
 
 

Morals By Buddhadasa 
 

 
1.การเรียนรู้ (Learning)  

 
-Knowing everything is useless  unless knowing one’s self. 
(รู้อะไรร้อยแปด แต่ยงัไม่รู้จกัตนเอง น่ีเรียกวา่ยงัไม่รู้) 
-Once we have learned and understood ourselves life is peaceful                                                                                   
(ถา้เราเรียนรู้ เราเขา้ใจแลว้ ชีวติน้ีเป็นสุข) 
-Not sticking in the already possessed knowledge is the real knowledge. 
(มีความรู้อะไรแลว้ไม่ติดอยูใ่นความรู้นั้น “น่ีคือความรู้”) 
-Make your time precious by gaining more knowledge. 
(จงใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ดว้ยการหาความรู้ใส่สมอง) 
-Any development is useless without mind development 
(การพฒันาอะไรๆ ถา้ไม่พฒันาจิตใจคนแลว้ มนัไปไม่รอด) 
-Do not believe in anything before realizing it yourself. 
(อยา่เช่ืออะไร ก่อนที่เราจะเอาไปคิด ใหเ้ขา้ใจดว้ยตนเอง) 
-Keep yourself awaken and freshen. 
(จงปลุกตนเอง เสกตนเองอยูเ่สมอ) 
-To gain more and more knowledge is a crucial matter of life. 
(หมัน่แสวงหาวชิชาใส่ตวั เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับชีวติ) 
-Dharma study is the key to solve life problems. 
(การศึกษาธรรมะช่วยใหเ้รามี เคร่ืองมือส าหรับแกปั้ญหาชีวติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ปล่อยวาง (Let it go) 
 

-Nature is fairness and always be. 
(ธรรมชาติเป็นส่ิงยติุธรรม เป็นส่ิงที่อยูอ่ยา่งนั้นตลอดเวลา) 
-Nothing sees to your need. 
(ไม่มีอะไร เป็นไปตามที่เราตอ้งการ) 
-All are up to rules of nature. 
(ทุกสรรพส่ิง ลว้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติ) 
-Ordinarily everything must be in its own way. 
(ธรรมดาทุกส่ิง ยอ่มเป็นเช่นนั้นเอง) 
-Everything is a mixture, no purity. Lacking any of its portions, it can’t exist. 
(ส่ิงทั้งหลายลว้นแต่เป็นของผสมไม่มีเน้ือแท ้ส่วนผสมขาดตกบกพร่อง มนัก็ทรงอยูไ่ม่ได)้ 
-What belongs to you may not be with you forever. 
(เรามีอะไรก็อยา่ไปคิดวา่ มนัจะอยูก่บัเราตลอดไป)  
-Today this thing is with you but later it may be away from you. 
(ส่ิงน้ี วนัน้ีมนัอยูก่บัเรา แต่ในเวลาต่อไป มนัอาจจะไม่อยูก่บัเราก็ได)้ 
-The more concerning with anything the more suffering with it. 
(มีความยดึถือในเร่ืองอะไรมาก ก็ตอ้งมีความทุกขใ์นเร่ืองนั้นมาก) 
-Seizing either anyone or anything is passion. 
(ความยดึถือ ไม่วา่ส่ิงใดๆ เป็นไปเพือ่กิเลสทั้งนั้น) 
-Today you are with me. Tomorrow you may not. 
(วนัน้ีเจา้อยูก่บัฉนั วนัพรุ่งน้ี...ไม่แน่) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3. สร้างสุข (Creating Happiness) 
 

-The real happiness is the state without suffering. 
(สุขที่แท ้คือ ทุกขท์ี่ดบัไป) 
-What is happiness ? It is the reduction of suffering. 
(สุขนั้นคืออะไรเล่า สุขนั้นคือทกุขท์ี่ลดลง) 
-One can find happiness from what causes suffering. 
(หาความสุขได ้จากส่ิงที่เป็นทุกข)์ 
-The real happiness is living adequately and sufficiently. 
(ความสุขที่แท ้คือ การมีชีวติอยูก่บัความพอดี) 
-The real happiness is the peaceful mind without desire. 
(ความสุขที่แท ้คือ จิตสงบ จิตสวา่งจากกิเลส) 
-The permanent happiness does not depend on attraction or motivation. 
(ความสุขที่ถาวร ไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองล่อ เคร่ืองจูงใจ) 
-Peacefulness is the state of happiness within the mind. 
(ความสงบ เป็นสุขอยูใ่นใจ) 
-Those who create peace are happy. 
(ผูก้ระท าความสงบ ยอ่มเป็นสุข) 
-Happiness based on materials is unstable and easily changeable: practicing Dharma leads to real 
happiness in life. 
(สุขที่อาศยัไม่เที่ยง แปรเปล่ียนง่าย การปฏิบติัธรรม ยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดความสุขในชีวติอยา่ง
แทจ้ริง) 
-We are happy because of our own doings, We also suffer because of our own doings. 
(เราเป็นสุขเพราะตวัเราท า เราเป็นทุกขเ์พราะตวัเราท า) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 4. เขา้ใจทุกข ์( Understand Suffering ) 
 
  -Suffering comes from our own thoughts. 

(ทุกขเ์กิดที่ความคิด) 
-Suffering comes from the inexperienced. 
(ทุกข ์เกิดจากการไม่รู้เท่าทนั) 
-Suffering comes from the incapability of thinking. If one can think effectively, he will live 
happily. 
(ทุกขเ์พราะคิดไม่เป็น ถา้คิดเป็นแลว้จะมีความสบายใจ) 
-Learn to focus to the suffering and live happily. 
(มองทุกขใ์หเ้ห็น จึงเป็นสุข) 
-We are suffered because we are lack of apologies. 
(เราเป็นทุกข ์เพราะเราขาดการใหอ้ภยั) 
-We are suffered because we misunderstand that everything lasts forever. 
(เราเป็นทุกข ์เพราะเรานึกวา่ มนัไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย) 
-To get and to lose always comes together just as to be full and to be empty. 
(มนัเป็นของคูก่นั การมี การไม่มี มนัก็คูก่นั) 
-We will never decide to be away from the suffering unless we touch it. 
(ถา้ไม่เห็นความทุกขแ์ลว้ ก็ไม่คิดจะหลีกทุกข)์ 
-A mind without the wisdom is suffered 
(ถา้จิตยงัไม่ถึงปัญญา เราก็ยงัมีความทุกข)์ 
-Suffering is the great lesson of life. It provokes us to move on. 
(ความทุกข ์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวติ เป็นเหตุกระตุน้เตือน ใหก้า้วไปขา้งหนา้) 
-If we realize that suffering hurts us, do not give it to the others. 
(ถา้รู้วา่ความทุกขไ์ม่เป็นที่พอใจของเรา เราก็อยา่ใหทุ้กขน์ั้นแก่ใครเป็นอนัขาด) 
-Unless a man sees suffering existing in the happiness, he will be drunk in the happiness. 
(คนเราถา้ไม่เห็นความทุกขใ์นความสุข ก็จะหลงในความสุข) 
-We can never force anything happen as we wish. Try to understand the way of nature, and then 
we will be peaceful. 
(จะไปบงัคบัอะไรใหไ้ดด้ัง่ใจเราไม่ไดเ้ขา้ใจธรรมชาติวา่เป็นเช่นนั้น ธรรมดาใจเราจะไม่ทุกข)์ 
 
 



 
5. สุขดว้ยการให ้( Happiness  Caused by  Giving ) 
 

-The mind with the thought of giving is more pleasant than that with the thought of taking. 
(จิตที่คิดจะให ้สบายกวา่จิตที่คิดจะเอา) 
-One’s mind must not be focused on “taking”, but rather on “giving”. 
(อยา่คิดในเร่ือง “เอา” ใหค้ิดในเร่ือง “ให้”) 
-Happiness is not far away  if we know how to give and share with each other. 
(ความสุขอยูไ่ม่ไกล ถา้เราใหก้นัและกนั) 
-Giving is receiving. Taking is receiving nothing. 
(การไม่ให ้คือ การไม่ไดอ้ะไร) 
-The more you give, the more you get. 
(ยิง่ให ้ยิง่ได)้ 
-If we are happy, we must let others be also happy. If we are comfortable, we must let others be 
also comfortable. 
(เราสุขใหค้นอ่ืนสุขดว้ย เราสบายก็ใหค้นอ่ืนสบายดว้ย) 
-Don’t seek happiness on others’ suffering. 
(อยา่แสวงหาความสุข บนความทุกขย์ากของบุคคลอ่ืน) 
-Everybody must work for “giving” but not far satisfying one’s desire or gaining something.  
(ทุกคนตอ้งท างานเพือ่ “ให้” อยา่ท างานเพือ่หวงั เพือ่มี) 
-We are born into this world to help and enhance each other to achieve the desired happiness and 
full development. 
(เราเกิดมาเพือ่ช่วยเหลือกนั สร้างสรรคก์นั ใหมี้ความสุขความเจริญสมปราถนา) 
-In seeking happiness, one must not think only of oneself, but also think of others so that both 
we and they achieve happiness. 
(การหาความสุข อยา่ค  านึงถึงเฉพาะตนเอง แต่จงค านึงถึงเพือ่นร่วมโลกดว้ย ให ้เรา-เขา สุขไป
ดว้ยกนั) 
 
 
 
 
 
 



 
6. ละกิเลสในใจ ( Get Rid of the Passion in Mind ) 
 

  -To possess, to belong to, and to be are the happiness that can never last. 
(การได ้การมี การเป็น ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินชัว่คราว) 
-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 อยูท่ี่ตวัเรา ฆ่ามนัเสีย คือ “ฆ่าความโลภ ฆ่าความโกรธ” แลว้เราก็สบาย) 
-We must fight with the devil tempting our mind every time. 
(เราตอ้งต่อสูก้บัธรรมชาติฝ่ายต ่า ที่มารบกวนจิตใจเราตลอดเวลา) 
-A man who has a good life must live with conquer to the devil mind. 
(คนที่เราจะมีชีวติอยูอ่ยา่งดีนั้น ตอ้งอยูอ่ยา่งชนะ ชนะต่อธรรมชาติฝ่ายต ่า) 
-To look at others’ mistakes can increase those of one’s own. 
(ผูดู้ความผดิของคนอ่ืน ท าใหค้วามผดิของตนเจริญขึ้น) 
-The fake happiness is the one of the objects. 
(ความสุขจอมปลอม คือ ความสุขที่เกิดจากวตัถุ) 
-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. 
(เพราะลากสกัการะ เป็นเคร่ืองหุม้ห่อจิตใจ มวัเมาอยูใ่นเร่ืองสกัการะเหล่านั้น จึงไม่พน้จากความ
ทุกข ์ความเดือดร้อน) 
-Strip of the possessions as the snake sloughs. 
(จงทิ้งกิเลส ให้เหมือนงูทิ้งคราบ) 
-Do not allow the passion over you because it is no good. 
(อยา่ท าอะไรตามใจกิเลส เพราะกิเลสไม่เคยปรานีใคร) 
-Keep reminding yourself about what you are trying to free from. 
(เราจะละอะไร จะเลิกอะไร ก็ตอ้งเตือนตวัเองไวทุ้กลมหายใจ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 7. ใฝ่เมตตา ( Be Kind, Always ) 
 
  -What we want, others do too. 

(เม่ือเราตอ้งการอะไร คนอ่ืนเขาก็ตอ้งการอยา่งนั้น) 
-If we want happiness, we must help others to be happy. 
(เม่ือเราตอ้งการความสุข ก็ตอ้งช่วยใหค้นอ่ืนเป็นสุข) 
-We must keep in mind that other people’s happiness is ours. 
(ใหเ้ห็นความสุขของเพือ่นมนุษย ์เหมือนกบัความสุขของตนเอง) 
-Those who want to harm others, they put themselves in distress. 
(คิดเบียดเบียนเขามนัเป็นทุกข ์คิดเมตตาเขาเราเป็นสุข) 
-Those who are kind-hearted, are always happy while awake and asleep. 
(บุคคลทีมี่เมตตานั้น หลบัเป็นสุข ต่ืนเป็นสุข) 
-The world will survive with love, and will be destroyed with hatred. 
(โลกอยูไ่ดด้ว้ยความรัก โลกถูกท าลายเพราะความเกลียดชงั) 
-Love and kindness are man’s best tools. 
(ความรักความเมตตา เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัที่สุด) 
-Those who are always kind to others, have no enemies. 
(คนผูมี้ใจ ประกอบดว้ยเมตตาที่กวา้งขวาง ยอ่มไม่มีศตัรู) 
-Teachers never die, they will always remain in their students’ mind. 
(คนที่เป็นครูจะไม่มีวนัตาย จะอยูใ่นความทรงจ าของศิษยต์ลอดเวลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 8. คน้หาตวัเอง ( Searching for Oneself ) 
 
  -Keep considering to, warning, and improving yourself. 

(หมัน่พจิารณาตนเอง เตือนตนเอง แลว้แกไ้ขตนเอง) 
-Without reflecting yourself, you will never see your mistakes. 
(ไม่มองตวัเองก็ไม่เห็นโทษของตวัเอง) 
-The value of life is at life’s moral. 
(คุณค่าของชีวติอยูท่ี่คุณธรรม) 
-In Buddhism, a man is taught to know himself as well as what is happening to him. 
(ธรรมะในพระพทุธศาสนา สอนให้รู้จกัตวัเอง ใหรู้้จกัส่ิงที่เกิดขึ้นกบัตวัเอง) 
-Keep reminding yourself that “time is passing and what you are doing” so that you can make 
yourself fruitful 
(จงเตือนตนอยูเ่สมอวา่ “วนัเวลาล่วงไปๆ บดัน้ีเราท าอะไรอยู”่ จะไดใ้ชชี้วติให้เป็นประโยชน์) 
-It is human’s responsibility to destroy the devil in one’s self and others’. 
(หนา้ที่ของเราทุกคน คือ ตอ้งท าลายส่ิงชัว่ร้ายในตวัของเราและบุคคลอ่ืน) 
-Raise your mind up from the devils. Then, raise the others’. 
(จงยกระดบัจิตใจของตนใหสู้งขึ้น พน้จากส่ิงชัว่ร้าย แลว้ช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป) 
-The mind is everything. It’s all in the state of mind. 
(ส าคญัอยูท่ี่ใจของเรานัน่เอง อะไรๆ ก็อยูท่ี่ใจทั้งนั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. ไม่หวัน่เกรงต่อปัญหา (Do not Fear for problems )  
 

  -Being Disengagement with thinking. 
(หลุดพน้ดว้ยคน้คิด) 
-Problems in life conquered by Dharma. 
(ปัญหาชีวติ ตอ้งพชิิตดว้ยธรรมะ) 
-Difficult route makes man’s strong path. 
(ทางที่ล  าบาก เป็นทางสร้างชีวติคนใหแ้กร่ง) 
-People without trouble and struggle will not be great. 
(คนเราถา้ไม่มีความล าบาก ไม่มีการต่อสู ้แลว้มนัจะเก่งไดอ้ยา่งไร) 
-Only deed can make man good or bad. 
(การกระท าอยา่งเดียว ท าใหค้นเราดีก็ได ้ท  าให้เราชัว่ก็ได)้ 
-When something happened, we should think how it happened. 
(เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นก็ควรคิดวา่ มนัเกิดขึ้นจากอะไร) 
-Make suffering as teachers and lessons. 
(จงเอาความทุกขเ์ป็นครู เอาความทุกขเ์ป็นบทเรียน) 
-Find faulths from yourself, not from others. 
(หาผลที่ตวัเอง อยา่ไปหาผลจากส่ิงภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ปัญญาคือความส าเร็จ (Wisdom Leads to Success) 

 
  -Knowing oneself leads to wisdom. 

(เกิดปัญญาเม่ือรู้จกัตวัเอง) 
-If our action is supported by intelligence,the results will be good. 
(ถา้เรามีสติปัญญาหนุนหลงัการกระท า ผลการกระท านั้นยอ่มเรียบร้อย) 
-The one who casts either a spell or magic on your life,surely is you-yourself. 
(ส่ิงที่จะดลบนัดาลชีวติคนเรา ใหเ้ป็นไปต่างๆ นานาไดน้ั้น จริงแทแ้น่นอนก็คือ “ตวัเราเอง”) 
-Having wisdom to protect oneself is having Dharma at heart. 
(มีปัญญารักษาตน คือการมีพระประจ าใจ) 
-Thinking you know not. Stop thinking then you know. Relying on thought then you know. 
(คิดเท่าไหร่ๆ ก็ไม่รู้ ต่อเม่ือหยดุจึงรู้ ไดรู้้ แต่ตอ้งอาศยัความคิดนัน่แหละจึงรู้) 
-In our lives, anything that happened we have to fight with wisdom. Do not run away. 
(ในชีวติของเรา อะไรดีๆ ที่เกิดขึ้น “เราตอ้งต่อสูด้ว้ยสติปัญญา” อยา่ไดค้ิดหนี) 
-Man can err, if not perfected by wisdom 
(คนเราก็ตอ้งมีผดิบา้งพลาดบา้ง ถา้ยงัไม่สมบูรณ์ดว้ยสติปัญญา) 
-Don’t only grow up by age, grow up by wisdom. 
(อยา่เพยีงแต่เพิม่อาย ุตอ้งเพิม่ปัญญาดว้ย) 
-Knowledge is gained from textbooks. Wisdom is gained from experiences. 
(ความรู้ไดจ้ากต ารา ปัญญาไดจ้ากประสบการณ์) 
-Practice Dharma and you will be wise. 
(จะเกิดปัญญาถา้ปฏิบติัธรรม) 
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