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ได้ รวมธรรมคําสอนของท่านอาจารย์พทุธทาสภิกข ุ รวม 309 หวัข้อ 

ขอเชิญชวนทกุทา่นศกึษาครับ 

1. พระพทุธเป็นพอ่ พระธรรมเป็นแม ่พระสงฆ์เป็นพ่ี  
2. พทุธะเป็นใครก็ได้ ถ้าเป็นผู้ รู้ - ต่ืน - เบกิบาน  
3. นิพพานในทกุความหมาย ไมเ่ก่ียวกบัความตาย  
4. นิพพานเป็นของได้เปลา่ เม่ือสลดัตวักอูอกไปเสีย  
5. นิพพานในความหมายของชาวบ้าน (นิพฺพโุต) ก็มีอยู่  
6. นิพพานในปัจจบุนั (เม่ือจิตวา่ง) เรียกสามายิกนิพพาน เป็นสิ่งควรสนใจ  
7. นิพพานหาพบได้ท่ีวฏัฏสงสาร  
8. นิพพานคือ “ตวัก”ู ตายเสียก่อนแตร่่างกายตาย  
9. ทํางานและมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวา่งจากตวักู  
10. ทกุเร่ืองและทกุอยา่ง ขึน้อยูก่บัจิตสิ่งเดียว  
11. ปากอยา่งใจอยา่ง หนทางแหง่ยอดสขุ  
12. กิเลสกบัโพธ์ิ ล้วนแตเ่ป็นสงัขารธรรมด้วยกนั  
13. มีสตเิม่ือผสัสะ ก็ไมมี่ทางท่ีจะเกิดทกุข์  
14. เพชรในหวัคางคก (ความรู้ท่ีทกุข์สอนให้) นัน้มีอยู่  
15. ตวัก ู– ของก ูจอมศตัรูตวัร้ายกาจ  
16. เหนือความหมายแหง่ของคูท่กุชนิด คืออิสระ  
17. เร่ืองด ี– ชัว่ สขุ – ทกุข์ บญุ – บาป ยงัมิใชค่วามสงบ  
18. นรกสวรรค์ในพทุธศาสนา มีอยูท่ี่อายตนะนัน่แหละ  
19. ท่ีมาแท้จริงของสขุและทกุข์ คือการทําผิดหรือทําถกู ตอ่กฎอิทปัปัจจตา  
20. อยา่ไปกินเนือ้กินผกั กินแตอ่าหารไมมี่โทษก็พอ  
21. ฆราวาสธรรม มิใชสํ่าหรับฆราวาสจมปลกัอยูใ่นความเป็นฆราวาส แตเ่พ่ือพ้นจากความเป็นฆราวาส  
22. วรรณะโดยกําเนิด เลิกได้ โดยการงาน นัน้เป็นสิ่งท่ีใครไมส่ามารถเลิกได้  
23. พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ มิได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลยั  
24. พระอรหนัต์ทกุองค์ก็มิได้บรรลใุนมหาวิทยาลยั  
25. ผู้ ทําบญุไปสวรรค์ต้องรู้ไว้ว่า เทวดาเขาต้องจตุมิาสคุตกินัท่ีมนษุย์โลก  
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26. คําวา่ศาสนาในความหมายสงูสดุ คือวิธีการเพ่ือความรอด ทกุชนิดทกุระดบั  
27. แม้แตส่ตัว์และต้นไม้พืชพนัธุ์ ก็ต้องมีศาสนาตามแบบของตน ๆ คือระบบเพ่ือความรอด  
28. สอนธรรมะยาก เพราะภาษาท่ีใช้อยู ่มีไมพ่อ  
29. คําวา่สงัขาร แปลวา่ของปรุง – การปรุง, มิใชร่่างกายคร่ําคร่าสําหรับจะตาย  
30. พทุธศาสนาทําให้รู้จกัทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัชีวิตในลกัษณะท่ีไมเ่กิดทกุข์  
31. ชีวิตใหม ่คือชีวิตท่ีมีปัญหาและคําถามเก่ียวกบัความทกุข์จางลงและหมดไป  
32. ทัง้ชัว่ทัง้ดีล้วนแตอ่ปัรีย์ (ไมมี่ความสงบ) จะเอาความสงบต้องพ้นชัว่พ้นดี เหนือบาปเหนือบญุ  
33. ยิ่งเจริญคือยิ่งบ้าด้วยวตัถ,ุ ยิ่งบ้าก็ยิ่งเห็นวา่เป็นความเจริญ  
34. สิ่งเลวร้ายท่ีต้องรู้จกัเร่ืองแรกท่ีสดุ ก็คือเร่ืองนิวรณ์ทัง้ห้านัน่เอง, ถ้าไมรู้่จกัก็ไมอ่าจรู้เร่ืองกิเลส  
35. การเป็นเกลอกบัธรรมชาต ิเป็นสิ่งท่ีไมมี่ใครสนใจ  
36. หวัใจพทุธศาสนาท่ีสญัลกัษณ์กางเขน “ตดัตวัก”ู  
37. หวัใจพทุธศาสนาท่ีหน้าแรก ๆ ของไบเบิล้ คือไมย่ดึติดในความดีและความชัว่ ซึง่จะต้องตาย  
38. ทกุคนสามารถเป็นพทุธทาสได้ไมม่ากก็น้อยแตเ่ขาไมส่นใจกนัเสียเลย  
39. ความไมต่ายมี ๒ ชนิด : ไมต่ายทางกาย (สําหรับสตัว์), ไมต่ายทางวิญญาณ (สําหรับมนษุย์)  
40. คนเกลียดวดัเกลียดธรรมะ โดยมากไมรู้่สกึตวัวา่เกลียด จงึไมมี่ความคิดท่ีจะหมนุเข้ามาหาธรรมะ  
41. วินยัเป็นสิ่งท่ีทรงบญัญตัิขึน้, ธรรมะเป็นสิ่งท่ีทรงพบแล้วแสดงออก: มนัตา่งกนัอย่างนี ้ 
42. ชีวิตรอดอยูไ่ด้ด้วย “นิพพานชัว่คราว” ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิมิฉะนัน้ก็เป็นโรคประสาทและตายกนั
หมดแล้ว  
43. คนทัง้โลกอกตญัํตูอ่ “นิพพานชัว่คราว” อยา่งหลบัหหูลบัตา แล้วยงัแถมเนรคณุ คือ เกลียดนิพพาน  
44. ศีลธรรมทกุข้อทกุระบบมีปรมตัถธรรมเป็นรากฐาน  
45. ศีลธรรมไมก่ลบัมาโลกาวินาศ, กลบัมาโลกาสงบเย็น แตก็่ไมมี่ใครสนใจกนัเลย  
46. ปรมตัถ์ธรรมกลบัมาโลกาสวา่งไสว, ถ้าไมก่ลบัมาโลกามืดมนท์ แตก็่มืดมนท์จนเป็นธรรมดาไปแล้ว  
47. มนษุย์กําลงัสร้างโลกอยู่อยา่งท่ีพระเจ้าทําอะไรไมไ่ด้ ได้แตน่ัง่มองดตูาปริบ ๆ  
48. เดก็ ๆ นัน่แหละ คือผู้สร้างโลกในอนาคตท่ีแท้จริง  
49. ท่ีบชูาหน้าพระพทุธรูปนัน่แหละ ยิ่งจดัเท่าไรก็ยิ่งเป็นไสยศาสตร์ยิ่งขึน้เทา่นัน้  
50. ถ้าดโูลกท่ีพระเจ้ากําลงัสร้างอยู ่บดันีจ้ะยิ่งเห็นวา่พึง่ไมไ่ด้ และแถมยงัไมน่า่ไว้ใจอีกด้วย  
51. คนโง่พดูว่า มีแตเ่วลากินเรา เราไมอ่าจกินเวลา  
52. เม่ือเราตะกละ อาหารกินเรา, เม่ือเรามีสติ เรากินอาหาร โดยมากเป็นอยา่งไร คดิดเูองเถิด  
53. แปลคําวา่ปรโลกกนัผิด ๆ จนกลายเป็นโลกหน้า, ท่ีแท้ก็คือโลกชนิดอ่ืน จากท่ีมีอยูเ่ป็นประจําท่ีน่ี  
54. ยิ่งจดุธูปเทียน ก็ยิ่งเป็นไสยศาสตร์, อยา่งดีก็เป็นพทุธศาสตร์สําหรับเด็กอมมือ  
55. กามารมณ์เป็นคา่จ้างเพื่อการสืบพนัธุ์ อยา่ไปสนใจใยดีหรือถึงกบับชูากนันกัเลย  
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56. ฉนัไมอ่าจให้ความร่ํารวย แตใ่ห้จิตท่ีแพงกวา่นัน้  
57. พทุธบริษัทต้องพดูเป็น ทัง้ภาษาคนและภาษาธรรม  
58. คนหนึง่พดูภาษาเงิน อีกคนพดูภาษาธรรมแล้วมนัจะพดูรู้เร่ืองได้อยา่งไรกนั  
59. ภาษาพดูอยา่งมีตวัตน คือภาษาคน พดูอยา่งไมมี่ตวัตน คือภาษาธรรม  
60. ระวงัความเมตตาสงสารจะกลายเป็นความรัก (ทางเพศ) ขึน้มาอยา่งไมท่นัรู้ตวั  
61. จงจดัชีวิตประจําวนั ให้เตม็ไปด้วยความหมายของนิพพาน คือความสงบเย็น  
62. เขารอรับรสของนิพพานกนัตอ่ตายแล้ว ทัง้ท่ีอาจรับได้ท่ีน่ีและเด๋ียวนี ้ 
63. การงานทกุชนิดสอนให้เราฉลาดขึน้นิดหนึง่เสมอไป แม้ท่ีสดุแตก่ารกวาดขยะ  
64. สิทธิเสมอภาคของสตรีทําให้โลกหมดพอ่แมมี่เหลืออยูแ่ตก่ะเทย  
65. โบสถ์ท่ีพระเจ้าอยา่งบคุคลสร้างขึน้ มีแตจ่ะปิดลง ๆ แตโ่บสถ์ท่ีอิทปัปัจจยตาสร้างขึน้มีแตจ่ะเปิด
เพิ่มขึน้ ๆ  
66. โลกต้องมีศาสนาครบทกุชนิด มีศาสนาเดียวไมไ่ด้, แตต้่องทําความเข้าใจกนัได้  
67. เตรียมตวัอยู่ร่วมโลกกบัคนบ้าด้วยกนั จงทกุคนเถิด  
68. พดูอยา่งถกูต้องท่ีสดุก็ว่า “ไมมี่นิวรณ์นัน่แหละคือความเป็นสมาธิ”  
69. เรียนธรรมะในป่า มีนิพพานเป็นอารมณ์, เรียนธรรมะในเมือง มีกิน – กาม – เกียรติเป็นอารมณ์  
70. เอาธรรมะสําหรับเรียนในป่า ไปเรียนในมหาวิทยาลยั ก็ได้ผลเป็นแผน่กระดาษอนัมีเกียรติ  
71. ให้โอกาสและวิธีชว่ยตวัเอง นัน่แหละเป็นให้ธรรมทานท่ีแท้จริง  
72. จะให้ใครขยนั ต้องให้วิธีป้องกนัโรคจิตไปด้วย  
73. ถ้าคนรู้วา่ ทําไมสตัว์ไมเ่ป็นโรคประสาท คนก็จะไมเ่ป็นโรคประสาทมากขึน้  
74. ไมไ่ด้ตรัสสอนเร่ืองตาย - เกิด ฯลฯ ทรงสอนแตเ่ร่ืองทกุข์กบัความดบัทกุข์เทา่นัน้  
75. สิ่งท่ีหลอกลวงเราท่ีสดุ ก็คือสิ่งท่ีเราเรียกช่ือมนัวา่ “ความสขุ”  
76. เป็นสขุหรือทกุข์ได้โดยไมต้่องมีบุคคล มีแตจ่ิตท่ีถกูปรุงหรือไมถ่กูปรุง ให้รู้สกึเชน่นัน้  
77. มีธรรมะแล้วก็เหมือนอยู่ในมุ้ง แล้วกวกัมือยงุ (ความทกุข์) ให้มากดั  
78. แม้ปลาก็มีได้ทัง้อาคาริก – อนาคาริก แล้วทําไมคนจะมีด้วยไมไ่ด้  
79. ภาษา คน คือจริงสมมต ิภาษาธรรม คือจริงปรมตัถ์  
80. ทําไมจะต้องห้ามสอนอนตัตา – สญุญตา – กาลามสตูร  
81. ถ้าดใูห้ดี มีแตไ่ด้ ไมมี่เสีย แม้แตค่วามทกุข์และความตาย ซึง่เกลียดกลวักนันกั  
82. เม่ือนายทนุรักกนัได้กบักรรมกร ก็มีสนัตภิาพถาวร  
83. สหประชาชาติ ยงัเป็นแตม่าลีวราช นัง่จบัปใูสก่ระด้ง  
84. ความสขุท่ีแท้จริงไมต้่องใช้เงิน แตทํ่าให้เงินเหลือ  
85. เลีย้งหมาเป็นอาจารย์ เพ่ือจะได้เป็นคนไมเ่ป็นหมา  
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86. พอใจจนไหว้ตวัเองได้ คือสวรรค์แท้จริงท่ีน่ีเด๋ียวนี ้ 
87. อยา่อยูห่รือทําอะไรด้วยความหวงั แตด้่วยสตปัิญญา  
88. ความกล้าหาญทางจริยธรรมคือยอดแหง่ความกล้า  
89. ไมทํ่าหน้าท่ี ธรรมะก็หนีจากวดั ไปมีอยูก่ลางทุง่นา  
90. “นายคลํา” เป็นอาจารย์ของทกุคน แม้นกัปราชญ์  
91. ธรรมิกสงัคมนิยม คือนายทนุรักกนัได้กบักรรมกร  
92. นอกจากเร่ืองทกุข์และดบัทกุข์ มิใชเ่ร่ืองต้องสนใจ  
93. สมาธิทกุชนิด คือ เอกคัตาจิตท่ีมีนิพพานเป็นอารมณ์  
94. คําสภุาษิต ใคร ๆ ไมอ่าจสงวนสิทธ์ิ: ธรรมชาตเิป็นเจ้าของ  
95. สภุาษิตเป็นธงชยัท่ีมุง่หมาย หรือท่ีปรากฏตวั ของฤษีทัง้หลาย  
96. ถ้อยคําท่ีใช้เป็นประโยชน์ได้ จดัเป็นสภุาษิตได้ทัง้นัน้  
97. สภุาษิตหลดุออกมาจากปากของคนบ้าก็ยงัมี สงัเกตดใูห้ดี ๆ เพราะธรรมชาติดนัให้ออกมา  
98. คําสภุาษิตท่ีทา่นรู้สกึวา่ตืน้ ๆ ชืด ๆ นัน่แหละ อาจจะเป็นเพราะลกึเกินไป สําหรับทา่นก็ได้  
99. จดัเป็นอมตภาษิต เพราะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดร  
100. ระวงั คําท่ีถือกนัว่าเป็นสภุาษิต ๆ พดูไว้ผิด ๆ ก็ยงัมี เพราะมิใชอ่อกมาจากธรรมชาติ  
101. สภุาษิตเป็นปกาศติและลิขสิทธ์ิของธรรมชาติ  
102. ถ้าทา่นทําใจร้อน ก็จะต้องร้อนใจในภายหลงั อย่างไมมี่ทางหลีก  
103. ถ้าทา่นทํามกัง่าย ก็เท่ากบัทําลายสิ่งท่ีทา่นกําลงัทําอยูน่ัน่เอง  
104. ถ้าทา่นเห็นแก่กิน ไมเ่ท่าไรทา่นก็จะไมมี่อะไรจะกิน  
105. ถ้าทา่นพดูพลอ่ย ๆ ก็คือทา่นเปิดรูร่ัว ให้เกียรตยิศของทา่น คอ่ย ๆ ร่ัวจนหมดไป  
106. ถ้าทา่นสบายเม่ือหนุม่ ทา่นต้องรู้จกัจดัรู้จกัคุ้ม ให้สบายไปจนแก่  
107. ถ้าทา่นทําตามใจชอบ ต้องดใูห้ดีเสียก่อนวา่ กิเลสชอบ หรือธรรมะชอบ  
108. ถ้าทา่นเห็นแก่ธรรม ก็จะไมเ่ห็นแก่ตน, ถ้าเห็นแตต่น ก็จะไมเ่ห็นแก่ธรรม  
109. ถ้าทา่นทํางานเห็นแก่หน้า ทา่นจะพบและเพิ่มปัญหาเร่ือยไป  
110. ถ้าทา่นทําตวัเห็นแก่ได้ ก็อยา่หวงันํา้ใจจากเพ่ือนฝงู  
111. ถ้าทา่นกลวัจนเกินไป ทา่นก็ไมมี่ทางจะทําอะไรได้สําเร็จ  
112. ถ้าทา่นกล้าจนเกินงาม ก็จะมีแตพ่บกบัความเดือนร้อน  
113. ถ้าทา่นหวงัแตค่วามสนกุ ก็จงเตรียมตวัสําหรับพบกบัความทกุข์อยา่งมหนัต์  
114. ถ้าทา่นขาดความยัง้คิด ชีวิตทัง้ชีวิตจะหมดความหมาย โดยไมท่นัรู้  
115. ถ้าทา่นมีความงก ทา่นก็จะได้เป็นยาจกในเรือนเศรษฐี  
116. ถ้าทา่นมีเมตตากรุณา ทา่นก็จะมีมิตรสหายญาตกิา ไปทัง้บ้าน  
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117. ถ้าทา่นมีเมตตาเกินประมาณ ก็จะพบคนอนัธพาล ไปทัว่บ้านทัว่เมือง  
118. ถ้าทา่นคิดถึงแตค่วามหลงั ทา่นก็รังจะพบแตค่วามเศร้า  
119. ถ้าทา่นมีแตค่วามมวัเมา จะพบแตค่วามปวดร้าว อยา่งนิรันดร  
120. ถ้าทา่นทําดีเพ่ือเดน่ ก็จะถกูเขารุมกนัเขม่น แม้จากญาตมิิตรของตนเอง  
121. ถ้าทา่นหวงัพึง่แตค่นอ่ืน ก็มีวนัท่ีจะต้องกลืนนํา้ตาตนเอง  
122. ถ้าทา่นดําเนินชีวิตขาดความพอดี ความเป็นหนีก็้จะเข้ามาเพิ่มให้ทา่น  
123. คนท่ีไมรู้่จกัระวงัเวลา ถ้าไมเ่ป็นคนบ้า ก็นเป็นพระอรหนัต์  
124. การโกรธคนอ่ืนเขา ก็เท่ากบัจดุไฟเผาตวัเอง เสียก่อนแล้วตัง้นาน  
125. อารมณ์ไมพ่อกบัตณัหา เวลาไมพ่อกบัความโง่ ความเป็นเปรตหิวโซ ก็เกิดขึน้  
126. จะจบเกมทัง้หมดทัง้สิน้ของชีวิต ก็ตอ่เม่ือมีการมองเห็นชีวิต วา่เป็นของไมใ่ชต่น  
127. ถ้าทําตวัเป็นผู้ รับแตฝ่่ายเดียว โลกนีก็้จะไมมี่ผู้ให้ เหลืออยู่แม้แตค่นเดียว  
128. ถ้าทําบ้านให้แข็งแรงแนน่หนากวา่รากฐาน ไมเ่ทา่ไรบ้านก็จะเอาหวัลง  
129. ถ้ากินอยูเ่กินพอดี ไมก่ี่ปีก็ต้องกนัวาตาเป็นอาหาร  
130. ถ้ามัว่สมุอยูก่บัอบายมขุ ไมเ่ทา่ไรก็ต้องไปขลกุ อยูใ่นอบาย ได้ด้วยตนเอง  
131. ถ้าทําหเูบาใจเบา ชีวิตของเราก็จะเป็นนุน่ปลิวไปตามลม จนตามจบักนัไมห่วาดไหว  
132. ถ้าพดูโดยไมค่ดิ มนัจะกลายเป็นยาพิษ กลบัมาหาทา่น อยา่งสดุท่ีจะป้องกนั  
133. ถ้าไมมี่ความทกุข์แล้ว จะสร้างความสขุขึน้บนรากฐานอะไร จงขอบใจความทกุข์กนัเสียบ้าง  
134. ถ้าไมย่อมปลอ่ยวางอะไรกนัเสียเลย ในท่ีสดุเรือนร่างก็จะทนไมไ่หว มือหรือแขนก็จะขาดออกไป  
135. ถ้าจะหาความสขุ จากความเพลิดเพลินมวัเมา ก็จะเทา่กบัหาตวัเราในกระจก  
136. ถ้าอยากเป็นคนมีอํานาจ ก็อย่าใช้คําวา่ตวาดดา่ทอเขา ให้อํานาจของเราร่อยหรอไป  
137. ถ้าอยากเป็นคนเดน่คนดงั ก็ต้องเลิกหวงัในความสงบ ซึง่มนัอยู่ด้วยกนัไมไ่ด้  
138. กินอยูเ่ทา่ท่ีมี ดีกวา่ไปเป็นหนีเ้ขา เพ่ือเอามากินเตบิ  
139. เป็นสขุในการงาน ดีกว่าสขุสําราญอยูใ่นบอ่น แตม่นัก็ยากท่ีจะรู้จกั  
140. แสวงหาเงินจากการงาน เป็นการแนน่อน และจะได้มาก่อนการเส่ียงโชคบนบานบวงสรวง  
141. กินอยูแ่ตพ่อดี แม้ผีจะหวัเราะ ก็ยงัดีกว่ากินดีอยูดี่ จนผีกลวั  
142. การไมต่อ่สู้ในบางกรณี กลบัเป็นวีรกรรม ยิ่งกวา่การตอ่สู้  อย่างเอาเป็นเอาตาย  
143. หญิงสาว ก่อนจะตดัสินใจรักเขา สงัเกตให้มากกวา่เก่าอีก ๓ เทา่ จงึจะปลอดภยั  
144. การสร้างอนสุาวรีย์ท่ีแท้จริง มิใชค่วามประสงค์ของเขา แตเ่ป็นของผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากเขา  
145. ความกล้าท่ีความกลวัหรือความจําเป็นบงัคบัให้เกิดขึน้ ก็คือความวิกลจริตชนิดหนึง่  
146. เศรษฐีมีเงิน จะชัว่ช้าสามานย์ปานใด ก็ยงัมีคนนบัถือ, แม้ผีเรือนบ้านเศรษฐีนัน้ก็ตาม  
147. สอนตวัเองให้ได้เสียก่อน จงึคอ่นสอนท่าน จะไมเ่ป็นครูบาอาจารย์ท่ีสกปรก  
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148. อย่าทรยศขบถใคร เพราะทําไปก็เทา่กบั ทรยศขบถเกียรติยศของตนเอง  
149. พอมีอํานาจราชศกัดิ ์ก็มีโอกาสท่ีจะทจุริตได้ง่ายขึน้อีกหลายเทา่ตวั ต้องระวงัให้ดี  
150. ถ้าขายงัไมแ่ข็ง แม้จะมีแรง ก็อย่าเพอ่ลกุขึน้ มนัจะเสียแรงเปลา่  
151. การหลีกเล่ียงเม่ือไมมี่หนทางสู้  นัน่ก็คือการสู้ อีกแบบหนึง่ ซึง่ควรจะรู้จกัไว้  
152. แม้จะมีเหรียญตราเตม็อก ก็รกเสียเปลา่ ถ้าเขาไมรู้่จกัรักศกัดิ์ศรีของตนเอง แตก็่ยงัมีอยูโ่ดยมาก  
153. ไมมี่อะไรนา่เกลียด เทา่กบัการดดัจริตวางทา่ทําให้น่ารัก ชนิดตบตาผู้ อ่ืน  
154. อาจหาญกบัอาหาร ตา่งฝ่ายตา่งเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั สําคญัอยู่ท่ีใช้มนัให้ถกูต้อง  
155. ยิ่งทําเดน่ ย่ิงถกูคนเขาเขมน่ และคอยสมนํา้หน้า เม่ือความเดน่พงัทลายลง, ระวงัไว้เถิดคนชอบเดน่  
156. ผู้ชายแคลว่คลอ่ง ผู้หญิงวอ่งไว เป็นปัจจยัแหง่ความก้าวหน้า ของครอบครัว โดยไมต้่องขดัแย้งกนั  
157. ดจูากจํานวนคนทําบญุอยากไปสวรรค์ ถ้าจริงตามนัน้ ไม่เทา่ไรสวรรค์ก็จะแนน่อดั ย่ิงกวา่ปลาซาดีน
ในกระป๋อง  
158. อย่าคิดวา่ คนหน้าซ่ือแล้วใจจะซ่ือด้วย อาจจะเซอ่ หรือถึงกบัทรามก็ได้ อยา่ดกูนัแตเ่พียงเทา่นัน้  
159. คนเราต้องฉลาดแตพ่อดี และในทางท่ีถกูท่ีควรเทา่นัน้ ท่ีจะเจริญและเอาตวัรอดได้, เรามนัฉลาดกนั
จนเฟ้อ  
160. ความกล้าหาญ ของคนมีสตสิมัปชญัญะเทา่นัน้ ท่ีจะจดัเป็นวีรกรรมอนัแท้จริง มิฉะนัน้ก็เป็นเร่ืองของ
คนบ้าบิน่  
161. เคร่ืองแตง่ตวัและเนือ้ตวัท่ีสะอาด มิได้หมายความว่าใจจะสะอาดด้วยเสมอไป ดงันัน้อยา่ดกูนั
ภายนอก  
162. ผู้ ท่ีดีแตค่อยฉกฉวยยือ้แยง่ทรัพย์สินของผู้สุจริตนัน้ ไมค่วรมีสิทธ์ิท่ีจะอยูใ่นโลกนี ้อีก ๓ เทา่  
163. วนัเวลาท่ีทา่นสามารถทําหน้าท่ีของทา่นได้ดีท่ีสดุ นัน่แหละคือวนัฤกษ์ดียามดีท่ีสดุ สําหรับทา่น อยา่
ไปดหูมอให้เสียเวลา  
164. ควรทุม่เทสติปัญญามานะพยายามให้ถึงท่ีสดุ ในเม่ือดํารงตนอยูบ่นแนวทางท่ีถกูต้องแล้ว  
165. ในความเป็นคนกกัขฬะหยาบช้าป่าเถ่ือนนัน้ จะหาอะไรดีแก่ตนเองและผู้ อ่ืน แม้สกัอณเูดียวก็ไมไ่ด้  
166. ถ้าอยูใ่นฐานะท่ีจะหลีกทางให้ไมไ่ด้จริง ๆ ก็จงยินดีเผชิญหน้ากบัทกุสิ่ง ท่ีประดงักนัเข้ามา  
167. ในบ้านเมืองท่ียิ่งเจริญ ก็ยิ่งมีความโหดร้ายทารุณท่ีซอ่นเร้นอยู ่ย่ิงกวา่ในป่า ท่ีไร้ความเจริญ  
168. ลิงจะแตง่เนือ้แตง่ตวัเท่าไรอยา่งไร ใคร ๆ ก็ยงัรู้ว่าลิง อยูน่ัน่เอง แม้แตเ่ด็กทารก  
169. ถ้าทา่นเหยียบง ูก็เท่ากบัทา่นทําให้มนัรู้สกึวา่ ท่านท้าทายให้มนักดัทา่น ดงันัน้ระวงัไว้ดีกวา่  
170. เหรียญตราเตม็หน้าอก ก็ควรจะเป็นเคร่ืองราง ป้องกนัการฉ้อราษฎร์บงัหลวง ได้มากยิ่งขึน้ไปเทา่นัน้  
171. ขา่วตามหน้าหนงัสือพิมพ์ ท่ีถ่ายทอดกนัมาผิด ๆ ก็มีมาก ไมน้่อยกวา่ขา่วลือ  
172. “ไมไ่ด้กิน” กบั “ กินไมไ่ด้” นัน้มีอาการและความหมายตา่งกนัมาก แตก็่มีผลเทา่กนั คือ ตายด้วยกนั  
173. ภายในครอบครัว มีความเป็นกนัเองมากเกินไป จนความสภุาพเหลืออยูน้่อยท่ีสดุ, ทําไมไมส่งัเกต  
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174. หลีกทางให้เขา ก็คือหลีกทางให้เราพ้นจากอนัตรายท่ีเกิดขึน้ ในท่ีสดุก็ได้รับผลดีร่วมกนั มิใชห่รือ?  
175. พ่ีเกรงกลวักฎหมาย น้องไมก่ลวั ก็เป็นอนัวา่ คลานตามกนัมาเพื่อรับผลตา่งกนั  
176. เขาพดูกนัวา่ คนค้าขายต้องพดูเท็จ, แตเ่ราก็เห็นคนไมค้่าขายบางคน พดูเท็จมากกวา่เสียอีก  
177. เขาเป็นสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี แตมี่ความประพฤตเิป็นอนัมาก ท่ีผู้ อ่ืนทนได้ยาก และทนสภุาพตอบไม่
ไหว  
178. ในสนามกีฬานัน่แหละ มีนํา้ใจแหง่ความเป็นนกักีฬา น้อยไปกวา่ตามถนนหนทาง ไปเสียอีก, ดใูห้ดี  
179. มีโมหะในทางความร่าเริง ดจูะดีกวา่มีในทางโศกเศร้า, ดงันัน้ควบคมุทิศทางของโมหะ กนัเสียบ้าง
เถิด  
180. กินไมอ่ิ่ม หรือกินจนท้องแตก เหลา่นีเ้รียกวา่ “กินไมเ่ป็น” โดยเสมอกนั, โดยมากมกัเลือกเอาอยา่ง
หลงั  
181. เพียงแตค่ิดจะเป็นคนดี นัน้ยงัไมพ่อ, ต้องพยายามเป็นคนดีให้ได้ด้วย จงึจะพอ  
182. เงินนัน้สร้างได้ ทัง้สร้างความดีให้คนดี และสร้างความชัว่ให้คนชัว่, อยา่ไปโทษเงินเสียทา่เดียว  
183. ความกล้าหาญของคนป่าเถ่ือน มาจากความหวาดกลวั ดงันัน้จงึมีความดรุ้ายเข้าไปปนอยู่ด้วย  
184. การฟังความข้างเดียว อยา่งดีท่ีสดุก็ได้ความเพียงคร่ึงเดียว, หรืออาจไมไ่ด้ความเสียเลยก็มี  
185. ถ้ามนัเป็นความสกปรก ลามกไมน่า่ด ูก็อยา่ไปพยายามทําให้เป็นสิ่งท่ีนา่ดู, มนัจะเปลืองเปลา่ไปเสีย
ทกุอย่าง  
186. คนบ้ากบัคนเมา มีลกัษณะเหมือนกนัอยู่อยา่งหนึง่ คือประเด๋ียวดีประเด๋ียวร้าย  
187. แม้จะมีดีอวด ก็อยา่ไปอวดให้หมดดี, แตท่ี่พดูไมดี่ ถึงจะฟังดี ก็ไมมี่ประโยชน์อะไรเลย  
188. ความรู้คร่ึง ๆ กลางๆ ทําความเสียหายให้ มากกวา่ความไมรู้่ มิใชเ่สียหายเพียงคร่ึงเดียว  
189. การสมรสแตง่งานเพ่ือความมีหน้ามีตา กบัเพราะความเห็นประโยชน์อนัแท้จริง นัน้มีผลตา่งกนัอย่าง
ตรงกนัข้าม  
190. แม้มนัจะแสดงวา่หมดหวงั หรือทําไมได้ คนเราก็ยงัหวงั จะให้มนักลายเป็นสิ่งท่ีมีหวงั แทนท่ีจะเลิก
หวงั  
191. สิ่งท่ีเราทกุคน จะต้องระมดัระวงักนัอยา่งท่ีสดุ นัน้คือภาวะของความ “โง่เทา่เดมิ”  
192. สิ่งท่ีตา่งกนัยิ่งกวา่ฟ้ากบัดนินัน้คือ ภาวะของ “คน” กบั “มนษุย์” : พวกหนึง่เดนิลง พวกหนึง่เดนิขึน้  
193. คนมีใจเดนิลงต่ํา มนษุย์มีใจเดนิขึน้สงู แล้วจะไมต่า่งกนั ย่ิงกวา่ฟ้าและดนิ ซึง่หยดุอยูเ่ฉย ๆ ได้
อยา่งไร  
194. เม่ือมือทัง้สองข้องยงัใช้งานได้อยู่ แล้วก็ยงัไมมี่อะไรจะกินอีก นัน่คือภาวะ “คนสิน้คดิ”  
195. สมยัท่ีต้องตกันํา้ใสก่ะโหลกชะโงกดเูงานัน้ คนเขารู้จกัหน้าตาของตวัเอง ดีกวา่สมยัมีกระจกเงาของ
เรา  
196. ระวงั! ตวัเองหลอกตวัเอง เสียหายกวา่ผู้ อ่ืนหลอก ตัง้ร้อยเทา่พนัเทา่, แตก็่ไมมี่ใครระวงั  
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197. แม้คขู้างถนน ก็อาจกลายเป็นเหวลกึ ของคนเมาหรือคนประมาท ขึน้มาเม่ือไรก็ได้, ดงันัน้อยา่
ประมาท  
198. ผู้ ท่ีถกูจองจําในคกุในตาราง ก็มิได้เป็นคนผิดเสมอไปในชาตนีิ ,้ แตต้่องคดิถึงชาตกิ่อน ๆ ของเขาด้วย  
199. จําสิ่งท่ีควรจํา ลืมสิ่งท่ีควรลืม ทําสิ่งท่ีควรเลิก เลิกสิ่งท่ีควรเลิก, มิฉะนัน้ จะเป็นคนจมอยูใ่นนรก
ตลอดเวลา  
200. สเูจ้าก็เหมือนใครอ่ืน ใครอ่ืนก็เหมือนสเูจ้า ในการท่ีจะต้องไตเ่ต้า ไปตามผลแหง่กรรมของตน, รู้จกัรัก
กนัไว้เถิด  
201. การแสดงบทบาทแหง่ละครในสมาคมชัน้สงู ล้วนแตเ่ป็นผู้แสดงในระดบัดาราด้วยกนัทัง้นัน้  
202. การสวมหน้ากากเข้าหากนั กลายเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัไปแล้ว ในโลกแหง่สงัคมปัจจบุนั  
203. คนทัว่ไป สมคัรใจจะเช่ือวา่ ตายแล้วเกิดใหม ่โดยไมต้่องการการพิสจูน์, ก็ยงัดีกว่า เช่ือวา่ตายแล้ว
สญู  
204. การทําผิดโดยมิได้ตัง้ใจ เป็นสิ่งท่ีควรได้รับอภยัตามสมควรแก่กรณี  
205. เพราะโง่งมงาย ไมว่า่หญิงหรือชาย ก็เทา่กบัตายแล้วทัง้เป็น  
206. เพราะโง่งมงาย ทําดีมากมาย ก็จะกลายเป็นบาปสิน้  
207. เพราะโง่งมงาย มรดกมากมาย ก็จะกลายเป็นขาดวิ่น  
208. เพราะโง่งมงาย มัง่มีเหลือหลาย ก็ต้องกลายเป็นยาจกสิน้  
209. เพราะโง่งมงาย ถือดีจนตาย ไมมี่ใครฟังได้ยิน  
210. ความงมงายของเขาเอง เป็นบอ่เกิดแหง่โชคร้าย ท่ีทําให้ต้องประกอบพิธีทางไสยศาสตร์  
211. ความโง่งมงาย เป็นบอ่เกิดแหง่โชคร้าย มิใชด่วงดาว หรือเทพเจ้าผีสางท่ีไหน มาบนัดาล  
212. ในโลกนี ้อะไรจะเป็นของสําคญัหรือไมสํ่าคญั อยูท่ี่การสมมตขิองมนษุย์  
213. เม่ือชาวโลกสมมตใิครว่าเป็นเทวดา เขาก็กลายเป็นเทวดาไป โดยอตัโนมตัิ ในโลกของคนเหลา่นัน้  
214. ยิม้แย้มกบัแขก แตแ่ยกเขีย้วกบัภรรยาเม่ือลบัหลงัแขก อยา่งกะเป็นยกัษ์เป็นมาร  
215. บางคนยกยอใคร เพียงเพ่ือให้เขายกยอตวั เป็นผลตอบแทนกลบัมา  
216. ชีวิต นีเ้ม่ือดเูลน่ ๆ ก็เป็นของเลน่ เม่ือดจูริง ๆ ก็เป็นของจริง, จงใช้มนัให้ถกูต้องตามสมควรแก่กรณี  
217. สามี สนองได้ตามท่ีภรรยาเสนอ, ถ้าได้ดงัว่า ก็เรียกวา่เป็นเทวดาอุ้มสม  
218. หญิงสาวทัง้งามและงอน จนกลายเป็นแมง่ามงอนนัน้ เพราะสวรรค์ให้พรมากกว่าให้งามเฉย ๆ อย่า
งอนเกินงาม  
219. ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ ก็ยิ่งสนใจผู้ น้อย นัน่แหละคือผู้ใหญ่ท่ีแท้จริงสมช่ือ  
220. ถ้าเป็นผู้ น้อยท่ีนอบน้อมผู้ใหญ่ ก็ไมต้่องมีเทวดาท่ีไหน มาชว่ยอีกแรงหนึง่  
221. ความสวยกินไมไ่ด้ แตม่นัยิ่งกลายเป็นอาหารตา ท่ีแพงกวา่อาหารปาก  
222. สวยตามธรรมชาต ินัน้ประทบัจิตสนิทใจ ยิ่งกวา่ไฉไลด้วยวิทยาศาสตร์  
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223. สวยนอกทรามใน มีมากมายทัว่ไป ย่ิงกว่าสวยในทรามนอก, รู้จกัเลือกให้ดี ๆ  
224. โจรภยัสิบครัง้ ยงัสญูเสียน้อยกวา่อคัคีภยัหนึง่ครัง้, อคัคีภยัสิบครัง้ ไมเ่ทา่กิเลสภยัหนึง่ครัง้  
225. คนเมากบัคนบ้า มาสมัมนากนัเม่ือไร ก็อาจทําให้คนทัว่ไป พลอยเป็นบ้า  
226. ลงโทษคนไมผ่ิดหนึง่คน เสียหายแก่ธรรมะ ยิ่งกวา่ไมไ่ด้ลงโทษคนผิดร้อยคน  
227. การเตรียมตอ่สู้ศตัรู อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว ก็เทา่กบัชนะศตัรูแล้วคร่ึงหนึง่  
228. ไม้ออ่นเดก็ออ่น ดดัง่าย, ไมแ่ก่เดก็แก่ ดดัยาก, ดงันัน้ จงึควรดดัเสียแตย่งัอ่อน  
229. ความโง่อย่างงมงาย ไมร้่ายเทา่ความฉลาดอยา่งงมงมงาย หรืองมงายสองชัน้ ระวงัให้ดี ๆ  
230. คนใหญ่คนโต ต้องเสียผู้ เสียคน เพราะลืมความเล็กความน้อยของคนเล็ก ๆ จนทําอะไรผิดไปหมดแก่
คนเล็ก ๆ  
231. เสียใจก็กินเหล้า ดีใจก็กินเหล้า เฉยๆ ก็กินเหล้า นัน้คือผู้ เตรียมตวัไปสูโ่ลหกมุภี  
232. เสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ร้องไห้ เฉย ๆ ก็ร้องไห้ นัน้คือนางฟ้าท่ีถกูตะเพิดไลล่งมาจากสวรรค์  
233. เสียใจก็ดา่ ดีใจก็ดา่ ไม่มีอะไรก็ดา่ คืออสรุกายจอมขลาด จตุมิาเกิด  
234. เม่ือเป็นพ่อแมด้่วยตนเองแล้ว จงึจะรู้จกัความรักอนัแท้จริงของพอ่แม ่ท่ีมีตอ่ลกู  
235. หมอดตู้องการความรู้ในการดหูน้าคนแล้วทายใจ มากกวา่การรู้ทางโหราศาสตร์  
236. ผู้ มีมารยาทแท้ ย่อมไมต้่องระวงัรักษามรรยาทอะไร อีกตอ่ไป  
237. ความโศกเศร้า มิได้ทําให้ใครได้รับประโยชน์อยา่งไร นอกจากทําให้ศตัรูของเขาดีใจ  
238. คนขอทาน ไมค่อ่ยยอมรับรู้ความอยูร่อดของบ้านเมือง ดงันัน้ จงึถกูรังเกียจอยูท่ัว่โลก  
239. มนษุย์ ก็ยงัไมส่ามารถสละสญัชาตญาณ แหง่การเอาอยา่งกนั ได้มากกวา่สตัว์เทา่ไรนกั  
240. บถุชุน มีกําลงัมากเพียงไร ก็ยงัต้องการกําลงัใจจากคนทัว่ไป อยา่งมากอยูเ่พียงนัน้  
241. ทางตรงอนัโลง่แจ้ง ย่อมดีกวา่ทางลดั จงพิจารณาทางตรง ก่อนท่ีจะคิดหาทางลดั  
242. การปิดทองหลงัพระ ได้บญุท่ีบริสทุธ์ิแท้จริง ย่ิงกวา่ปิดทองหน้าพระ และตอ่หน้าคน  
243. พอ่หรือแมแ่ตล่ะคน เท่ากบัพระองค์หนึง่ ๆ ของลกู ๆแตล่ะคน  
244. เม่ือรักษาจิตไว้ไมไ่ด้ กายก็จะทรุดโทรมลง พร้อมกบัจิต  
245. ถ้าสนัดานชัว่ ย่ิงฉลาดก็ยิ่งชัว่มากขึน้ และจะพงัครืนลงโดยเร็ว  
246. ถ้าอยูด้่วยความวิตกกงัวล ก็จะแก่เร็ว และตายเสียก่อนแตท่ี่จะได้รับผล ตามท่ีตนวิตก  
247. ถ้าทา่นรักการงานยิ่งกวา่รักภรรยา ภรรยาก็ต้องเร่ไปหาคน ท่ีรักภรรยายิ่งกวา่งาน  
248. เราจะอยู่หรือจะตาย ก็ยงัอยูภ่ายใต้อํานาจของพระเจ้า หรือสิ่งสงูสดุ โดยเทา่กนั  
249. อย่ากลวั! ถ้าท่านไมส่บูไมด่ื่ม ทา่นก็จะหาพบสตรีไมส่บูไมด่ื่ม  
250. สตัว์ มีความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลวั อยา่งผิดเผินยิ่งกว่าคน  
251. อย่าอวดเก่งให้มาก ไปกวา่สติปัญญาความสามารถ ซึง่เป็นสิ่งมีขอบขีดอนัจํากดั  
252. แม้แตส่ตัว์เดรัจฉาน ไม่วา่ใหญ่หรือเล็ก ก็ยงัชอบกิริยาวาจา ท่ีสภุาพอ่อนหวานของมนษุย์  
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253. อนัธพาล เป็นสตัว์ชนิดท่ีพบกนัท่ีไหน ก็จะแฮ ่ๆ เข้าใสก่นัท่ีนัน่  
254. เม่ือสตรีเพศ ยงัต้องทําหน้าท่ีคลอดบตุรอยู ่ก็ยงัทําหน้าท่ีผู้ครองโลกไมไ่ด้  
255. ตวัจากไปก็ให้ความรักความเล่ือมใส เหลืออยูใ่นจิตใจของผู้อยูข้่างหลงั อยา่งเต็มท่ี  
256. สตับรุุษสาธุชน ยอ่มไม่ประกอบกรรมอนัไมเ่ป็นมงคลใด ๆ แก่ใคร ๆ ในท่ีไหน ๆ ในกาลใด  
257. โชคร้าย ไมไ่ด้มาจากเทวดาผีสางอะไรท่ีไหน แตม่าจากความประมาทไมร่อบคอบ ของบคุคลนัน้ๆ 
เอง  
258. ไมมี่ใครทําอะไร ได้เกินสตปัิญญาของตน, ถ้าขืนทํา ก็กลายเป็นขดุหลมุฝังตวัเอง  
259. อนัธพาล คือผู้ชอบเผชิญความชัว่ วิ่งหนีความดี ย่ิงกวา่หนวูิ่งหนีแมว  
260. ราชสีห์กํายํา อยูร่่วมถํา้เดียวกนัไมไ่ด้ แม้เพียงสองตวั ไมต้่องพดูถึงอยู่กนัตัว้ฝงู  
261. หมาสองราง คงมีปัญหาไมส่ร่าง ท่ีจะต้องรู้สึกรัก - โกรธ - เกลียด - กลวั ฝ่ายโน้นท่ีฝ่ายนีที้ อยูร่ํ่าไป  
262. กระตา่ยแพ้เตา่ในการแขง่ ก็เพราะความหยิ่งและความเขลาในความเร็วของตนเอง ซ่ืงเร็วกวา่เตา่เป็น
ไหน ๆ  
263. เสือ แม้จะเป็นสตัว์ดรุ้าย ก็รักลกูเมียของมนั เทา่กบัท่ีสตัว์ออ่นโยนชนิดอ่ืน มนัรัก  
264. งพูิษ ไมม่กักดัเหมือนงูท่ีไมมี่พิษ แตเ่ราก็ไมไ่ว้ใจงพูิษ ย่ิงกว่างธูรรมดา  
265. อีกา กินไขข่องนกอ่ืนได้ลงคอ แตไ่ขม่นัเองมนักินไมล่ง ทัง้ท่ีไขน่ัน้ ๆ ก็เหมือนกั  
266. หิ่งห้อย แม้จะสอ่งแสงอยูใ่ต้กะลาครอบ แตม่นัก็คดิวา่มนัสอ่งทัว่โลก  
267. เป็นอีกา อย่าเข้าไปในยงู หรือฝงูหงส์ เพราะเทา่กบัเข้าไปฉีกหน้าตวัเอง ไมช้่าก็เร็ว  
268. จามรี สงวนขนจนตวัตาย แตค่นเรามิใชย่อมเสียสินเพ่ือสงวนศกัดิ์  
269. นกมีห ูหนมีูปีก, แตค่นท่ีดา่มนัเชน่นัน้ กลบัมีอยู่ทัว่ไป ในโลกปัจจบุนั คือเป็นเสียเอง  
270. ไมค่อ่ยจะมีใครยอมรับวา่ เราทกุคนในโลกเป็นญาติกนัโดยธรรมชาต ิท่ีเป็นรากฐานของชีวิต  
271. นกัมวยซวยเฮง ย่อมเต้นเหยง ๆ เม่ือเขาชมืูอให้เป็นผู้ชนะ, เพราะไมรู้่จกัสิ่งสมมติ  
272. ฝ่าพาย ุกลางทะเลหลวงหลดุมาได้ ก็เหมือนกบัการเกิดใหม่อีกครัง้หนึง่ ฉนัใดก็ฉันนัน้  
273. ฉลาดอยา่งไมซ่ื่อ ก็คือฉลาดไปเข้าคกุเข้าตะราง สดุปลายทางก็คือ นรก  
274. ถ้าซ่ือยา่งไมฉ่ลาด ก็คือเซอ่ เหมือนคนละเมอเดนิไปตกบนัไดตาย  
275. ธรรมชาติยิ่งดรุ้าย ก็ยิ่งทําให้มนษุย์แข็งแรง แตค่นโง่สาปแชง่ แล้ววิ่งหน  
276. เหาะด้วยฤทธ์ิ หรือเหาะด้วยอากาศยาน ก็ยงัเหาะเพ่ือรบกนั หรือเอาเปรียบกนั ด้วยกนัทัง้นัน้  
277. พรุ่งนี ้มีไว้สําหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวนันี ้มิใชเ่พ่ือเสริมความผิดพลาด ให้สมบรูณ์เตม็ท่ี  
278. ทกัทายกนัด้วยยิม้ มีผลดีกวา่ทกัทายกนัด้วยคําพดูท่ีจดัสรร ไว้สําหรับพดู  
279. เงินมีคณุอนนัต์ เม่ือใช้มนัอยา่งถกูต้อง, มีโทษอนนัต์ เม่ือใช้มนัอยา่งเขลา ๆ  
280. โกรธยากหนึง่ครัง้ มีอิทธิพลมากกวา่ โกรธง่ายพนัครัง้, จงระวงัโกรธให้เป็น  
281. ในกรณีทัว่ไป พกหินดีกวา่พกนุน่, ในกรณีแหง่การคกุรุ่น ก็พกนุน่ดีกวา่พกหิน  
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282. ในโลกนี ้การติดคกุหรือไมต่ดิคกุ มิได้เป็นเคร่ืองวดัความผิดถกู อนัแนน่อน  
283. การเป็นบรรพชิตหรือคฤหสัถ์ ยงัมิใชเ่คร่ืองวดัความมีธรรมะ อนัเช่ือถือได้  
284. การกระทําของตนเอง ก็ยงัมิได้ถกูใจตนเองเสมอไป นบัประสาอะไร จากการกระทําของผู้ อ่ืน  
285. เราลว่งเกินใคร ก็หวงัให้เขาให้อภยั, ครัน้ใครลว่งเกินเตา เราก็ลืมเร่ืองการให้อภยั  
286. ความบิน่บ้ากบัความกล้า มกัจะเป็นสหายกนั และคล้ายกนัเหมือนลกูแฝด จนดไูมอ่อก, จงระวงัให้ดี 
ๆ  
287. ความสขุสําราญ ท่ีไมมี่ธรรมะเป็นรากฐาน ก็คือความทกุข์ทรมาน ท่ีกําลงัรอเวลาอยู่  
288. ปัจจยัแหง่ความสําราญ ท่ีมีมากเกินประมาณ จะสร้างปัญหาใหมข่ึน้มาอีก  
289. ผู้ กินอยูเ่กินพอดี จงเตรียมตวัไว้ให้เตม็ท่ี เพ่ือพบกบัความไมมี่อะไรจะกิน  
290. ผู้ กินอยูแ่ตพ่อดี มีโอกาสท่ีจะเกิดความอารี แก่ผู้ ท่ีไมมี่อะไรจะกิน  
291. ลมดี ทําให้เรือแลน่ใบ พอกลายเป็นลมร้าย ลมนัน้ก็จะคว่ําเรือลํานัน้เสีย  
292. พอ่นัน้แหละคือไพรี แม่นัน่แหละคือศตัรู ถ้าเขาเลีย้งดลูกูไมถ่กูทาง  
293. ชนะอย่างอนัธพาล ก็คือการแพ้อยา่งนกักีฬา, แตใ่นสนามกีฬา เขาไมถื่อหลกักนัอยา่งนี ้ 
294. การรู้เท่าจนเกินการณ์ ก็ให้ผลอย่างเดียวกนั กบัความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์  
295. จงดําเนินชีวิตของทา่น ไปบนหนทาง ท่ีสอ่งสว่างอยู่ด้วยแสงแหง่พระธรรม  
296. เม่ือเราพอใจในอนัตราย ท่ีมีเสนห์่ฉาบบงัไว้จนเราหลงไปวา่มิใชอ่นัตรายหากแตเ่ป็นลาภเป็นผลพงึ
ปรารถนา  
297. ตายไปโดยไมมี่ความลบั ดีกวา่มีความลบัติดตวัไป, เพราะเราไมอ่าจตบตายมบาล  
298. เห็นคนกินนํา้ เรารู้สึกอร่อยด้วยได้, ครัน้นํา้กินคน เราอร่อยด้วยไมไ่ด้, ยตุธิรรมไหม?  
299. รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี นัน่มีได้เฉพาะตอ่เม่ือความรู้นัน้ ประกอบไปด้วยธรรม  
300. คนท่ีพอใจในการกระทําดีของตน อยูไ่ด้เสมอนัน้ เป็นคนอายยืุน ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  
301. นกักายกรรมลําไม้สงูนัน้ กลบัลงมาถึงดนิเม่ือไร ก็เทา่กบัการได้เกิดใหมเ่ม่ือนัน้  
302. มิใชว่า่เป็นมนษุย์แล้ว จะคดิ - พดู - ทํา อย่างมนษุย์ไปเสียทกุอยา่ง ทกุคน ก็หามิได้  
303. เป็นมนษุย์ แตอ่าจจะคิดอย่างอมนษุย์ก็ได้ นัน่แหละคือความสามารถพิเศษ ของจิต  
304. เม่ือต้องตกอยู่กลางป่า ก็จงดํารงตนให้เข้ากนัได้ กบักฎเกณฑ์ตา่ง ๆ นานา ในป่านัน้  
305. นกักีฬา ยอ่มแสดงความมีนํา้ใจไมเ่ป็นนกักีฬา อยู่บอ่ย ๆ ในสนามกีฬานัน่เอง  
306. ผมหงอกอยูท่กุเส้น จะเป็นเคร่ืองแสดงความชราแห่งจิตใจ ก็หามิได้  
307. ถ้าจะพดูอะไรให้เขาฟัง อยา่พดูด้วยเสียงดงัเกินธรรมดา หเูขาจะอือ้ฟังไมถ่กู  
308. นกัลา่สตัว์ ท่ีมีจิตตวดัไปถึงวา่ จะทําลกูสตัว์ให้พลดัแม ่เขาก็จะหยดุลา่สตัว์ได้เอง  
309. เตา่กินกล้วยหมดทัง้เปลือกเป็นธรรมดา จงึไมถ่กูดา่จากคนท่ีเหยียบและล่ืนล้ม, คนทกุวนัเลวกวา่เตา่ 
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