
âÅ¡·Õèà»‚›ÂÁ´ ŒÇÂäÁµÃÕ¨Ôµ 
ÊÑ§¤Á·Õèà»‚›ÂÁ´ ŒÇÂ¤¹ÁÕàÁµµÒ 
¤×Í ÊÑ§¤Á·ÕèÁÕáµ ‹ÁÔµÃ 
´ ŒÇÂ¾ÅÑ§¢Í§ÁÔµÃÀÒ¾¹ÕéàÍ§ 

âÅ¡¹Õé¨Ö§ÁÕÊÑ¹µÔÀÒ¾
 

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

A world f�ll of goodwill, 
a societ� f�ll of compassionate people 

is the societ� of friendship. 
With such a force of friendship, 

the world is at peace.



ททมาโน  ปิโย  โหติ.

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
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 ๑๔๘ หน้า

ออกแบบปก : สถาบันวิมุตตยาลัย
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สงวนลิขสิทธิ์โดย  สถาบันวิมุตตยาลัย

วันแห่งการให้ (The Giving Day)



คำาปรารภ

 วันที่  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๖  มูลนิธิวิมุตตยาลัย   ถือว่าเป็น 

“วันแห่งการให้” (The Giving Day) เพราะในวันดังกล่าวนี้  สอดคล้อง 

กับวันก่อตั้ง “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” อันเป็นสถาบันการ 

ศึกษาทางเลือกที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประยุกต์ทฤษฎีพุทธ-

เศรษฐศาสตร์กับการดำาเนินชีวิตประจำาวันซึ่งถือว่าเป็นการ “ให้การ 

ศึกษาฟรี” แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ท่านว.วชิรเมธ ี

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยอีกด้วย  แต่โดยเหตุที่ท่านว.วชิรเมธี มิได้มี 

ความประสงค์ที่จะให้งานทำาบุญวันคล้ายวันเกิดกลายเป็นเพียงวันที่ 

ศิษยานุศิษย์มารวมตัวกันเพ่ือให้ความสำาคัญกับท่านเพียงรูปเดียว 

ซึ่งท่านเห็นว่ามีประโยชน์ในทางธรรมน้อย ดังนั้น ท่านจึงขอให้เปลี่ยน 

คุณค่าหรือจุดเน้นของวันทำาบุญดังกล่าวเป็น “วันแห่งการให้” โดยท่าน 

ขอให้บรรดาศิษยานุ ศิษย์ที่มาร่วมงานดังกล่าวมุ่ ง เน้นไปยัง 

กิจกรรมแห่งการให้  ดังต่อไปนี้

 ๑.ให้ธรรม

 คือ ให้ผู้ที่มาร่วมงาน ร่วมกันปฏิบัติธรรม โดยในปีนี ้

เน้นไปที่การฝึกเจริญสติภาวนาเป็นเวลา ๓ วันคือ วันที่ ๒๗ - ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๖ (คอร์ส “รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต)   อันสอดคล้อง 

กับแนวคำาสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงส่งเสริมให้ผู้ที่ เคารพใน 

พระองค์มุ่งตรงไปยังการ “ปฏิบัติบูชา” ไม่ให้มายึดติดอยู่กับ “อามิส

บูชา” (บูชาด้วยวัตถุ เช่น ดอกไม้ ของหอม จตุปัจจัย เป็นต้น) หรือยึด



ติดกับครูบาอาจารย์ นอกจากนั้นยังมีศิษยานุศิษย์อีกหลายกลุ่มร่วม

กันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานอัน

เป็นการ “ให้ธรรมะเป็นทาน” ซึ่งถือว่า เป็นทานที่ดียิ่งกว่าประดาทาน

ทั้งปวงอีกต่างหาก

 ๒. ให้ทาน

 คือ การแจกเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ข้าวสาร

อาหารแห้ง ถวายปัจจัยสี่บำารุงวัดวาอาราม แจกคูลเลอร์ขนาดใหญ่

แก่วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และมอบเครื่องฟอก

ไตแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และโคจำานวน ๙ ตัว 

แก่นักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 

 ๓. ให้ทุน

 คือ ให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัด

เชียงราย ๒๑ โรง (สำาหรับส่งเสริมการศึกษาของสามเณรที่เรียนอยู่

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นักธรรมช้ันตรี โท เอก จำานวน ๕๐ ทุน/

รูป = ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท = ๑๐๐,๐๐๐ บาท) และให้ทุนการศึกษา

แก่นักเรียนระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา แก่โรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย จำานวน ๕๐ ทุน (ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท = ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท)  นอกจากนี้แล้ว ยังมอบเงินทุนก่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษา

ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารอีกสองโรง คือ โรงเรียนภูซาง

วิทยาคม อำาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โรงเรียนบ้านนาเกียน อำาเภออมก๋อย  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท

ถ้วน) รวมการมอบทุนการศึกษาในวันแห่งการให้คราวนี้เป็นเงินทั้ง



สิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

 คติธรรมที่นำามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือธรรมานุสรณ์ใน “วัน

แห่งการให้” (The Giving Day) ครั้งที่ ๑ นี้ กองบรรณาธิการคัด

สรรมาจากผลงานเขียนของท่านว.วชิรเมธี จากหนังสือ ๕ เรื่อง ๕ 

เล่ม จำานวน ๑๐๐ คติธรรม มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่องในชีวิต

ประจำาวันของเรา หวังว่า คติธรรมเล่มน้อยนี้ คงจะเป็นดั่งน้ำาทิพย์

ชโลมใจและเป็นประทีปทางธรรมสำาหรับผู้มาร่วมงานมหากุศลทุก

ท่านได้เป็นอย่างดี กุศลใดก็ตามที่เกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่ม

นี้ ศิษยานุศิษย์ขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา พร้อมทั้งขออำานาจคุณ

พระรัตนตรัยอำานวยพรให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็ง

แรง สมบูรณ์ เป็นสดมภ์หลักทางธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งในไทย

และในต่างประเทศสืบไป

  

กองบรรณาธิการ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๖





สารบัญ
 

คำาปรารภ

สารบัญ

ภาค ๑    ศาสน์แห่งการให้      ๑

ภาค ๒    ธรรมทัศน์     ๑๑

         ความไม่ประมาท    ๑๓

    Diligence       

    การเจริญสติ     ๒๕

    Mindfulness

    ความรัก ความเมตตา การเสียสละ   ๔๓

    และการให้อภัย  

    Love, Compassion, Sacrifice, 

    and Forgiveness

    สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน    ๗๙

    Inter-Being

    กฎแห่งกรรม     ๙๑

    The Law of action

    การดำาเนินชีวิต     ๙๗

    The way of life

    ผู้นำา               ๑๒๙          

     Leader









ภาค ๑
ศาสน ์แห่งการให้



วันแห่งการให้
The Giving Day

สุขสฺส ทาตา เมธาวี  สุขำ โส อธิคจฺฉติ

คนฉลาดให้ความสุข  ย่อมได้รับความสุข
      (๒๒/๓๗)

ททำ มิตฺตานิ คนฺถติ

เมื่อให้ออกไป ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
     (๑๕/๘๔๕)

ททมาโน ปิโย โหติ

ผู้ให ้ย่อมเป็นที่รัก

     (๒๒/๓๕)

๒



สกุโณ มยฺหโก นาม คิริสานุทรีจโร

ปกฺกำ ปิปฺผลิมารุยฺห มยฺหำ มยฺหนฺติ กนฺทติ

 นกชนิดหนึ่งเที่ยวบินอยู่ตามช่องเขาและไหล่เขา มีชื่อว่า 

นกมัยหกะ มันบินไปสู่ต้นเลียบอันมีผลสุก แล้วร้องว่า “ของข้าๆ” 

เมื่อนกมัยหกะร้องอยู่อย่างนั้น ฝูงนกทั้งหลายก็พา

กันบินมาจิกกินผลเลียบ แล้วก็พากันบินไป นกมัยหกะ 

ก็ยังร้องพร่ำาอยู่อย่างเดิมนั่นเอง

เอวมิเธว เอกจฺโจ  สงฺฆริตฺวา พหุ ธนำ

เนวตฺตโน น ญาตีนำ ยโถธึ ปฏิปชฺชติ

 คนบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น เก็บทรัพย์สะสมไว้

มากมายแล้ว ตนเองก็ไม่ได้ใช้ ทั้งไม่เผื่อแผ่เจือจาน

แก่ญาติทั้งหลายตามส่วน เมื่อเขาหวงแหนทรัพย์ไว้รำาพึงว่า 

“ของข้าๆ” ราชการ หรือโจร หรือทายาท ก็มาเอาทรัพย์นั้นไป ตัว

เขาก็ได้แต่รำาพันอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

     (๒๗/๙๓๑)

ว.วชิรเมธี

๓



เนกาสี ลภเต สุขำ

กินคนเดียว ไม่มีความสุข
     (๒๗/๑๖๗๔)

น ภุญฺเช สาธุเมกโก

ไม่พึงบริโภคของอร่อยเพียงผู้เดียว
     (๒๘/๙๔๙)

น หิ ทานา ปรำ อตฺถิ   ปติฏฺฐา สพฺพปาณินำ

นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว
สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่

     (๒๘/๑๐๗๓)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๔



 ปหุตวิตฺโต ปุริโส  สหิรญฺโญ สโภชโน

 เอโก ภุญฺชติ สาทูนิ ตำ ปราภวโต มุขำ

 คนใด มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง มีของกินของใช้มาก 

 แต่บริโภคของอร่อยคนเดียวนั่น 

 เป็นปากทางแห่งความเสื่อม
     (๒๕/๓๐๔)

ทเทยฺย ปุริโส ทานำ   อปฺปํ วา ยทิวา พหุ

เกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งที กค็วรให้ปันบ้าง ไม่มาก ก็น้อย 
     (๒๗/๑๐๑๒)

ว.วชิรเมธี

๕



อนฺนโท พลโท โหติ

ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำาลัง

วตฺถโท โหติ วณฺณโท

ผู้ให้ผ้านุ่งห่ม ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
 

ยานโท สุขโท โหติ

ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสะดวก

โส จ สพฺพทโท โหติ    โย ททาติ อุปสฺสยำ

ผู้ใดให้ที่พำานักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
     (๑๕/๑๓๘)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๖



อมตนฺทโท จ โส โหติ   โย ธมฺมมนุสาสติ

ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าใหส้ิ่งที่ไม่ตาย
     (๑๕/๑๓๘)

วิเจยฺย ทานำ สุคตปฺปสตฺถำ

พิจารณาแล้วให้ทาน  พระศาสดาจารย์ทรงสรรเสริญ

     (๑๕/๙๙)

อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา

ปปญฺจ อุทปานญฺจ เย ททนฺติ อุปสฺสยำ

เตสำ ทิวา จ รตฺโต จ สทา ปุญฺญำ ปวฑฺฒติ

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน

ให้แหล่งน้ำา บ่อน้ำา และที่พักอาศัย

บุญของชนเหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนทุกเมื่อ ทั้งคืน ทั้งวัน

     (๑๕/๑๔๖)

ว.วชิรเมธี

๗



หิโต พหุนฺนำ ปฏิปชฺช โภเค

คนดี ใช้จ่ายทรัพย์ เพื่อบำาเพ็ญประโยชน์แก่มหาชน 
     (๒๒/๔๒)

ทินฺนำ โหติ สุนิพฺภตำ

ของที่ให้แล้ว ชื่อว่านำาออกไปอย่างดีแล้ว
     (๑๕/๑๓๖)

 ทินฺนำ สุขผลำ โหติ นาทินฺนำ โหติ ตำ ยถา

 ของที่ให้แล้ว ชื่อว่าออกผลเป็นความสุขแล้ว
 ส่วนของที่ยังไม่ได้ให้ ยังไม่มีผลเช่นนั้น

     (๑๕/๑๓๖)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๘



 อทฺธา หิ ทานำ พหุธา ปสตฺถำ

 ทานา จ โข ธมฺมปทำว เสยฺโย

 ทานนั้นปราชญ์สรรเสริญกันโดยมากอย่างแน่นอน

 แต่กระนั้น บทธรรมก็ยังประเสริฐกว่าทาน
     (๑๕/๑๐๑)

เอตทคฺคำ ภิกฺขเว ทานานำ ยทิทำ ธมฺมทานำ

ภิกษุทั้งหลาย! การให้ธรรมเป็นยอดแห่งทาน
     (๒๓/๒๐๙)

สพฺพทานำ ธมฺมทานำ ชินาติ

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

     (๒๕/๓๔)

 

ว.วชิรเมธี

๙





ภาค ๒
ธรรมทัศน์





ความไม่ประมาท
Diligence



 ๑ 

 ความไม่ประมาท ในทางปฏิบัติก็คือ การมีสติอยู่

เสมอ

 ใครก็ตามที่ดำาเนินอยู่บนหนทางของ การมีสติอยู่

เสมอ รุ่งอรุณแห่งความสุขก็กำาลังฉายส่องมายังคนคนนั้น
(รุ่งอรุณแห่งความสุข, คำาปรารภ)

 Diligence in practice is to be always mindful. 

 Whoever leads a life on the path of constant 

mindfulness.  Happiness is dawning upon that person 
(The Origins of Happiness, Preface)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๔



๒

 เราต้องรีบทำาสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างเร่งด่วนที่สุด 

 เพราะ ความตายเป็นดั่งไฟที่ไหม้อยู่บนหัวของ

เราทุกคน
(รุ่งอรุณแห่งความสุข, หน้า ๕๕)

 We must undertake what are valuable to our lives 

at great haste.

 Because death is like a bonfire burning 

on all our heads.
(The Origins of Happiness, p 55)

ว.วชิรเมธี

๑๕



๓

 ใครก็ตามที่ดำารงชีวิตด้วยความประมาทก็

เหมือนตายไปแล้วครึ่งตัว
 เขาจะพร่าเวลาของชีวิตไปในทางท่ีไร้แก่นสารและ

พลาดโอกาสจากการสร้างสรรค์คุณค่าที่แท้จริงให้แก่ชีวิต

(รุ่งอรุณแห่งความสุข, หน้า ๕๕)

 Whoever leads a life in negligence is like be-

ing half dead.
 He is wasting the time of life with nonsensical mat-

ters and missing the opportunities to create the real values 

to his life.

 (The Origins of Happiness, p.55)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๖



๔
 เมื่อเห็นความตายของคนอื่น สิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับเราก็คือ 

การตระหนักรู้ว่าความตายนั้น จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน การ

ยอมรับความจริงว่าเราจะตายและไม่มีทางปฏิเสธ จะทำาให้

เราเติบโตจากด้านใน และจะกลายเป็นวุฒิภาวะที่สำาคัญในการ

ดำารงชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อวันเวลาที่เหลือในชีวิตอย่างคุ้ม

ค่าที่สุดด้วย

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๐๖ - ๑๐๗)

 Seeing the death of other people, we should 

be aware that death is about to happen to us as well. 

The admission of the fact of life that death is imminent 

and undeniable enables us to grow internally and becomes 

the maturity which is essential in leading our lives, and cer-

tainly affect the remaining days and time of life to be spent in 

the most worthwhile manner. 

 (Best Questions, Bright Answers, pp.106-107)

ว.วชิรเมธี

๑๗



๕

หนึ่งคนตาย ขอใหล้้านคนตื่น
       (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๐๗)

May one death awake a million other.
 (Best Questions, Bright Answers, p.107)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๘



๖

 เวลาป่วยสำาหรับคนทั่วไป อาจเป็นเวลาแห่งความ

ทุกข์ แต่สำาหรับชาวพุทธ เวลาป่วยคือเวลาทองของการ

ปฏิบัติธรรม
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๗๙)

 Time of sickness for people in general might be 

time of sufferings, but for Buddhists, it provides the gold-

en hours for Dhamma practices. 
 (Best Questions, Bright Answers, p.179)

ว.วชิรเมธี
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๗

 ท่ามกลางเวลาของชีวิตที่มีอยู่อย่างจำากัดนี้

 เราไม่จำาเป็นต้องสนใจไปเสียทุกเรื่อง ใส่ใจไปเสียทุกคน 

เพราะมิเช่นนั้นแล้ว เวลาอันแสนจำากัดในชีวิตของเราจะ

ถูกพร่าผลาญไปอย่างไม่คุ้มค่า
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ พ.ย. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 In the midst of the limited time that we have in 

life,  

 We need not be interested in all topics, nor care 

for everyone, or else our limited time in life would be 

wasted meaninglessly without worthiness. 
 (WHO Magazine, issue 1 November 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๒๐



๘

 เรามีเวลาในชีวิตจำากัดมาก
 ดังนั้น  เราจำาเป็นต้อง “โฟกัส” (Focus) ว่าอะไรคือแก่น

สารอันเป็นเนื้อแท้ของชีวิต 

 ปล่อยวางสิ่งที่เป็นเปลือก เป็นกระพี้ของของชีวิตเสีย

 แล้วหันมาทุ่มเทกับสิ่งที่เป็นแก่นสารของชีวิตก็พอแล้ว

 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ พ.ย. ๕๕, คอลัมน์ Who? Mind)

 We have very limited time in life, 
 Therefore, we must focus on things that are es-

sential in life. 

 Let go of all life’s bark and sapwood,

 And concentrate on the heartwood only! 
(WHO Magazine, issue 1 November 2012, 

Who? Mind Column)

ว.วชิรเมธี

๒๑



๙

 ความโกรธเป็นพลังงานฝ่ายลบในตัวเราท่ีมี 

อานุภาพในการทำาลายล้างสูง โกรธขึ้นมาแล้ว คนธรรมดาๆ 

จะกลายเป็น สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธสงคราม
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๘๗)

 Anger is the negative energy in oneself 
with high destructive power. When in anger, a normal person 

becomes more lethal than war weapons.
 (Kilesa Management, p. 87)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๒๒







การเจริญสติ
Mindfulness



๑๐

สต ิ คือ มวลรวมแห่งปาฏิหาริย์
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๗)

Mindfulness is the aggregation of miracles.

 (Best Questions, Bright Answers, p.7)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๒๖



๑๑

  นิพพานระหว่างวันควรเป็นภาวะที่พึงประสงค์สำาหรับ 

ปุถุชนทุกคน ไม่ว่าจะทำาหน้าที่อะไร อาชีพไหนก็ตาม เพราะหาก 

เรารู้จักคืน “ความสดชื่นรื่นเย็น” อันเป็นผลของการฝึก 

นิพพานระหว่างวันให้แก่ตัวเองได้ เราก็จะมีสุขภาพจิต สุขภาพ

กาย สุขภาพงาน สุขภาพครอบครัวที่ดีอย่างยิ่ง

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๕)

 Nibbana during the day should be a desirable 

condition for all the sentient beings, no matter what functions 

they perform, or what careers they are in, for if we can 

return “refreshing calmness” as the outcome of the 

Nibbana during the day training to ourselves, we shall have 

excellent mental, physical, occupational and family 

health.
 (Best Questions, Bright Answers, p.15)

ว.วชิรเมธี
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๑๒

 ปัจจุบันขณะก็คือ “ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น” ถ้าตัวกับ

ใจ หรือกายกับใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว โรคแทรกซ้อน

ทางจิตทั้งหลายจะไม่มีปรากฏให้เห็นอีกเลย

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๐)

 (Living) the present moment means “The mind is 

where the body is”. If the body stays with the mind or the 

body and the mind become one, various mental complica-

tions can never be seen again. 
 (Best Questions, Bright Answers, p.20)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๒๘



๑๓

 การ “เจริญสติ” คือหนทางเดียวที่จะยุติความรุนแรง

จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๐๑)

 The development of mindfulness is the only 

way to stop violence from generation to generation.

 (Best Questions, Bright Answers, p.201)

ว.วชิรเมธี
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๑๔

 การเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการ “ตื่นรู้อยู่กับ 

ปัจจุบันขณะ” จะทำาให้จิตเป็นอิสระจากความคิด เมื่อจิตอยู่

กับความตื่นรู้ ไม่ได้อยู่กับความคิด โรคถวิลหาอดีตก็จะได้รับการ

เยียวยาโดยอัตโนมัติ 
(นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Taking up meditation by the “awareness of the 

present moment” will free up the mind from thoughts. 

When the mind is with awareness, not the thoughts, the 

disease of clinging to the past will be automatically cured.  
(WHO Magazine, issue 16 August 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๓๐



๑๕

 การอยู่กับปัจจุบันก็คือ การเจริญสติด้วยการ “รู้สึกตัว

อยู่เสมอ” ใน “ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำา ทุกคำาที่พูด และ 

ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว” 
(นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Living with the present is the development of mind-

fulness with “constant awareness” in all thoughts, ac-

tions, words and movements. 
(WHO Magazine, issue 16 August 2012, 

Who? Mind Column)

ว.วชิรเมธี

๓๑



๑๖

 สมาธิสุขเป็นความสุขที่แทบไม่มีต้นทุนเลย 

แต่ให้คุณค่าต่อชีวิตสูงส่งอย่างยิ่ง ความสุขชนิดนี้เป็น

ผลดีโดยตรงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพเงิน  เพราะ

เมื่อใจได้รับการเติมเต็มด้วยความสุขอย่างประณีตแล้ว ความ

ต้องการบริโภควัตถุก็จะลดน้อยถอยลงตามลำาดับ

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๗๙)

 Smadhi Sukha is the happiness with hard-

ly any capital, but highly adds value to life. Such 

a happiness directly benefits physical, mental and fiscal 

health. For when the mind is fulfilled with delicate happi-

ness. The craving for material consumption will gradually 

recede. 

 (Kilesa Management, p. 79)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๓๒



๑๗

 เมื่อเราฝึกจิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จิตจะคุ้น 

ชินกับความสุขอย่างประณีต ที่เรียกว่า “นิรามิสสุข” ตัวนิรา- 

มิสสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการวิ่งไล่เติมความอยาก แต่

เป็นความสุขจากการ “หยุดความอยาก”
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๘๑)

 When we train our minds with meditation, 

the mind will be familiar with delicate happiness 

called “Niramisa Sukha” (Spiritual Happiness), 

which is the happiness not gained from the chasing 

to fulfill the wants, but from “stopping the wants”. 

 (Kilesa Management, p. 81)

ว.วชิรเมธี
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๑๘

 ความโกรธคือระเบิดเวลาที่วางอยู่ในตัวเราทุกคน เรา

มีหน้าที่ปลดระเบิดเวลาลูกนี้ ด้วยการเจริญสติและด้วย

เมตตาภาวนา
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๘๗)

 Anger is the ticking time bomb set in our 

bodies. We have the duty to have it disposed by 

means of developing mindfulness and goodwill 

prayer.
 (Kilesa Management, p. 87) 

วันแห่งการให้
The Giving Day
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๑๙

 ถ้าเราอยากจะหนีความโกรธ เราก็ควรฝึกสติในทุกๆ 

อิริยาบถ เมื่อเรามีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ก็คือเรามีความตื่นรู้อยู่

ในทุกอิริยาบถ จิตของเราที่มีความตื่นรู้เป็นอารมณ์

แล้ว ก็ไม่มีพื้นที่ว่างสำาหรับที่ความโกรธจะแทรกตัว

เข้ามา
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๐๔)

 If you want to evade anger, you should de-

velop mindfulness in all movements, With the 

mindfulness in all movements, you are  

always aware of yourself, leaving no empty space 

for anger to take over your mind. 
 (Kilesa Management, p.104) 

ว.วชิรเมธี

๓๕



๒๐

 หากเราเติมสติลงไปในลักษณะ “ทำาอะไรอยู่ก็รู้”  

หรือ “ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำา ทุกคำาที่พูด ทุกครั้งที่

เคลื่อนไหว” เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวตลอดเวลา การบ่มเพาะ

สติในทุกอิริยาบถอย่างนี้จะทำาให้พลังแห่งสติเข้มแข็ง

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๒๕)

 If we inject mindfulness into all thoughts, ac-

tions, words and movements, we can be aware and 

in control all the times, resulting in the power of a strong 

mindfulness. 

 (Kilesa Management, p. 125) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๓๖



๒๑

 คนที่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกครั้งที่จิตใจกำาลัง

ใฝ่ต่ำาคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๒๗)

 The one who can stop him/herself each time 

the mind turns viral is the most fortunate person in the 

world. 

 (Kilesa Management, p. 128) 

ว.วชิรเมธี
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๒๒

 ศาสนาที่สากล ต้องใช้ได้สำาหรับมนุษย์ทุกคน 

ทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์วรรณะ พุทธธรรม อันเป็นธรรม 

ของผู้รู้ ก็มีลักษณะเช่นนั้น คือ มีความเป็นสากล

สำาหรับคนทั้งโลก ไร่เชิญตะวัน มุ่งนำาเสนอ สัจธรรม 

สากล โดยไม่ต้องกังวลว่า ต้องจ่ายเท่าไหร่ หรือต้องเปลี่ยน

ศาสนาหรือไม่ ธรรมแท้ๆ นั้นควรเป็นของให้เปล่า  ปราศจากการ

ยัดเยียด  เป็นไปโดยสมัครใจ  และมีผลดับทุกข์ได้จริงสำาหรับคน

ทั้งโลก ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ 

 (นิตยสาร Secret, ฉบับวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๖, 

คอลัมน์ Spiritual Journey)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๓๘



 A cosmic religion must be valid to people of all 

races and ethnic groups. Buddha Dhamma, Dhamma of 

the wise, is of international character for people around the 

world. Rai Chern Tawan International Meditation Center 

aims at presenting global supreme truths, without wor-

rying on the terms of payment, or the conversion of faith. 

These are pure Dhamma, provided free of charge, without 

coaxing, to all voluntary recipients, resulting in real elimi-

nation of sufferings for people around the world, here and 

now.
 (Secret Magazine, issue 25 June 2013, 

Spiritual Journey Column)

ว.วชิรเมธี
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๒๓

 โปรดอย่าลืม ศักยภาพที่จะเบิกบาน ศักยภาพน้ันมี

อยู่แล้วในตัวเรา ขอแค่เรามาเรียนรู้ที่จะหายใจอย่างมีสติ
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๒๙)

 Don’s forget your potential to be joyful. That 

potential exists in all of us. We can only train ourselves to 

breathe mindfully. 
(Kilesa Management, p. 129)

วันแห่งการให้
The Giving Day
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ความรัก ความเมตตา 

การเสียสละ 

และการให้อภัย
Love, Compassion, 

Sacrifice, and Forgiveness



๒๔

อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ 

อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๓๘)

 To live for yourself, up to the last breath, 

but to live for all mankind, eternally.
 (Best Questions, Bright Answers, p.38)

วันแห่งการให้
The Giving Day
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๒๕

 เราควรจะดูแลหัวใจของเรา ให้เป็นหัวใจที่มีความรัก

ที่ยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของคนที่มาทำาร้ายเรา อย่าตอบโต้

สิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ไม่ดียิ่งกว่า แต่ควรตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่

ดีกว่านั้นสักร้อยเท่า นี่ควรเป็นวิถีปฏิบัติที่คุณควรจะเลือกให้กับ

ชีวิต
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๗๙)

  You should take care of your heart, making 

it a loving heart which is greater than that of the one 

who hurts you. Never respond to bad things with some-

thing worse, but rather with things a hundred times better. 

This should be the habit adopted for your life.
 (Best Questions, Bright Answers, p.79)

ว.วชิรเมธี

๔๕



๒๖

 ในโลกนี้ยังมีสิ่ งที่สูงกว่าผลประโยชน์อีกมากมาย 

เราควรเปิดใจให้กว้าง อย่าผูกติดชีวิตกับผลประโยชน์มากเกินไป 

แล้วจะได้รู้ว่าการทำาดีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนน้ันมัน

ส่งผลต่อชีวิตมากเพียงใด

 การทำาความดีเพราะตระหนักรู้ว่าเป็นสิ่งที่

ควรทำา กับการทำาความดี เพราะรู้ดีว่ามีผลตอบแทน

เป็นผลประโยชน์นั้นให้ผลต่อชีวิตจิตใจอย่างไม่มี

ทางเทียบกันได้
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๘๐)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๔๖



 In this world, there are numerous things more 

desirable than benefit. We should therefore broaden 

our perspectives, not to be too obsessed with benefits. 

It will then become clear that performing good deeds 

without expecting anything in return means so much to 

life. 

 Doing good for goodness’ sake is spiritually 

 uplifting, incomparable to doing good for something 

in return.
 (Best Questions, Bright Answers, p.80)

ว.วชิรเมธี
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๒๗

 เมตตาต้องมาคู่กับปัญญา
 เมตตาที่ขาดปัญญาจะกลายเป็นที่มาของปัญหาใน

ภายหลัง

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๓๙)

 Compassion must come with wisdom.
 Compassion without wisdom will cause problems 

later on.
 (Best Questions, Bright Answers, p.139)

วันแห่งการให้
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๒๘

 มีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่ง ท่านกล่าวว่า

 “พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

 พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

 พึงสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต สิ้นทุกอย่าง เพื่อ 

รักษาธรรม”
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๗๔)

 A Buddhist proverb says:

 “One should sacrifice wealth. In order to keep or-

gans

 Organs should be sacrificed to maintain life

 All wealth, organs and life should be sacrificed 

to maintain Dhamma (the truth)”
 (Best Questions, Bright Answers, p.174)

ว.วชิรเมธี
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๒๙

 การสอนลูกไม่ได้หมายความแคบๆ  แค่ “พร่ำาสอน” หาก

แต่ควรหมายถึง การใช้ชีวิตทั้งชีวิตให้เขาดู ให้เขาเห็น 

ให้เขาสัมผัสด้วย พ่อแม่ต้องไม่ลืมว่าตัวเองคือโทรทัศน์

วงจรปิดที่ลูกเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่พ่อแม่คิด พูด ทำา จะส่ง

ผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อลูกเสมอไม่มากก็น้อย

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๙๐)

 Child upbringing is not confined to bringing up lit-

erally, but for parents to dedicate their entire lives 

as models. They are indeed a closed-circuit television 

constantly watched by the child. What they think, speak, 

and do, affect the child in one way or another. 

 (Best Questions, Bright Answers, p.190)

วันแห่งการให้
The Giving Day
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๓๐

ยิ่งหวงยิ่งหาย  ยิ่งให้ยิ่งหอม
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๘๕)

The more you give, the more you gain.
The more stingy you are, the more you loss.

   (Best Questions, Bright Answers, p.285)

ว.วชิรเมธี

๕๑



๓๑

 ทางแห่งสันติที่พระบรมครูของเราประทานเอาไว้ให้ ยัง

คงเป็นหนทางแห่งสันติภาพที่ใช้ได้อยู่เสมอ มีแต่การเดินตาม

ทางนี้เท่านั้น จึงจะยุติความรุนแรงเอาไว้ได้ ความถ่อย ความ

เถื่อน ใครใช้ก่อนคนนั้นก็แพ้ มหาตมะ  คานธี มหาบุรุษแห่ง

อหิงสา เคยกล่าวว่า “จริงอยู่ ในเบื้องต้น ดูเหมือนว่า 

ความเลวร้ายจะเป็นฝ่ายชนะ แต่เมื่อดูไปให้ตลอด

ประวัติศาสตร์แล้วเราจะพบว่า ความดีย่อมชนะ

เสมอ” 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

วันแห่งการให้
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 The way of peace as granted by our Great Teacher, 

the Lord Buddha, remains valid today, as this path 

effectively stop violence and vulgarism of all forms.  

Anyone resorting to violence first is considered the loser, 

as Mahatma Gandhi , the Great Man of Ahimsa said, 

“True, it appears that the evil is the victor. But if 

we look through history, we shall find that the good 

always win”. 
 (WHO Magazine, issue 1 August 2012, 

Who? Mind Column)

ว.วชิรเมธี
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๓๒

 สิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือ อย่ามองคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับ

เราด้วยความจงเกลียดจงชัง เพราะความจงเกลียดจงชังเช่นนั้น 

มีอยู่มากพอแล้วในฝ่ายตรงข้าม หากพวกเขาเต็มไปด้วย

ความเกลียดชังต่อเรา และเราก็ตอบสนองด้วยความ

เกลียดชังไม่ต่างกัน ถ้าเช่นนั้นแล้ว เราจะประเสริฐที่

ตรงไหน 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 We should take caution of one fact, that is, not to 

regard our opponents with hatred, as such hateful look al-

ready exists on that side. If we confront hatred with 

hatred, we are no better than those who hate us. 
 (WHO Magazine, issue 1 August 2012, 

Who? Mind Column)

วันแห่งการให้
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๓๓

 ความเมตตา ความอดทน ความใจเย็น 

และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อทุกปรากฏการณ์  สิ่งเหล่านี้ 

คือ มรรควิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระยะยาว
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Compassion, perseverance, coolness, 

and deep understanding of all happenings are methods 

for our peaceful coexistence in the long run.

 (WHO Magazine, issue 1 August 2012,  

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี
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๓๔

 คนที่ใช้ความรุนแรงกับเรา ในแง่หนึ่งเขาก็เป็นครูของ 

เราเหมือนกัน ลองมองให้ลึกซึ้งเราจะพบว่า ไม่มีความ 

เกลียดชัง หรือไม่มีความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นมาโดย

ไม่มีสาเหตุหรอก เราควรมองคนที่ด่าทอเรา เกลียดชังเรา 

คุกคามเรา จนพบ “ความจริง” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของจริงเหล่า

นั้น หากมองอย่างลึกซึ้งพอ เราจะพบว่า มีความจริงบางอย่าง

ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เหล่านั้นเสมอ การมองให้ลึก

ซึ้งถึงรากของปัญหา คือ จุดเริ่มต้นของความรักและ

การให้อภัย
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

วันแห่งการให้
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 Those who resort to violence against us, in 

a way are our teachers as well. Taking a deep-

er look, we realize that all hatred or violent acts 

come from certain causes. We should therefore 

search for the truths behind those who abuse us, hate us 

or threaten us, and we shall always find some hidden facts. 

 A deep look at the root cause of the  

problem is the beginning of love and 

forgiveness.
 (WHO Magazine, issue 1 August 2012, 

Who? Mind Column)

ว.วชิรเมธี
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๓๕

 เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า สันติวิธีทางกาย  วาจา 

และทางใจ คือ หนทางที่ทุกฝ่ายต้องเลือกเดิน จงอย่า

ยอมให้ใครอนุญาตให้ใครใช้ความรุนแรงกับเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ 

ไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับเราหรือเห็นต่างก็แล้วแต่ เพราะความ

รุนแรงไม่เคยช่วยให้ความรุนแรงยุติ มีแต่กระตุ้นให้รุนแรงเพิ่ม

ขึ้น 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 We must always tell ourselves that the 

way of peace, physical, verbal and mental, is the 

path that all sides must follow, Never let anyone 

 allow the use of force with fellow human be-

ings, whether they are in agreement with us or not,  

because violence never ends violence, only  

intensifies the situation. 
 (WHO Magazine, issue 1 August 2012, 

Who? Mind Column)

 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๕๘
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 ขอเพียงเราทำาความเข้าใจรากฐานที่มาของชีวิตให้ดี 

ความเห็นแก่ตัวของเราก็จะหายไป จิตใจอันเปิดกว้างก็จะเข้ามา

แทนที่

 คนที่รักคนอื่นพร้อมๆ กันไปกับการรักตัวเอง 

คือ คนที่รักตัวเองอย่างถูกต้อง
 คนที่รักแต่ตัวเอง โดยไม่เคยรักคนอื่น คือ คนที่รักตัวเอง

อย่างผิดๆ
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Just have good understanding of the  

origin of life, and our selfishness will disappear, replaced 

by a wide open mind.

 Those who love others along with them-

selves, love themselves appropriately.
 Those who love only themselves, no one else, love 

themselves inappropriately. 
 (WHO Magazine, issue 16 October 2012, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี
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๓๗

“อหึสา  ปรโม  ธมฺโม”

“การไม่ใช้ความรุนแรง  

เป็นยอดแห่งธรรม”
 

(นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ส.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

“Ahimsa Paramo Dhammo”

“Nonviolence 

is the supreme Dhamma”
 

(WHO Magazine, issue 1 August 2012, 

Who? Mind Column)

วันแห่งการให้
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๓๘

 “โลกธรรม” คือ “ธรรมดาของโลก” 
 จำาไว้เลยว่า “ในโลกนี้ ไม่มีใครจะเป็นที่รัก หรือจะเป็นที่

ชังโดยส่วนเดียว แท้ที่จริง เราจะพบเจอทั้งความรัก และความชัง

อยู่เสมอๆ ธรรมดาของโลกย่อมเป็นเช่นนี้เอง”
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๖, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 “Loka Dhamma” is the “way of the world”. 

 Remember that :In this world, no one is only loved, 

or hated. We in fact, find both love and hatred. That the 

way of the world.
 (WHO Magazine, issue 16 January 2013, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี
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๓๙

 การใช้สันติวิธีในการทำาสงคราม คือ สุดยอด

ของพิชัยสงคราม ทหารทุกนาย ทุกคน ควรได้เรียนรู้ที่จะ

รบโดยใช้สันติวิธี หลีกหนีการรบโดยใช้ความรุนแรงให้มากที่สุด 

เพราะไม่ว่าจะเป็นตนเอง หรือเป็นศัตรู กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว 

เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน รักสุข เกลียดทุกข์ กลัวความตาย

เหมือนกัน 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 The use of a peaceful means in a war is the 

apex of war tactics. Each military officer and personnel 

should learn how to fight the war with a peaceful means, 

avoiding the fighting with force as much as possible. This 

is because at the end, all of us, on our side, or enemies, 

are all human beings who love happiness, shun suffer-

ings, and fear death.  
 (WHO Magazine, issue 1 December 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
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 ทำาความดีให้มากขึ้น เพราะความดีที่มากขึ้น 

จะทำาให้เราสูงขึ้นไปกว่าคนที่คิดร้าย เหมือนพระจันทร์ที่

ลอยพ้นขึ้นไปอยู่ในอากาศ คิดเอาก้อนดินปาอย่างไร ก็ไม่ถึง ยิ่ง

ทำาความดีมากๆ เขาก็เทียบไม่ทัน สู้ไม่ได้ ในที่สุดเขาจะถอยออก

ไปเอง
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๖, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Make more good deeds, and increased 

goodness send us higher, not within the reach 

of our foes, like the moon seen higher up in the 

sky, those with ill-will cannot throw stones at it, how-

ever they try. The more good deeds make us 

even more out of reach and the opponents will  

finally retreat. 
 (WHO Magazine, issue 16 January 2013, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี
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๔๑

 ไม่ว่าจะถูกคิดร้ายอย่างไรก็ตาม จงอย่าตอบ 

โต้ด้วยความรุนแรง เพราะความรุนแรง จะทำาให้สถานการณ์

เลวร้ายยิ่งขึ้น “ตาต่อตา อาจตาบอด ฟันต่อฟัน อาจฟันหัก” จง

เอาชนะความชั่วด้วยความดี วิธีนี้ ยังคงใช้ได้ผลเสมอ
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๖, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 No matter how much you are abused, do not 

respond with violence, as that worsens the situation. “An 

eye to an eye results in two blind, a tooth for a tooth in 

toothless duo” , Overcome evil with goodness, this 

remains an effective method. 
 (WHO Magazine, issue 16 January 2013, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
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๔๒

 อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ อย่าท้าทายคนท่ีคิด

ร้ายต่อเรา เพราะยิ่งท้าทาย จะทำาให้เขาเพิ่มการคิดร้ายให้รุนแรง

มากขึ้น จงอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ จะทำาให้เขาเปิดใจยอมรับ 

เอ็นดู และผ่อนคลายความก้าวร้าวต่อเราลงไปตามลำาดับ 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๖, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Always keep polite and modest. Do not chal-

lenge your opponent, as it would intensify the violence. If 

you remain polite and modest, your opponent would be 

softened and more relaxed and the aggressive manner 

would gradually lessen.  
 (WHO Magazine, issue 16 January 2013, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี
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 นตฺถิ สนฺติปรำ สุขำ แปลว่า ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่า

สันติสุข
 ความสุขที่เกิดแต่สันติภาพภายใน คือ พระนิพพาน เป็น

ยอดแห่งความสุข

 (อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๒)

 Natthi Santi Param Sukham, means no hap-

piness exceeds peace. 
 Happiness attained from internal peace is Nibbana 

, the apex of happiness. 
 (Ahimsa, Path to Peace, p. 2)

วันแห่งการให้
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จงรักคนอื่นดั่งมารดารักบุตรของตน
(อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๑๐)

Love others as a mother loves her babies.
(Ahimsa, Path to Peace, p. 10) 

ว.วชิรเมธี
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 โลกที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิต สังคมที่เปี่ยมด้วยคนมีเมตตา 

คือ สังคมที่มีแต่มิตร ด้วยพลังของมิตรภาพนี้เอง โลกนี้

จึงมีสันติภาพ
 (อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๑๑)

 A world full of goodwill, a society full of compas-

sionate people is the society of friendship. With such a 

force of friendship, the world is at peace.
 (Ahimsa, Path to Peace, p. 11) 

วันแห่งการให้
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สิ่งมีชีวิตทั้งผองล้วนเป็นพี่น้องกัน
(อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๑๒)

The entire universe is all related. 
(Ahimsa, Path to Peace, p. 12) 

ว.วชิรเมธี
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๔๗

 แก่นแท้ของเราทุกคน คือ เราต่างก็เป็นมนุษย์

เหมือนกัน เราต่างก็มีความต้องการพื้นฐานของชีวิตที่เหมือน

กัน กล่าวคือ ต่างก็รักสุข เกลียดทุกข์ กลัวความตาย หวั่นไหวต่อ

อาชญา (อำานาจและการกดขี่) เหมือนกัน น้ำาตาของทุกคนมีรส

เค็ม เลือดของทุกคนมีสีแดง เสียงร้องไห้ของคนทั้งโลกมิได้ต่าง

กัน และเสียงหัวเราะก็เปี่ยมด้วยความหฤหรรษ์ปานๆ กัน 

 ด้วยเหตุดังนั้น เราจึงควรเคารพคนทุกคน ดังหนึ่ง 

เคารพตัวเอง ควรรักคนทุกคน ดังหนึ่งรักตัวเอง
 (อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๑๖)

 The true essence of all of us is we are all humans. We 

all need the same fundamentals of life, namely, we love hap-

piness, shun sufferings, fear death, shudder persecution ( au-

thority and suppression). All our tears are salty, our blood red. 

They all weep in the same lamenting sound, and their laughter 

all filled with joy. 

 That is the reason why we should respect all  

mankind as we respect ourselves, and we should love all  

people as we love ourselves.

 (Ahimsa, Path to Peace, p. 16)

วันแห่งการให้
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๔๘

 ความเมตตาเปรียบเสมือนสายน้ำา และ

เปรียบเสมือนผืนป่าอันร่มรื่น ถ้าเราปลูกฝังบ่มเพาะ

เมตตาจิตลงไปในใจของเรามากขึ้นๆ ตัวเราเองก็จะสดชื่น คนอยู่

ใกล้ก็จะรื่นรมย์
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๓๑)

 Compassion is like a stream and a well-

shaded forest.  The more we plant goodwill into our 

minds , we experience the pleasant atmosphere while 

those close to us will also feel relaxed.

 (Kilesa Management, p. 131) 

ว.วชิรเมธี
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๔๙

 การแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธนั้น อย่าไปแผ่ตอนที่

เราโกรธเขา หรือตอนที่เขาโกรธเรา แต่ควรจะฝึกให้มันเป็นวิถี

ชีวิตของเราทุกวันๆ จนกระทั่งว่าเมตตากับวิถีชีวิตของเรา

กลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๓๑)

 To extend goodwill to an opponent, it should not be 

done while we are being offended or amidst that person’s 

rage. The practice should be trained as our habit, so that 

compassion and our life are one.
 (Kilesa Management, p. 131)

วันแห่งการให้
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๕๐

 ความริษยาสะท้อนภาวะของใจที่ยังไม่ตื่น ไม่

เต็ม ไม่โต เพราะใจที่ตื่น เต็ม โต แล้วนั้น เมื่อเห็น 

คนอื่นได้ดีมีความสุข จะพลอยมีความสุขด้วย
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๔๑)

 Envy reflects the mind that is not awakened, 

not fulfilled, and not mature, as the awakened, 

fulfilled and mature mind is happy when others 

 prosper. 
 (Kilesa Management, p. 241) 

ว.วชิรเมธี

๗๓
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 ใจที่ตื่นแล้วนั้น เห็นใครได้ดี ก็มีความ 

สดชื่นรื่นเริง เหมือนวิหคนกกาที่พอเห็นแสงแรกของวันอุทัย

ขึ้นมาก็พลันเริงร้องซ้องเสียงขับขาน เหมือนดวงดอกไม้ที่พอได้

รับน้ำาฝนหยาดชโลมก็พร้อมชูช่อ เหมือนบัวตูมที่ไม่เคยริษยา

แสงตะวัน จึงคลี่บานรับแสงอรุณแต่เช้าตรู่

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๔๒)

 An awakened mind is joyful to witness 

other person’s happiness, like singing  birds in the first 

light of the day, like flowers that blossom with the dew-

drops, and like the lotus buds that never envy the sunlight 

and open up to  the first light of the new dawn each day. 

 (Kilesa Management, p. 242)

วันแห่งการให้
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 เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีความสุข คือดัชนีชี้วัด

คุณภาพของจิตใจอย่างมีนัยสำาคัญ แต่หากเห็นคนอื่นได้

ดีแล้วมีทุกข์ ทนไม่ได้ นั่นคือคุณภาพของจิตใจที่ยังไม่ตื่น

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๔๓)

 Seeing others prosper and rejoicing is  

a significant index of mind quality. Those who suffer 

and find other people’s prosperity unbearable show the non 

awakened minds.

(Kilesa Management, p. 243) 
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 ริษยาเขา หมายเผาให้เร่าร้อน

 หารู้ไม่ว่าริษยาเขา ก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
 เพราะคนที่ร้อนเป็นคนแรก ก็คือตัวผู้ก่อความริษยาขึ้น

มานั่นเอง

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๔๓)

 In envy, you aim to burn that person down. 

 But you are in fact burning yourself. 

 The one who suffers the heat of envy is the 

one who fist conceives the envy. 
 (Kilesa Management, p. 243) 

วันแห่งการให้
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 จงเอาชนะจิตวิญญาณที่ ต่ำ าต้อยด้วยจิต

วิญญาณที่สูงส่งกว่า จงเอาชนะความร้ายด้วยความดี จง

เอาชนะความเกลียดชังด้วยความเมตตา จงเอาชนะความดูหมิ่น

ถิ่นแคลนด้วยการเพียรพัฒนาตนเอง

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๗๔)

 Overcome a low spirit of others with 

one’s high spirit. Aim to overcome evil with good-

ness, hatred with compassion, contempt with 

indulgence to develop oneself.  

 (Kilesa Management, p. 274)
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สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน
Inter-Being



๕๕

 เราควรเคารพในทุกปฏิสัมพันธ์ 
 เพราะนั่นอาจเป็นช่วงเวลาเดียวท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะได้พบ

กันในเอกภพนี้

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๗)

 We should respect every interaction.
 Because that could be the only best 

moment for us to meet each other in this universe.

 (Best Questions, Bright Answers, p.7)

วันแห่งการให้
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 สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน
 ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นตัวเรา เป็นชีวิตเรา ล้วนมา

จากคนอื่น สิ่งอิื่น ชีวิตของเรา ล้วนขึ้นต่อคนอื่น สิ่งอื่น ในแง่ใด

แง่หนึ่งเสมอ
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 All elements are interdependent
 All things that form our bodies , our lives, come 

from other people, other things. Our lives depend on 

other people, other things,  in one way or another.
 (WHO Magazine, issue 16 October 2012, 

Who? Mind Column) 
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 ในชาหนึ่งถ้วย หากพิจารณาอย่างลึกซึ้ง เรา

จะหยั่งถึงอะตอมและจักรวาลว่าล้วนแยกจากกันไม่

ออก ความรู้ที่ว่าชาเกิดจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ชา ทำาให้เรารู้จัก

มองโลกและชีวิตเป็นองค์รวม ทัศนะแบบแยกส่วน ตัดตอน มอง

อะไรเป็นส่วนๆ เสี้ยวๆ จะลดน้อยลงไป จิตใจจะเปิดกว้าง เมื่อใจ

เปิดกว้าง ความสำาคัญมั่นหมายว่าตัวตนของตนดีเลิศที่สุดก็จะ

พลันเบาบางลงไป เมื่อตัวตนของเราเบาบาง ความสดชื่นรื่นเย็น

ก็จะสรงโสรจรดจิตใจให้ร่มเย็นอย่างง่ายดาย

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๘ - ๙)

วันแห่งการให้
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 In a cup of tea, if considered in depth, we 

can conclude that atoms and the universe are in-

separable. The knowledge that tea in the cup comes from 

non-tea components enables us to look at the world and 

at life as a sum total. The attitude of departmentalization of 

objects or topics will then lessen, and the mind is opened 

up. With an open mind, the sense of self-importance or 

egoism will be alleviated, and calmness will easily take 

over and cool down our minds. 

 (Best Questions, Bright Answers, pp. 8-9)

ว.วชิรเมธี
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 หากเราอยากให้โลกนี้ หนีพ้นวิกฤติ ก็ต้องมาร่วมกัน

สร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  Development) 

หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็คือ การพัฒนาคน 

เมื่อคนได้รับการพัฒนา สิ่งต่างๆ ก็จะได้รับอานิสงส์

ด้วย
 

 หากคนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี คนจะไปเกี่ยวข้อง

กับอะไรก็ตามในโลกนี้ ก็จะไม่มีปัญหา แต่หากคนยังเต็มไปด้วย

กิเลสตัณหา คนไปอยู่ป่า ป่าก็ม้วย ไปอยู่เมือง เมืองก็มีแต่ม็อบ 

ไปอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็ย่างกรายเข้าสู่วิกฤติ 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ก.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๘๔



 If we want to pull this world out of the  crisis, we must 

try to create Sustainable Development, with human 

development as the key. When people are developed, 

all related areas will benefit.
 The well – developed people create no problems 

with whatever they are involved in the world. But people filled 

with defilements and craving, when they go to the forest, 

the forest is destroyed, if they stay in town, civil troubles 

and chaos follow, In short, they bring crisis wherever they 

go. 
 (WHO Magazine, issue 1 July 2012, 

Who? Mind Column)
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 เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ใครบางคนเริ่มเข้าใจว่า

 “ชีวิตของเรา ล้วนอาศัยเขาทั้งนั้น”
 เมื่อนั้นแหละ ความเห็นแก่ตัวจะหายไป จิตใจจะเปิด

กว้าง จากนั้น จะทำาอะไรก็ตาม ก็จะคำานึงถึงคนอื่น สิ่งอื่นเสมอ

ไป
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Whenever someone begins to understand that 

his/her life depends on others, then the selfishness 

will disappear, the mind open, and thereafter he/she will 

always think of other people and other things in all under-

takings. 
 (WHO Magazine, issue 16 October 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
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 การมีสัมมาทิฐิจะช่วยให้เรามองเห็นถึงความเชื่อมโยง

ของโลกและสรรพสิ่งว่า ล้วนอิงอาศัยซึ่งกันและกัน (อิทัปปัจจย

ตา) เราแต่ละคนล้วนดำารงอยู่ในกันและกัน คนแต่ละคน

ล้วนมีสายสัมพันธ์บางอย่างเชื่อมโยงอยู่กับคนทั้งโลก ความสงบ

ของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงคนอีกคนหนึ่งเสมอไป ความรุนแรงใน

ใจของคนคนหนึ่งก็จะส่งผลถึงคนอีกคนหนึ่งเสมอไป
 (อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๔)

 The Right View, Samma Ditthi, helps us see the 

linkage of the world and all elements that they are all inter-

dependent  (Idappaccayata). Each of us exists in one 

another. Each individual has certain relations with all the 

people of the world. One person’s peace affects another 

and violence in the mind of one person also affects an-

other. 

 (Ahimsa, Path to Peace, p. 4)
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 เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถมองโลก มองชีวิต มองสังคม 

มองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งว่า ล้วนแล้วแต่มี

ความสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดเสมือนหน่ึงเป็น

เครือข่ายใยโยงอันเดียวกัน เมื่อนั้น ปรีชาญาณที่เห็นความ

เชื่อมโยงของสรรพส่ิงและความรักที่แท้อันได้แก่

เมตตาและไมตรีก็จะเกิดขึ้น
 (อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, หน้า ๔)

 Whenever we can see the world, life, society, 

and the environment or all elements as 

interdependent, closely linked as a part of one sin-

gle network, then the wisdom that sees the  

linkage of all elements and the true love as  

compassion and friendship will occur. 
 (Ahimsa, Path to Peace, p. 4)

วันแห่งการให้
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กฎแห่งกรรม
The Law of action



๖๒

  ในทางพุทธธรรมถือว่าสิ่งที่กำาหนดชะตากรรมคนเรา

ให้สูง ให้ต่ำา ไม่ใช่พระเจ้า แต่คือ “กรรม” (การกระทำา) ของเรา 

แต่ละคนต่างหาก ใครทำากรรมดี คนนั้นก็เป็นคนดี ใคร

ทำากรรมชั่ว คนนั้นก็เป็นคนชั่ว
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๕๖)

  Regards to the Lord Buddha’s teaching, it has 

been stated that, it is not God who determines a person’s 

fate. What determines an individual’s life is his/her deed. 

Good deeds make up good persons, bad deeds 

form crooks.  
 (Best Questions, Bright Answers, p.56)

วันแห่งการให้
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 ทุกความเลวย่อมมีเหตุผล ทุกความดีย่อมมี

ที่มา  จงอย่าตัดสินความเลวความดีของคนอย่างตื้นเขิน

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๘๖)

 Every evil has a reason, every virtue has a 

cause. 
 Don’t judge a person as bad or good with superfi-

cial measures.

 (Best Questions, Bright Answers, p.86)
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 พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “ความเป็นไปในชีวิตของ

คนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ กรรม คือ การกระทำาทาง

กาย ทางวาจา และทางใจเป็นสำาคัญ”
 คน “ทำาดี” ก็เป็นคนดี

 คน “ทำาชั่ว” ก็เป็นคนชั่ว

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๑๒๔)

 The Lord Buddha said “Your life is shaped by 

your deeds, namely, physical, verbal and mental 

deeds”.
 Those who act wisely are good persons

 Those evil doers are evil persons

 (Best Questions, Bright Answers, p.124)

วันแห่งการให้
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๖๕

 ในสารบบคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้น ท่านบอกว่า คน

จะดีหรือจะเลว ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างต่างประการ แต่

เหตุปัจจัยที่สำาคัญก็คือ “กรรม” อันได้แก่ “การกระทำา” 

ในปัจจุบันนี้เอง
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ก.ย. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 In the Lord Buddha’s teachings, there are numer-

ous factors that make an individual good or bad. But the 

important factor is “kamma” which is the “deeds” at 

present. 
 (WHO Magazine, issue 1 September 2012, 

Who? Mind Column) 
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การดำาเนินชีวิต
The way of life



๖๖

การเปลี่ยนคนอื่นทำาได้ยาก 

แต่การเปลี่ยนที่ตนเองทำาได้ง่ายกว่า
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๖)

Changing others is difficult, 

but changing oneself is much simpler. 
 (Best Questions, Bright Answers, p.26)
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ตนเป็นที่พึ่งของตน 
(จากนั้นจง) ให้คนอื่นเขาได้พึ่ง

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๓๗)

Oneself indeed is master of oneself
and (only then) of others.

 (Best Questions, Bright Answers, p.37)
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 “ปัญหาไม่ได้มีไว้บ่น ไม่ได้มีไว้แช่ง แต่มีไว้แก้ไข” 

 เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมา  ต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไข 
นี่จึงจะเป็นหนทางที่ถูกต้องของการเป็นชาวพุทธชั้นนำา

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๘๖)

  “Problems arise not for complaints, nor for curses, 

but for solutions to be sought.” 

 For leading Buddhists, therefore, whenever 

a problem is faced, they join forces to solve it 

accordingly. 
 (Best Questions, Bright Answers, p.86)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๐๐



๖๙

 ความผิดพลาดเพียงเรื่องเดียว ไม่ได้หมาย 

ความว่าชีวิตที่เหลือจะหมดคุณค่าไปเสียทั้งหมด
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๑๔)

 A single mistake does not take the entire 

value from the rest of your life.
 (Best Questions, Bright Answers, p.214)

ว.วชิรเมธี

๑๐๑



๗๐

 ชีวิตคู่นั้นคือ “สัญญาประชาคม” ที่คนสองคน

ให้ต่อกันและกัน ดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ต้องร่วมกัน

แก้ไขอย่างดีที่สุด

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๓๖)

 A married life is a “social contract” made 

between two persons. Therefore, all problems must be 

jointly solved at their best.

 (Best Questions, Bright Answers, p.236)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๐๒



๗๑

ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๔๓)

Dhamma protects honest practitioners.
 (Best Questions, Bright Answers, p.243)

ว.วชิรเมธี

๑๐๓



๗๒

 พระพุทธองค์ตรัสว่า ความทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นสร้าง

ให้นั้น เป็นเหมือนลูกศรดอกที่หนึ่ง ที่เขายิงมาปักอกเรา ทางที่

ถูก เราควรถอนลูกศรนั้นให้เร็วที่สุด แต่ถ้าเราไม่ทำาเช่นนั้น กลับ

เอาแต่ทุกข์ไม่จบไม่สิ้น ก็เท่ากับว่า เรากำาลังสร้างลูกศรดอก

ที่สองขึ้นมา และยิงมันใส่หน้าอกของตัวเองด้วยมือ

ตัวเองซ้ำาอีกดอกหนึ่ง
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๔๗)

 The Lord Buddha said, suffering caused on you by 

others is like the first arrow aimed at your heart. You should 

in fact have the arrow pulled out as quickly as possible, so 

that the wound can be healed. But if you leave it there and 

keep suffering from it , you are creating the second ar-

row, and hurting yourself again and again .
 (Best Questions, Bright Answers, p.247)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๐๔



๗๓

 อย่าลืมว่าความทุกข์บางชนิดนั้นเกิดขึ้น และมันก็ดับลง

แล้วหลังจากนาทีที่เกิดขึ้นเหลือแตคุ่ณเองที่ยัง “รั้ง” ความ

ทุกข์นั้นไว้ในใจของตัวเองอยู่ด้วยการย้ำาคิดย้ำาทำา 

หากคุณไม่ชอบความทุกข์ ก็ควรลุกขึ้นมาดับทุกข์เสีย 

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๕๐)

 Never forget that certain sufferings occur and end. 

After that moment, the suffering stays only because 

you yourself try to keep it with you. So if you do not 

want the suffering, just rise up and eliminate it. 
 (Best Questions, Bright Answers, p.250)

ว.วชิรเมธี

๑๐๕



๗๔

การทำางานประสานกับคุณภาพของชีวิต 
นี่คือผลสัมฤทธิ์ของทางสายกลาง

 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๖๙)

 Working hard in combination with the devel-

opment of the quality of life is the result of practicing 

the Middle Path.

 (Best Questions, Bright Answers, p.269)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๐๖



๗๕

เบื้องหลังปัญหา มีปัญญาแฝงอยู่

เบื้องหลังคำาวิจารณ์ มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่
 (ถามดีตอบโดน, หน้า ๒๙๐)

Behind the problems, there is the wisdom.

Behind the criticism, there is the treasure.
             (Best Questions, Bright Answers, p.290)

ว.วชิรเมธี

๑๐๗



๗๖

ทุกข์กระทบ  ขอให้ธรรมกระเทือน
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Slammed by sufferings, 

Dhamma is motivated.
 (WHO Magazine, issue 1 June 2012, 

Who? Mind Column)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๐๘



๗๗

 ใครก็ตามที่ค้นพบว่า ตัวเองรักอะไร ชอบอะไร และได้

ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองชอบ คนคนนั้นจะเข้าใกล้

ความสำาเร็จเร็วกว่าคนอื่น
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Whoever discovers what he/she loves or likes and 

has worked on it, will approach success faster than 

others. 
 (WHO Magazine, issue 16 September 2012, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี

๑๐๙



๗๘

 ถ้าเราปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ครอบงำาได้ ความสุขก็จะหายไปจากใจเรา แต่ถ้า

เราเป็นฝ่ายบริหารจัดการกิเลสเหล่านี้ก่อน พื้นที่ในจิตใจเราก็จะ

เป็นพื้นที่แห่งความสุขมากกว่าเป็นพื้นที่แห่งความทุกข์

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๗)

 If we let passion, aversion and delusion take 

over, happiness will disappear from our hearts. But 

if we manage all defilements first, our mind will be the area 

of happiness than the area of sufferings. 

 ( Kilesa Management, p. 17)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๑๐



๗๙

 ควรรักษาดุลยภาพระหว่างการทำางานเพื่อ

สังคม กับ การดูแลสถาบันครอบครัว คนจำานวนมาก

ชอบทำางานสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ค่อยได้ทำางานครอบครัว

สงเคราะห์ มุ่งแต่จะรับใช้สาธารณะ จนลืมภาระหน้าที่ส่วนตัว

ต่อคนใกล้ชิด ดังนั้น ใครก็ตามที่อยากช่วยเหลือสังคม ต้องไม่ลืม 

ดูแลครอบครัวให้ดีด้วย
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 A balance should be maintained between so-

cial work and family care. A lot of people enjoy working 

for social welfare, and seldom work on family welfare. They 

are intent on serving all mankind that they forget their per-

sonal responsibilities towards their loved ones. So, who-

ever wants to help the society, should not neglect the care 

for family members. 
 (WHO Magazine, issue 1 October 2012, 

ว.วชิรเมธี

๑๑๑



Who? Mind Column) 

๘๐

 ความโลภไร้ขีดจำากัด ไม่ต่างอะไรกับทะเลที่

ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำา ไม่ต่างอะไรกับเส้นขอบฟ้า ยิ่งพยายามเดิน

เข้าไปใกล้ ยิ่งขยายตัวห่างออกไปไกลทุกที  

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๑)

 The limitless passion is no different 

from the ocean that is never filled with water, 
or the horizon that can never be reached, as it 

moves further and further away when we try to  

approach.  

 ( Kilesa Management, p. 21)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๑๒



๘๑

 การได้ทำาในสิ่งที่รัก เป็นความสุขอยู่แล้วในตัวเอง 

สำาหรับคนที่ค้นพบว่าตนรักอะไรและได้ทำาในสิ่งนั้น 

ความสุขของเขาคือหนทาง ไม่ใช่ปลายทาง (Happi-

ness is the way)

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๗๗)

 To do what one loves is happiness in itself. 

For the one who discovers what he/she loves and 

can work on it, happiness is the way, not the desti-

nation.  
( Kilesa Management, p.77)

ว.วชิรเมธี

๑๑๓



๘๒

 พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) มอง

มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ (Economics as if People 

Mattered) ไม่ได้มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจจัยของการลงทุน

ทางธุรกิจเพียงมิติเดียว เพราะมนุษย์มีศักยภาพมากกว่านั้น 

และมนุษย์ควรพัฒนาไปให้ไกลกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อสนอง

สัญชาตญาณการกินอยู่ที่คนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ของ

ชีวิต

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๕๗)

 Buddhist Economics is the economics where 

the people matters, not just in one dimension as a factor 

of business investment, since human beings have more 

potentials, and should be more developed than just to 

exist to respond to the living instincts which most people  

regard as the essence of life.

 ( Kilesa Management, p. 57)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๑๔



๘๓

 ยิ่งคนมีความสุขจากจิตที่สงบสุขได้มากเพียง

ไร ก็จะเป็นอิสระจากการเสพการบริโภคในเชิงวัตถุได้มาก

เท่านั้น

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๗๙)

 The more people are happy with peaceful 

mind, the more they are free from material consumption.

 (Kilesa Management, p. 79)

ว.วชิรเมธี

๑๑๕



๘๔

 การเป็นอิสระจากความอยาก นับเป็นความสุข 

ส่วนการอยากอย่างเป็นอิสระ เป็นประตูไปสู่ความทุกข์โดยแท้
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๘๐)

 To be free from wants is happiness, 
but to be freely wanting is truly the gateway to 

sufferings.

 (Kilesa Management, p. 80)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๑๖



๘๕

ครอบครองมากแค่ไหน 

สุดท้ายก็ต้องไปมือเปล่า
 (กิเลส แมเนจเม้นท์, หน้า ๘๓)

No matter how long one possesses, 

he/she finally leaves empty-handed.
 (Kilesa Management, p. 83)

ว.วชิรเมธี

๑๑๗



๘๖

สรรพสิ่งคือของใช้ ไม่มีอะไรเป็นของฉัน
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๘๓)

All materials are utilities, nothing is mine. 
 (Kilesa Management, p. 83)

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๑๘



๘๗

 ครูร้อยคนก็ไม่เท่าเราสอนตัวเองคนเดียว การ

สอนจากข้างในนั้นมีผลต่อชีวิตของเรายิ่งกว่าการบังคับบัญชา

จากข้างนอกหลายเท่า

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๒๒)

 A hundred teachers cannot com-

pare one self-teaching person.Teaching from in-

side affects your life several times more than the  

command from outside. 

 (Kilesa Management, p. 122)

ว.วชิรเมธี

๑๑๙



๘๘

 ธรรมดาของชีวิตก็เป็นอย่างนี้ คือมีความ

เปลี่ยนแปลง (ไม่เที่ยง) มีความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก  (ทุกข์) 

และไม่อาจบังคับบัญชาได้ตามแต่ใจเสมอไป (อนัตตา)
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๘๖)

 These sufferings are no problems for those 

knowledgeable of the supreme facts, as they know 

that changes are the way of the world. All things are imper-

manent and cannot be controlled at will,

 (Kilesa Management, p. 186) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๒๐



๘๙

 ทิฏฐิหนากว่ากำาแพง น่ากลัวกว่าอาวุธทุกชนิด เป็น

รากฐานของความขัดแย้งวุ่นวายแทบทุกชนิดในโลก

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๙๓)

  Ditthi,- views are thicker than the wall, more 

dreadful than all types of weapons, and are causes of con-

flict and troubles of almost all kinds in the world.

 (Kilesa Management, p. 193) 

ว.วชิรเมธี

๑๒๑



๙๐

 ความอยากใหญ่ (ความยึดติดถือมั่นในตัวกู

ของกู) ได้นำาชีวิตมนุษย์ไปติดกับดักอยู่ในโลกนี้ ทำาให้

สลัดตนไม่พ้นไปจากความทุกข์นานัปการ

 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๑๔)

 Craving for greatness (  adherence to “me” 

and “mine”) entrap human life in this world, making 

them unable to shake off all kinds of sufferings. 

 (Kilesa Management, p. 214) 

วันแห่งการให้
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๑๒๒



๙๑

พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๒๓๒)

 Contented with what you have 

and take pleasure in what you get.
 (Kilesa Management, p. 232)

ว.วชิรเมธี

๑๒๓



๙๒

 วิธีดูแลสุขภาพให้ดีนั้น มีหลักการง่ายๆ อยู่ว่า 

ให้ฟังเสียง “นาฬิกาภายใน” (Body Clock) ของตัวเอง
ว่า เขาเรียกร้องอะไร เช่น เวลาหิว  ก็ต้องกิน  เวลาง่วง  ก็ต้อง

นอน เวลาเข้าห้องน้ำา ก็ต้องเข้า หลักการง่ายๆ แค่นี้ ใครทำาได้ จะ

สุขภาพดี มีอายุยืน
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑ มี.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 To take good care of your own health, a sim-

ple principle is to listen to your own   Body Clock, 
to know of its demand, food when hungry, sleep when 

drowsy, relief of bowel when nature calls. Thus, anyone 

can be in good health and enjoy longevity.
 (WHO Magazine, issue 1 March 2012, 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๒๔



Who? Mind Column) 

๙๓

 การถูกวิพากษ์วิจารณ์ หากมองในเชิงสร้างสรรค์ มันก็

คือ กระบวนการหนึ่งของการฝึกลดตัวกูของก ู ให้เขาด่า

บ้าง ให้เขาหัวเราะเยาะบ้าง ให้เขาเห็นเป็นตัวตลกบ้าง อัตตาที่

หนาแน่นจะได้เบาบางลง
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 Coming under criticisms, you can take a creative 

view, that it is a procedure to train oneself of how to 

reduce “I” and “mine”. Let them call you names, laugh 

at you, so that the strong egoism can be alleviated.
 (WHO Magazine, issue 15  March 2012, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี

๑๒๕



๙๔

 เมื่อเราชอบอะไรก็ตาม อย่าบังคับให้คนอื่นต้องชอบ

เหมือนเรา ถึงแม้เราจะปรารถนาดีต่อคนอื่นอย่างไรก็ตาม แต่

ถ้าเขาไม่นิยมชมชอบในสิ่งที่เราปรารถนาจะให้เขาชอบ ความ

ปรารถนาดีของเรา ก็อาจจะทำาให้เขามีความทุกข์ได้  
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 “When we like something, do not force others to 

share our liking, no matter how we wish the best for them, 

since they can suffer if that liking is not in accord-

ance  with their own.   
 (WHO Magazine, issue 16 April  2012, 

Who? Mind Column)

วันแห่งการให้
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๑๒๖







ผู้นำา
Leader



๙๕

 ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า นักการ

เมืองควรเป็นผู้ที่มีธรรมะมากกว่าคนอื่น เพราะชะตา

กรรมของประชาชนขึ้นอยู่กับคุณธรรมของนักการเมือง 
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

  In Buddhism, the Lord Buddha taught that politi-

cians should have Dhamma more than others, as the 

fate of the people hinges on the morality of politicians.  
 (WHO Magazine, issue 16 December 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
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๑๓๐



๙๖

 พระพุทธองค์ตรัสว่า

 “ยามฝูงโคฝ่ายน้ำาข้ามฟาก 

 หากโคจ่าฝูง ว่ายตรง โคบริวาร ก็ว่ายตรงตามไปด้วย

 หากโคจ่าฝูง ว่ายคด โคบริวาร ก็ว่ายคดตามไปด้วย”
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 The Lord Buddha said:

 “ When a herd of cattle swims across the river 

 If the leader goes straight, the rest will swim straight 

as well.

 But if the leader takes erratic route, the rest will go 

erratic too.”

 (WHO Magazine, issue 16 December 2012, 

Who? Mind Column) 

ว.วชิรเมธี

๑๓๑



๙๗

 พระพุทธองค์ทรงวางหลักการไว้ว่า นักการเมืองชั้นยอด

น้ัน ควรเป็นนักการเมืองที่ทรงธรรมถึงขั้นยึดเอาธรรมเป็น “หลัก

การสูงสุด” (ธรรมราชา) คือ จะทำาอะไรก็ตาม ก็ต้องมีธรรม

เป็นหัวใจสำาคัญด้วยเสมอไป
 (นิตยสาร WHO, ฉบับวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๕, 

คอลัมน์ Who? Mind)

 The Lord Buddha has laid down a principle 

that a top politician should uphold Dhamma as the 

“supreme principle” (Dhamma Raja) , namely, 

taking Dhamma as the key in whatever 

he does. 
 (WHO Magazine, issue 16 December 2012, 

Who? Mind Column) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๓๒



๙๘

มีอำานาจสูง ก็มีโอกาสตกจากอำานาจสูง
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๗๐)

The higher you are in power, 

the more likely you will fall from power.
 (Kilesa Management, p. 170) 

ว.วชิรเมธี

๑๓๓



๙๙

 อำานาจไม่ใช่จุดหมายสูงสุดทางการเมือง

 แต่อำานาจเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างประโยชน์สุข

แก่ประชาชน 

 รากฐานของอำานาจที่มั่นคงที่สุด

 คือประโยชน์ที่รังสรรค์ไว้แก่ประเทศชาติและ

ประชาชน
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๗๐)

 Power should not be the political ultimate 

goal, it should be the tools which are used for creating 

benefits for the people.

 The strong power base should come from 

the benefits which are created for the nation and 

their people.
 (Kilesa Management, p. 170) 

วันแห่งการให้
The Giving Day

๑๓๔



๑๐๐

 คนที่ใช้อำานาจไม่เป็นจะเป็นเหมือนคนที่ถือคบเพลิงเดิน

ทวนลม คบเพลิงนั้นให้ความสว่างแก่ตนก็จริง แต่ก็ให้

ความร้อนในเวลาเดียวกันด้วย
 (กิเลสแมเนจเม้นท์, หน้า ๑๗๐)

 The one who does not know how to use power in 

hand is like a torch bearer who walks against the wind, 

The torch exudes light and also heat to the bearer 

at the same time. 
 (Kilesa Management, p. 180)

ว.วชิรเมธี

๑๓๕





สพฺพทานำ  ธมฺมทานำ  ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

 ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานกับสถาบันวิมุตตยาลัย 

ในโอกาสต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันแต่งงาน วันทำาบุญ 

ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพแจกซีดีธรรมะเป็นธรรม

ทานเพื่อบำาเพ็ญปัญญาบารมี และสืบสานอายุพระบวรพุทธ

ศาสนาให้พัฒนาสถาพร 

 โดยติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ 

 โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๙๑๒๓, 

 ๐๘๒ ๘๙๘ ๕๐๐๙, ๐๘๗ ๐๘๐ ๗๗๗๙

 ๐๘๑ ๘๘๙ ๐๐๑๐ 

 โทรสาร  ๐ ๒๔๒๒ ๙๑๒๘ 

 อีเมล์ dhammatoday@gmail.com 

 เว็บไซต์ www.dhammatoday.com
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A world f�ll of goodwill, 
a societ� f�ll of compassionate people 

is the societ� of friendship. 
With such a force of friendship, 

the world is at peace.


