comm
munity of disciples came intoo existencce. The
comm
munity waas compossed of bhhikkus or monks (inncluding
samaaneras or male novvices), bhhikkunis orr nuns (inncluding
samaaneris or female
f
novvices), upasakas or m
male lay foollowers
and upasikas or
o female lay followeers. At present, in Thhailand,
a novices, upasaakas or Buddhist
B
we have onlyy monks and
men and uppasikas or Buddhist laaywomen. A monk iss a man
laym
who has been ordained and condducts himseelf in accoordance
with the preceppts laid doown for a monk.
m
A novice is a person
undeer or over 20 years of age who has beeen ordainned and
condducts himsself in accoordance with
w the prrecepts laidd down
for a novice. A Buddhist layman orr laywoman is one who
w has
takenn refuge inn the Triplee Gem, i.e. the Buddhha, the Dhamma
เว็บไซตพระบบรมสารีริกธาตุตุและพระธาตุพระพุ
พ ทธสาวก (www.Relics
(
OfBuddha.co
om)
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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
20
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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.
22
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“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.”

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
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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
24
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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
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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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(2) Sammasan
S
nkappa orr Right Inntention, meaning
m
intentionn to be freee from all
a bonds of Dukkhaa. Such
intentionn should be free from
f
revenge, hatreed and
harmfulnness.
(3) Sammavac
S
ca or Right
R
Sppeech, meaning
m
abstinennce from lyying; from tale-bearin
t
g and vicioous talk
that cauuse discorrd; from harsh
h
langguage; annd from
vain, irreesponsible and foolissh talk.
S
mmanta or
o Right Action, meaning
m
(4) Sammakam
avoidancce of killing and torturingg, of theeft and
misapprropriation and
a of adulltery.
(5) Sammaajiv
S
va or Right
R
Livelihood, meaning
m
rejectionn of wrongg means of livelihood and livving by
right meeans
(6) Sammavay
S
yama or Riight Effort, meaning effort
e to
avoid thhe arising of evil; effort
e to ovvercome evil
e and
demeritoorious states that haave alreadyy arisen; effort
e to
develop good andd beneficiaal states off mind, and effort
to mainttain them when
w they have ariseen.
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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 selfinterest 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.

30

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

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

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 willactions. 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.
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