
คําสอนของทา่นอาจารย์
พทุธทาสภกิข ุรวม

309 หวัขอ้
Posted on กรกฎาคม 13, 2016

1. พระพทุธเป็นพอ่ พระธรรมเป็นแม ่พระสงฆเ์ป็นพี�
 2. พทุธะเป็นใครกไ็ด ้ถา้เป็นผูรู้ ้– ตื�น – เบกิบาน

 3. นพิพานในทกุความหมาย ไมเ่กี�ยวกบัความตาย
 4. นพิพานเป็นของไดเ้ปลา่ เมื�อสลดัตวักอูอกไปเสยี

 5. นพิพานในความหมายของชาวบา้น (นพฺิพโุต) กม็อียู่
 6. นพิพานในปัจจบุนั (เมื�อจติวา่ง) เรยีกสามายกินพิพาน เป็นสิ�งควร

สนใจ
 7. นพิพานหาพบไดท้ี�วฏัฏสงสาร

 8. นพิพานคอื “ตวัก”ู ตายเสยีกอ่นแตร่า่งกายตาย
 9. ทํางานและมชีวีติอยูด่ว้ยจติวา่งจากตวักู

 10. ทกุเรื�องและทกุอยา่ง ขึ�นอยูก่บัจติสิ�งเดยีว
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11. ปากอยา่งใจอยา่ง หนทางแหง่ยอดสขุ
 12. กเิลสกบัโพธิ� ลว้นแตเ่ป็นสงัขารธรรมดว้ยกนั

 13. มสีตเิมื�อผัสสะ กไ็มม่ทีางที�จะเกดิทกุข์
 14. เพชรในหวัคางคก (ความรูท้ี�ทกุขส์อนให)้ นั�นมอียู่

 15. ตวัก ู– ของก ูจอมศตัรตูวัรา้ยกาจ
 16. เหนอืความหมายแหง่ของคูท่กุชนดิ คอือสิระ

 17. เรื�องด ี– ชั�ว สขุ – ทกุข ์บญุ – บาป ยงัมใิชค่วามสงบ
 18. นรกสวรรคใ์นพทุธศาสนา มอียูท่ี�อายตนะนั�นแหละ

 19. ที�มาแทจ้รงิของสขุและทกุข ์คอืการทําผดิหรอืทําถกู ตอ่กฎอิ
ทปัปัจจตา

 20. อยา่ไปกนิเนื�อกนิผัก กนิแตอ่าหารไมม่โีทษกพ็อ

21. ฆราวาสธรรม มใิชสํ่าหรับฆราวาสจมปลกัอยูใ่นความเป็น
ฆราวาส แตเ่พื�อพน้จากความเป็นฆราวาส

 22. วรรณะโดยกําเนดิ เลกิได ้โดยการงาน นั�นเป็นสิ�งที�ใครไม่
สามารถเลกิได ้

 23. พระพทุธเจา้ทกุพระองค ์มไิดต้รัสรูใ้นมหาวทิยาลยั
 24. พระอรหนัตท์กุองคก์ม็ไิดบ้รรลใุนมหาวทิยาลยั

 25. ผูทํ้าบญุไปสวรรคต์อ้งรูไ้วว้า่ เทวดาเขาตอ้งจตุมิาสคุตกินัที�
มนุษยโ์ลก

 26. คําวา่ศาสนาในความหมายสงูสดุ คอืวธิกีารเพื�อความรอด ทกุ
ชนดิทกุระดบั

 27. แมแ้ตส่ตัวแ์ละตน้ไมพ้ชืพันธุ ์กต็อ้งมศีาสนาตามแบบของตน ๆ
คอืระบบเพื�อความรอด

 28. สอนธรรมะยาก เพราะภาษาที�ใชอ้ยู ่มไีมพ่อ
 29. คําวา่สงัขาร แปลวา่ของปรงุ – การปรงุ, มใิชร่า่งกายครํ�าครา่

สําหรับจะตาย
 30. พทุธศาสนาทําใหรู้จั้กทกุอยา่งที�เกี�ยวกบัชวีติในลกัษณะที�ไม่

เกดิทกุข์

31. ชวีติใหม ่คอืชวีติที�มปัีญหาและคําถามเกี�ยวกบัความทกุขจ์างลง
และหมดไป

 32. ทั �งชั�วทั �งดลีว้นแตอ่ปัรยี ์(ไมม่คีวามสงบ) จะเอาความสงบตอ้ง
พน้ชั�วพน้ด ีเหนอืบาปเหนอืบญุ

 33. ยิ�งเจรญิคอืยิ�งบา้ดว้ยวตัถ,ุ ยิ�งบา้กย็ิ�งเห็นวา่เป็นความเจรญิ
 34. สิ�งเลวรา้ยที�ตอ้งรูจั้กเรื�องแรกที�สดุ กค็อืเรื�องนวิรณท์ั �งหา้นั�นเอง,

ถา้ไมรู่จั้กกไ็มอ่าจรูเ้รื�องกเิลส
 35. การเป็นเกลอกบัธรรมชาต ิเป็นสิ�งที�ไมม่ใีครสนใจ



36. หวัใจพทุธศาสนาที�สญัลกัษณก์างเขน “ตดัตวัก”ู
 37. หวัใจพทุธศาสนาที�หนา้แรก ๆ ของไบเบิ�ล คอืไมย่ดึตดิในความ

ดแีละความชั�ว ซึ�งจะตอ้งตาย
 38. ทกุคนสามารถเป็นพทุธทาสไดไ้มม่ากกน็อ้ยแตเ่ขาไมส่นใจกนั

เสยีเลย
 39. ความไมต่ายม ี๒ ชนดิ : ไมต่ายทางกาย (สําหรับสตัว)์, ไมต่าย

ทางวญิญาณ (สําหรับมนุษย)์
 40. คนเกลยีดวดัเกลยีดธรรมะ โดยมากไมรู่ส้กึตวัวา่เกลยีด จงึไมม่ี

ความคดิที�จะหมนุเขา้มาหาธรรมะ

41. วนัิยเป็นสิ�งที�ทรงบญัญัตขิึ�น, ธรรมะเป็นสิ�งที�ทรงพบแลว้
แสดงออก: มนัตา่งกนัอยา่งนี�

 42. ชวีติรอดอยูไ่ดด้ว้ย “นพิพานชั�วคราว” ที�มอียูต่ามธรรมชาต ิมิ
ฉะนั�นกเ็ป็นโรคประสาทและตายกนัหมดแลว้

 43. คนทั �งโลกอกตญั�ตูอ่ “นพิพานชั�วคราว” อยา่งหลบัหหูลบัตา
แลว้ยงัแถมเนรคณุ คอื เกลยีดนพิพาน

 44. ศลีธรรมทกุขอ้ทกุระบบมปีรมตัถธรรมเป็นรากฐาน
 45. ศลีธรรมไมก่ลบัมาโลกาวนิาศ, กลบัมาโลกาสงบเย็น แตก่ไ็มม่ี

ใครสนใจกนัเลย
 46. ปรมตัถธ์รรมกลบัมาโลกาสวา่งไสว, ถา้ไมก่ลบัมาโลกามดืมนท์

แตก่ม็ดืมนทจ์นเป็นธรรมดาไปแลว้
 47. มนุษยกํ์าลงัสรา้งโลกอยูอ่ยา่งที�พระเจา้ทําอะไรไมไ่ด ้ไดแ้ตนั่�ง

มองดตูาปรบิ ๆ
 48. เด็ก ๆ นั�นแหละ คอืผูส้รา้งโลกในอนาคตที�แทจ้รงิ

 49. ที�บชูาหนา้พระพทุธรปูนั�นแหละ ยิ�งจัดเทา่ไรกย็ิ�งเป็นไสยศาสตร์
ยิ�งขึ�นเทา่นั�น

 50. ถา้ดโูลกที�พระเจา้กําลงัสรา้งอยู ่บดันี�จะยิ�งเห็นวา่พึ�งไมไ่ด ้และ
แถมยงัไมน่่าไวใ้จอกีดว้ย

51. คนโงพ่ดูวา่ มแีตเ่วลากนิเรา เราไมอ่าจกนิเวลา
 52. เมื�อเราตะกละ อาหารกนิเรา, เมื�อเรามสีต ิเรากนิอาหาร โดยมาก

เป็นอยา่งไร คดิดเูองเถดิ
 53. แปลคําวา่ปรโลกกนัผดิ ๆ จนกลายเป็นโลกหนา้, ที�แทก้ค็อืโลก

ชนดิอื�น จากที�มอียูเ่ป็นประจําที�นี�
 54. ยิ�งจดุธปูเทยีน กย็ิ�งเป็นไสยศาสตร,์ อยา่งดกีเ็ป็นพทุธศาสตร์

สําหรับเด็กอมมอื
 55. กามารมณเ์ป็นคา่จา้งเพื�อการสบืพันธุ ์อยา่ไปสนใจใยดหีรอืถงึ

กบับชูากนันักเลย



56. ฉันไมอ่าจใหค้วามรํ�ารวย แตใ่หจ้ติที�แพงกวา่นั�น
 57. พทุธบรษัิทตอ้งพดูเป็น ทั �งภาษาคนและภาษาธรรม

 58. คนหนึ�งพดูภาษาเงนิ อกีคนพดูภาษาธรรมแลว้มนัจะพดูรูเ้รื�องได ้
อยา่งไรกนั

 59. ภาษาพดูอยา่งมตีวัตน คอืภาษาคน พดูอยา่งไมม่ตีวัตน คอื
ภาษาธรรม

 60. ระวงัความเมตตาสงสารจะกลายเป็นความรัก (ทางเพศ) ขึ�นมา
อยา่งไมท่นัรูต้วั

61. จงจัดชวีติประจําวนั ใหเ้ต็มไปดว้ยความหมายของนพิพาน คอื
ความสงบเย็น

 62. เขารอรับรสของนพิพานกนัตอ่ตายแลว้ ทั �งที�อาจรับไดท้ี�นี�และ
เดี�ยวนี�

 63. การงานทกุชนดิสอนใหเ้ราฉลาดขึ�นนดิหนึ�งเสมอไป แมท้ี�สดุแต่
การกวาดขยะ

 64. สทิธเิสมอภาคของสตรทํีาใหโ้ลกหมดพอ่แมม่เีหลอือยูแ่ต่
กะเทย

 65. โบสถท์ี�พระเจา้อยา่งบคุคลสรา้งขึ�น มแีตจ่ะปิดลง ๆ แตโ่บสถท์ี�
อทิปัปัจจยตาสรา้งขึ�นมแีตจ่ะเปิดเพิ�มขึ�น ๆ

 66. โลกตอ้งมศีาสนาครบทกุชนดิ มศีาสนาเดยีวไมไ่ด,้ แตต่อ้ง
ทําความเขา้ใจกนัได ้

 67. เตรยีมตวัอยูร่ว่มโลกกบัคนบา้ดว้ยกนั จงทกุคนเถดิ
 68. พดูอยา่งถกูตอ้งที�สดุกว็า่ “ไมม่นีวิรณนั์�นแหละคอืความเป็น

สมาธ”ิ
 69. เรยีนธรรมะในป่า มนีพิพานเป็นอารมณ,์ เรยีนธรรมะในเมอืง มี

กนิ – กาม – เกยีรตเิป็นอารมณ์
 70. เอาธรรมะสําหรับเรยีนในป่า ไปเรยีนในมหาวทิยาลยั กไ็ดผ้ล

เป็นแผน่กระดาษอนัมเีกยีรติ
 71. ใหโ้อกาสและวธิชีว่ยตวัเอง นั�นแหละเป็นใหธ้รรมทานที�แทจ้รงิ

72. จะใหใ้ครขยนั ตอ้งใหว้ธิป้ีองกนัโรคจติไปดว้ย
 73. ถา้คนรูว้า่ ทําไมสตัวไ์มเ่ป็นโรคประสาท คนกจ็ะไมเ่ป็น

โรคประสาทมากขึ�น
 74. ไมไ่ดต้รัสสอนเรื�องตาย – เกดิ ฯลฯ ทรงสอนแตเ่รื�องทกุขก์บั

ความดบัทกุขเ์ทา่นั�น
 75. สิ�งที�หลอกลวงเราที�สดุ กค็อืสิ�งที�เราเรยีกชื�อมนัวา่ “ความสขุ”

 76. เป็นสขุหรอืทกุขไ์ดโ้ดยไมต่อ้งมบีคุคล มแีตจ่ติที�ถกูปรงุหรอืไม่
ถกูปรงุ ใหรู้ส้กึเชน่นั�น



77. มธีรรมะแลว้กเ็หมอืนอยูใ่นมุง้ แลว้กวกัมอืยงุ (ความทกุข)์ ใหม้า
กดั

 78. แมป้ลากม็ไีดท้ั �งอาคารกิ – อนาคารกิ แลว้ทําไมคนจะมดีว้ยไม่
ได ้

 79. ภาษา คน คอืจรงิสมมต ิภาษาธรรม คอืจรงิปรมตัถ์
 80. ทําไมจะตอ้งหา้มสอนอนัตตา – สญุญตา – กาลามสตูร

81. ถา้ดใูหด้ ีมแีตไ่ด ้ไมม่เีสยี แมแ้ตค่วามทกุขแ์ละความตาย ซึ�ง
เกลยีดกลวักนันัก

 82. เมื�อนายทนุรักกนัไดก้บักรรมกร กม็สีนัตภิาพถาวร
 83. สหประชาชาต ิยงัเป็นแตม่าลวีราช นั�งจับปใูสก่ระดง้

 84. ความสขุที�แทจ้รงิไมต่อ้งใชเ้งนิ แตทํ่าใหเ้งนิเหลอื
 85. เลี�ยงหมาเป็นอาจารย ์เพื�อจะไดเ้ป็นคนไมเ่ป็นหมา
 86. พอใจจนไหวต้วัเองได ้คอืสวรรคแ์ทจ้รงิที�นี�เดี�ยวนี�
 87. อยา่อยูห่รอืทําอะไรดว้ยความหวงั แตด่ว้ยสตปัิญญา

 88. ความกลา้หาญทางจรยิธรรมคอืยอดแหง่ความกลา้
 89. ไมทํ่าหนา้ที� ธรรมะกห็นจีากวดั ไปมอียูก่ลางทุง่นา
 90. “นายคลํา” เป็นอาจารยข์องทกุคน แมนั้กปราชญ์

91. ธรรมกิสงัคมนยิม คอืนายทนุรักกนัไดก้บักรรมกร
 92. นอกจากเรื�องทกุขแ์ละดบัทกุข ์มใิชเ่รื�องตอ้งสนใจ

 93. สมาธทิกุชนดิ คอื เอกคัตาจติที�มนีพิพานเป็นอารมณ์
 94. คําสภุาษิต ใคร ๆ ไมอ่าจสงวนสทิธิ�: ธรรมชาตเิป็นเจา้ของ

 95. สภุาษิตเป็นธงชยัที�มุง่หมาย หรอืที�ปรากฏตวั ของฤษีทั �งหลาย
 96. ถอ้ยคําที�ใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้จัดเป็นสภุาษิตไดท้ั �งนั�น

 97. สภุาษิตหลดุออกมาจากปากของคนบา้กย็งัม ีสงัเกตดใูหด้ ีๆ
เพราะธรรมชาตดินัใหอ้อกมา

 98. คําสภุาษิตที�ทา่นรูส้กึวา่ตื�น ๆ ชดื ๆ นั�นแหละ อาจจะเป็นเพราะ
ลกึเกนิไป สําหรับทา่นกไ็ด ้

 99. จัดเป็นอมตภาษิต เพราะใชไ้ดต้ลอดกาลนรัินดร
 100. ระวงั คําที�ถอืกนัวา่เป็นสภุาษิต ๆ พดูไวผ้ดิ ๆ กย็งัม ีเพราะมใิช่

ออกมาจากธรรมชาติ

101. สภุาษิตเป็นปกาศติและลขิสทิธิ�ของธรรมชาติ
 102. ถา้ทา่นทําใจรอ้น กจ็ะตอ้งรอ้นใจในภายหลงั อยา่งไมม่ทีาง

หลกี
 103. ถา้ทา่นทํามกังา่ย กเ็ทา่กบัทําลายสิ�งที�ทา่นกําลงัทําอยูนั่�นเอง

 



104. ถา้ทา่นเห็นแกก่นิ ไมเ่ทา่ไรทา่นกจ็ะไมม่อีะไรจะกนิ
 105. ถา้ทา่นพดูพลอ่ย ๆ กค็อืทา่นเปิดรรัู�ว ใหเ้กยีรตยิศของทา่น

คอ่ย ๆ รั�วจนหมดไป
 106. ถา้ทา่นสบายเมื�อหนุ่ม ทา่นตอ้งรูจั้กจัดรูจั้กคุม้ ใหส้บายไปจน

แก่
 107. ถา้ทา่นทําตามใจชอบ ตอ้งดใูหด้เีสยีกอ่นวา่ กเิลสชอบ หรอื

ธรรมะชอบ
 108. ถา้ทา่นเห็นแกธ่รรม กจ็ะไมเ่ห็นแกต่น, ถา้เห็นแตต่น กจ็ะไม่

เห็นแกธ่รรม
 109. ถา้ทา่นทํางานเห็นแกห่นา้ ทา่นจะพบและเพิ�มปัญหาเรื�อยไป

 110. ถา้ทา่นทําตวัเห็นแกไ่ด ้กอ็ยา่หวงันํ�าใจจากเพื�อนฝงู

111. ถา้ทา่นกลวัจนเกนิไป ทา่นกไ็มม่ทีางจะทําอะไรไดสํ้าเร็จ
 112. ถา้ทา่นกลา้จนเกนิงาม กจ็ะมแีตพ่บกบัความเดอืนรอ้น

 113. ถา้ทา่นหวงัแตค่วามสนุก กจ็งเตรยีมตวัสําหรับพบกบัความ
ทกุขอ์ยา่งมหนัต์

 114. ถา้ทา่นขาดความยั �งคดิ ชวีติทั �งชวีติจะหมดความหมาย โดย
ไมท่นัรู ้

 115. ถา้ทา่นมคีวามงก ทา่นกจ็ะไดเ้ป็นยาจกในเรอืนเศรษฐี
 116. ถา้ทา่นมเีมตตากรณุา ทา่นกจ็ะมมีติรสหายญาตกิา ไปทั �งบา้น

 117. ถา้ทา่นมเีมตตาเกนิประมาณ กจ็ะพบคนอนัธพาล ไปทั�วบา้น
ทั�วเมอืง

 118. ถา้ทา่นคดิถงึแตค่วามหลงั ทา่นกรั็งจะพบแตค่วามเศรา้
 119. ถา้ทา่นมแีตค่วามมวัเมา จะพบแตค่วามปวดรา้ว อยา่งนรัินดร

 120. ถา้ทา่นทําดเีพื�อเดน่ กจ็ะถกูเขารมุกนัเขมน่ แมจ้ากญาตมิติร
ของตนเอง

121. ถา้ทา่นหวงัพึ�งแตค่นอื�น กม็วีนัที�จะตอ้งกลนืนํ�าตาตนเอง
 122. ถา้ทา่นดําเนนิชวีติขาดความพอด ีความเป็นหนี�กจ็ะเขา้มาเพิ�ม

ใหท้า่น
 123. คนที�ไมรู่จั้กระวงัเวลา ถา้ไมเ่ป็นคนบา้ กน็เป็นพระอรหนัต์

 124. การโกรธคนอื�นเขา กเ็ทา่กบัจดุไฟเผาตวัเอง เสยีกอ่นแลว้ตั �ง
นาน

 125. อารมณไ์มพ่อกบัตณัหา เวลาไมพ่อกบัความโง ่ความเป็นเปรต
หวิโซ กเ็กดิขึ�น

 126. จะจบเกมทั �งหมดทั �งสิ�นของชวีติ กต็อ่เมื�อมกีารมองเห็นชวีติ
วา่เป็นของไมใ่ชต่น

 127. ถา้ทําตวัเป็นผูรั้บแตฝ่่ายเดยีว โลกนี�กจ็ะไมม่ผีูใ้ห ้เหลอือยู่



แมแ้ตค่นเดยีว
 128. ถา้ทําบา้นใหแ้ข็งแรงแน่นหนากวา่รากฐาน ไมเ่ทา่ไรบา้นกจ็ะ

เอาหวัลง
 129. ถา้กนิอยูเ่กนิพอด ีไมก่ี�ปีกต็อ้งกนัวาตาเป็นอาหาร

 130. ถา้มั�วสมุอยูก่บัอบายมขุ ไมเ่ทา่ไรกต็อ้งไปขลกุ อยูใ่นอบาย
ไดด้ว้ยตนเอง

131. ถา้ทําหเูบาใจเบา ชวีติของเรากจ็ะเป็นนุ่นปลวิไปตามลม จน
ตามจับกนัไมห่วาดไหว

 132. ถา้พดูโดยไมค่ดิ มนัจะกลายเป็นยาพษิ กลบัมาหาทา่น อยา่ง
สดุที�จะป้องกนั

 133. ถา้ไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ จะสรา้งความสขุขึ�นบนรากฐานอะไร จง
ขอบใจความทกุขก์นัเสยีบา้ง

 134. ถา้ไมย่อมปลอ่ยวางอะไรกนัเสยีเลย ในที�สดุเรอืนรา่งกจ็ะทน
ไมไ่หว มอืหรอืแขนกจ็ะขาดออกไป

 135. ถา้จะหาความสขุ จากความเพลดิเพลนิมวัเมา กจ็ะเทา่กบัหา
ตวัเราในกระจก

 136. ถา้อยากเป็นคนมอํีานาจ กอ็ยา่ใชคํ้าวา่ตวาดดา่ทอเขา ให ้
อํานาจของเรารอ่ยหรอไป

 137. ถา้อยากเป็นคนเดน่คนดงั กต็อ้งเลกิหวงัในความสงบ ซึ�งมนั
อยูด่ว้ยกนัไมไ่ด ้

 138. กนิอยูเ่ทา่ที�ม ีดกีวา่ไปเป็นหนี�เขา เพื�อเอามากนิเตบิ
 139. เป็นสขุในการงาน ดกีวา่สขุสําราญอยูใ่นบอ่น แตม่นักย็ากที�จะ

รูจั้ก
 140. แสวงหาเงนิจากการงาน เป็นการแน่นอน และจะไดม้ากอ่นการ

เสี�ยงโชคบนบานบวงสรวง

141. กนิอยูแ่ตพ่อด ีแมผ้จีะหวัเราะ กย็งัดกีวา่กนิดอียูด่ ีจนผกีลวั
 142. การไมต่อ่สูใ้นบางกรณี กลบัเป็นวรีกรรม ยิ�งกวา่การตอ่สู ้อยา่ง

เอาเป็นเอาตาย
 143. หญงิสาว กอ่นจะตดัสนิใจรักเขา สงัเกตใหม้ากกวา่เกา่อกี ๓

เทา่ จงึจะปลอดภยั
 144. การสรา้งอนุสาวรยีท์ี�แทจ้รงิ มใิชค่วามประสงคข์องเขา แตเ่ป็น

ของผูท้ี�ไดรั้บประโยชนจ์ากเขา
 145. ความกลา้ที�ความกลวัหรอืความจําเป็นบงัคบัใหเ้กดิขึ�น กค็อื

ความวกิลจรติชนดิหนึ�ง
 146. เศรษฐมีเีงนิ จะชั�วชา้สามานยป์านใด กย็งัมคีนนับถอื, แมผ้ี

เรอืนบา้นเศรษฐนัี�นกต็าม



147. สอนตวัเองใหไ้ดเ้สยีกอ่น จงึคอ่นสอนทา่น จะไมเ่ป็นครบูา
อาจารยท์ี�สกปรก

 148. อยา่ทรยศขบถใคร เพราะทําไปกเ็ทา่กบั ทรยศขบถเกยีรตยิศ
ของตนเอง

 149. พอมอํีานาจราชศกัดิ� กม็โีอกาสที�จะทจุรติไดง้า่ยขึ�นอกีหลาย
เทา่ตวั ตอ้งระวงัใหด้ี

 150. ถา้ขายงัไมแ่ข็ง แมจ้ะมแีรง กอ็ยา่เพอ่ลกุขึ�น มนัจะเสยีแรง
เปลา่

151. การหลกีเลี�ยงเมื�อไมม่หีนทางสู ้นั�นกค็อืการสูอ้กีแบบหนึ�ง ซึ�ง
ควรจะรูจั้กไว ้

 152. แมจ้ะมเีหรยีญตราเต็มอก กร็กเสยีเปลา่ ถา้เขาไมรู่จั้กรัก
ศกัดิ�ศรขีองตนเอง แตก่ย็งัมอียูโ่ดยมาก

 153. ไมม่อีะไรน่าเกลยีด เทา่กบัการดดัจรติวางทา่ทําใหน่้ารัก ชนดิ
ตบตาผูอ้ื�น

 154. อาจหาญกบัอาหาร ตา่งฝ่ายตา่งเป็นปัจจัยแกก่นัและกนั
สําคญัอยูท่ี�ใชม้นัใหถ้กูตอ้ง

 155. ยิ�งทําเดน่ ยิ�งถกูคนเขาเขมน่ และคอยสมนํ�าหนา้ เมื�อความเดน่
พังทลายลง, ระวงัไวเ้ถดิคนชอบเดน่

 156. ผูช้ายแคลว่คลอ่ง ผูห้ญงิวอ่งไว เป็นปัจจัยแหง่ความกา้วหนา้
ของครอบครัว โดยไมต่อ้งขดัแยง้กนั

 157. ดจูากจํานวนคนทําบญุอยากไปสวรรค ์ถา้จรงิตามนั�น ไมเ่ทา่ไร
สวรรคก์จ็ะแน่นอดั ยิ�งกวา่ปลาซาดนีในกระป๋อง

 158. อยา่คดิวา่ คนหนา้ซื�อแลว้ใจจะซื�อดว้ย อาจจะเซอ่ หรอืถงึกบั
ทรามกไ็ด ้อยา่ดกูนัแตเ่พยีงเทา่นั�น

 159. คนเราตอ้งฉลาดแตพ่อด ีและในทางที�ถกูที�ควรเทา่นั�น ที�จะ
เจรญิและเอาตวัรอดได,้ เรามนัฉลาดกนัจนเฟ้อ

 160. ความกลา้หาญ ของคนมสีตสิมัปชญัญะเทา่นั�น ที�จะจัดเป็น
วรีกรรมอนัแทจ้รงิ มฉิะนั�นกเ็ป็นเรื�องของคนบา้บิ�น

161. เครื�องแตง่ตวัและเนื�อตวัที�สะอาด มไิดห้มายความวา่ใจจะ
สะอาดดว้ยเสมอไป ดงันั�นอยา่ดกูนัภายนอก

 162. ผูท้ี�ดแีตค่อยฉกฉวยยื�อแยง่ทรัพยส์นิของผูส้จุรตินั�น ไมค่วรมี
สทิธิ�ที�จะอยูใ่นโลกนี� อกี ๓ เทา่

 163. วนัเวลาที�ทา่นสามารถทําหนา้ที�ของทา่นไดด้ทีี�สดุ นั�นแหละ
คอืวนัฤกษ์ดยีามดทีี�สดุ สําหรับทา่น อยา่ไปดหูมอใหเ้สยีเวลา

 164. ควรทุม่เทสตปัิญญามานะพยายามใหถ้งึที�สดุ ในเมื�อดํารงตน
อยูบ่นแนวทางที�ถกูตอ้งแลว้



165. ในความเป็นคนกกัขฬะหยาบชา้ป่าเถื�อนนั�น จะหาอะไรดแีก่
ตนเองและผูอ้ื�น แมส้กัอณูเดยีวกไ็มไ่ด ้

 166. ถา้อยูใ่นฐานะที�จะหลกีทางใหไ้มไ่ดจ้รงิ ๆ กจ็งยนิดเีผชญิหนา้
กบัทกุสิ�ง ที�ประดงักนัเขา้มา

 167. ในบา้นเมอืงที�ย ิ�งเจรญิ กย็ิ�งมคีวามโหดรา้ยทารณุที�ซอ่นเรน้อยู่
ย ิ�งกวา่ในป่า ที�ไรค้วามเจรญิ

 168. ลงิจะแตง่เนื�อแตง่ตวัเทา่ไรอยา่งไร ใคร ๆ กย็งัรูว้า่ลงิ อยู่
นั�นเอง แมแ้ตเ่ด็กทารก

 169. ถา้ทา่นเหยยีบง ูกเ็ทา่กบัทา่นทําใหม้นัรูส้กึวา่ ทา่นทา้ทายให ้
มนักดัทา่น ดงันั�นระวงัไวด้กีวา่

 170. เหรยีญตราเต็มหนา้อก กค็วรจะเป็นเครื�องราง ป้องกนัการฉอ้
ราษฎรบ์งัหลวง ไดม้ากยิ�งขึ�นไปเทา่นั�น

171. ขา่วตามหนา้หนังสอืพมิพ ์ที�ถา่ยทอดกนัมาผดิ ๆ กม็มีาก ไม่
นอ้ยกวา่ขา่วลอื

 172. “ไมไ่ดก้นิ” กบั “ กนิไมไ่ด”้ นั�นมอีาการและความหมายตา่งกนั
มาก แตก่ม็ผีลเทา่กนั คอื ตายดว้ยกนั

 173. ภายในครอบครัว มคีวามเป็นกนัเองมากเกนิไป จนความสภุาพ
เหลอือยูน่อ้ยที�สดุ, ทําไมไมส่งัเกต

 174. หลกีทางใหเ้ขา กค็อืหลกีทางใหเ้ราพน้จากอนัตรายที�เกดิขึ�น
ในที�สดุกไ็ดรั้บผลดรีว่มกนั มใิชห่รอื?

 175. พี�เกรงกลวักฎหมาย นอ้งไมก่ลวั กเ็ป็นอนัวา่ คลานตามกนัมา
เพื�อรับผลตา่งกนั

 176. เขาพดูกนัวา่ คนคา้ขายตอ้งพดูเท็จ, แตเ่รากเ็ห็นคนไมค่า้ขาย
บางคน พดูเท็จมากกวา่เสยีอกี

 177. เขาเป็นสภุาพบรุษุ สภุาพสตร ีแตม่คีวามประพฤตเิป็นอนัมาก
ที�ผูอ้ ื�นทนไดย้าก และทนสภุาพตอบไมไ่หว

 178. ในสนามกฬีานั�นแหละ มนํี�าใจแหง่ความเป็นนักกฬีา นอ้ยไป
กวา่ตามถนนหนทาง ไปเสยีอกี, ดใูหด้ี

 179. มโีมหะในทางความรา่เรงิ ดจูะดกีวา่มใีนทางโศกเศรา้, ดงันั�น
ควบคมุทศิทางของโมหะ กนัเสยีบา้งเถดิ

 180. กนิไมอ่ิ�ม หรอืกนิจนทอ้งแตก เหลา่นี�เรยีกวา่ “กนิไมเ่ป็น” โดย
เสมอกนั, โดยมากมกัเลอืกเอาอยา่งหลงั

181. เพยีงแตค่ดิจะเป็นคนด ีนั�นยงัไมพ่อ, ตอ้งพยายามเป็นคนดใีห ้
ไดด้ว้ย จงึจะพอ

 182. เงนินั�นสรา้งได ้ทั �งสรา้งความดใีหค้นด ีและสรา้งความชั�วให ้
คนชั�ว, อยา่ไปโทษเงนิเสยีทา่เดยีว



183. ความกลา้หาญของคนป่าเถื�อน มาจากความหวาดกลวั ดงันั�น
จงึมคีวามดรุา้ยเขา้ไปปนอยูด่ว้ย

 184. การฟังความขา้งเดยีว อยา่งดทีี�สดุกไ็ดค้วามเพยีงครึ�งเดยีว,
หรอือาจไมไ่ดค้วามเสยีเลยกม็ี

 185. ถา้มนัเป็นความสกปรก ลามกไมน่่าด ูกอ็ยา่ไปพยายามทําให ้
เป็นสิ�งที�น่าด,ู มนัจะเปลอืงเปลา่ไปเสยีทกุอยา่ง

 186. คนบา้กบัคนเมา มลีกัษณะเหมอืนกนัอยูอ่ยา่งหนึ�ง คอืประเดี�ยว
ดปีระเดี�ยวรา้ย

 187. แมจ้ะมดีอีวด กอ็ยา่ไปอวดใหห้มดด,ี แตท่ี�พดูไมด่ ีถงึจะฟังดี
กไ็มม่ปีระโยชนอ์ะไรเลย

 188. ความรูค้รึ�ง ๆ กลางๆ ทําความเสยีหายให ้มากกวา่ความไมรู่ ้
มใิชเ่สยีหายเพยีงครึ�งเดยีว

 189. การสมรสแตง่งานเพื�อความมหีนา้มตีา กบัเพราะความเห็น
ประโยชนอ์นัแทจ้รงิ นั�นมผีลตา่งกนัอยา่งตรงกนัขา้ม

 190. แมม้นัจะแสดงวา่หมดหวงั หรอืทําไมได ้คนเรากย็งัหวงั จะให ้
มนักลายเป็นสิ�งที�มหีวงั แทนที�จะเลกิหวงั

191. สิ�งที�เราทกุคน จะตอ้งระมดัระวงักนัอยา่งที�สดุ นั�นคอืภาวะของ
ความ “โงเ่ทา่เดมิ”

 192. สิ�งที�ตา่งกนัยิ�งกวา่ฟ้ากบัดนินั�นคอื ภาวะของ “คน” กบั “มนุษย”์
: พวกหนึ�งเดนิลง พวกหนึ�งเดนิขึ�น

 193. คนมใีจเดนิลงตํ�า มนุษยม์ใีจเดนิขึ�นสงู แลว้จะไมต่า่งกนั ยิ�ง
กวา่ฟ้าและดนิ ซึ�งหยดุอยูเ่ฉย ๆ ไดอ้ยา่งไร

 194. เมื�อมอืทั �งสองขอ้งยงัใชง้านไดอ้ยู ่แลว้กย็งัไมม่อีะไรจะกนิอกี
นั�นคอืภาวะ “คนสิ�นคดิ”

 195. สมยัที�ตอ้งตกันํ�าใสก่ะโหลกชะโงกดเูงานั�น คนเขารูจั้กหนา้ตา
ของตวัเอง ดกีวา่สมยัมกีระจกเงาของเรา

 196. ระวงั! ตวัเองหลอกตวัเอง เสยีหายกวา่ผูอ้ื�นหลอก ตั �งรอ้ยเทา่
พันเทา่, แตก่ไ็มม่ใีครระวงั

 197. แมค้ขูา้งถนน กอ็าจกลายเป็นเหวลกึ ของคนเมาหรอืคน
ประมาท ขึ�นมาเมื�อไรกไ็ด,้ ดงันั�นอยา่ประมาท

 198. ผูท้ี�ถกูจองจําในคกุในตาราง กม็ไิดเ้ป็นคนผดิเสมอไปในชาติ
นี�, แตต่อ้งคดิถงึชาตกิอ่น ๆ ของเขาดว้ย

 199. จําสิ�งที�ควรจํา ลมืสิ�งที�ควรลมื ทําสิ�งที�ควรเลกิ เลกิสิ�งที�ควร
เลกิ, มฉิะนั�น จะเป็นคนจมอยูใ่นนรกตลอดเวลา

 200. สเูจา้กเ็หมอืนใครอื�น ใครอื�นกเ็หมอืนสเูจา้ ในการที�จะตอ้งไต่
เตา้ ไปตามผลแหง่กรรมของตน, รูจั้กรักกนัไวเ้ถดิ

�



201. การแสดงบทบาทแหง่ละครในสมาคมชั �นสงู ลว้นแตเ่ป็นผู ้
แสดงในระดบัดาราดว้ยกนัทั �งนั�น

 202. การสวมหนา้กากเขา้หากนั กลายเป็นเรื�องธรรมดาสามญัไป
แลว้ ในโลกแหง่สงัคมปัจจบุนั

 203. คนทั�วไป สมคัรใจจะเชื�อวา่ ตายแลว้เกดิใหม ่โดยไมต่อ้งการ
การพสิจูน,์ กย็งัดกีวา่ เชื�อวา่ตายแลว้สญู

 204. การทําผดิโดยมไิดต้ั �งใจ เป็นสิ�งที�ควรไดรั้บอภยัตามสมควรแก่
กรณี

 205. เพราะโงง่มงาย ไมว่า่หญงิหรอืชาย กเ็ทา่กบัตายแลว้ทั �งเป็น
 206. เพราะโงง่มงาย ทําดมีากมาย กจ็ะกลายเป็นบาปสิ�น

 207. เพราะโงง่มงาย มรดกมากมาย กจ็ะกลายเป็นขาดวิ�น
 208. เพราะโงง่มงาย มั�งมเีหลอืหลาย กต็อ้งกลายเป็นยาจกสิ�น

 209. เพราะโงง่มงาย ถอืดจีนตาย ไมม่ใีครฟังไดย้นิ
 210. ความงมงายของเขาเอง เป็นบอ่เกดิแหง่โชครา้ย ที�ทําใหต้อ้ง

ประกอบพธิทีางไสยศาสตร์

211. ความโงง่มงาย เป็นบอ่เกดิแหง่โชครา้ย มใิชด่วงดาว หรอื
เทพเจา้ผสีางที�ไหน มาบนัดาล

 212. ในโลกนี� อะไรจะเป็นของสําคญัหรอืไมสํ่าคญั อยูท่ี�การสมมติ
ของมนุษย์

 213. เมื�อชาวโลกสมมตใิครวา่เป็นเทวดา เขากก็ลายเป็นเทวดาไป
โดยอตัโนมตั ิในโลกของคนเหลา่นั�น

 214. ยิ�มแยม้กบัแขก แตแ่ยกเขี�ยวกบัภรรยาเมื�อลบัหลงัแขก อยา่ง
กะเป็นยกัษ์เป็นมาร

 215. บางคนยกยอใคร เพยีงเพื�อใหเ้ขายกยอตวั เป็นผลตอบแทน
กลบัมา

 216. ชวีติ นี�เมื�อดเูลน่ ๆ กเ็ป็นของเลน่ เมื�อดจูรงิ ๆ กเ็ป็นของจรงิ,
จงใชม้นัใหถ้กูตอ้งตามสมควรแกก่รณี

 217. สาม ีสนองไดต้ามที�ภรรยาเสนอ, ถา้ไดด้งัวา่ กเ็รยีกวา่เป็น
เทวดาอุม้สม

 218. หญงิสาวทั �งงามและงอน จนกลายเป็นแมง่ามงอนนั�น เพราะ
สวรรคใ์หพ้รมากกวา่ใหง้ามเฉย ๆ อยา่งอนเกนิงาม

 219. ยิ�งเป็นผูใ้หญ ่กย็ิ�งสนใจผูน้อ้ย นั�นแหละคอืผูใ้หญท่ี�แทจ้รงิสม
ชื�อ

 220. ถา้เป็นผูน้อ้ยที�นอบนอ้มผูใ้หญ ่กไ็มต่อ้งมเีทวดาที�ไหน มาชว่ย
อกีแรงหนึ�ง

 221. ความสวยกนิไมไ่ด ้แตม่นัยิ�งกลายเป็นอาหารตา ที�แพงกวา่
อาหารปาก



222. สวยตามธรรมชาต ินั�นประทบัจติสนทิใจ ยิ�งกวา่ไฉไลดว้ย
วทิยาศาสตร์

 223. สวยนอกทรามใน มมีากมายทั�วไป ยิ�งกวา่สวยในทรามนอก,
รูจั้กเลอืกใหด้ ีๆ

 224. โจรภยัสบิครั �ง ยงัสญูเสยีนอ้ยกวา่อคัคภียัหนึ�งครั �ง, อคัคภียัสบิ
ครั �ง ไมเ่ทา่กเิลสภยัหนึ�งครั �ง

 225. คนเมากบัคนบา้ มาสมัมนากนัเมื�อไร กอ็าจทําใหค้นทั�วไป
พลอยเป็นบา้

 226. ลงโทษคนไมผ่ดิหนึ�งคน เสยีหายแกธ่รรมะ ยิ�งกวา่ไมไ่ด ้
ลงโทษคนผดิรอ้ยคน

 227. การเตรยีมตอ่สูศ้ตัร ูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ กเ็ทา่กบัชนะ
ศตัรแูลว้ครึ�งหนึ�ง

 228. ไมอ้อ่นเด็กออ่น ดดังา่ย, ไมแ่กเ่ด็กแก ่ดดัยาก, ดงันั�น จงึควร
ดดัเสยีแตย่งัออ่น

 229. ความโงอ่ยา่งงมงาย ไมร่า้ยเทา่ความฉลาดอยา่งงมงมงาย
หรอืงมงายสองชั �น ระวงัใหด้ ีๆ

 230. คนใหญค่นโต ตอ้งเสยีผูเ้สยีคน เพราะลมืความเล็กความนอ้ย
ของคนเล็ก ๆ จนทําอะไรผดิไปหมดแกค่นเล็ก ๆ

231. เสยีใจกก็นิเหลา้ ดใีจกก็นิเหลา้ เฉยๆ กก็นิเหลา้ นั�นคอืผู ้
เตรยีมตวัไปสูโ่ลหกมุภี

 232. เสยีใจกร็อ้งไห ้ดใีจกร็อ้งไห ้เฉย ๆ กร็อ้งไห ้นั�นคอืนางฟ้าที�ถกู
ตะเพดิไลล่งมาจากสวรรค์

 233. เสยีใจกด็า่ ดใีจกด็า่ ไมม่อีะไรกด็า่ คอือสรุกายจอมขลาด จตุิ
มาเกดิ

 234. เมื�อเป็นพอ่แมด่ว้ยตนเองแลว้ จงึจะรูจั้กความรักอนัแทจ้รงิของ
พอ่แม ่ที�มตีอ่ลกู

 235. หมอดตูอ้งการความรูใ้นการดหูนา้คนแลว้ทายใจ มากกวา่การรู ้
ทางโหราศาสตร์

 236. ผูม้มีารยาทแท ้ยอ่มไมต่อ้งระวงัรักษามรรยาทอะไร อกีตอ่ไป
 237. ความโศกเศรา้ มไิดทํ้าใหใ้ครไดรั้บประโยชนอ์ยา่งไร นอกจาก

ทําใหศ้ตัรขูองเขาดใีจ
 238. คนขอทาน ไมค่อ่ยยอมรับรูค้วามอยูร่อดของบา้นเมอืง ดงันั�น

จงึถกูรังเกยีจอยูท่ั�วโลก
 239. มนุษย ์กย็งัไมส่ามารถสละสญัชาตญาณ แหง่การเอาอยา่งกนั

ไดม้ากกวา่สตัวเ์ทา่ไรนัก
 240. บถุชุน มกํีาลงัมากเพยีงไร กย็งัตอ้งการกําลงัใจจากคนทั�วไป

อยา่งมากอยูเ่พยีงนั�น



241. ทางตรงอนัโลง่แจง้ ยอ่มดกีวา่ทางลดั จงพจิารณาทางตรง
กอ่นที�จะคดิหาทางลดั

 242. การปิดทองหลงัพระ ไดบ้ญุที�บรสิทุธิ�แทจ้รงิ ยิ�งกวา่ปิดทอง
หนา้พระ และตอ่หนา้คน

 243. พอ่หรอืแมแ่ตล่ะคน เทา่กบัพระองคห์นึ�ง ๆ ของลกู ๆแตล่ะคน
 244. เมื�อรักษาจติไวไ้มไ่ด ้กายกจ็ะทรดุโทรมลง พรอ้มกบัจติ

 245. ถา้สนัดานชั�ว ยิ�งฉลาดกย็ิ�งชั�วมากขึ�น และจะพังครนืลงโดยเร็ว
 246. ถา้อยูด่ว้ยความวติกกงัวล กจ็ะแกเ่ร็ว และตายเสยีกอ่นแตท่ี�จะ

ไดรั้บผล ตามที�ตนวติก
 247. ถา้ทา่นรักการงานยิ�งกวา่รักภรรยา ภรรยากต็อ้งเรไ่ปหาคน

ที�รักภรรยายิ�งกวา่งาน
 248. เราจะอยูห่รอืจะตาย กย็งัอยูภ่ายใตอํ้านาจของพระเจา้ หรอืสิ�ง

สงูสดุ โดยเทา่กนั
 249. อยา่กลวั! ถา้ทา่นไมส่บูไมด่ื�ม ทา่นกจ็ะหาพบสตรไีมส่บูไมด่ื�ม

 250. สตัว ์มคีวามรัก ความโกรธ ความเกลยีด ความกลวั อยา่งผดิ
เผนิยิ�งกวา่คน

251. อยา่อวดเกง่ใหม้าก ไปกวา่สตปัิญญาความสามารถ ซึ�งเป็นสิ�ง
มขีอบขดีอนัจํากดั

 252. แมแ้ตส่ตัวเ์ดรัจฉาน ไมว่า่ใหญห่รอืเล็ก กย็งัชอบกริยิาวาจา ที�
สภุาพออ่นหวานของมนุษย์

 253. อนัธพาล เป็นสตัวช์นดิที�พบกนัที�ไหน กจ็ะแฮ ่ๆ เขา้ใสก่นัที�นั�น
 254. เมื�อสตรเีพศ ยงัตอ้งทําหนา้ที�คลอดบตุรอยู ่กย็งัทําหนา้ที�ผู ้

ครองโลกไมไ่ด ้
 255. ตวัจากไปกใ็หค้วามรักความเลื�อมใส เหลอือยูใ่นจติใจของผูอ้ยู่

ขา้งหลงั อยา่งเต็มที�
 256. สตับรุษุสาธชุน ยอ่มไมป่ระกอบกรรมอนัไมเ่ป็นมงคลใด ๆ แก่

ใคร ๆ ในที�ไหน ๆ ในกาลใด
 257. โชครา้ย ไมไ่ดม้าจากเทวดาผสีางอะไรที�ไหน แตม่าจากความ

ประมาทไมร่อบคอบ ของบคุคลนั�นๆ เอง
 258. ไมม่ใีครทําอะไร ไดเ้กนิสตปัิญญาของตน, ถา้ขนืทํา กก็ลาย

เป็นขดุหลมุฝังตวัเอง
 259. อนัธพาล คอืผูช้อบเผชญิความชั�ว วิ�งหนคีวามด ียิ�งกวา่หนูวิ�ง

หนแีมว
 260. ราชสหีกํ์ายํา อยูร่ว่มถํ�าเดยีวกนัไมไ่ด ้แมเ้พยีงสองตวั ไมต่อ้ง

พดูถงึอยูก่นัตั �วฝงู



261. หมาสองราง คงมปัีญหาไมส่รา่ง ที�จะตอ้งรูส้กึรัก – โกรธ –
เกลยีด – กลวั ฝ่ายโนน้ที�ฝ่ายนี�ท ีอยูรํ่�าไป

 262. กระตา่ยแพเ้ตา่ในการแขง่ กเ็พราะความหยิ�งและความเขลาใน
ความเร็วของตนเอง ซื�งเร็วกวา่เตา่เป็นไหน ๆ

 263. เสอื แมจ้ะเป็นสตัวด์รุา้ย กรั็กลกูเมยีของมนั เทา่กบัที�สตัวอ์อ่น
โยนชนดิอื�น มนัรัก

 264. งพูษิ ไมม่กักดัเหมอืนงทูี�ไมม่พีษิ แตเ่รากไ็มไ่วใ้จงพูษิ ยิ�งกวา่
งธูรรมดา

 265. อกีา กนิไขข่องนกอื�นไดล้งคอ แตไ่ขม่นัเองมนักนิไมล่ง ทั �งที�
ไขนั่�น ๆ กเ็หมอืนกั

 266. หิ�งหอ้ย แมจ้ะสอ่งแสงอยูใ่ตก้ะลาครอบ แตม่นักค็ดิวา่มนัสอ่ง
ทั�วโลก

 267. เป็นอกีา อยา่เขา้ไปในยงู หรอืฝงูหงส ์เพราะเทา่กบัเขา้ไปฉีก
หนา้ตวัเอง ไมช่า้กเ็ร็ว

 268. จามร ีสงวนขนจนตวัตาย แตค่นเรามใิชย่อมเสยีสนิเพื�อสงวน
ศกัดิ�

 269. นกมหี ูหนูมปีีก, แตค่นที�ดา่มนัเชน่นั�น กลบัมอียูท่ั�วไป ในโลก
ปัจจบุนั คอืเป็นเสยีเอง

 270. ไมค่อ่ยจะมใีครยอมรับวา่ เราทกุคนในโลกเป็นญาตกินัโดย
ธรรมชาต ิที�เป็นรากฐานของชวีติ

271. นักมวยซวยเฮง ยอ่มเตน้เหยง ๆ เมื�อเขาชมูอืใหเ้ป็นผูช้นะ,
เพราะไมรู่จั้กสิ�งสมมติ

 272. ฝ่าพาย ุกลางทะเลหลวงหลดุมาได ้กเ็หมอืนกบัการเกดิใหม่
อกีครั �งหนึ�ง ฉันใดกฉั็นนั�น

 273. ฉลาดอยา่งไมซ่ื�อ กค็อืฉลาดไปเขา้คกุเขา้ตะราง สดุปลายทาง
กค็อื นรก

 274. ถา้ซื�อยา่งไมฉ่ลาด กค็อืเซอ่ เหมอืนคนละเมอเดนิไปตกบนัได
ตาย

 275. ธรรมชาตยิิ�งดรุา้ย กย็ิ�งทําใหม้นุษยแ์ข็งแรง แตค่นโงส่าปแชง่
แลว้วิ�งหน

 276. เหาะดว้ยฤทธิ� หรอืเหาะดว้ยอากาศยาน กย็งัเหาะเพื�อรบกนั
หรอืเอาเปรยีบกนั ดว้ยกนัทั �งนั�น

 277. พรุง่นี� มไีวสํ้าหรับแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของวนันี� มใิชเ่พื�อเสรมิ
ความผดิพลาด ใหส้มบรูณเ์ต็มที�

 278. ทกัทายกนัดว้ยยิ�ม มผีลดกีวา่ทกัทายกนัดว้ยคําพดูที�จัดสรร ไว ้
สําหรับพดู

 279. เงนิมคีณุอนันต ์เมื�อใชม้นัอยา่งถกูตอ้ง, มโีทษอนันต ์เมื�อใช ้



มนัอยา่งเขลา ๆ
 280. โกรธยากหนึ�งครั �ง มอีทิธพิลมากกวา่ โกรธงา่ยพันครั �ง, จงระวงั

โกรธใหเ้ป็น

281. ในกรณีทั�วไป พกหนิดกีวา่พกนุ่น, ในกรณีแหง่การคกุรุน่ ก็
พกนุ่นดกีวา่พกหนิ

 282. ในโลกนี� การตดิคกุหรอืไมต่ดิคกุ มไิดเ้ป็นเครื�องวดัความผดิ
ถกู อนัแน่นอน

 283. การเป็นบรรพชติหรอืคฤหสัถ ์ยงัมใิชเ่ครื�องวดัความมธีรรมะ อนั
เชื�อถอืได ้

 284. การกระทําของตนเอง กย็งัมไิดถ้กูใจตนเองเสมอไป นับประสา
อะไร จากการกระทําของผูอ้ื�น

 285. เราลว่งเกนิใคร กห็วงัใหเ้ขาใหอ้ภยั, ครั�นใครลว่งเกนิเตา เราก็
ลมืเรื�องการใหอ้ภยั

 286. ความบิ�นบา้กบัความกลา้ มกัจะเป็นสหายกนั และคลา้ยกนั
เหมอืนลกูแฝด จนดไูมอ่อก, จงระวงัใหด้ ีๆ

 287. ความสขุสําราญ ที�ไมม่ธีรรมะเป็นรากฐาน กค็อืความทกุข์
ทรมาน ที�กําลงัรอเวลาอยู่

 288. ปัจจัยแหง่ความสําราญ ที�มมีากเกนิประมาณ จะสรา้งปัญหา
ใหมข่ึ�นมาอกี

 289. ผูก้นิอยูเ่กนิพอด ีจงเตรยีมตวัไวใ้หเ้ต็มที� เพื�อพบกบัความไมม่ี
อะไรจะกนิ

 290. ผูก้นิอยูแ่ตพ่อด ีมโีอกาสที�จะเกดิความอาร ีแกผู่ท้ี�ไมม่อีะไรจะ
กนิ

291. ลมด ีทําใหเ้รอืแลน่ใบ พอกลายเป็นลมรา้ย ลมนั�นกจ็ะควํ�าเรอื
ลํานั�นเสยี

 292. พอ่นั�นแหละคอืไพร ีแมนั่�นแหละคอืศตัร ูถา้เขาเลี�ยงดลูกูไมถ่กู
ทาง

 293. ชนะอยา่งอนัธพาล กค็อืการแพอ้ยา่งนักกฬีา, แตใ่นสนามกฬีา
เขาไมถ่อืหลกักนัอยา่งนี�

 294. การรูเ้ทา่จนเกนิการณ ์กใ็หผ้ลอยา่งเดยีวกนั กบัความรูเ้ทา่ไม่
ถงึการณ์

 295. จงดําเนนิชวีติของทา่น ไปบนหนทาง ที�สอ่งสวา่งอยูด่ว้ยแสง
แหง่พระธรรม

 296. เมื�อเราพอใจในอนัตราย ที�มเีสน่หฉ์าบบงัไวจ้นเราหลงไปวา่
มใิชอ่นัตรายหากแตเ่ป็นลาภเป็นผลพงึปรารถนา

 297. ตายไปโดยไมม่คีวามลบั ดกีวา่มคีวามลบัตดิตวัไป, เพราะเรา



ไมอ่าจตบตายมบาล
 298. เห็นคนกนินํ�า เรารูส้กึอรอ่ยดว้ยได,้ ครั�นนํ�ากนิคน เราอรอ่ยดว้ย

ไมไ่ด,้ ยตุธิรรมไหม?
 299. รูรั้กษาตวัรอดเป็นยอดด ีนั�นมไีดเ้ฉพาะตอ่เมื�อความรูนั้ �น

ประกอบไปดว้ยธรรม
 300. คนที�พอใจในการกระทําดขีองตน อยูไ่ดเ้สมอนั�น เป็นคนอายุ

ยนื ทั �งโดยตรงและโดยออ้ม

301. นักกายกรรมลําไมส้งูนั�น กลบัลงมาถงึดนิเมื�อไร กเ็ทา่กบัการ
ไดเ้กดิใหมเ่มื�อนั�น

 302. มใิชว่า่เป็นมนุษยแ์ลว้ จะคดิ – พดู – ทํา อยา่งมนุษยไ์ปเสยี
ทกุอยา่ง ทกุคน กห็ามไิด ้

 303. เป็นมนุษย ์แตอ่าจจะคดิอยา่งอมนุษยก์ไ็ด ้นั�นแหละคอืความ
สามารถพเิศษ ของจติ

 304. เมื�อตอ้งตกอยูก่ลางป่า กจ็งดํารงตนใหเ้ขา้กนัได ้กบักฎเกณฑ์
ตา่ง ๆ นานา ในป่านั�น

 305. นักกฬีา ยอ่มแสดงความมนํี�าใจไมเ่ป็นนักกฬีา อยูบ่อ่ย ๆ ใน
สนามกฬีานั�นเอง

 306. ผมหงอกอยูท่กุเสน้ จะเป็นเครื�องแสดงความชราแหง่จติใจ ก็
หามไิด ้

 307. ถา้จะพดูอะไรใหเ้ขาฟัง อยา่พดูดว้ยเสยีงดงัเกนิธรรมดา หเูขา
จะอื�อฟังไมถ่กู

 308. นักลา่สตัว ์ที�มจีติตวดัไปถงึวา่ จะทําลกูสตัวใ์หพ้ลดัแม ่เขาก็
จะหยดุลา่สตัวไ์ดเ้อง

 309. เตา่กนิกลว้ยหมดทั �งเปลอืกเป็นธรรมดา จงึไมถ่กูดา่จากคนที�
เหยยีบและลื�นลม้, คนทกุวนัเลวกวา่เตา่


