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แด่

จาก

ขอมอบเป ็น
ธรรมบรรณาการ



คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ใดหากมิใช่คุณความดี 
สิ่งภายนอกทั้งหลาย เช่น เงินทอง รถยนต์ บ้าน 
บตุรและภรรยาสาม ีล้วนแต่เป็นสมบตัชิัว่คราวทีต้่อง 
พลดัพรากจากเราในทีส่ดุ  ผูม้ปัีญญาจงึมุง่แสวงหา 
ความดแีละบญุกศุลซึง่เปรยีบเหมอืนตราประจ�าตน 
คณุค่าแห่งชวีติจะมากน้อยเพยีงไร แท้จรงิแล้ว เรา 
วัดกันที่ดีชั่วในใจนั่นเอง

ค�าน�าของ
ชมรมกัลยาณธรรม



การท�าความดมีใิช่เรือ่งยากส�าหรบัคนด ีแต่ 
คงเป็นเรือ่งยากเยน็แสนเขญ็ส�าหรบัคนชัว่ แต่ขึน้ชือ่ 
ว่าได้เกดิเป็นมนษุย์ จะมใีครหรอืทีป่รารถนาจะถกู 
เรยีกว่าคนชัว่  ทกุชวีติจงึมุง่แสวงหาความด ีแต่ความดี 
ในความคดิของแต่ละคนอาจถกูผดิและมมีาตรฐาน 
แตกต่างกนัไปตามก�าลงัสตปัิญญา  เมือ่เป็นเช่นนัน้ 
เราจงึต้องฟังนกัปราชญ์ให้ชดัเจนและเข้าใจถ่องแท้ 
ก่อนว่า ความดีที่แท้จริงเป็นเช่นไรและอานุภาพ 
แห่งความดีนั้นหอมหวาน ควรประพฤติปฏิบัติสัก 
เพียงไร

ท่านอาจารย์วศนิ อนิทสระ ได้อรรถาธบิายถงึ 
ความดีและอานุภาพแห่งความดีไว้อย่างแจ่มแจ้ง 
พศิดารหลายแง่มมุ ชมรมกลัยาณธรรมจงึขออนญุาต 



๖

จดัพมิพ์หนงัสอือนัทรงคณุค่านีเ้พือ่แจกเป็นธรรมทาน 
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนควรตระหนัก 
และท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดพลัง 
ศรทัธาและวริยิะบากบัน่ไม่ย่อท้อในการท�าความดี 
และเพยีรเอาชนะความชัว่ด้วยความด ี ทัง้สามารถ 
วางใจให้เหมาะสมในการประกอบความดีอย่าง 
สม�า่เสมอ ด้วยดทีีแ่ท้จรงิจากใจ และในทีส่ดุอานภุาพ 
แห่งความดย่ีอมบนัดาลผลคุม้ครองชวีติตนให้ส�าเรจ็ 
ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า

ขอน้อมบชูาอาจรยิคณุแด่ ท่านอาจารย์วศนิ 
อนิทสระ ปราชญ์แห่งแผ่นดนิผูอ้ทุศิชวีติเพือ่ความ 
เป็นครู แสงประทีปที่ไม่เคยมอดดับภายใต้ร่มเงา 
แห่งพระพทุธศาสนา ด้วยความดแีละอานภุาพแห่ง 



๗

ความดีที่ท่านอาจารย์ได้บ�าเพ็ญมาอย่างต่อเนื่อง 
จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพ 
แข็งแรง  มีพลังใจไม่ท้อถอยในความดีงามที่สูง 
ยิ่งขึ้นไป และขอให้ท่านได้สมความปรารถนาใน 
กศุลกจิทีมุ่ง่หมายทกุประการ  ท้ายนีช้มรมกลัยาณ- 
ธรรมหวังว่าท่านผู ้อ่านจะได้รับประโยชน์จาก 
การบ�าเพ็ญความดี และได้รับความคุ้มครองจาก
อานุภาพแห่งความดีทั่วถึงกันทุกท่าน

ทพญ.อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เรื่อง ความดีและอานุภาพแห่งความดี นี้ 
เดมิทเีดยีวเป็นแนวค�าบรรยายในการประชมุสมัมนา 
“พัฒนาตน” ครั้งที่ ๒/๒๕๒๖ ของคณะแพทย์ 
ศิริราช เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ 
สมาคมศษิย์เก่าแพทย์ศริริาช โรงพยาบาลศริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้พมิพ์มาแล้วหลายครั้ง

บัดนี้ ชมรมกัลยาณธรรม โดยทันตแพทย์ 
หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ ประธานชมรม ได้พจิารณา 

ค�าอนุโมทนา



เห็นคุณค่าของหนังสือเรื่องนี้ ปรารถนาจะพิมพ์
ออกเผยแผ่ให้แพร่หลาย ข้าพเจ้าอนญุาตด้วยความ 
ยินดียิ่ง หวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน 
ผู้อ่านตามสมควร

ขอกราบอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและ 
คณุแห่งกลัยาณธรรมทีช่มรมฯ ได้กระท�ามาดแีล้ว 
จงรวมกันเป็นพลวปัจจัยคุ้มครองให้ชมรมและ 
ท่านผู้อ่านปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ประสบ
ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อ

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง



อะไรคือความดี
อะไรคือความชั่ว

๑๓
ปัญหาเรื่อง

การท�าดีไม่ได้ดี

๑๗

อานุภาพ
ของความดี

๕๙
ความดีที่เป็นอัตนัย

และปรนัย
ต่างกันอย่างไร?

๖๕

สารบัญ



กุศโลบาย
ในการท�าดี

๒๗
วิธีสร้างความดี
๓๙

ความดี ความถูก บุญ
เหมือนกันหรือไม่?

๖๙
ตัวอย่างอานุภาพของความดี

ตามหลักพุทธศาสนา

๗๓

การท�าความดี
ควรจะอธิษฐานหรือไม่?

๗๗





เรื่องความดีความชั่วจัดเป็นเรื่องยากเรื่อง 
หนึง่ทีจ่ะรูแ้ละเข้าใจ เมือ่รูแ้ละเข้าใจแล้วกย็งัยาก 
ที่จะปฏิบัติการเว้นความชั่วท�าความดีให้สมบูรณ์ 
ได้ ทั้งนี้เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ท�าให้ 
ปฏิบัติไม่ได้สมความต้องการและปฏิบัติไม่ได้ 
เสมอไป

อะไรคือความดี
อะไรคือความชั่ว



๑๔

ตามหลักพุทธศาสนา คือว่าการกระท�า 
ค�าพดู หรอืความคดิทีเ่ป็นไปเพือ่ไม่เบยีดเบยีนตน 
และผู้อื่นให้เดือดร้อนและมีประโยชน์ถือว่าเป็น 
ความดี ที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่ว ที่กล่าวมานี้ 
เป็นหลักกว้างๆ อาจมีข้อปลีกย่อยอื่นๆ อีก ที่จะ 
ต้องท�าความเข้าใจพิเศษอีกมากมาย

ในองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเอา 
ประโยชน์เป็นจุดยืนที่ส�าคัญ  คือเมื่อพิจารณา 
เล็งถึงประโยชน์แล้ว แม้ตนเองจะต้องเดือดร้อน 
บ้าง ผู้อื่นเดือดร้อนบ้าง ก็ถือว่าเป็นความดี เช่น 
พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเหนื่อยยากในการท�างาน 
หาทรัพย์เพื่อให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน ตัวลูกเอง 
ก็ต้องเดือดร้อน ทุกข์กายทุกข์ใจในการศึกษา 



๑๕

เล่าเรียน ต้องอดทนอดออม ต้องหักใจไม่ให้ 
หลงใหลเพลิดเพลินในการเที่ยวเล่น เอาเวลา 
เหล่านัน้มาศกึษาเล่าเรยีน แต่การกระท�าดงักล่าวนี้ 
มีคุณประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็น
ความดี

ในทางกลบักนั สิง่ทีท่�าให้ตนเองและผูอ้ืน่มี 
ความสขุความเพลดิเพลนิ แต่ไม่มปีระโยชน์ กลบั 
จะเป็นโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่น เช่น การแสวงหา 
ความสุขจากอบายมุขต่างๆ ถือว่าเป็นความชั่ว

พิจารณาตามหลักที่สูงขึ้นไปอีกสักหน่อย 
มาตรฐานแห่งความดีความชั่ว ท่านถือเอาความ 
โลภ โกรธ หลง และไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็น 



๑๖

หลักพิจารณา คือกรรมใดที่ท�าเพราะโลภ โกรธ 
หลง เป็นมูล จัดเป็นกรรมชั่ว ถ้าท�าด้วยความ 
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นมลู คอืท�าด้วยเหตุผล 
บริสุทธิ์ จัดเป็นกรรมดี

โลภ โกรธ หลง เป็นอกุศลมูล รากเหง้า 
ของอกุศล ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็น 
กุศลมูล รากเหง้าของกุศล ท่านว่าเมื่อกุศลมูล 
เกิดขึ้นแล้ว กุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่ 
เกดิแล้วกเ็จรญิยิง่ขึน้ ฝ่ายอกศุลมลูกเ็ช่นเดยีวกนั



เรือ่งนีเ้ป็นปัญหาค้างใจของคนส่วนมากอยู่ 
หรอือย่างน้อยกล็งัเลสงสยัว่าท�าดไีด้ดจีรงิหรอืไม่? 
จนถึงกับบางคนพูดว่า “ท�าดีได้ดีมีที่ไหน ท�าชั่ว 
ได้ดมีถีมไป” ดงันีเ้ป็นต้น ทีม่คีวามรูส้กึเช่นนีอ้าจ 
เป็นด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ปัญหาเรื่อง
การท�าดีไม่ได้ดี



๑๘

ท�ำควำมดีเพียงเล็กน้อย 
แต่ต้องกำรผลมำก 

คือต้องการผลเกินเหตุที่ท�า จึงท�าให้รู้สึก
ท�าดไีม่ได้ด ีหรอืได้ดน้ีอยไป ตามธรรมดาคนทีม่ี 
ความต้องการมาก สิ่งใดที่ได้มาแม้มากก็รู้สึกว่า 
น้อย ส่วนคนทีต้่องการน้อย แม้ได้ของน้อย กร็ูส้กึ 
ว่าได้มาก ความมากความน้อยจึงขึ้นอยู่กับความ 
ต้องการและความจ�าเป็นของคนซึง่มอียูไ่ม่เท่ากนั



๑๙

ไม่รู้จักรอคอย
ผลแห่งควำมดีที่ตัวท�ำ

อยากได้ผลเร็วๆ เมื่อความดีที่ท�าให้ผลช้า 
กไ็ม่ทนัใจ จงึทกึทกัเอาว่าท�าดไีม่ได้ด ีตามทีก่ล่าว 
ข้างต้นแล้วว่า การให้ผลของกรรมมีลักษณะ 
ซบัซ้อนมาก และกรรมจะให้ผลเมือ่สกุงอมเตม็ที่ 
แล้วเท่านั้น กรรมที่ท�าพร้อมกัน อาจให้ผลก่อน 
บ้าง หลังบ้าง เหมือนต้นไม้ต่างชนดิกนัเราปลกู 
วนัเดยีวกนั เป็นต้นว่ามะม่วงกบัมะละกอ มะละกอ 
ย่อมให้ผลก่อนแต่ไม่ยั่งยืน ส่วนมะม่วงให้ผลช้า 
แต่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นผู้ท�าความดีจึงควรหัดเป็น 
คนใจเย็น รู้จักรอคอย ส่วนความชั่วก็เหมือนกัน 
ย่อมรอเวลาฟักตัว ไม่ใช่ท�าชั่วเดี๋ยวนั้น ผลชั่ว 



๒๐

ก็พรั่งพรูเดี๋ยวนั้นเลย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใครเล่า 
จะกล้าท�าชั่ว

ท�ำควำมดีไม่พอดี

หมายถงึท�าขาดไปบ้างท�าเกนิไปบ้าง คอืขาด 
ความพอดใีนการท�าด ีเมือ่ขาด ความดกีไ็ม่สมบรูณ์ 
เมือ่เกนิ กล้็นไปเสยีประโยชน์ ไม่ว่าการท�าดีหรือ 
ท�าอะไรทัง้สิน้จะต้องพอดจีงึจะดแีท้ ตวัอย่างเช่น 
เสือ้ผ้าต้องพอดกีบัผูส้วมใส่ อาหารกต้็องพอดขีอง 
แต่ละมื้อ และได้สารอาหารต่างๆ ตามที่ร่างกาย 
ต้องการแต่พอด ีไม่มสีารใดเกนิ สารใดขาด จงึจะ 
ท�าให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตและต้านทาน 
โรคได้ดี  การก่อสร้างที่เราต้องพึ่งสถาปนิกและ 



๒๑



๒๒

วศิวกรกเ็พือ่ให้เกดิความพอดนีัน่เอง ตวัอย่างเช่น 
เสากพ็อดกีบัน�า้หนกับ้าน ถ้าบ้านใหญ่ เสาเล็ก ก็ 
ทานน�้าหนักไม่ไหว บ้านอาจพังลงมา ที่คิดว่าจะ 
ประหยดักก็ลายเป็นสญูเสยีทรพัย์สนิเป็นอนัมาก 
แต่ถ้าท�าเสาใหญ่เกินไปไม่สมดุลกับการที่จะ 
ต้องรับน�้าหนัก ก็เป็นการสูญเปล่าโดยไม่จ�าเป็น 
เหมอืนคนตวันดิเดยีวขาใหญ่โตมโหฬาร จะกลาย 
เป็นน่าเกลยีด เป็นทีเ่ยาะเย้ยของคนทัง้ปวง เพราะ 
ฉะนั้นจึงต้องท�าความดีแต่พอดีกับบุคคลนั้นๆ 
กรณนีัน้ๆ ไม่ให้มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป ไม่น้อย 
จนไม่พอและไม่มากจนล้นเหมอืนน�า้ล้นตุม่ ส่วน 
ล้นนั้นเป็นส่วนเกิน



๒๓

ควำมฝังใจหรืออุปำทำน
มีอยู่ในใจว่ำ

ท�ำคุณกับใครไม่ขึ้น

ข้อนี้คนทั่วไปเป็นกันมาก ถ้าไปหาหมอดู 
และหมอดูทายว่า ชะตาของคุณท�าคุณกับใคร
ไม่ขึ้นละก็ชอบใจนักเชียว นั่นเป็นเพราะไปตรง 
กบัความฝังใจทีม่อียูแ่ล้ว  การท�าความดกีบัคนนัน้ 
ค่อนข้างยากสักหน่อย ไม่เหมือนท�าความดีกับ 
พวกสัตว์เป็นต้นว่าสุนัข ทั้งนี้เพราะคนต้องการ 
ความภมูใิจ แม้เราจะท�าความดใีห้เขา กอ็ย่าไปลด 
ความส�าคัญและความภูมิใจของเขา ถ้าเราไปลด 
ความส�าคญัและความภมูใิจของเขาแล้ว แทนการ 
รูส้กึบญุคณุ เขาจะรูส้กึเคยีดแค้นชงิชงัเสยีด้วยซ�า้ 



๒๔

ไป เพราะฉะนั้นการท�าความดีกับคนจึงต้องท�า 
ด้วยความระมดัระวงั มฉิะนัน้การท�าคณุจะกลาย 
เป็นโทษไป ให้เลิกฝังใจว่าท�าคุณกับใครไม่ขึ้น 



๒๕

เสีย แล้วท�าความดีด้วยความเสียสละด้วยน�้าใจ 
อนัดงีาม ท่านจะต้องได้รบัผลดแีละอาจได้มากกว่า 
ที่ท่านหวังเสียอีก

ขำดกุศโลบำยในกำรท�ำดี

ค�าว่ากุศโลบาย ไม่ใช่เล่ห์กระเท่ห์หรือ 
เล่ห์เหลี่ยมกลโกงอะไร แต่หมายถึงความฉลาด 
รอบคอบ หยั่งรู้ถึงเหตุการณ์ บุคคล กาลเวลา 
(หรอืโอกาส) ในการทีจ่ะท�าความด ีกศุโลบายใน 
การท�าความดีก็คือ ท�าดีให้ถูกกาล ให้ถูกบุคคล 
ถูกเรื่องราว





ท�ำดีถูกกำล

คือเมื่อเห็นเป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วจึง 
ท�า ไม่ใช่ต้องดูฤกษ์ยามแล้วจึงท�า แต่หมายถึง 
ท�าให้ทันเวลา เหมาะแก่เวลา เช่น จะช่วยเหลือ 
คนต้องช่วยให้ทันเวลาที่เขาต้องการความช่วย 
เหลือ ตรงกับเวลาที่เขาก�าลังขาดแคลน เหมือน 

กุศโลบาย
ในการท�าดี



๒๘

ให้น�้าแก่คนที่ก�าลังกระหาย ให้ข้าวแก่คนที่ก�าลัง 
หิว แม้จะตักเตือนคนให้เว้นความชั่วก็ต้องดู 
เวลาอันเหมาะสม ไม่ให้เขาต้องอับอาย เพราะ 
ค�าเตือนของเรา หรือเตือนเขาเมื่อสายเสียแล้ว 
เขาได้ท�าผิดพลาดไปมากแล้ว บางอย่างเราควร 
เตือนเขาล่วงหน้าเพื่อเขาจะได้ไม่ถล�าลึกลงไป 
ในความผิดพลาด การท�าดีผิดเวลามักจะให้โทษ 
เหมือนคนเอาเสื้อหนาวมาใส่หน้าร้อน จะร้อน 
ยิ่งขึ้น จะโทษเสื้อไม่ได้ ต้องโทษความโง่เขลา 
ของเราเอง การช่วยเหลือคนนั้นสิ่งส�าคัญที่สุด 
อย่างหนึง่กค็อื ต้องช่วยให้ทนัท่วงทอีย่าให้พลาด 
ได้ มฉิะนัน้จะเสยีประโยชน์ เหมอืนช่วยคนตกน�า้ 
จะต้องช่วยทนัท ีก่อนจะจมน�า้ตาย มวัลงัเลล่าช้า 
อยู่ เขาจมน�้าตายไปแล้วจะช่วยอะไรกันอีก



๒๙

นกัปราชญ์จนีเช่นจงัจือ้ ได้เคยตกยากแล้ว 
กล่าวค�าเปรียบเทียบที่น่าคิดเอาไว้  มีเรื่องโดย 
ย่อว่า คราวหนึ่งจังจื้อตกทุกข์ได้ยากบากหน้าไป 
ขอยืมข้าวสารจากเจ้าเมืองคนหนึ่งซึ่งเคยเป็น 
เพื่อนกัน ท่านเจ้าเมืองพูดว่า “ให้ขอยืมแต่ต้อง 
รอให้เขาเก็บส่วยหรือภาษีจากราษฎรเสียก่อน 

แล้วจะให้ขอยืมสัก ๓๐๐ เหรียญ เพื่อไปซื้อ 

ข้าวสาร” จงัจือ้ได้ฟังดงันัน้จงึเล่าเรือ่งเปรยีบเปรย 
ว่า “เมื่อวานนี้ขณะฉันเดินทางมาหาท่านที่นี่ 
ได้ยินเสียงเรียกตะโกนอยู่เบื้องหลังจึงหันไปดู 

เห็นปลาตัวหนึ่งดิ้นอยู่ในรอยล้อเกวียนบนดิน 

ซึ่งมีน�้าแฉะๆ ขังอยู่นิดหน่อย ฉันถามมันว่ามา 
นอนดิ้นอยู่ที่นี่เพื่ออะไร?” ปลาตอบว่ามาจาก 
ทะเลตงัโฮ มาตดิอยูท่ีน่ี ่ท่านโปรดเมตตาช่วยเหลอื 



๓๐

ฉนัสกัครัง้หนึง่  ด้วยการเอาน�า้สกัเลก็น้อยมาเท 
ลงบนรอยเกวยีนนี ้ฉนัฟังปลาพดูดงันัน้จงึตอบว่า 
“ข้าก�าลงัเดนิทางไปทางใต้มุง่ไปแสดงธรรมของข้า 

ให้เจ้านครโง้วเจ้านครอ๊วดฟัง ข้าจะไประบายน�า้ 

ในล�าแม่น�้าไซกังมาให้เจ้าจะดหีรอืไม่เล่า?” ปลา 
ได้ฟังดังนั้นก็น้อยใจเสียใจ พลางตอบว่า “ที่ฉัน 
รับทุกข์ทรมานอยู่นี่เพราะขาดน�้า หากได้น�า้เพิม่ 

อีกเพียงเล็กน้อย ก็จะพอยังชีพไปได้ ไม่จ�าเป็น 
ถงึกบัต้องไประบายน�า้ในแม่น�า้มาช่วย ถ้าท่านจะ 

ท�าอย่างนัน้ กจ็งรบีไปซือ้ฉนัตามร้านขายปลาแห้ง 

ในตลาดเถิด”



๓๑

ท�ำดีถูกบุคคล

ท�าดถีกูบคุคลนัน้ท�าอย่างไร? คอืการทีเ่รา 
ท�าความดีแก่บุคคลที่ควรได้รับความดี เช่นการ 
ช่วยเหลือเขาก็ควรช่วยเหลือคนที่ควรช่วย และ 
ก�าหนดขอบเขตว่าควรช่วยเหลือเพียงใด ถ้าเรา 
ช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยและช่วยไม่ถูกวธิกีจ็ะ 
มโีทษตดิตามมา เช่นในนทิานเรือ่งชาวนากับงูเห่า 
เป็นตัวอย่าง การช่วยคนที่ควรช่วยนั้นเป็นกุศล 
มากเพราะเป็นการบ�าบัดทุกข์ของเขาจรงิๆ การ 
บ�าบดัทกุข์มคีวามส�าคญักว่าการบ�ารงุสุข ต่อเมื่อ 
บ�าบัดทุกข์ได้ดีแล้วจึงค่อยบ�ารุงสุข แต่ถ้าบ�าบัด 
ทุกข์ยังไม่ได้ มัวพะวงแต่เรื่องบ�ารุงสุข ความสุข 
ที่ได้นั้นก็เป็นความสุขปลอมและเป็นความสุข 



๓๒

อยู่ในกองทุกข์นั้นเอง เหมือนเอาดอกไม้หอม
ไปปักไว้บนสิ่งปฏิกูล เป็นต้นว่าบนกองอุจจาระ 
จะเป็นอย่างไรจงตรองดูเถิด  คนบางพวกคิดแต่ 
จะบ�ารุงสุขสนุกสนานทั้งแก่ตนเองและญาติมติร 
ในขณะที่การบ�าบัดทุกข์ที่จ�าเป็นก็ยังท�าไม่ได้ 
สังคมของเราท�าความดี แบบเอาเนื้อหนูไปใส่ 
เนื้อช้างกันเสียเป็นส่วนมาก หนูเนื้อน้อยอยู่แล้ว 
การขดูรดีเอาจากคนยากคนจนหรอืคนทีม่รีายได้ 
น้อย ไปบ�ารุงบ�าเรอความสุขของคนมั่งมีอยู่แล้ว 
เป็นการท�าความดีแบบเอาเนื้อหนูไปใส่เนื้อช้าง 
หรือขอดน�้าในหลุมเท้าโคไปใส่แม่น�้าท�านอง 
เดยีวกนั  นอกจากนีค้วรพจิารณาถงึคณุธรรมของ 
คนทีเ่ราจะช่วยเหลืออีกด้วย คนมีคุณธรรมน้อย 
ช่วยไปก็ได้ผลน้อย (นี่พูดถึงท�าความดีด้วยการ 



๓๓

หวังผล) เหมือนหว่านข้าวลงในนาที่ไม่ดี คนที่ 
คุณธรรมสูงมาก ความดีที่ท�าให้ผลมากเหมือน 
หว่านพืชลงในที่ดินดี นี่เป็นเหตุผลประการหนึ่ง 
ที่คนชอบท�าบุญท�าทานกับผู ้มีศีลธรรม อีก 
ประการหนึง่ความกตญัญกูตเวทนีัน้เป็นภมูธิรรม 
ของคนดี คนทีม่ภีมูธิรรมอนันีม้ไีม่มากนกั ถ้าเรา 
ท�าความดไีปถูกคนที่มีความกตัญญูกตเวที ผลดี 
ก็เพิ่มพูนเป็นทวีคูณ ตรีคูณ หรือได้รับผลดี 
ตอบแทนเป็นร้อยเท่าพนัเท่า แต่ถ้าเราท�าความดี 
ไปถกูคนทีอ่กตญัญอูกตเวทเีข้า กเ็หมอืนว่าหว่าน 
พืชลงบนหิน เหนื่อยแรงเปล่า อาจจะกลับกลาย 
ไปเป็นโทษภายหลังได้ด้วย เพราะคนอกตัญญู 
อกตเวทีนั้นชอบประทุษร้ายคนที่มีบุญคุณต่อตน 
มิฉะนั้นเขาจะเรียกคนอกตัญญูหรือ



๓๔

ท�ำดีเหมำะกับเหตุกำรณ์

ท�าดใีห้เหมาะกบัเหตกุารณ์นัน้ท�าอย่างไร? 
ในทีน่ีห้มายถงึการท�าถกูเรือ่งราว ไม่ดงึดนั ถอืเอา 
แต่ความเห็นของตน หรือความพอใจไม่พอใจ 
ของตนเป็นส�าคัญ แต่ยืดหยุ่นผ่อนผันตามเหตุ 
การณ์ที่เรียกรวมๆ ว่า การณวสิกตา ความเป็น 
ผู้ท�ากิจเหมาะแก่เหตุการณ์ ท�าพอสมควรแก่ 
ฐานะความรูค้วามสามารถของตน  อนึง่เหตกุารณ์ 
ของโลกย่อมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การดึงดันแข็งขืน 
อยู ่คนเดียวย่อมไม่ได้ประโยชน์ นอกจากคน 
ทัง้หลายจะไม่เหน็ดแีล้ว ตวัเองกต้็องค่อยแขง็ขนื 
แย้งกับคนในสังคมอยู่ตลอดเวลา ท�าให้เกิดการ 
ทะเลาะววิาทเป็นศตัรตู่อกนั ความรูค้วามสามารถ 



๓๕

ศิลปวิทยาที่จะอ�านวยผลมาก ก็ต้องเป็นความรู้ 
ความสามารถอันเป็นที่นิยมของสังคม เพราะ 
ฉะนั้นความรู ้ความสามารถที่ทันสมัยจึงเป็น 
อปุการะต่อชวีติมาก จะเหน็คณุของศลิปะวทิยา- 
การกต่็อเมือ่สงัคมต้องการ และน�าไปใช้ประโยชน์ 
นัน้เอง ความรูค้วามสามารถจะเป็นหมนัถ้าไม่ได้ 
ใช้ เหมือนอาหารที่ไม่ย่อยมีแต่ให้ความอึดอัด 
หามีประโยชน์อันใดไม่ ความรู้อย่างหนึ่งอาจมี 
ประโยชน์มากในสมัยหนึ่ง แต่ต่อมาความนิยม 
ของคนทั้งหลายเสื่อมไป ใครยังดึงดันถือความรู้ 
อย่างนัน้เป็นทีพ่ึง่อยูก่อ็าจจะต้องเดอืดร้อน จะพร�า่ 
ร�าพันว่าฉันมีความรู้ความสามารถดี แต่ท�าไมจึง 
ไม่ได้ดี ดังนั้นหาควรไม่ เพราะไม่เหมาะกับเหตุ 
การณ์และความนิยม การท�าความดีที่ถูกต้อง 



๓๖



๓๗

ตามระเบียบกฎเกณฑ์อันดีงาม ก็จัดอยู่ในข้อนี้
เหมือนกัน

รวมความว่า การท�าความดีนั้นจะต้องมี 
กุศโลบาย มีความฉลาดรอบคอบพอสมควรจึง
จะได้รับผลดีเต็มที่ จะได้ไม่ต้องคิดต่อไปอีกว่า 
ท�าดีแล้วไม่ได้ดี คนที่ท�าความดีนั้นจะได้รับผลดี 
เสมอ และได้รับเท่าที่ต้องการหรือมากกว่าที่ 
ต้องการ เหมอืนเพาะมะม่วงไว้เมลด็หนึง่ พองอก 
เป็นต้น ถงึคราวมลีกู มนัจะให้ลกูเป็นร้อยเป็นพนั 
และมีลูกให้นานถึง ๖๐-๗๐ ปีจนกว่าจะแก่ตาย 
ไป





วธิสีร้างความดเีป็นเรือ่งยิง่ใหญ่ในชวีติของ 
มนุษย์ผู ้ใดก็ตามที่รู ้จักความดีความชั่วแล้วว่า 
คอือะไร แต่ถ้าไม่รูจ้กัวธิสีร้างความดหีนคีวามชัว่ 
แล้ว กจ็ะสร้างความดไีม่ส�าเรจ็  เหมอืนคนทีรู่ว่้า 
ตึกนั้นคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ถ้าไม่ 
รูจ้กัวธิสีร้างตกึให้ส�าเรจ็ได้ สร้างแล้วพงัๆ ในทีส่ดุ 
ก็อ่อนใจเลิกสร้างไปเอง

วิธีสร้าง
ความดี ๑

๑ โปรดดเูรือ่งวธิลีะความชัว่และวธิสีร้างคณุความด ีในหนงัสอื 
เรื่องปัญญารัตนะ ของผู้เขียนประกอบด้วย



๔๐

คนทีค่ดิจะสร้างความดกีเ็ช่นกนั ถ้าไม่รูจ้กั 
วิธีสร้าง สร้างแล้วล้มๆ ในที่สุดก็เลิกประกอบ
คณุงามความด ีเหน็ว่าไม่มผีลอะไร เมือ่เลกิสร้าง 
คณุงามความดเีสยีแล้ว กห็นัมาสร้างความชัว่แทน 
น�าชีวิตไปสู่ความตกต�่าล่มจมในที่สุด

วิธีสร้างความดีนั้นมีหลักที่ควรยึดถืออยู่ 
๒ ประการด้วยกันคือ



๔๑

๑
ศึกษำให้รู้แจ้งว่ำ

ควำมดีที่แท้จริงคืออะไร

คนส่วนมากรูจ้กัความดปีลอมมากกว่าความ 
ดีแีท้ ลกัษณะของความดแีท้นัน้มหีลายอย่าง เช่น

ท�ำดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
คอืเพือ่ประโยชน์ของคนทีเ่ราท�าดด้ีวยจรงิๆ 

ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ของเรา ถ้าเราจะได้ประโยชน์ 
บ้างก็เป็นเพียงผลพลอยได้หรือเป็นประโยชน์ 
รอง ถ้ามจีดุมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ของตน แม้ผูอ้ืน่ 
จะพลอยได้รับด้วยก็ยังไม่เป็นความดีแท้

๑.๑



๔๒

ท�ำดีด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
หรือไม่บริสุทธิ์ใจ
ถ้าบริสุทธิ์ใจก็เป็นความดีแท้ ถ้ามีเจตนา 

อนัไม่บรสิทุธิแ์ฝงเร้นอยูด้่วยกเ็ป็นความดเีทยีม

ท�ำดีมีผู้รู้เห็นมำกหรือมีผู้รู้เห็นน้อย
คนส่วนมากชอบท�าความดีให้มีผู ้รู ้เห็น 

ยิง่รูเ้หน็มากประกาศโฆษณามากยิง่รูส้กึว่าด ีแต่ 
นกัปราชญ์ทีแ่ท้จรงิกลบัมองว่า การท�าความดแีบบ 
ปิดทองหลงัพระเป็นความดทีีแ่ท้จรงิ โบราณท่านว่า 
ความดีที่มนุษย์ไม่เห็นนั้นเทวดาท่านเห็น และ 
ฟ้าดินก็ประทานผลดีให้ ที่ส�าคัญก็คือตนของตน 
นั่นแหละรู้เห็นยิ่งกว่าผู้ใด ความเศร้าหมองและ 
ความผ่องแผ้วแห่งจิตอันเป็นบ่อเกิดอันแท้จริง 

๑.๒

๑.๓



๔๓

แห่งทกุข์และสขุนัน้ ใครเล่าจะมองเหน็ได้ดยีิง่กว่า 
ตัวเราเอง

ควำมดีนั้นท�ำถูกหรือท�ำผิด
คนตั้งใจจะท�าความดีแต่ท�าผิดก็มี ถ้าท�า 

ความดผีดิๆ กไ็ม่เป็นผลดแีก่ตนและผูอ้ืน่ ตวัอย่าง 
เช่น ถ้าเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินเป็นกระสอบ เช้าขึ้น 
ก็ตั้งโต๊ะหน้าบ้านบริจาคเงินแก่ผู้ต้องการ เพราะ 
เหน็ว่าการบรจิาคเป็นเรือ่งด ีคนทัง้หลายในเมือง 

๑.๔



๔๔

นัน้กจ็ะพากนัเกยีจคร้านไม่ท�างานและใช้จ่ายเงนิ 
สุรุ่ยสุร่ายส�ามะเลเทเมา เมื่อหมดเงินแล้วก็มา 
ขอใหม่ การท�าอย่างนีไ้ม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ให้ 
และผู้รับ การท�าความดีอย่างนี้เป็นการท�าผิด 
อกีตวัอย่างหนึง่  สมมตว่ิาผูค้มุนกัโทษเกิดเมตตา 
กรุณาในพวกนักโทษขึ้นมา เห็นว่าการติดคุก 
ของพวกเขาล�าบากนัก จึงปล่อยนักโทษออกจาก 
คุกทั้งหมด เห็นเป็นการให้อภัยเป็นคุณธรรม 
อนันีก้เ็ป็นการท�าความดทีีผ่ดิ ฯลฯ การท�าความดี 
ที่ผิดนั้นไม่เป็นความดีแท้ แต่เป็นความดีปลอม 
หรือเทียม ส่วนการท�าความดีที่ถูกนั้น จะต้อง 
เป็นประโยชน์เกือ้กลูทัง้แก่ตนและผูอ้ืน่ และสงัคม 
เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ ถ้าผู้อื่นท�าอย่างนั้นบ้าง ก็ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ท�าตาม



๔๕

ท�ำควำมดีอย่ำงยุติธรรม
หรือไม่ยุติธรรม
บางคนตั้งหน้าแต่จะท�าความดี เช่นการ 

ให้อภัย เมตตา กรุณา โดยมิได้นึกถึงความ 
ยุติธรรมหรือผลเสียอันจะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง
ภายหลังแก่ผู ้ได้รับอภัยและเมตตากรุณานั้น 
ตัวอย่างเช่น ข้าราชการฝ่ายปกครองไม่ลงโทษ 
คนผิด หรือครูไม่ลงโทษนักเรียนที่ท�าผิด พ่อแม่ 
ท�าตนเป็นคนใจดีไม่หาวิธีลงโทษลูกที่เกเร เกียจ 
คร้านเสียแต่ต้นๆ ปล่อยไว้จนผู้ท�าผิดนั้นเคยชนิ 
กับความผิดพลาดบกพร่อง และท�ามากขึ้นจน 
ประสบความเสียหายใหญ่หลวงในบั้นปลาย
อย่างนีเ้รยีกว่าท�าดโีดยไม่ค�านงึถงึความยตุธิรรม 
ลงท้ายก็เป็นโทษแก่คนที่ท�าดีด้วยนั่นเอง ไม่เป็น 

๑.๕



๔๖

ความดีแท้  ถือเป็นความบกพร่องเสยีด้วยซ�า้ไป 
เพราะฉะนัน้การท�าความดจีะต้องประกอบด้วย 
ความยตุธิรรม ต้องลงโทษคนทีค่วรได้รบัโทษ ให้ 
รางวัลคนที่ควรได้รับรางวัล

ควำมดีนั้นท�ำอย่ำงครึ่งๆ กลำงๆ
หรือท�ำอย่ำงสมบูรณ์
ข้อนี้หมายความว่า การท�าความดีที่จะให้ 

ได้ผลดีจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นความดี 
ที่แท้จริงนั้น จะต้องท�าอย่างสม�่าเสมอ ไม่ท�าๆ 
หยุดๆ หรือครึ่งๆ กลางๆ การสั่งสมความดีนั้น 
เหมอืนหยาดน�า้หยดลงในภาชนะ ถ้าสัง่สมทกุวนั 
กจ็ะเป่ียมไปด้วยความด ีถ้าท�าๆ หยดุๆ บญุหรอื 
ความดีนั้นก็จะพร่องอยู่เสมอ ไม่เต็มบริบูรณ์

๑.๖



๔๗

ควำมดีนั้นใหญ่หรือเล็ก
ข้อนีถ้อืเอากศุลเจตนาและประโยชน์ทีผู่อ้ืน่ 

จะพึงได้รับเป็นเกณฑ์ ถ้าจิตประกอบด้วยกุศล 
เจตนามาก ถือว่าเป็นความดีอันแท้จริงยิ่งใหญ่ 
หรอืหากว่าสิง่ทีท่�านัน้แม้เป็นเรือ่งเลก็น้อยในความ 
รูส้กึของผูก้ระท�า แต่เป็นประโยชน์แก่คนหมูม่าก 
ก็ถือว่าเป็นความดีอันแท้จริงยิ่งใหญ่เช่นกัน 
ตัวอย่างการช่วยเหลือราษฎรผู ้ทุกข์ยากให้มี 
ที่ท�ากินหรือการลดภาษีอากรแก่ผู้มีรายได้น้อย 
การสั่งให้เอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้เจ็บป่วย ไม่ให้ 
ทอดทิ้งพวกเขา การสั่งสอนคนให้รู้จักความดี 
ความชัว่ ให้กลบัตวัจากทางชัว่มาด�าเนนิอยูใ่นทาง 
ดีมีศีลมีธรรม มีความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหล่านี้ล้วนเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น

๑.๗



๔๘

ควำมดีนั้นท�ำยำกหรือท�ำง่ำย
ความดีที่ท�ายากเป็นความดีที่แท้จริง ใน 

หนังสือ โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน 

๒ ได้กล่าว 
อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความดี 
ที่ท�ายากนี้ไว้ว่า “สมัยก่อนท่านผู้คงแก่เรียนมาก
มักจะพูดว่า ถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ ต้อง 
เริม่จากจดุทีข่่มใจได้ยากทีส่ดุเสยีก่อน ถ้าสามารถ 

เอาชนะได้ จุดอื่นๆก็ไม่ส�าคัญเสียแล้ว ย่อมจัก 
เอาชนะได้โดยง่าย” ลูกศิษย์ของท่านขงจื้อชื่อ 
ฝานฉอืได้ถามท่านอาจารย์ว่า เมตตาธรรมนัน้เป็น 
อย่างไร ท่านขงจื้อตอบว่าการท�าสิ่งที่ยากที่สุด 
ให้ได้เสยีก่อน จงึจะชนะใจตนเองได้ เมือ่เอาชนะ 
๒ ท่านเหลีย่วฝานเป็นชาวจนีสมยั ๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว เกดิราว 
พ.ศ. ๒๐๙๒ เขียนหนังสือนี้ไว้เมื่ออายุ ๘๙ ปี

๑.๘



๔๙

ใจตนเองได้แล้ว ความเหน็แก่ตวักห็มดไปจงึบงัเกดิ 
เมตตาธรรม  พ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังลูกจะได้ 
เข้าใจง่ายเข้า ที่มณฑลเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่ซู 
ท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้าน อยู่มา 
วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนีเ้พราะความยากจน 
เมื่อไม่สามารถช�าระหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็ยึดภรรยา 
ของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ ท่านผู้เฒ่าซูเกิดความ 



๕๐

สงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนัก จึงยอมเสียสละเงิน 
ที่เก็บออมไว้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปี 
น�ามาใช้หนี้แทน ชายผู้นั้นท�าให้สามีภรรยาคู่นี้ 
ไม่ต้องแยกจากกนั อกีตวัอย่างหนึง่ มชีายคนหนึง่ 
ยากจนยิง่นกั จงึน�าบตุรชายและภรรยาไปจ�าน�าไว้ 
ได้เงินมาพอประทังชีวิต เมื่อถึงก�าหนดไม่มีเงิน 
จะไปไถ่คืน ภรรยาเดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตาย 
บงัเอญิท่านผูเ้ฒ่าจางรูเ้รือ่งเข้า ทัง้มคีวามสงสาร 
ยิง่นกั จงึน�าเงนิทีไ่ด้สะสมมาแล้วถงึสบิปีมาใช้หนี้ 
แทนให้ พ่อแม่ลูกจึงมีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกัน 
อีกครั้งหนึ่ง  “ท่านผู้เฒ่าซูและท่านผู้เฒ่าจาง 
ล้วนแต่ได้ท�าสิง่ทีท่�าได้ยากยิง่ เงนิทีท่่านสะสมไว้ 
คนละสองปีและสิบปีนั้น ท่านก็หวังว่าเมื่อท่าน 
ท�ามาหากินไม่ได้แล้ว ก็จะได้พึ่งเงินจ�านวนนี้ 



๕๑

ประทงัชวีติต่อไป เป็นเงนิทีต้่องใช้เวลาอนัยาวนาน 
สะสมไว้วันละเล็กละน้อย แต่ท ่านทั้งสองก็
สามารถตดัใจช่วยเหลอืคนทีไ่ม่รูจ้กักนัเลยแม้แต่
นิดเดียวได้ในพริบตาเดียว นี่คือการท�าความดีที่ 
ยากยิง่จรงิๆ” 

๓

หวัข้อส�าคญัส�าหรบัพจิารณาความดทีีแ่ท้จรงิ 
ว่าเป็นอย่างไร รวม ๘ ข้อ ตัง้แต่ ๑.๑-๑.๘ นี ้ได้ 
น�าเฉพาะหวัข้อจากหนงัสอืโอวาทสีข่องท่านเหลีย่ว- 
ฝานในโอวาทข้อที ่๓ มา ส่วนค�าอธบิายประกอบ 
หวัข้อนัน้เป็นของผูเ้ขยีนเอง ความจรงิท่านเหลีย่ว- 
ฝานได้อธบิายประกอบไว้ดมีาก ขอให้ท่านผูอ่้าน 
๓ โอวาทสี่ของท่านเหลียวฝานหน้า ๓๐-๓๑ แปลโดย
คุณเจือจันทน์ อัชพรรณ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ไม่บอกสถานที่พิมพ์)



๕๒

ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดู จะได้ประโยชน์ 
มิใช่น้อยทีเดียว

ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนันีห้น้า ๓๑ ได้กล่าว 
ข้อความทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการท�าความดไีว้อกีว่า

การท�าความดต่ีอผูอ้ืน่นัน้ กจ็ะต้องแล้วแต่ 
โอกาส จังหวะ เวลาก็มีความส�าคัญเช่นกัน การ 
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่นัน้มวีธิกีารมากมาย ประมวลแล้ว 
ก็สามารถแยกออกได้ ๑๐ วิธีด้วยกันคือ

• ช่วยเหลือผู้อื่นท�าความดี
• รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า
• สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม
• ชี้ทางให้ผู้อื่นท�าความดี



๕๓

• ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขัน
• กระท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
• อย่าท�าตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ 
• ต้องหมั่นบริจาค
• ธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
• เคารพผู้อาวุโสกว่า
• รักชีวิตผู้อื่นดุจชีวิตของตน
ทั้ง ๑๐ หัวข้อนี้ ท่านอธิบายขยายความไว้ 

อย่างน่าสนใจมาก

นีค่อืรายละเอยีดของวธิสีร้างความด ีประการ 
แรก ที่ว่าต้องศึกษาให้รู้แจ้งว่า ความดีที่แท้จริง 
คืออะไร



๕๔

๒
ปูพื้นฐำนแก่จิตใจของตน
ในกำรที่จะสร้ำงควำมดี

คือกำรน้อมจิตให้รักควำมดีอยู่เสมอ
 
การสร้างความดีเป็นกิจอันยิ่งใหญ่ของ

มนุษย์เป็นสิ่งที่จะต้องท�าตลอดชีวิต หรือถ้าจะ 
กล่าวให้หนกัแน่นเข้าไปอกี กก็ล่าวได้ว่าตลอดเวลา 
ทีท่่องเทีย่วอยูใ่นสงัสารวฏั ความดเีป็นสิง่ทีเ่ลกิท�า 
ไม่ได้ คนเราจะท�าอะไรหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่ง 
ซึง่จะต้องท�า ไม่ท�าไม่ได้ สิง่นัน้คอื “ความด”ี แต่ 
คนทีจ่ะท�าความดไีด้มัน่คงยัง่ยนืนัน้ ต้องมพีืน้ฐาน 
ทางจิตใจดี มีพื้นฐานอันมั่นคง เหมอืนการสร้าง 
ตึก หรืออาคารใหญ่ อาคารถาวรจะต้องลงราก 



๕๕

ตอกเข็มอย่างหนาแน่นมั่นคง อุปสรรคของการ 
ท�าความดีนั้นมีมาก จึงท�าให้คนจ�านวนไม่น้อย 
ท้อถอยในการท�าความด ีเหน็ว่าการไม่ต้องท�าอะไร 
แล้วอยูไ่ปวนัหนึง่ๆ สขุสบายกว่า จะท�าให้เหนือ่ย 
ยากล�าบากท�าไมกนั เพราะฉะนัน้เพือ่ให้มพีืน้ฐาน 



๕๖

ทางจิตใจที่ดีมั่นคง จึงควรน้อมจิตให้รักความดี 
อยูเ่สมอ เหมอืนคนหนุ่มสาวที่รักสวยรักงาม รัก 
ความสะอาด การรักความดีก็เพื่อความดีนั่นเอง 
แม้เราจะท�าความดีเพื่อความดี แต่เมื่อได้สั่งสม 
ความดบีรบิรูณ์ดีแล้ว ความดีนั่นเองจะย้อนกลับ 



๕๗

มาคุ้มครองให้อยู ่เย็นเป็นสุข เหมือนคนปลูก 
ต้นไม้ไว้ด้วยความรักต้นไม้ เมื่อมันเจริญเติบโต 
เต็มที่แล้ว ย่อมให้ร่มเงา ดอกผล ความชุ่มเย็น 
เป็นสุขแก่เจ้าของผู ้ปลูกนั่นเอง สมตามค�าที่ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว

ย่อมน�าความสุขมาให้”





มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ด้วยอานุภาพของสิ่ง 
๒ สิ่งรักษาคือ บุญรักษาและบาปรักษา บุญคือ 
คุณความดี บาปคือความชั่ว มีตัวอย่างมากมาย 
ที่แสดงถึงความจริงอันนี้ เช่น คนมีชีวิตอยู่อย่าง 
สุขสบายก็เพราะบุญรักษา มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ 
ทรมานก็เพราะบาปรักษา

อานุภาพ
ของความดี



๖๐

บุญบาปที่เคยท�ามาในชาติก่อนเป็นต้นทุน 
ชวีติของแต่ละคน มาในชาตนิีจ้งึมสีภาพไม่เหมอืน 
กัน กินบุญเก่าบ้าง สร้างบุญใหม่บ้าง ท�าดีเพื่อ 
ใช้หนี้กรรมเก่าบ้าง สร้างเวรกรรมขึ้นใหม่บ้าง 
ซับซ้อนยุ ่งเหยิง ดังชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่ 
เห็นๆ กันอยู่ทุกวันนี้

ความมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นลาภ 
อย่างหนึ่งของชีวิต ร่างกายที่ไม่มีโรคเบียดเบียน 
ยิ่งเป็นลาภอันประเสริฐขึ้นไปอีก สมดังพระ- 
พทุธภาษติทีว่่า “ความไม่มโีรค เป็นลาภอย่างยิง่” 
ถ้าเราน้อยใจว่าเราเกดิมาจน ไม่มเีงนิล้าน ๑๐ ล้าน 
๑๐๐ ล้าน เราจะยอมขายดวงตาทัง้ ๒ ข้างของเรา 
ด้วยเงิน ๒ ล้านไหม? แขน ๒ ข้างอีก ๒ ล้าน 



๖๑

ขา ๒ ข้างอีก ๒ ล้าน รวม ๖ ล้าน ถ้าเราไม่ยอม 
แสดงว่าอวัยวะเพียง ๓ อย่างของเรานี้ มีราคา 
มีค่าเกิน ๖ ล้านแล้ว เรารวยแล้ว ให้เป็นเศรษฐี 
มีเงินร้อยล้านแต่ตาบอดหูหนวกจะเอาหรือไม่ 
ความเป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์ มีโรคน้อย ก็เป็น 
ผลบุญหรือคุณงามความดี ท่านที่เป็นแพทย์ 
คลกุคลอียูก่บัคนป่วยในโรงพยาบาล ย่อมเหน็ชดั 
ด้วยตนเองแล้ว ว่าคนป่วยคนพิการมีสภาพ 
อย่างไร



๖๒

อำนุภำพของควำมดี
อำนุภำพคืออะไร?

คือสิ่งหนึ่งซึ่งมีพลังหรืออ�านาจที่จะก่อให้ 
เกิดผลตามเหตุที่กระท�า แต่เนื่องจากเหตุเป็น 
สิ่งซับซ้อนมาก จึงท�าให้บุคคลสับสนในปรากฏ- 
การณ์ที่ตนได้ประสบ ปรากฏการณ์ที่เราประสบ 
นั้นเป็นผลของอ�านาจหรือพลังอย่างใดอย่างหนึง่ 
ที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง เรียกตามภาษาธรรมะว่า 
ปฏจิจสมปุบาท และปฏจิจสมปุปันนธรรม ปฏจิจ- 
สมปุบาทคอืตวักฎ ส่วนปฏจิจสมปุปันนธรรมนั้น 
คอืปรากฏการณ์ เช่น คลืน่เป็นปรากฏการณ์อย่าง 
หนึง่ เกดิขึน้เพราะอาศยัตวักฎ คอืความสัมพันธ์ 
ของลมกับน�้า ฯลฯ



๖๓

ควำมดีคืออะไร?

ในทางจริยศาสตร์ ความดีเป็นสิ่งที่นิยาม 
ไม่ได้ คือนิยามให้ได้ความหมายสมบูรณ์ไม่ได้ 
แม้จะพยายามนิยามสักเท่าไร ก็จะต้องมีข้อ 
บกพร่องในค�านิยามนั้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น 
นักปรัชญาและนักจริยศาสตร์จึงได้ตัดสินความดี 
เป็นเรือ่งๆ ไป และเป็นคราวๆ ไป สดุแล้วแต่เงือ่นไข 
ต่างๆ จะก�าหนด เพราะความดีที่คนรูจ้กักนัโดย 
ทั่วไปนั้นยังเป็นโลกียะเป็นสิ่งสัมพัทธ์ (relative) 
อยู่ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ มากมาย  อย่างไร
กต็าม แม้เราจะนยิามความดไีม่ได้ แต่เรากส็ามารถ 
รูจ้กัความดไีด้ เหมอืนเราให้ค�านยิามความเปรีย้ว 
ความหวานไม่ได้ แต่เราก็รู้จักความเปรี้ยวความ 
หวานได้





ความดีที่เป็นอัตนัยหรืออัตตวิสัยนั้นคือ 
ความดทีีค่นนยิมกนัว่าดหีรอืทีต่นชอบ เราชอบจงึดี 
ส�าหรับเรา หรือสังคมนิยมว่าดี ใครท�าอย่างนัน้ 
เขากต็ดัสนิว่าดแีล้ว ความดทีีเ่ป็นปรนยัหรอืภววสิยั 
นั้น คือความดีที่เป็นจริงในตัวเอง คงด�ารงความ 
เป็นจริงอย่างนั้นอยู่ ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น 
อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใครกินเข้าก็ได้ 

ความดีที่เป็น
อัตนัยและปรนัย
ต่างกันอย่างไร?



๖๖

ประโยชน์เท่าที่ประโยชน์มันมีเงื่อนไขปลีกย่อย 
อาจจะมีอยู่บ้าง แต่โดยหลักใหญ่ๆ เป็นอย่างนั้น 
ส่วนใครจะชอบมังคุดมากกว่าลางสาด หรือชอบ 
ทเุรยีนมากกว่ามะม่วงนั้น เป็นเรื่องของอัตตวิสัย 
เป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ผลไม้แต่ละชนิดก็คงด�ารง 
คุณภาพคุณลักษณะของมันอยู่อย่างนั้น

ความดีที่เป็นปรนัยนั้นจะด�าเนินไปตรงจุด 
มุง่หมายด้วยเหตผุลบรสิทุธิแ์ละให้ส�าเรจ็ประโยชน์ 
เป็นอานภุาพได้จรงิ ขอยกตวัอย่างสกัตวัอย่างหนึง่ 
คือ การท�าความดีเอาหน้า หรือเพราะชอบที่จะ 
ท�าอย่างนั้น จัดเป็นความดีแบบอัตตวิสัย เทียบ 
อตัตาธปิไตยและโลกาธปิไตย ส่วนการท�าความดี 
เพื่อความดี เพราะเห็นว่าถูกต้องสมควรด้วย 



๖๗

เหตุผลบริสุทธิ์จบในตัวเอง จัดเป็นความดีแบบ 
ปรนัยหรือภววิสัยเทียบธรรมาธิปไตยในพุทธ- 
ศาสนา คนที่ท�าความดีแบบปรนัยนั้นเป็นคนมี 
คุณธรรมสูง แต่คนธรรมดาก็ควรหัดท�าอย่างนั้น 
บ้าง นานไปก็ท�าได้ไปเอง





ความดีก็คือความดีดังกล่าวมาแล้ว ส่วน 
ความถูกหมายถึงถูกต้องตามกฎซึ่งมีอยู่ ๒ กฎ 
คือกฎที่คนตั้งขึ้น (Man-made Law) และกฎ 
ธรรมชาติ (Natural Law) กฎที่คนตั้งขึ้นนั้น 
ไม่แน่นอน อาจผิดหรือถูกก็ได้ สุดแล้วแต่คน 
ผู ้ตั้งกฎว่า เขาเข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัตถ์ 
(Ultimate Truth) เพียงไร เรื่องที่จะต้องโยงไป 

ความดี ความถูก บุญ
เหมือนกันหรือไม่?



๗๐

ถึงจริยธรรมหรือความดีที่ถูกต้องนั้นจะต้องมี 
ปรมตัถธรรมอยูเ่บือ้งหลงัอยูเ่สมอ คอืมคีวามจรงิ 
ที่อธิบายได้ด้วยเหตุผล ว่าท�าไมเราจึงต้องท�า 
อย่างนัน้ๆ เช่น ท�าไมเราต้องมเีมตตากรณุาต่อผูอ้ืน่ 
ท�าไมเราจึงไม่ควรประทุษร้ายผู้อื่น ท�าไมเราจึง 
ต้องให้สทิธเิสรภีาพแก่สตรเีท่าเทยีมกบับรุษุ ฯลฯ

บุญ ส่วนที่เป็นเหตุคือสิ่งที่ช�าระล้างกาย- 
กรรม วจีกรรม และมโนกรรม ให้สะอาด ส่วนที่ 
เป็นผล หมายถงึความสขุ เช่น การให้ทานทีถ่กูต้อง 
ต้องช่วยช�าระล้างความตระหนี่ และมีผลเป็น 
ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 

๔

๔ ผู้ให้ก็ได้ คือได้ให้ ผู้รับก็ได้ คือได้รับ



๗๑

การรักษาศีลช่วยช�าระล้างโทษทางกาย 
และวาจา เป็นพื้นฐานให้ท�าความดีได้สะดวก 
ยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะการท�าดีโดยไม่ละโทษคือ 
ความชั่วเสียก่อนนั้น จะท�าให้ความดีพลอย 
เศร้าหมองไปด้วย เหมอืนเอาน�า้ใสผสมกบัน�า้ขุน่ 
เอาอาหารที่สะอาดใส่ในภาชนะที่สกปรก และ 
คนไข้กินยาโดยไม่เว ้นของแสลง ด้วยเหตุนี้ 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงนิยมให้รับศีล 
เสยีก่อนแล้วจงึให้ทาน และท่านกล่าวว่า ทานของ 
ผู้มีศีลย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  อนึ่งเมื่อ 
ให้แก่ผู ้มีศีลธรรมก็จะมีอานิสงส์มากขึ้น การ 
ท�าบุญที่ถูกต้องจึงเป็นความดีอย่างยิ่ง





ขอได้โปรดพิจารณาพระพุทธภาษิตต่อไปนี้

เมื่อบุคคลเอาน�้ามันเทลงไปในน�้า เอา
ก้อนหนิทิง้ลงในน�า้ จะอ้อนวอนสกัเท่าใด เพือ่ให้ 
น�า้มนัจมและก้อนหนิลอยน�า้ขึน้ย่อมไม่ได้ น�า้มนั 
คงลอยขึ้นเหนือน�้า ก้อนหินคงจมน�้าอยู่อย่างนั้น 

ตัวอย่าง
อานุภาพของความดี
ตามหลักพุทธศาสนา



๗๔

เพราะน�้ามันมีสภาพลอยขึ้นเหนือน�้า ก้อนหินมี 
สภาพจมน�า้ฉนัใด ความดเีป็นเหตใุห้เฟ่ืองฟ ูความ 
ชัว่เป็นเหตใุห้ล่มจม ตกต�า่ เมือ่ท�าแล้วจะอ้อนวอน 
ให้มผีลตรงกนัข้ามไม่ได้ (๑๘/๓๘๔/๕๙๘)

สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา ๕ ประการคือ 
อาย ุวรรณะ ยศ สขุ และสวรรค์ ไม่สามารถมไีด้ 
ด้วยการอ้อนวอน เพราะถ้ามไีด้ด้วยวธิกีารอย่างนัน้ 
แล้ว ใครเล่าจะขาดแคลนยากจน สาวกของพระ 
อริยะไม่พึงเพลิดเพลินพอใจในการอ้อนวอน แต่ 
เมือ่ต้องการสิง่ใดกพ็งึปฏบิตัข้ิอปฏบิตัอินัเป็นเหตุ 
ให้บรรลุสิ่งนั้น (๒๒/๕๑/๔๓)



๗๕

ขุมทรัพย์คือ บุญ (ความดี) นี้ให้สิ่งที่น่า 
ปรารถนาทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ เทวดา 
และมนุษย์ต้องการสิ่งใดๆ สิ่งนั้นย่อมส�าเร็จได้ 
ด้วยบญุ ความเป็นผูม้ผีวิพรรณสวย เสยีงไพเราะ 
ทรวดทรงดี รูปงาม ความเป็นใหญ่และมีบริวาร 
มากก็ล้วนส�าเร็จด้วยบุญ  บุญมีอานุภาพให้ได้ 
สิง่ต่อไปนีค้อื ความเป็นใหญ่ในประเทศ เสรภีาพ 
ความสุขอย่างพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็นที่รักของ 
คนทั้งหลาย ความเป็นราชาในเทวโลก มนุษย์- 
สมบตั ิสวรรค์สมบตั ินพิพานสมบตั ิการพรัง่พร้อม 
ด้วยมิตรที่ดี ความช�านาญในวิชชาและวิมุตติ 
ความแตกฉาน (ปฏิสัมภิทา ๔) ความหลุดพ้น 
สาวกบารมี ปัจเจกภูมิ และพุทธภูมิ ความพรั่ง 
พร้อมด้วยบุญ (คุณงามความดี) มอีานภุาพมาก 



๗๖

อย่างนี้ นักปราชญ์ผู ้เป็นบัณฑิตจึงสรรเสริญ 
ความเป็นผูม้บีญุซึง่ได้เคยท�าไว้แล้ว ว่าเป็นมงคล 
อันสูงสุดอย่างหนึ่ง (๒๕/๑๑)



เรื่องนี้มีคนถามกันมาก  โดยธรรมดาจะ 
มีความเห็นเป็น ๒ พวก พวกหนึ่งเห็นว่าควร 
อธิษฐาน ค�าว่า อธิษฐาน หมายความว่าขอให้ 
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ควร 
อธิษฐานเพราะจะเป็นการเห็นแก่ตัว หรือท�า 
ความดีด้วยความโลภ ต้องการผลตอบแทน

การท�าความดี
ควรจะอธิษฐานหรือไม่?



๗๘

ปัญหาส�าคัญก็คือ ถ้าอธิษฐาน จะได้อย่าง 
ที่อธิษฐานหรือไม่ ข้อนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่ง ใน
ความเชื่อและประสบการณ์ของข้าพเจ้าเชื่อว่าได้ 
เมือ่มเีหตปัุจจยัเพยีงพอ ถ้าเหตปัุจจยัไม่เพยีงพอ 
ก็ยังไม่ได้ เปรียบเหมือนคนที่ต้องการของราคา 
๒ หมื่นบาท ถ้าเขามีเงินพอและต้องการของนั้น 
เขาย่อมซื้อได้ เรียกว่าได้ตามต้องการ



๗๙

อนึ่งการให้ผลของความดีก็มี ๒ อย่าง คือ 
ให้ผลตามธรรมชาติของความดีประเภทนั้นๆ 
เช่น ให้ทานอ�านวยผลให้มั่งคั่ง รักษาศีล อ�านวย 
ผลให้อยู่อย่างปลอดภัย เจริญภาวนาอ�านวยผล 
ให้อยู่อย่างสงบสุข เปรียบเหมือนพันธุ์ไม้ย่อม 
ออกผลตามชนิดของตน ต้นไม้ย่อมไม่ออกผล 
เป็นเสื้อผ้า หรือบ้าน และรถยนต์ แต่ชาวสวน 
อาศยัผลไม้นัน้ ได้เงนิมาแล้วซือ้บ้านกไ็ด้ รถยนต์ 
และเสื้อผ้าก็ได้ข้อนี้ฉันใด ความดีก็ฉันนั้น ย่อม 
ให้ผลตามชนิดนั้นๆ ก็จริง แต่ผู้ท�าความดีย่อม 
อาศยัผลรวมของความดนีัน้ๆ ไปสูค่วามดอีืน่ๆ หรอื 
สิ่งอื่นที่ตนต้องการ เพราะฉะนั้น กำรอธิษฐำน 
จงึเป็นเรือ่งทีอ่�ำนวยผลได้ แต่ต้องมรีำกฐำนอยู่ 
ที่กำรท�ำควำมดี



๘๐

ส่วนกำรอ้อนวอนซึง่ไม่อยูบ่นพืน้ฐำนแห่ง 
ควำมดี ย่อมไม่อำจบันดำลผลให้เกิดขึ้นได้ ดัง 
พระพุทธภาษิตที่อ้างแล้วข้างต้น

ความดีที่สะสมไว ้ในชาติก ่อนเรียกว่า 
ปพุเพกตปญุญตา ความดทีีท่�าใหม่ด้วยการตัง้ตน 
ไว้ชอบ ไว้ถูกทางเรียกว่า อัตตสัมมาปณิธิ ทั้ง 
๒ อย่างรวมกนัเป็นอานภุาพ อภนิหิาร สริสิมบตัิ 
และบุญวาสนา

“อานุภาพ บุญฤทธิ์ที่ส่งเสริมผู้บ�าเพ็ญบุญ 
บารมีให้เป็นที่นิยมนับถือของมวลชน



๘๑

อภินิหาร อ�านาจของบุญบารมี ย่อมเชิดชู 
ผู ้บ�าเพ็ญขึ้นเป็นอัจฉริยบุคคล บันดาลให้มีผู ้
ยกย่องว่าเป็นคนมีน�้าหนัก น่าเคารพย�าเกรง

สริสิมบตั ิมมีิง่ขวญั สง่าราศดีเีด่นเป็นพเิศษ

วาสนา หมายถึง บุญวาสนา คือการที่จิต 
อยู่แรมนานกับคุณงามความดี แม้จะเกิดในถิ่น 
ที่ไม่เจริญ บุญวาสนาก็จะช่วยส่งให้ไปอยู่ในถิ่นที่ 
เจริญ คอยอุปถัมภ์ค�้าชูให้สูงเด่นขึ้นไป” 

๕

๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ  
กรงุเทพฯ. มงคลยอดชวีติ เล่ม ๒ หน้า ๓๒, ธนาคารกรงุเทพ  
จ�ากัด พ.ศ. ๒๕๑๘



๘๒

สรุปความว่า อานุภาพของความดีหรือบุญ 
นัน้มมีากสดุจะพรรณนาได้ เมือ่จะกล่าวโดยสรปุ 
ก็มี ๔ ระดับคือ

ชั้น กามาวจรกุศล อ�านวยผลให้มีความสุข 
ความเจริญในสุคติภูมิ เช่นมนุษย์และเทวดา

ชัน้ รปูาวจรกศุล และ อรปูาวจรกศุล อ�านวย 
ผลให้มคีวามสขุสงบอย่างพรหมผูไ้ด้รปูฌานและ
อรูปฌาน

ชัน้ โลกตุรกศุล อ�านวยผลให้สิน้อาสวะกเิลส 
อันเป็นบรมสุข 



๘๓

ใน ๓ ชั้นหลังนี้ ถ้าได้อภิญญาด้วย ก็จะมี 
อานุภาพและอภินิหารพิเศษเหนือมนุษย์มากนัก



ชำติภูมิ
เกิดที่หมู่บ้านท่าศาลา อ�าเภอรัตตภูมิ จังหวัด 

สงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อ 
จ�าความได้ พ่อแม่ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู ่บ้านตากแดด 
ต�าบลปากรอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำรบรรพชำอุปสมบท
บวชเป็นสามเณรเมือ่อาย ุ๑๓ ปี ทีว่ดับปุผาราม 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐ และอุปสมบท 
เป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขา (สึก) เมื่อ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๐๗

ประวัติของ
อาจารย์วศิน อินทสระ



กำรศึกษำ
• มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
• นักธรรมเอก
• เปรียญ ๗ (ป.ธ.๗)
• ศาสนศาสตร์บณัฑติ (มหามกฎุราชวทิยาลยั)
• M.A. (Master Degree of Art - ทางปรัชญา
  มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธ-
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

หน้ำที่กำรงำน
สอนวิชาศีลธรรม

• ที่โรงเรียนราชินี
• ทีโ่รงเรยีนพณชิยการสลีม (อาจารย์ผูป้กครอง)
• ทีโ่รงเรยีนเตรยีมทหาร และเป็นหวัหน้าแผนก
  สารบรรณ มียศเป็นร้อยโท



สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหา- 
วิทยาลัยรามค�าแหง (ประมาณ ๑๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)

สอนวชิาพทุธศาสนาในประเทศไทยและวชิาจรยิ 
ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ ๑๐ ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓

สอนทีม่หาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั เกีย่ว 
กับศาสนาและปรัชญา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. 
๒๕๕๒ (เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม)

สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทาง 
พระพทุธศาสนาในวนัอาทติย์ทีม่หาวทิยาลยัมหามกฎุฯ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็น 
ระยะเวลา ๒๘ ปีเต็ม)

บรรยายพิเศษในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จน 

ถึงปัจจุบัน โดยออกเป็นรายการสดบ้าง ใช้เทปบ้าง 
ปัจจุบันใช้เทป



กำรประพันธ์
เขียนหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นิยายอิงหลัก 

ธรรม อธิบายหลักธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
มาจนถึงปัจจุบัน มีประมาณ ๑๕๐ ชื่อเรื่อง บางชื่อ 
เรื่องก็มีหลายเล่มเช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น

ท�ำนิตยสำร
เป็นบรรณาธกิารนติยสารธรรมจกัษ ุของมลูนธิิ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง 
๒๕๓๙

เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตรของมูลนิธิ 
ส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (กศม.) ของ 
วัดมกุฎกษัตริยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. 
๒๕๕๑



รางวัลพิเศษ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
ได้รบัโล่รางวลัชมเชยจากคณะกรรมการจดังานสปัดาห์ 
หนังสือแห่งชาติ ประเภทสารคดี  จากหนังสือเรื่อง 
“จรยิาบถ” และ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากหนงัสอืเรือ่ง “จรยิ- 
ศาสตร์”
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้รับพระราชทาน  เสมาธรรมจักร  เป็นรางวัลในฐานะ 
ผูบ้�าเพญ็คณุประโยชน์แก่พระพทุธศาสนาประเภทวรรณ- 
กรรม เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ได้รบัเกยีรตบิตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร ในฐานะรางวลั 
ชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนา จากบทความเรือ่ง 
“หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง”
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ได้รบัโล่พทุธคณุปูการ กาญจนเกยีรตคิณุและเกยีรตบิตัร 



เรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา

เรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา  นอกจากจะได้ 
รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้ว สารา- 
นกุรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที ่๒๐ (Encyclopedia 
of World  Literature  in  20th Century)  ได้น�าเรื่อง 
พระอานนท์พุทธอนุชาไปสดุดีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น 
เป็นท�านองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยที่สับสน 
วุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานานัปการ

ในฐานะผูบ้�าเพญ็คณุประโยชน์แก่พระพทุธศาสนาจาก 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ได้รบัรางวลัปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย เนือ่งในวนัภาษา 
ไทยแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวง 
วัฒนธรรม



รำยนำมผู้ร่วมศรัทธำพิมพ์หนังสือ
ควำมดีและอำนุภำพแห่งควำมดี

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน

๑ บจก.ยูเนียนลิงก์ ๗๓,๒๐๐

๒ คุณวิสูจน์ มาธารเลี่ยม ๒๕,๐๐๐

๓ คุณมัณฑนา งามข�า ๑๐,๐๕๐

๔ คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ๑๐,๐๐๐

๕ คุณรุ่งฤดี ภู่ขาว ๑๐,๐๐๐

๖ คุณนุศรา ยิ้มนาค ๑๐,๐๐๐

๗ คุณกนกวรรณ เมืองงามสมบูรณ์ ๗,๓๒๕

๘ คุณรัชนีวรรณ แพทย์ดี ๕,๐๐๐

๙ อุทิศให้คุณปราโมทย์ 
หัตถการุณย์ ๕,๐๐๐

๑๐ คุณปัทมาภรณ์ อึ้งสกุลวงศ์ ๔,๔๐๐

๑๑ คุณบุศราภรณ์ ประสงค์ธรรม ๔,๐๐๐

๑๒ คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ๔,๐๐๐

๑๓ คุณอุไรรัตน์ แสงสว่าง ๔,๐๐๐

๑๔ เบญญาภา สงวนสิน ๓,๕๘๐

๑๕ คุณรุ่งนภา ยิ่งชาญกุล ๓,๘๐๐

๑๖ คุณวรรณวิลาศ จางคกูล ๓,๖๐๐

๑๗ คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ๓,๔๐๐

๑๘ คุณพระไตรปิฎก ๓,๐๐๐

๑๙ คุณสิริ ทรวงโพธิ์ ๓,๐๐๐

๒๐ พ.ญ.เต็มศิริ หิญชีระนันท์ ๒,๒๒๐

๒๑ คุณโซเฟีย ๒,๒๒๐

๒๒ คุณบุศรา อั่งสกุล ๒,๐๐๐

๒๓ คุณธวัช สนไชย ๒,๐๐๐

๒๔ คุณรินทร์รดาต์ โพธยานุกุล ๒,๐๐๐

๒๕ คุณปิยนันท์ นภดลรุ่งเรือง ๑,๙๐๐

๒๖ คุณโซเฟีย เค ๑,๔๐๐

๒๗ คุณพงศ์สุรีย์ ยังคง ๑,๑๑๐

๒๘ คุณคะนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ ๑,๑๐๐

๒๙ คุณสุภาพ ทิพยทัศน์ ๑,๐๐๐

๓๐ คุณเสิม ธัญญาประสาท ๑,๐๐๐

๓๑ คุณจันทร์เพ็ญ อุยานนทรักษ์ ๑,๐๐๐

๓๒ คุณอุทัย อติชาตการ ๑,๐๐๐

๓๓ คุณณัฐสินี วิเศษโสภากุล ๑,๐๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๓๔ คุณดวงฤดี เสถียรจารุรัตน์ ๑,๐๐๐

๓๕ คุณวิทยา หวังกิตติกาล ๑,๐๐๐

๓๖ คุณชลอลักษณ์ ย�าจิตต์หมั่น ๑,๐๐๐

๓๗ คุณน�้าทิพย์ พยาบาล 
รพ.พระนครศรีอยุธยา

๑,๐๐๐

๓๘ หจก.พิมพ์นรา ทราเวลเซอร์วิส ๑,๐๐๐

๓๙ คุณวลีรัตน์ นาทอรรถกร ๘๒๐

๔๐ คุณกิตติ-คุณพงศ์สุรีย์ ยังคง, 
คุณเกษมศรี-คุณสุวิทย์ แทนศิริ ๘๐๐

๔๑ คุณยุพา-คุณภาณุพงศ์ พงศะบุตร 
และครอบครัว ๗๗๐

๔๒ คุณวิเนต เลิศวีระศิริกุล ๗๕๐

๔๓ คุณนพรัตน์ ปุณยางกูร ๖๐๐

๔๔ คุณปรีชา นิลก�าแหง ๖๐๐

๔๕ คุณสุนิตย์ พาลี ๖๐๐

๔๖ คุณอุทัยวรรณ ขุนเจริญ ๕๕๐

๔๗ คุณคมสัน-คุณอุษณีย์-
ด.ช.มาวิน พงศ์ประยูร ๕๐๐

๔๘ คุณสุพจน์-คุณไพลิน ศรีอรุโณทัย ๕๐๐

๔๙ คุณมทิรา หาญทรงคามิน ๕๐๐

๕๐ คุณสมใจ อธิการยานันท์ ๕๐๐

๕๑ คุณอรทิตย์ สว่างเนตร ๕๐๐

๕๒ พ.ต.ทญ.นฤมล บุณยรักษ์ ๕๐๐

๕๓ คุณสมถวิล ครวิทิด ๕๐๐

๕๔ คุณวารุณี รัตนกิตติกุล ๕๐๐

๕๕ คุณญาณภัค อาวรณ์ ๕๐๐

๕๖ พ.ต.อ.สิงขร วิมลธ�ารง ๕๐๐

๕๗ คุณวิวัฒนา ธรรมาวิรุฬห์ ๕๐๐

๕๘ คุณญาณภัค อาวรณ์ ๕๐๐

๕๙ คุณอิฏฐา เสขะนันท์ ๕๐๐

๖๐ คุณคมสัน-คุณอุษณีย์-
ด.ช.มาวิน พงษ์ประยูร ๕๐๐

๖๑ คุณธารี เพ็ชราภรณ์ ๔๔๐

๖๒ คุณพอ สุวพรหม ๔๓๐

๖๓ คุณชารี แสงสว่าง ๔๐๐

๖๔ พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๓๖๐

๖๕ คุณพรทิพย์-คุณโอภาส 
โกมลวัฒนาพาณิชย์ ๓๐๐

๖๖ คุณธนภัทร ประกรแก้ว ๓๐๐

๖๗ คุณมณีรัตน์ มิ่งขวัญปิยะกุล ๓๐๐

๖๘ คุณอุกฤษณ์-คุณเขษมศักดิ์ 
อายตวงศ์ ๓๐๐

๖๙ คุณสมชาย วิราศ ๓๐๐

๗๐ คุณวริศนันท์ ม่วงแดงพงศ์ ๒๘๐

๗๑ คุณวิฑูรย์ โยธาวงศ์ ๒๖๐

๗๒ คุณกิตติ ยังคม ๒๕๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๗๓ คุณสุรศักดิ์ โลห์สวัรดิกุล ๒๕๐

๗๔ คุณสุพัตรา จึงประดิษฐ์ภัณฑ์ ๒๕๐

๗๕ คุณพินทิพย์ ประมูลวงศ์ ๒๓๐

๗๖ คุณชนัฎฐขวัญ โชติวีรวงศ์ ๒๒๐

๗๗ คุณอุไร เสมาเงิน ๒๐๐

๗๘ คุณนนทกร สัจจะพลางกูร ๒๐๐

๗๙ คุณวาสินี สักกะพลางกูร ๒๐๐

๘๐ ด.ญ.ปวีณ์กร สักกะพลางกูร ๒๐๐

๘๑ คุณดวงกมล นาคศรีสุข ๒๐๐

๘๒ คุณกัญจน์ณัฎฐ์ เทอญชูชีพ ๒๐๐

๘๓ คุณสุฑารัตน์ ตั้งถาวร ๒๐๐

๘๔ คุณกนิษฐา คงสถาพรชัย ๒๐๐

๘๕ คุณประภาลักษณ์ เจียระไนภรณ์ ๒๐๐

๘๖ คุณเพ็ญศรี ฤทธิสาร ๒๐๐

๘๗ คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร ๒๐๐

๘๘ คุณสุนีย์ เหลืองธาตุทอง ๒๐๐

๘๙ คุณวิชล อยู่เจริญ ๒๐๐

๙๐ คุณอ�าไพ ทองเงิน ๒๐๐

๙๑ คุณบุญชู ทิพรังทวี ๑๗๐

๙๒ คุณวัชร สมานคงศักดิ์ ๑๗๐

๙๓ คุณสุมาลี อังสุธรรม ๑๖๐

๙๔ คุณสุทิศา วิทยานุกรกิจ ๑๖๐

๙๕ คุณจิรภา ใจกล้า ๑๕๐

๙๖ คุณธารารัตน์ กาญจนวิสิษฐผล ๑๕๐

๙๗ คุณภคมน เลาหธนาสาร ๑๔๐

๙๘ คุณสุภาณี บูรพ์ภาค ๑๔๐

๙๙ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๔๐

๑๐๐ คุณชรินทร์ สุวัชรังกูร ๑๒๐

๑๐๑ คุณวิไล เธียรประดับ ๑๒๐

๑๐๒ คุณปัญญา ติวงษา ๑๒๐

๑๐๓ พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๑๒๐

๑๐๔ คุณดนัย รัตนรอด ๑๒๐

๑๐๕ คุณชัชวาล สีไสวพร ๑๒๐

๑๐๖ คุณญาณธิชา สวยลึก ๑๑๐

๑๐๗ คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์ ๑๑๐

๑๐๘ คุณณฤดี นวลรอด ๑๐๐

๑๐๙ คุณดรุณี ด�าดี ๑๐๐

๑๑๐ คุณนิภาพรรณ ทองจอน ๑๐๐

๑๑๑ คุณอัจฉรา แซ่ตั้ง ๑๐๐

๑๑๒ คุณฉวีวรรณ เรืองอุทัย ๑๐๐

๑๑๓ คุณวีรวัฒน์ แซ่ลี้ ๑๐๐

๑๑๔ คุณชินวัฒน์ แซ่ลี้ ๑๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๑๑๕ คุณลิลลี่ ภัทรโชคช่วย ๑๐๐

๑๑๖ คุณเชาวริน ภัทรโชคช่วย ๑๐๐

๑๑๗ คุณพยอม มณีพฤกษ์ ๑๐๐

๑๑๘ น.ต.ชัชชัย ทองชื่น ๑๐๐

๑๑๙ คุณวรลักษณ์ พิเศษ ๓ 
รพ.สมุทรปราการ ๑๐๐

๑๒๐ คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร ๑๐๐

๑๒๑ คุณทองค�า จารุมโนกุล ๑๐๐

๑๒๒ คุณมนูญ สุริยา ๑๐๐

๑๒๓ คุณเสาวลักษณ์ จ�าปีแขก ๑๐๐

๑๒๔ คุณศิริพร-คุณสุนีย์ เจียระไนภรณ์ ๑๐๐

๑๒๕ คุณพิชัยยุทธ บูรณอุดมทรัพย์ ๑๐๐

๑๒๖ คุณกมล-คุณณัฐนภันต์ 
พราหมณโชค ๑๐๐

๑๒๗ คุณมะลิวัลย์-คุณธนวรรณ 
วรรณชัย ๑๐๐

๑๒๘ คุณภัทริดา โปสินธุ์ ๑๐๐

๑๒๙ คุณนิตยา ทองพูล และครอบครัว ๑๐๐

๑๓๐ คุณจันที ทองกล้า และครอบครัว ๑๐๐

๑๓๑ คุณสาวิตรี แจ่มสว่าง ๑๐๐

๑๓๒ คุณอิสรีย์ วิทยาอนุมาส ๑๐๐

๑๓๓ คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ์ ๑๐๐

๑๓๔ คุณนฤมล สิทธิราษฎร์ ๑๐๐

๑๓๕ คุณเอกสิทธิ์ อยู่สุข ๑๐๐

๑๓๖ คุณทวิพร โสพรรณพนิชกุล ๑๐๐

๑๓๗ คุณมณฑิรา เกษมกรกิจ ๑๐๐

๑๓๘ คุณวนัชชญา ถุงสถิตย์ ๑๐๐

๑๓๙ คุณศรีวิไล เกสรสุจริต ๙๐

๑๔๐ คุณอาภรณ์ อนุรักษ์ธนกร ๘๐

๑๔๑ คุณอุษา สง่างาม ๘๐

๑๔๒ คุณพิวัตร แพร่ภัทร ๘๐

๑๔๓ คุณจินตนา ยิกทิม ๖๐

๑๔๔ คุณกรกฎ ยงใจยุธ ๖๐

๑๔๕ คุณสุภาพร จริตงาม ๕๐

๑๔๖ คุณวันสิริ สุริยานนท์ ๕๐

๑๔๗ คุณญาณิศา บุญรัตน์ ๕๐

๑๔๘ คุณอุษา สง่างาม ๕๐

๑๔๙ คุณจิตรลดา สุริยาวงษ์ ๕๐

๑๕๐ คุณสุวิมล แสงเผือก ๕๐

๑๕๑ คุณเบญจรัตน์ กอร์ปอริยจิต ๕๐

๑๕๒ คุณขวัญใจ งามรันธ์ ๕๐

๑๕๓ คุณพนมวัลย์ ๕๐

๑๕๔ คุณชุติมณฑน์ หมอนทอง 
และครอบครัว ๕๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๑๕๕ คุณกรรณิการ์ ชมขวัญ 
และครอบครัว ๕๐

๑๕๖ คุณเมธาพร พวงเขียว 
และครอบครัว ๕๐

๑๕๗ คุณอารีรัตน์ ลูกแก้ว 
และครอบครัว ๕๐

๑๕๘ คุณเสน่ห์ ใบตระกูล ๕๐

๑๕๙ คุณรุ้งทอง ชีพรับสุข ๕๐

๑๖๐ ด.ญ.ศิรภัสสร ชีพรับสุข ๕๐

๑๖๑ ด.ช.พีรพุฒิ ชีพรับสุข ๕๐

๑๖๒ คุณสมเกียรติ-คุณธรณ์ 
และครอบครัว ๕๐

๑๖๓ คุณอัญธร รุ่งแสง ๕๐

๑๖๔ คุณกัญญา จันทร์ก�าเนิด ๕๐

๑๖๕ คุณมณฑา สุวิทย์ตระกูล ๔๐

๑๖๖ คุณชัชวาล สีไสวพร ๔๐

๑๖๗ คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ ๔๐

๑๖๘ คุณอ�านวย แจ้งอักษร ๔๐

๑๖๙ คุณประเสริฐ ด�ารงค์ฤทธิ์ ๔๐

๑๗๐ คุณพรเพ็ญ ผลไชย ๓๐

๑๗๑ คุณพเยาว์ เอี่ยมส�าอางค์ ๓๐

๑๗๒ คุณศวิตา อุสาหะวงศ์ ๓๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน

๑๗๓ คุณวรวรรณ กว้างซ้อน ๒๐

๑๗๔ คุณอนุยุต หนูนิล ๒๐

๑๗๕ คุณสุวพิชญ์ นันทศิริรัตน์ ๒๐

๑๗๖ คุณวิทยา หวังกิตติกาล ๒๐

๑๗๗ คุณปกรณ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ ๒๐

๑๗๘ คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ์ ๒๐

๑๗๙ คุณรัตนา นนทรีย์ ๒๐

๑๘๐ คุณธัชชัย ตติยพงษ์พันธ์ ๒๐

๑๘๑ คุณวันวิภา กลิ่นอินทร ๑๐

๑๘๒ คุณสุรณีย์ วิทยาพิศาล ๑๐

๑๘๓ ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒน์สัจจา ๑๐

๑๘๔ คุณอาภรณ์ จีนยงค์ ๑๐

รวมศรัทธำทั้งสิ้น ๒๔๕,๘๒๕ บำท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม

ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ
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