Morals By Buddhadasa

1.การเรี ยนรู ้ (Learning)
-Knowing everything is useless unless knowing one’s self.
(รู ้อะไรร้อยแปด แต่ยงั ไม่รู้จกั ตนเอง นี่เรี ยกว่ายังไม่รู้)
-Once we have learned and understood ourselves life is peaceful
(ถ้าเราเรี ยนรู ้ เราเข้าใจแล้ว ชีวติ นี้เป็ นสุข)
-Not sticking in the already possessed knowledge is the real knowledge.
(มีความรู ้อะไรแล้วไม่ติดอยูใ่ นความรู ้น้ นั “นี่คือความรู ้”)
-Make your time precious by gaining more knowledge.
(จงใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ ด้วยการหาความรู ้ใส่สมอง)
-Any development is useless without mind development
(การพัฒนาอะไรๆ ถ้าไม่พฒั นาจิตใจคนแล้ว มันไปไม่รอด)
-Do not believe in anything before realizing it yourself.
(อย่าเชื่ออะไร ก่อนที่เราจะเอาไปคิด ให้เข้าใจด้วยตนเอง)
-Keep yourself awaken and freshen.
(จงปลุกตนเอง เสกตนเองอยูเ่ สมอ)
-To gain more and more knowledge is a crucial matter of life.
(หมัน่ แสวงหาวิชชาใส่ตวั เป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับชีวติ )
-Dharma study is the key to solve life problems.
(การศึกษาธรรมะช่วยให้เรามี เครื่ องมือสาหรับแก้ปัญหาชีวติ )

2. ปล่อยวาง (Let it go)
-Nature is fairness and always be.
(ธรรมชาติเป็ นสิ่งยุติธรรม เป็ นสิ่งที่อยูอ่ ย่างนั้นตลอดเวลา)
-Nothing sees to your need.
(ไม่มีอะไร เป็ นไปตามที่เราต้องการ)
-All are up to rules of nature.
(ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ)
-Ordinarily everything must be in its own way.
(ธรรมดาทุกสิ่ง ย่อมเป็ นเช่นนั้นเอง)
-Everything is a mixture, no purity. Lacking any of its portions, it can’t exist.
(สิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็ นของผสมไม่มีเนื้อแท้ ส่วนผสมขาดตกบกพร่ อง มันก็ทรงอยูไ่ ม่ได้)
-What belongs to you may not be with you forever.
(เรามีอะไรก็อย่าไปคิดว่า มันจะอยูก่ บั เราตลอดไป)
-Today this thing is with you but later it may be away from you.
(สิ่งนี้ วันนี้มนั อยูก่ บั เรา แต่ในเวลาต่อไป มันอาจจะไม่อยูก่ บั เราก็ได้)
-The more concerning with anything the more suffering with it.
(มีความยึดถือในเรื่ องอะไรมาก ก็ตอ้ งมีความทุกข์ในเรื่ องนั้นมาก)
-Seizing either anyone or anything is passion.
(ความยึดถือ ไม่วา่ สิ่งใดๆ เป็ นไปเพือ่ กิเลสทั้งนั้น)
-Today you are with me. Tomorrow you may not.
(วันนี้เจ้าอยูก่ บั ฉัน วันพรุ่ งนี้...ไม่แน่)

3. สร้างสุข (Creating Happiness)
-The real happiness is the state without suffering.
(สุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดบั ไป)
-What is happiness ? It is the reduction of suffering.
(สุขนั้นคืออะไรเล่า สุขนั้นคือทุกข์ที่ลดลง)
-One can find happiness from what causes suffering.
(หาความสุขได้ จากสิ่งที่เป็ นทุกข์)
-The real happiness is living adequately and sufficiently.
(ความสุขที่แท้ คือ การมีชีวติ อยูก่ บั ความพอดี)
-The real happiness is the peaceful mind without desire.
(ความสุขที่แท้ คือ จิตสงบ จิตสว่างจากกิเลส)
-The permanent happiness does not depend on attraction or motivation.
(ความสุขที่ถาวร ไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องล่อ เครื่ องจูงใจ)
-Peacefulness is the state of happiness within the mind.
(ความสงบ เป็ นสุขอยูใ่ นใจ)
-Those who create peace are happy.
(ผูก้ ระทาความสงบ ย่อมเป็ นสุข)
-Happiness based on materials is unstable and easily changeable: practicing Dharma leads to real
happiness in life.
(สุขที่อาศัยไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนง่าย การปฏิบตั ิธรรม ย่อมเป็ นเหตุให้เกิดความสุขในชีวติ อย่าง
แท้จริ ง)
-We are happy because of our own doings, We also suffer because of our own doings.
(เราเป็ นสุขเพราะตัวเราทา เราเป็ นทุกข์เพราะตัวเราทา)

4. เข้าใจทุกข์ ( Understand Suffering )
-Suffering comes from our own thoughts.
(ทุกข์เกิดที่ความคิด)
-Suffering comes from the inexperienced.
(ทุกข์ เกิดจากการไม่รู้เท่าทัน)
-Suffering comes from the incapability of thinking. If one can think effectively, he will live
happily.
(ทุกข์เพราะคิดไม่เป็ น ถ้าคิดเป็ นแล้วจะมีความสบายใจ)
-Learn to focus to the suffering and live happily.
(มองทุกข์ให้เห็น จึงเป็ นสุข)
-We are suffered because we are lack of apologies.
(เราเป็ นทุกข์ เพราะเราขาดการให้อภัย)
-We are suffered because we misunderstand that everything lasts forever.
(เราเป็ นทุกข์ เพราะเรานึกว่า มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย)
-To get and to lose always comes together just as to be full and to be empty.
(มันเป็ นของคูก่ นั การมี การไม่มี มันก็คกู่ นั )
-We will never decide to be away from the suffering unless we touch it.
(ถ้าไม่เห็นความทุกข์แล้ว ก็ไม่คิดจะหลีกทุกข์)
-A mind without the wisdom is suffered
(ถ้าจิตยังไม่ถึงปั ญญา เราก็ยงั มีความทุกข์)
-Suffering is the great lesson of life. It provokes us to move on.
(ความทุกข์ เป็ นบทเรี ยนที่ประเสริ ฐของชีวติ เป็ นเหตุกระตุน้ เตือน ให้กา้ วไปข้างหน้า)
-If we realize that suffering hurts us, do not give it to the others.
(ถ้ารู ้วา่ ความทุกข์ไม่เป็ นที่พอใจของเรา เราก็อย่าให้ทุกข์น้ นั แก่ใครเป็ นอันขาด)
-Unless a man sees suffering existing in the happiness, he will be drunk in the happiness.
(คนเราถ้าไม่เห็นความทุกข์ในความสุข ก็จะหลงในความสุข)
-We can never force anything happen as we wish. Try to understand the way of nature, and then
we will be peaceful.
(จะไปบังคับอะไรให้ได้ดงั่ ใจเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติวา่ เป็ นเช่นนั้น ธรรมดาใจเราจะไม่ทุกข์)

5. สุขด้วยการให้ ( Happiness Caused by Giving )
-The mind with the thought of giving is more pleasant than that with the thought of taking.
(จิตที่คิดจะให้ สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา)
-One’s mind must not be focused on “taking”, but rather on “giving”.
(อย่าคิดในเรื่ อง “เอา” ให้คิดในเรื่ อง “ให้”)
-Happiness is not far away if we know how to give and share with each other.
(ความสุขอยูไ่ ม่ไกล ถ้าเราให้กนั และกัน)
-Giving is receiving. Taking is receiving nothing.
(การไม่ให้ คือ การไม่ได้อะไร)
-The more you give, the more you get.
(ยิง่ ให้ ยิง่ ได้)
-If we are happy, we must let others be also happy. If we are comfortable, we must let others be
also comfortable.
(เราสุขให้คนอื่นสุขด้วย เราสบายก็ให้คนอื่นสบายด้วย)
-Don’t seek happiness on others’ suffering.
(อย่าแสวงหาความสุข บนความทุกข์ยากของบุคคลอื่น)
-Everybody must work for “giving” but not far satisfying one’s desire or gaining something.
(ทุกคนต้องทางานเพือ่ “ให้” อย่าทางานเพือ่ หวัง เพือ่ มี)
-We are born into this world to help and enhance each other to achieve the desired happiness and
full development.
(เราเกิดมาเพือ่ ช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์กนั ให้มีความสุขความเจริ ญสมปราถนา)
-In seeking happiness, one must not think only of oneself, but also think of others so that both
we and they achieve happiness.
(การหาความสุข อย่าคานึงถึงเฉพาะตนเอง แต่จงคานึงถึงเพือ่ นร่ วมโลกด้วย ให้ เรา-เขา สุขไป
ด้วยกัน)

6. ละกิเลสในใจ ( Get Rid of the Passion in Mind )
-To possess, to belong to, and to be are the happiness that can never last.
(การได้ การมี การเป็ น ทาให้เกิดความเพลิดเพลินชัว่ คราว)
-The passion deserved to be killed is in our minds. We must get rid of it greediness and
angriness, then we will be peaceful
(กิเลสที่ควรฆ่า อยูท่ ี่ตวั เรา ฆ่ามันเสีย คือ “ฆ่าความโลภ ฆ่าความโกรธ” แล้วเราก็สบาย)
-We must fight with the devil tempting our mind every time.
(เราต้องต่อสูก้ บั ธรรมชาติฝ่ายต่า ที่มารบกวนจิตใจเราตลอดเวลา)
-A man who has a good life must live with conquer to the devil mind.
(คนที่เราจะมีชีวติ อยูอ่ ย่างดีน้ นั ต้องอยูอ่ ย่างชนะ ชนะต่อธรรมชาติฝ่ายต่า)
-To look at others’ mistakes can increase those of one’s own.
(ผูด้ ูความผิดของคนอื่น ทาให้ความผิดของตนเจริ ญขึ้น)
-The fake happiness is the one of the objects.
(ความสุขจอมปลอม คือ ความสุขที่เกิดจากวัตถุ)
-Admiration and fortune are just the cover of our minds. If we cling to them, we can never be
free from the suffering and troubles.
(เพราะลากสักการะ เป็ นเครื่ องหุม้ ห่อจิตใจ มัวเมาอยูใ่ นเรื่ องสักการะเหล่านั้น จึงไม่พน้ จากความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน)
-Strip of the possessions as the snake sloughs.
(จงทิ้งกิเลส ให้เหมือนงูทิ้งคราบ)
-Do not allow the passion over you because it is no good.
(อย่าทาอะไรตามใจกิเลส เพราะกิเลสไม่เคยปรานีใคร)
-Keep reminding yourself about what you are trying to free from.
(เราจะละอะไร จะเลิกอะไร ก็ตอ้ งเตือนตัวเองไว้ทุกลมหายใจ)

7. ใฝ่ เมตตา ( Be Kind, Always )
-What we want, others do too.
(เมื่อเราต้องการอะไร คนอื่นเขาก็ตอ้ งการอย่างนั้น)
-If we want happiness, we must help others to be happy.
(เมื่อเราต้องการความสุข ก็ตอ้ งช่วยให้คนอื่นเป็ นสุข)
-We must keep in mind that other people’s happiness is ours.
(ให้เห็นความสุขของเพือ่ นมนุษย์ เหมือนกับความสุขของตนเอง)
-Those who want to harm others, they put themselves in distress.
(คิดเบียดเบียนเขามันเป็ นทุกข์ คิดเมตตาเขาเราเป็ นสุข)
-Those who are kind-hearted, are always happy while awake and asleep.
(บุคคลทีม่ ีเมตตานั้น หลับเป็ นสุข ตื่นเป็ นสุข)
-The world will survive with love, and will be destroyed with hatred.
(โลกอยูไ่ ด้ดว้ ยความรัก โลกถูกทาลายเพราะความเกลียดชัง)
-Love and kindness are man’s best tools.
(ความรักความเมตตา เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุด)
-Those who are always kind to others, have no enemies.
(คนผูม้ ีใจ ประกอบด้วยเมตตาที่กว้างขวาง ย่อมไม่มีศตั รู )
-Teachers never die, they will always remain in their students’ mind.
(คนที่เป็ นครู จะไม่มีวนั ตาย จะอยูใ่ นความทรงจาของศิษย์ตลอดเวลา)

8. ค้นหาตัวเอง ( Searching for Oneself )
-Keep considering to, warning, and improving yourself.
(หมัน่ พิจารณาตนเอง เตือนตนเอง แล้วแก้ไขตนเอง)
-Without reflecting yourself, you will never see your mistakes.
(ไม่มองตัวเองก็ไม่เห็นโทษของตัวเอง)
-The value of life is at life’s moral.
(คุณค่าของชีวติ อยูท่ ี่คุณธรรม)
-In Buddhism, a man is taught to know himself as well as what is happening to him.
(ธรรมะในพระพุทธศาสนา สอนให้รู้จกั ตัวเอง ให้รู้จกั สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง)
-Keep reminding yourself that “time is passing and what you are doing” so that you can make
yourself fruitful
(จงเตือนตนอยูเ่ สมอว่า “วันเวลาล่วงไปๆ บัดนี้เราทาอะไรอยู”่ จะได้ใช้ชีวติ ให้เป็ นประโยชน์)
-It is human’s responsibility to destroy the devil in one’s self and others’.
(หน้าที่ของเราทุกคน คือ ต้องทาลายสิ่งชัว่ ร้ายในตัวของเราและบุคคลอื่น)
-Raise your mind up from the devils. Then, raise the others’.
(จงยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น พ้นจากสิ่งชัว่ ร้าย แล้วช่วยเหลือผูอ้ ื่นต่อไป)
-The mind is everything. It’s all in the state of mind.
(สาคัญอยูท่ ี่ใจของเรานัน่ เอง อะไรๆ ก็อยูท่ ี่ใจทั้งนั้น)

9. ไม่หวัน่ เกรงต่อปั ญหา (Do not Fear for problems )
-Being Disengagement with thinking.
(หลุดพ้นด้วยค้นคิด)
-Problems in life conquered by Dharma.
(ปั ญหาชีวติ ต้องพิชิตด้วยธรรมะ)
-Difficult route makes man’s strong path.
(ทางที่ลาบาก เป็ นทางสร้างชีวติ คนให้แกร่ ง)
-People without trouble and struggle will not be great.
(คนเราถ้าไม่มีความลาบาก ไม่มีการต่อสู ้ แล้วมันจะเก่งได้อย่างไร)
-Only deed can make man good or bad.
(การกระทาอย่างเดียว ทาให้คนเราดีก็ได้ ทาให้เราชัว่ ก็ได้)
-When something happened, we should think how it happened.
(เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ควรคิดว่า มันเกิดขึ้นจากอะไร)
-Make suffering as teachers and lessons.
(จงเอาความทุกข์เป็ นครู เอาความทุกข์เป็ นบทเรี ยน)
-Find faulths from yourself, not from others.
(หาผลที่ตวั เอง อย่าไปหาผลจากสิ่งภายนอก)

10. ปั ญญาคือความสาเร็จ (Wisdom Leads to Success)
-Knowing oneself leads to wisdom.
(เกิดปั ญญาเมื่อรู ้จกั ตัวเอง)
-If our action is supported by intelligence,the results will be good.
(ถ้าเรามีสติปัญญาหนุนหลังการกระทา ผลการกระทานั้นย่อมเรี ยบร้อย)
-The one who casts either a spell or magic on your life,surely is you-yourself.
(สิ่งที่จะดลบันดาลชีวติ คนเรา ให้เป็ นไปต่างๆ นานาได้น้ นั จริ งแท้แน่นอนก็คือ “ตัวเราเอง”)
-Having wisdom to protect oneself is having Dharma at heart.
(มีปัญญารักษาตน คือการมีพระประจาใจ)
-Thinking you know not. Stop thinking then you know. Relying on thought then you know.
(คิดเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดจึงรู ้ ได้รู้ แต่ตอ้ งอาศัยความคิดนัน่ แหละจึงรู ้)
-In our lives, anything that happened we have to fight with wisdom. Do not run away.
(ในชีวติ ของเรา อะไรดีๆ ที่เกิดขึ้น “เราต้องต่อสูด้ ว้ ยสติปัญญา” อย่าได้คิดหนี)
-Man can err, if not perfected by wisdom
(คนเราก็ตอ้ งมีผดิ บ้างพลาดบ้าง ถ้ายังไม่สมบูรณ์ดว้ ยสติปัญญา)
-Don’t only grow up by age, grow up by wisdom.
(อย่าเพียงแต่เพิม่ อายุ ต้องเพิม่ ปั ญญาด้วย)
-Knowledge is gained from textbooks. Wisdom is gained from experiences.
(ความรู ้ได้จากตารา ปั ญญาได้จากประสบการณ์)
-Practice Dharma and you will be wise.
(จะเกิดปั ญญาถ้าปฏิบตั ิธรรม)
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