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ได้ รวมธรรมคําสอนของท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุ รวม 309 หัวข้ อ
ขอเชิญชวนทุกท่านศึกษาครับ

1. พระพุทธเป็ นพ่อ พระธรรมเป็ นแม่ พระสงฆ์เป็ นพี่
2. พุทธะเป็ นใครก็ได้ ถ้ าเป็ นผู้ร้ ู - ตื่น - เบิกบาน
3. นิพพานในทุกความหมาย ไม่เกี่ยวกับความตาย
4. นิพพานเป็ นของได้ เปล่า เมื่อสลัดตัวกูออกไปเสีย
5. นิพพานในความหมายของชาวบ้ าน (นิพฺพโุ ต) ก็มีอยู่
6. นิพพานในปั จจุบนั (เมื่อจิตว่าง) เรี ยกสามายิกนิพพาน เป็ นสิ่งควรสนใจ
7. นิพพานหาพบได้ ที่วฏั ฏสงสาร
8. นิพพานคือ “ตัวกู” ตายเสียก่อนแต่ร่างกายตาย
9. ทํางานและมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างจากตัวกู
10. ทุกเรื่ องและทุกอย่าง ขึ ้นอยูก่ บั จิตสิ่งเดียว
11. ปากอย่างใจอย่าง หนทางแห่งยอดสุข
12. กิเลสกับโพธิ์ ล้ วนแต่เป็ นสังขารธรรมด้ วยกัน
13. มีสติเมื่อผัสสะ ก็ไม่มีทางที่จะเกิดทุกข์
14. เพชรในหัวคางคก (ความรู้ที่ทกุ ข์สอนให้ ) นันมี
้ อยู่
15. ตัวกู – ของกู จอมศัตรูตวั ร้ ายกาจ
16. เหนือความหมายแห่งของคูท่ กุ ชนิด คืออิสระ
17. เรื่ องดี – ชัว่ สุข – ทุกข์ บุญ – บาป ยังมิใช่ความสงบ
18. นรกสวรรค์ในพุทธศาสนา มีอยูท่ ี่อายตนะนัน่ แหละ
19. ที่มาแท้ จริงของสุขและทุกข์ คือการทําผิดหรื อทําถูก ต่อกฎอิทปั ปั จจตา
20. อย่าไปกินเนื ้อกินผัก กินแต่อาหารไม่มีโทษก็พอ
21. ฆราวาสธรรม มิใช่สําหรับฆราวาสจมปลักอยูใ่ นความเป็ นฆราวาส แต่เพื่อพ้ นจากความเป็ นฆราวาส
22. วรรณะโดยกําเนิด เลิกได้ โดยการงาน นันเป็
้ นสิ่งที่ใครไม่สามารถเลิกได้
23. พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ มิได้ ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัย
24. พระอรหันต์ทกุ องค์ก็มิได้ บรรลุในมหาวิทยาลัย
25. ผู้ทําบุญไปสวรรค์ต้องรู้ไว้ ว่า เทวดาเขาต้ องจุตมิ าสุคติกนั ที่มนุษย์โลก
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26. คําว่าศาสนาในความหมายสูงสุด คือวิธีการเพื่อความรอด ทุกชนิดทุกระดับ
27. แม้ แต่สตั ว์และต้ นไม้ พืชพันธุ์ ก็ต้องมีศาสนาตามแบบของตน ๆ คือระบบเพื่อความรอด
28. สอนธรรมะยาก เพราะภาษาที่ใช้ อยู่ มีไม่พอ
29. คําว่าสังขาร แปลว่าของปรุง – การปรุง, มิใช่ร่างกายครํ่ าคร่าสําหรับจะตาย
30. พุทธศาสนาทําให้ ร้ ูจกั ทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตในลักษณะที่ไม่เกิดทุกข์
31. ชีวิตใหม่ คือชีวิตที่มีปัญหาและคําถามเกี่ยวกับความทุกข์จางลงและหมดไป
32. ทังชั
้ ว่ ทังดี
้ ล้วนแต่อปั รี ย์ (ไม่มีความสงบ) จะเอาความสงบต้ องพ้ นชัว่ พ้ นดี เหนือบาปเหนือบุญ
33. ยิ่งเจริญคือยิ่งบ้ าด้ วยวัตถุ, ยิ่งบ้ าก็ยิ่งเห็นว่าเป็ นความเจริญ
34. สิ่งเลวร้ ายที่ต้องรู้จกั เรื่ องแรกที่สดุ ก็คือเรื่ องนิวรณ์ทงห้
ั ้ านัน่ เอง, ถ้ าไม่ร้ ูจกั ก็ไม่อาจรู้เรื่ องกิเลส
35. การเป็ นเกลอกับธรรมชาติ เป็ นสิ่งที่ไม่มีใครสนใจ
36. หัวใจพุทธศาสนาที่สญ
ั ลักษณ์กางเขน “ตัดตัวกู”
37. หัวใจพุทธศาสนาที่หน้ าแรก ๆ ของไบเบิ ้ล คือไม่ยดึ ติดในความดีและความชัว่ ซึง่ จะต้ องตาย
38. ทุกคนสามารถเป็ นพุทธทาสได้ ไม่มากก็น้อยแต่เขาไม่สนใจกันเสียเลย
39. ความไม่ตายมี ๒ ชนิด : ไม่ตายทางกาย (สําหรับสัตว์), ไม่ตายทางวิญญาณ (สําหรับมนุษย์)
40. คนเกลียดวัดเกลียดธรรมะ โดยมากไม่ร้ ูสกึ ตัวว่าเกลียด จึงไม่มีความคิดที่จะหมุนเข้ ามาหาธรรมะ
41. วินยั เป็ นสิ่งที่ทรงบัญญัติขึ ้น, ธรรมะเป็ นสิ่งที่ทรงพบแล้ วแสดงออก: มันต่างกันอย่างนี ้
42. ชีวิตรอดอยูไ่ ด้ ด้วย “นิพพานชัว่ คราว” ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ มิฉะนันก็
้ เป็ นโรคประสาทและตายกัน
หมดแล้ ว
43. คนทังโลกอกตั
้
ญํูตอ่ “นิพพานชัว่ คราว” อย่างหลับหูหลับตา แล้ วยังแถมเนรคุณ คือ เกลียดนิพพาน
44. ศีลธรรมทุกข้ อทุกระบบมีปรมัตถธรรมเป็ นรากฐาน
45. ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ, กลับมาโลกาสงบเย็น แต่ก็ไม่มีใครสนใจกันเลย
46. ปรมัตถ์ธรรมกลับมาโลกาสว่างไสว, ถ้ าไม่กลับมาโลกามืดมนท์ แต่ก็มืดมนท์จนเป็ นธรรมดาไปแล้ ว
47. มนุษย์กําลังสร้ างโลกอยู่อย่างที่พระเจ้ าทําอะไรไม่ได้ ได้ แต่นงั่ มองดูตาปริ บ ๆ
48. เด็ก ๆ นัน่ แหละ คือผู้สร้ างโลกในอนาคตที่แท้ จริง
49. ที่บชู าหน้ าพระพุทธรูปนัน่ แหละ ยิ่งจัดเท่าไรก็ยิ่งเป็ นไสยศาสตร์ ยิ่งขึ ้นเท่านัน้
50. ถ้ าดูโลกที่พระเจ้ ากําลังสร้ างอยู่ บัดนี ้จะยิ่งเห็นว่าพึง่ ไม่ได้ และแถมยังไม่นา่ ไว้ ใจอีกด้ วย
51. คนโง่พดู ว่า มีแต่เวลากินเรา เราไม่อาจกินเวลา
52. เมื่อเราตะกละ อาหารกินเรา, เมื่อเรามีสติ เรากินอาหาร โดยมากเป็ นอย่างไร คิดดูเองเถิด
53. แปลคําว่าปรโลกกันผิด ๆ จนกลายเป็ นโลกหน้ า, ที่แท้ ก็คือโลกชนิดอื่น จากที่มีอยูเ่ ป็ นประจําที่นี่
54. ยิ่งจุดธูปเทียน ก็ยิ่งเป็ นไสยศาสตร์ , อย่างดีก็เป็ นพุทธศาสตร์ สําหรับเด็กอมมือ
55. กามารมณ์เป็ นค่าจ้ างเพื่อการสืบพันธุ์ อย่าไปสนใจใยดีหรื อถึงกับบูชากันนักเลย
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56. ฉันไม่อาจให้ ความรํ่ ารวย แต่ให้ จิตที่แพงกว่านัน้
57. พุทธบริษัทต้ องพูดเป็ น ทังภาษาคนและภาษาธรรม
้
58. คนหนึง่ พูดภาษาเงิน อีกคนพูดภาษาธรรมแล้ วมันจะพูดรู้เรื่ องได้ อย่างไรกัน
59. ภาษาพูดอย่างมีตวั ตน คือภาษาคน พูดอย่างไม่มีตวั ตน คือภาษาธรรม
60. ระวังความเมตตาสงสารจะกลายเป็ นความรัก (ทางเพศ) ขึ ้นมาอย่างไม่ทนั รู้ตวั
61. จงจัดชีวิตประจําวัน ให้ เต็มไปด้ วยความหมายของนิพพาน คือความสงบเย็น
62. เขารอรับรสของนิพพานกันต่อตายแล้ ว ทังที
้ ่อาจรับได้ ที่นี่และเดี๋ยวนี ้
63. การงานทุกชนิดสอนให้ เราฉลาดขึ ้นนิดหนึง่ เสมอไป แม้ ที่สดุ แต่การกวาดขยะ
64. สิทธิเสมอภาคของสตรี ทําให้ โลกหมดพ่อแม่มีเหลืออยูแ่ ต่กะเทย
65. โบสถ์ที่พระเจ้ าอย่างบุคคลสร้ างขึ ้น มีแต่จะปิ ดลง ๆ แต่โบสถ์ที่อิทปั ปั จจยตาสร้ างขึ ้นมีแต่จะเปิ ด
เพิ่มขึ ้น ๆ
66. โลกต้ องมีศาสนาครบทุกชนิด มีศาสนาเดียวไม่ได้ , แต่ต้องทําความเข้ าใจกันได้
67. เตรี ยมตัวอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ าด้ วยกัน จงทุกคนเถิด
68. พูดอย่างถูกต้ องที่สดุ ก็ว่า “ไม่มีนิวรณ์นนั่ แหละคือความเป็ นสมาธิ ”
69. เรี ยนธรรมะในป่ า มีนิพพานเป็ นอารมณ์ , เรี ยนธรรมะในเมือง มีกิน – กาม – เกียรติเป็ นอารมณ์
70. เอาธรรมะสําหรับเรี ยนในป่ า ไปเรี ยนในมหาวิทยาลัย ก็ได้ ผลเป็ นแผ่นกระดาษอันมีเกียรติ
71. ให้ โอกาสและวิธีชว่ ยตัวเอง นัน่ แหละเป็ นให้ ธรรมทานที่แท้ จริง
72. จะให้ ใครขยัน ต้ องให้ วิธีป้องกันโรคจิตไปด้ วย
73. ถ้ าคนรู้วา่ ทําไมสัตว์ไม่เป็ นโรคประสาท คนก็จะไม่เป็ นโรคประสาทมากขึ ้น
74. ไม่ได้ ตรัสสอนเรื่ องตาย - เกิด ฯลฯ ทรงสอนแต่เรื่ องทุกข์กบั ความดับทุกข์เท่านัน้
75. สิ่งที่หลอกลวงเราที่สดุ ก็คือสิ่งที่เราเรี ยกชื่อมันว่า “ความสุข”
76. เป็ นสุขหรื อทุกข์ได้ โดยไม่ต้องมีบุคคล มีแต่จิตที่ถกู ปรุงหรื อไม่ถกู ปรุง ให้ ร้ ูสกึ เช่นนัน้
77. มีธรรมะแล้ วก็เหมือนอยู่ในมุ้ง แล้ วกวักมือยุง (ความทุกข์) ให้ มากัด
78. แม้ ปลาก็มีได้ ทงอาคาริ
ั้
ก – อนาคาริ ก แล้ วทําไมคนจะมีด้วยไม่ได้
79. ภาษา คน คือจริงสมมติ ภาษาธรรม คือจริงปรมัตถ์
80. ทําไมจะต้ องห้ ามสอนอนัตตา – สุญญตา – กาลามสูตร
81. ถ้ าดูให้ ดี มีแต่ได้ ไม่มีเสีย แม้ แต่ความทุกข์และความตาย ซึง่ เกลียดกลัวกันนัก
82. เมื่อนายทุนรักกันได้ กบั กรรมกร ก็มีสนั ติภาพถาวร
83. สหประชาชาติ ยังเป็ นแต่มาลีวราช นัง่ จับปูใส่กระด้ ง
84. ความสุขที่แท้ จริงไม่ต้องใช้ เงิน แต่ทําให้ เงินเหลือ
85. เลี ้ยงหมาเป็ นอาจารย์ เพื่อจะได้ เป็ นคนไม่เป็ นหมา
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86. พอใจจนไหว้ ตวั เองได้ คือสวรรค์แท้ จริงที่นี่เดี๋ยวนี ้
87. อย่าอยูห่ รื อทําอะไรด้ วยความหวัง แต่ด้วยสติปัญญา
88. ความกล้ าหาญทางจริ ยธรรมคือยอดแห่งความกล้ า
89. ไม่ทําหน้ าที่ ธรรมะก็หนีจากวัด ไปมีอยูก่ ลางทุง่ นา
90. “นายคลํา” เป็ นอาจารย์ของทุกคน แม้ นกั ปราชญ์
91. ธรรมิกสังคมนิยม คือนายทุนรักกันได้ กบั กรรมกร
92. นอกจากเรื่ องทุกข์และดับทุกข์ มิใช่เรื่ องต้ องสนใจ
93. สมาธิทกุ ชนิด คือ เอกัคตาจิตที่มีนิพพานเป็ นอารมณ์
94. คําสุภาษิต ใคร ๆ ไม่อาจสงวนสิทธิ์: ธรรมชาติเป็ นเจ้ าของ
95. สุภาษิตเป็ นธงชัยที่มงุ่ หมาย หรื อที่ปรากฏตัว ของฤษีทงหลาย
ั้
96. ถ้ อยคําที่ใช้ เป็ นประโยชน์ได้ จัดเป็ นสุภาษิตได้ ทงนั
ั ้ น้
97. สุภาษิตหลุดออกมาจากปากของคนบ้ าก็ยงั มี สังเกตดูให้ ดี ๆ เพราะธรรมชาติดนั ให้ ออกมา
98. คําสุภาษิ ตที่ทา่ นรู้สกึ ว่าตื ้น ๆ ชืด ๆ นัน่ แหละ อาจจะเป็ นเพราะลึกเกินไป สําหรับท่านก็ได้
99. จัดเป็ นอมตภาษิต เพราะใช้ ได้ ตลอดกาลนิรันดร
100. ระวัง คําที่ถือกันว่าเป็ นสุภาษิต ๆ พูดไว้ ผิด ๆ ก็ยงั มี เพราะมิใช่ออกมาจากธรรมชาติ
101. สุภาษิตเป็ นปกาศิตและลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ
102. ถ้ าท่านทําใจร้ อน ก็จะต้ องร้ อนใจในภายหลัง อย่างไม่มีทางหลีก
103. ถ้ าท่านทํามักง่าย ก็เท่ากับทําลายสิ่งที่ทา่ นกําลังทําอยูน่ นั่ เอง
104. ถ้ าท่านเห็นแก่กิน ไม่เท่าไรท่านก็จะไม่มีอะไรจะกิน
105. ถ้ าท่านพูดพล่อย ๆ ก็คือท่านเปิ ดรูรั่ว ให้ เกียรติยศของท่าน ค่อย ๆ รั่วจนหมดไป
106. ถ้ าท่านสบายเมื่อหนุม่ ท่านต้ องรู้จกั จัดรู้จกั คุ้ม ให้ สบายไปจนแก่
107. ถ้ าท่านทําตามใจชอบ ต้ องดูให้ ดีเสียก่อนว่า กิเลสชอบ หรื อธรรมะชอบ
108. ถ้ าท่านเห็นแก่ธรรม ก็จะไม่เห็นแก่ตน, ถ้ าเห็นแต่ตน ก็จะไม่เห็นแก่ธรรม
109. ถ้ าท่านทํางานเห็นแก่หน้ า ท่านจะพบและเพิ่มปั ญหาเรื่ อยไป
110. ถ้ าท่านทําตัวเห็นแก่ได้ ก็อย่าหวังนํ ้าใจจากเพื่อนฝูง
111. ถ้ าท่านกลัวจนเกินไป ท่านก็ไม่มีทางจะทําอะไรได้ สําเร็จ
112. ถ้ าท่านกล้ าจนเกินงาม ก็จะมีแต่พบกับความเดือนร้ อน
113. ถ้ าท่านหวังแต่ความสนุก ก็จงเตรี ยมตัวสําหรับพบกับความทุกข์อย่างมหันต์
114. ถ้ าท่านขาดความยังคิ
้ ด ชีวิตทังชี
้ วิตจะหมดความหมาย โดยไม่ทนั รู้
115. ถ้ าท่านมีความงก ท่านก็จะได้ เป็ นยาจกในเรื อนเศรษฐี
116. ถ้ าท่านมีเมตตากรุณา ท่านก็จะมีมิตรสหายญาติกา ไปทังบ้
้ าน
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117. ถ้ าท่านมีเมตตาเกินประมาณ ก็จะพบคนอันธพาล ไปทัว่ บ้ านทัว่ เมือง
118. ถ้ าท่านคิดถึงแต่ความหลัง ท่านก็รังจะพบแต่ความเศร้ า
119. ถ้ าท่านมีแต่ความมัวเมา จะพบแต่ความปวดร้ าว อย่างนิรันดร
120. ถ้ าท่านทําดีเพื่อเด่น ก็จะถูกเขารุมกันเขม่น แม้ จากญาติมิตรของตนเอง
121. ถ้ าท่านหวังพึง่ แต่คนอื่น ก็มีวนั ที่จะต้ องกลืนนํ ้าตาตนเอง
122. ถ้ าท่านดําเนินชีวิตขาดความพอดี ความเป็ นหนี ้ก็จะเข้ ามาเพิ่มให้ ทา่ น
123. คนที่ไม่ร้ ูจกั ระวังเวลา ถ้ าไม่เป็ นคนบ้ า ก็นเป็ นพระอรหันต์
124. การโกรธคนอื่นเขา ก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง เสียก่อนแล้ วตังนาน
้
125. อารมณ์ไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความโง่ ความเป็ นเปรตหิวโซ ก็เกิดขึ ้น
126. จะจบเกมทังหมดทั
้
งสิ
้ ้นของชีวิต ก็ตอ่ เมื่อมีการมองเห็นชีวิต ว่าเป็ นของไม่ใช่ตน
127. ถ้ าทําตัวเป็ นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว โลกนี ้ก็จะไม่มีผ้ ใู ห้ เหลืออยู่แม้ แต่คนเดียว
128. ถ้ าทําบ้ านให้ แข็งแรงแน่นหนากว่ารากฐาน ไม่เท่าไรบ้ านก็จะเอาหัวลง
129. ถ้ ากินอยูเ่ กินพอดี ไม่กี่ปีก็ต้องกันวาตาเป็ นอาหาร
130. ถ้ ามัว่ สุมอยูก่ บั อบายมุข ไม่เท่าไรก็ต้องไปขลุก อยูใ่ นอบาย ได้ ด้วยตนเอง
131. ถ้ าทําหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก็จะเป็ นนุน่ ปลิวไปตามลม จนตามจับกันไม่หวาดไหว
132. ถ้ าพูดโดยไม่คดิ มันจะกลายเป็ นยาพิษ กลับมาหาท่าน อย่างสุดที่จะป้องกัน
133. ถ้ าไม่มีความทุกข์แล้ ว จะสร้ างความสุขขึ ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์กนั เสียบ้ าง
134. ถ้ าไม่ยอมปล่อยวางอะไรกันเสียเลย ในที่สดุ เรื อนร่างก็จะทนไม่ไหว มือหรื อแขนก็จะขาดออกไป
135. ถ้ าจะหาความสุข จากความเพลิดเพลินมัวเมา ก็จะเท่ากับหาตัวเราในกระจก
136. ถ้ าอยากเป็ นคนมีอํานาจ ก็อย่าใช้ คําว่าตวาดด่าทอเขา ให้ อํานาจของเราร่อยหรอไป
137. ถ้ าอยากเป็ นคนเด่นคนดัง ก็ต้องเลิกหวังในความสงบ ซึง่ มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
138. กินอยูเ่ ท่าที่มี ดีกว่าไปเป็ นหนี ้เขา เพื่อเอามากินเติบ
139. เป็ นสุขในการงาน ดีกว่าสุขสําราญอยูใ่ นบ่อน แต่มนั ก็ยากที่จะรู้จกั
140. แสวงหาเงินจากการงาน เป็ นการแน่นอน และจะได้ มาก่อนการเสี่ยงโชคบนบานบวงสรวง
141. กินอยูแ่ ต่พอดี แม้ ผีจะหัวเราะ ก็ยงั ดีกว่ากินดีอยูด่ ี จนผีกลัว
142. การไม่ตอ่ สู้ในบางกรณี กลับเป็ นวีรกรรม ยิ่งกว่าการต่อสู้ อย่างเอาเป็ นเอาตาย
143. หญิงสาว ก่อนจะตัดสินใจรักเขา สังเกตให้ มากกว่าเก่าอีก ๓ เท่า จึงจะปลอดภัย
144. การสร้ างอนุสาวรี ย์ที่แท้ จริง มิใช่ความประสงค์ของเขา แต่เป็ นของผู้ที่ได้ รับประโยชน์จากเขา
145. ความกล้ าที่ความกลัวหรื อความจําเป็ นบังคับให้ เกิดขึ ้น ก็คือความวิกลจริ ตชนิดหนึง่
146. เศรษฐี มีเงิน จะชัว่ ช้ าสามานย์ปานใด ก็ยงั มีคนนับถือ, แม้ ผีเรื อนบ้ านเศรษฐี นนก็
ั ้ ตาม
147. สอนตัวเองให้ ได้ เสียก่อน จึงค่อนสอนท่าน จะไม่เป็ นครูบาอาจารย์ที่สกปรก
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148. อย่าทรยศขบถใคร เพราะทําไปก็เท่ากับ ทรยศขบถเกียรติยศของตนเอง
149. พอมีอํานาจราชศักดิ์ ก็มีโอกาสที่จะทุจริ ตได้ ง่ายขึ ้นอีกหลายเท่าตัว ต้ องระวังให้ ดี
150. ถ้ าขายังไม่แข็ง แม้ จะมีแรง ก็อย่าเพ่อลุกขึ ้น มันจะเสียแรงเปล่า
151. การหลีกเลี่ยงเมื่อไม่มีหนทางสู้ นัน่ ก็คือการสู้อีกแบบหนึง่ ซึง่ ควรจะรู้จกั ไว้
152. แม้ จะมีเหรี ยญตราเต็มอก ก็รกเสียเปล่า ถ้ าเขาไม่ร้ ู จกั รักศักดิ์ศรี ของตนเอง แต่ก็ยงั มีอยูโ่ ดยมาก
153. ไม่มีอะไรน่าเกลียด เท่ากับการดัดจริตวางท่าทําให้ น่ารัก ชนิดตบตาผู้อื่น
154. อาจหาญกับอาหาร ต่างฝ่ ายต่างเป็ นปั จจัยแก่กนั และกัน สําคัญอยู่ที่ใช้ มนั ให้ ถกู ต้ อง
155. ยิ่งทําเด่น ยิ่งถูกคนเขาเขม่น และคอยสมนํ ้าหน้ า เมื่อความเด่นพังทลายลง, ระวังไว้ เถิดคนชอบเด่น
156. ผู้ชายแคล่วคล่อง ผู้หญิงว่องไว เป็ นปั จจัยแห่งความก้ าวหน้ า ของครอบครัว โดยไม่ต้องขัดแย้ งกัน
157. ดูจากจํานวนคนทําบุญอยากไปสวรรค์ ถ้ าจริงตามนัน้ ไม่เท่าไรสวรรค์ก็จะแน่นอัด ยิ่งกว่าปลาซาดีน
ในกระป๋ อง
158. อย่าคิดว่า คนหน้ าซื่อแล้ วใจจะซื่อด้ วย อาจจะเซ่อ หรื อถึงกับทรามก็ได้ อย่าดูกนั แต่เพียงเท่านัน้
159. คนเราต้ องฉลาดแต่พอดี และในทางที่ถกู ที่ควรเท่านัน้ ที่จะเจริญและเอาตัวรอดได้ , เรามันฉลาดกัน
จนเฟ้อ
160. ความกล้ าหาญ ของคนมีสติสมั ปชัญญะเท่านัน้ ที่จะจัดเป็ นวีรกรรมอันแท้ จริง มิฉะนันก็
้ เป็ นเรื่ องของ
คนบ้ าบิน่
161. เครื่ องแต่งตัวและเนื ้อตัวที่สะอาด มิได้ หมายความว่าใจจะสะอาดด้ วยเสมอไป ดังนันอย่
้ าดูกนั
ภายนอก
162. ผู้ที่ดีแต่คอยฉกฉวยยื ้อแย่งทรัพย์สินของผู้สุจริ ตนัน้ ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยูใ่ นโลกนี ้ อีก ๓ เท่า
163. วันเวลาที่ทา่ นสามารถทําหน้ าที่ของท่านได้ ดีที่สดุ นัน่ แหละคือวันฤกษ์ ดียามดีที่สดุ สําหรับท่าน อย่า
ไปดูหมอให้ เสียเวลา
164. ควรทุม่ เทสติปัญญามานะพยายามให้ ถึงที่สดุ ในเมื่อดํารงตนอยูบ่ นแนวทางที่ถกู ต้ องแล้ ว
165. ในความเป็ นคนกักขฬะหยาบช้ าป่ าเถื่อนนัน้ จะหาอะไรดีแก่ตนเองและผู้อื่น แม้ สกั อณูเดียวก็ไม่ได้
166. ถ้ าอยูใ่ นฐานะที่จะหลีกทางให้ ไม่ได้ จริง ๆ ก็จงยินดีเผชิญหน้ ากับทุกสิ่ง ที่ประดังกันเข้ ามา
167. ในบ้ านเมืองที่ยิ่งเจริญ ก็ยิ่งมีความโหดร้ ายทารุณที่ซอ่ นเร้ นอยู่ ยิ่งกว่าในป่ า ที่ไร้ ความเจริญ
168. ลิงจะแต่งเนื ้อแต่งตัวเท่าไรอย่างไร ใคร ๆ ก็ยงั รู้ว่าลิง อยูน่ นั่ เอง แม้ แต่เด็กทารก
169. ถ้ าท่านเหยียบงู ก็เท่ากับท่านทําให้ มนั รู้สกึ ว่า ท่านท้ าทายให้ มนั กัดท่าน ดังนันระวั
้ งไว้ ดีกว่า
170. เหรี ยญตราเต็มหน้ าอก ก็ควรจะเป็ นเครื่ องราง ป้องกันการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ได้ มากยิ่งขึ ้นไปเท่านัน้
171. ข่าวตามหน้ าหนังสือพิมพ์ ที่ถ่ายทอดกันมาผิด ๆ ก็มีมาก ไม่น้อยกว่าข่าวลือ
172. “ไม่ได้ กิน” กับ “ กินไม่ได้ ” นันมี
้ อาการและความหมายต่างกันมาก แต่ก็มีผลเท่ากัน คือ ตายด้ วยกัน
173. ภายในครอบครัว มีความเป็ นกันเองมากเกินไป จนความสุภาพเหลืออยูน่ ้ อยที่สดุ , ทําไมไม่สงั เกต
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174. หลีกทางให้ เขา ก็คือหลีกทางให้ เราพ้ นจากอันตรายที่เกิดขึ ้น ในที่สดุ ก็ได้ รับผลดีร่วมกัน มิใช่หรื อ ?
175. พี่เกรงกลัวกฎหมาย น้ องไม่กลัว ก็เป็ นอันว่า คลานตามกันมาเพื่อรับผลต่างกัน
176. เขาพูดกันว่า คนค้ าขายต้ องพูดเท็จ, แต่เราก็เห็นคนไม่ค้าขายบางคน พูดเท็จมากกว่าเสียอีก
177. เขาเป็ นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แต่มีความประพฤติเป็ นอันมาก ที่ผ้ อู ื่นทนได้ ยาก และทนสุภาพตอบไม่
ไหว
178. ในสนามกีฬานัน่ แหละ มีนํ ้าใจแห่งความเป็ นนักกีฬา น้ อยไปกว่าตามถนนหนทาง ไปเสียอีก, ดูให้ ดี
179. มีโมหะในทางความร่าเริง ดูจะดีกว่ามีในทางโศกเศร้ า, ดังนันควบคุ
้
มทิศทางของโมหะ กันเสียบ้ าง
เถิด
180. กินไม่อิ่ม หรื อกินจนท้ องแตก เหล่านี ้เรี ยกว่า “กินไม่เป็ น” โดยเสมอกัน, โดยมากมักเลือกเอาอย่าง
หลัง
181. เพียงแต่คิดจะเป็ นคนดี นันยั
้ งไม่พอ, ต้ องพยายามเป็ นคนดีให้ ได้ ด้วย จึงจะพอ
182. เงินนันสร้
้ างได้ ทังสร้
้ างความดีให้ คนดี และสร้ างความชัว่ ให้ คนชัว่ , อย่าไปโทษเงินเสียท่าเดียว
183. ความกล้ าหาญของคนป่ าเถื่อน มาจากความหวาดกลัว ดังนันจึ
้ งมีความดุร้ายเข้ าไปปนอยู่ด้วย
184. การฟั งความข้ างเดียว อย่างดีที่สดุ ก็ได้ ความเพียงครึ่งเดียว, หรื ออาจไม่ได้ ความเสียเลยก็มี
185. ถ้ ามันเป็ นความสกปรก ลามกไม่นา่ ดู ก็อย่าไปพยายามทําให้ เป็ นสิ่งที่นา่ ดู, มันจะเปลืองเปล่าไปเสีย
ทุกอย่าง
186. คนบ้ ากับคนเมา มีลกั ษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่ คือประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ าย
187. แม้ จะมีดีอวด ก็อย่าไปอวดให้ หมดดี, แต่ที่พดู ไม่ดี ถึงจะฟั งดี ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
188. ความรู้ครึ่ง ๆ กลางๆ ทําความเสียหายให้ มากกว่าความไม่ร้ ู มิใช่เสียหายเพียงครึ่งเดียว
189. การสมรสแต่งงานเพื่อความมีหน้ ามีตา กับเพราะความเห็นประโยชน์อนั แท้ จริง นันมี
้ ผลต่างกันอย่าง
ตรงกันข้ าม
190. แม้ มนั จะแสดงว่าหมดหวัง หรื อทําไมได้ คนเราก็ยงั หวัง จะให้ มนั กลายเป็ นสิ่งที่มีหวัง แทนที่จะเลิก
หวัง
191. สิ่งที่เราทุกคน จะต้ องระมัดระวังกันอย่างที่สดุ นันคื
้ อภาวะของความ “โง่เท่าเดิม”
192. สิ่งที่ตา่ งกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินนันคื
้ อ ภาวะของ “คน” กับ “มนุษย์” : พวกหนึง่ เดินลง พวกหนึง่ เดินขึ ้น
193. คนมีใจเดินลงตํ่า มนุษย์มีใจเดินขึ ้นสูง แล้ วจะไม่ตา่ งกัน ยิ่งกว่าฟ้าและดิน ซึง่ หยุดอยูเ่ ฉย ๆ ได้
อย่างไร
194. เมื่อมือทังสองข้
้
องยังใช้ งานได้ อยู่ แล้ วก็ยงั ไม่มีอะไรจะกินอีก นัน่ คือภาวะ “คนสิ ้นคิด”
195. สมัยที่ต้องตักนํ ้าใส่กะโหลกชะโงกดูเงานัน้ คนเขารู้จกั หน้ าตาของตัวเอง ดีกว่าสมัยมีกระจกเงาของ
เรา
196. ระวัง! ตัวเองหลอกตัวเอง เสียหายกว่าผู้อื่นหลอก ตังร้้ อยเท่าพันเท่า, แต่ก็ไม่มีใครระวัง
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197. แม้ คขู ้ างถนน ก็อาจกลายเป็ นเหวลึก ของคนเมาหรื อคนประมาท ขึ ้นมาเมื่อไรก็ได้ , ดังนันอย่
้ า
ประมาท
198. ผู้ที่ถกู จองจําในคุกในตาราง ก็มิได้ เป็ นคนผิดเสมอไปในชาตินี,้ แต่ต้องคิดถึงชาติก่อน ๆ ของเขาด้ วย
199. จําสิ่งที่ควรจํา ลืมสิ่งที่ควรลืม ทําสิ่งที่ควรเลิก เลิกสิ่งที่ควรเลิก, มิฉะนัน้ จะเป็ นคนจมอยูใ่ นนรก
ตลอดเวลา
200. สูเจ้ าก็เหมือนใครอื่น ใครอื่นก็เหมือนสูเจ้ า ในการที่จะต้ องไต่เต้ า ไปตามผลแห่งกรรมของตน, รู้จกั รัก
กันไว้ เถิด
201. การแสดงบทบาทแห่งละครในสมาคมชันสู
้ ง ล้ วนแต่เป็ นผู้แสดงในระดับดาราด้ วยกันทังนั
้ น้
202. การสวมหน้ ากากเข้ าหากัน กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญไปแล้ ว ในโลกแห่งสังคมปั จจุบนั
203. คนทัว่ ไป สมัครใจจะเชื่อว่า ตายแล้ วเกิดใหม่ โดยไม่ต้องการการพิสจู น์ , ก็ยงั ดีกว่า เชื่อว่าตายแล้ ว
สูญ
204. การทําผิดโดยมิได้ ตงใจ
ั ้ เป็ นสิ่งที่ควรได้ รับอภัยตามสมควรแก่กรณี
205. เพราะโง่งมงาย ไม่วา่ หญิงหรื อชาย ก็เท่ากับตายแล้ วทังเป็
้ น
206. เพราะโง่งมงาย ทําดีมากมาย ก็จะกลายเป็ นบาปสิ ้น
207. เพราะโง่งมงาย มรดกมากมาย ก็จะกลายเป็ นขาดวิ่น
208. เพราะโง่งมงาย มัง่ มีเหลือหลาย ก็ต้องกลายเป็ นยาจกสิ ้น
209. เพราะโง่งมงาย ถือดีจนตาย ไม่มีใครฟั งได้ ยิน
210. ความงมงายของเขาเอง เป็ นบ่อเกิดแห่งโชคร้ าย ที่ทําให้ ต้องประกอบพิธีทางไสยศาสตร์
211. ความโง่งมงาย เป็ นบ่อเกิดแห่งโชคร้ าย มิใช่ดวงดาว หรื อเทพเจ้ าผีสางที่ไหน มาบันดาล
212. ในโลกนี ้ อะไรจะเป็ นของสําคัญหรื อไม่สําคัญ อยูท่ ี่การสมมติของมนุษย์
213. เมื่อชาวโลกสมมติใครว่าเป็ นเทวดา เขาก็กลายเป็ นเทวดาไป โดยอัตโนมัติ ในโลกของคนเหล่านัน้
214. ยิ ้มแย้ มกับแขก แต่แยกเขี ้ยวกับภรรยาเมื่อลับหลังแขก อย่างกะเป็ นยักษ์เป็ นมาร
215. บางคนยกยอใคร เพียงเพื่อให้ เขายกยอตัว เป็ นผลตอบแทนกลับมา
216. ชีวิต นี ้เมื่อดูเล่น ๆ ก็เป็ นของเล่น เมื่อดูจริง ๆ ก็เป็ นของจริง, จงใช้ มนั ให้ ถกู ต้ องตามสมควรแก่กรณี
217. สามี สนองได้ ตามที่ภรรยาเสนอ, ถ้ าได้ ดงั ว่า ก็เรี ยกว่าเป็ นเทวดาอุ้มสม
218. หญิงสาวทังงามและงอน
้
จนกลายเป็ นแม่งามงอนนัน้ เพราะสวรรค์ให้ พรมากกว่าให้ งามเฉย ๆ อย่า
งอนเกินงาม
219. ยิ่งเป็ นผู้ใหญ่ ก็ยิ่งสนใจผู้น้อย นัน่ แหละคือผู้ใหญ่ที่แท้ จริงสมชื่อ
220. ถ้ าเป็ นผู้น้อยที่นอบน้ อมผู้ใหญ่ ก็ไม่ต้องมีเทวดาที่ไหน มาช่วยอีกแรงหนึง่
221. ความสวยกินไม่ได้ แต่มนั ยิ่งกลายเป็ นอาหารตา ที่แพงกว่าอาหารปาก
222. สวยตามธรรมชาติ นันประทั
้
บจิตสนิทใจ ยิ่งกว่าไฉไลด้ วยวิทยาศาสตร์
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223. สวยนอกทรามใน มีมากมายทัว่ ไป ยิ่งกว่าสวยในทรามนอก, รู้จกั เลือกให้ ดี ๆ
224. โจรภัยสิบครัง้ ยังสูญเสียน้ อยกว่าอัคคีภยั หนึง่ ครัง้ , อัคคีภยั สิบครัง้ ไม่เท่ากิเลสภัยหนึง่ ครัง้
225. คนเมากับคนบ้ า มาสัมมนากันเมื่อไร ก็อาจทําให้ คนทัว่ ไป พลอยเป็ นบ้ า
226. ลงโทษคนไม่ผิดหนึง่ คน เสียหายแก่ธรรมะ ยิ่งกว่าไม่ได้ ลงโทษคนผิดร้ อยคน
227. การเตรี ยมต่อสู้ศตั รู อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ก็เท่ากับชนะศัตรูแล้ วครึ่งหนึง่
228. ไม้ ออ่ นเด็กอ่อน ดัดง่าย, ไม่แก่เด็กแก่ ดัดยาก, ดังนัน้ จึงควรดัดเสียแต่ยงั อ่อน
229. ความโง่อย่างงมงาย ไม่ร้ายเท่าความฉลาดอย่างงมงมงาย หรื องมงายสองชัน้ ระวังให้ ดี ๆ
230. คนใหญ่คนโต ต้ องเสียผู้เสียคน เพราะลืมความเล็กความน้ อยของคนเล็ก ๆ จนทําอะไรผิดไปหมดแก่
คนเล็ก ๆ
231. เสียใจก็กินเหล้ า ดีใจก็กินเหล้ า เฉยๆ ก็กินเหล้ า นันคื
้ อผู้เตรี ยมตัวไปสูโ่ ลหกุมภี
232. เสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ร้องไห้ เฉย ๆ ก็ร้องไห้ นันคื
้ อนางฟ้าที่ถกู ตะเพิดไล่ลงมาจากสวรรค์
233. เสียใจก็ดา่ ดีใจก็ดา่ ไม่มีอะไรก็ดา่ คืออสุรกายจอมขลาด จุตมิ าเกิด
234. เมื่อเป็ นพ่อแม่ด้วยตนเองแล้ ว จึงจะรู้จกั ความรักอันแท้ จริงของพ่อแม่ ที่มีตอ่ ลูก
235. หมอดูต้องการความรู้ในการดูหน้ าคนแล้ วทายใจ มากกว่าการรู้ทางโหราศาสตร์
236. ผู้มีมารยาทแท้ ย่อมไม่ต้องระวังรักษามรรยาทอะไร อีกต่อไป
237. ความโศกเศร้ า มิได้ ทําให้ ใครได้ รับประโยชน์อย่างไร นอกจากทําให้ ศตั รูของเขาดีใจ
238. คนขอทาน ไม่คอ่ ยยอมรับรู้ความอยูร่ อดของบ้ านเมือง ดังนัน้ จึงถูกรังเกียจอยูท่ วั่ โลก
239. มนุษย์ ก็ยงั ไม่สามารถสละสัญชาตญาณ แห่งการเอาอย่างกัน ได้ มากกว่าสัตว์เท่าไรนัก
240. บุถชุ น มีกําลังมากเพียงไร ก็ยงั ต้ องการกําลังใจจากคนทัว่ ไป อย่างมากอยูเ่ พียงนัน้
241. ทางตรงอันโล่งแจ้ ง ย่อมดีกว่าทางลัด จงพิจารณาทางตรง ก่อนที่จะคิดหาทางลัด
242. การปิ ดทองหลังพระ ได้ บญ
ุ ที่บริ สทุ ธิ์แท้ จริ ง ยิ่งกว่าปิ ดทองหน้ าพระ และต่อหน้ าคน
243. พ่อหรื อแม่แต่ละคน เท่ากับพระองค์หนึง่ ๆ ของลูก ๆแต่ละคน
244. เมื่อรักษาจิตไว้ ไม่ได้ กายก็จะทรุดโทรมลง พร้ อมกับจิต
245. ถ้ าสันดานชัว่ ยิ่งฉลาดก็ยิ่งชัว่ มากขึ ้น และจะพังครื นลงโดยเร็ ว
246. ถ้ าอยูด่ ้ วยความวิตกกังวล ก็จะแก่เร็ว และตายเสียก่อนแต่ที่จะได้ รับผล ตามที่ตนวิตก
247. ถ้ าท่านรักการงานยิ่งกว่ารักภรรยา ภรรยาก็ต้องเร่ไปหาคน ที่รักภรรยายิ่งกว่างาน
248. เราจะอยู่หรื อจะตาย ก็ยงั อยูภ่ ายใต้ อํานาจของพระเจ้ า หรื อสิ่งสูงสุด โดยเท่ากัน
249. อย่ากลัว! ถ้ าท่านไม่สบู ไม่ดื่ม ท่านก็จะหาพบสตรี ไม่สบู ไม่ดื่ม
250. สัตว์ มีความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว อย่างผิดเผินยิ่งกว่าคน
251. อย่าอวดเก่งให้ มาก ไปกว่าสติปัญญาความสามารถ ซึง่ เป็ นสิ่งมีขอบขีดอันจํากัด
252. แม้ แต่สตั ว์เดรัจฉาน ไม่วา่ ใหญ่หรื อเล็ก ก็ยงั ชอบกิริยาวาจา ที่สภุ าพอ่อนหวานของมนุษย์
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253. อันธพาล เป็ นสัตว์ชนิดที่พบกันที่ไหน ก็จะแฮ่ ๆ เข้ าใส่กนั ที่นนั่
254. เมื่อสตรี เพศ ยังต้ องทําหน้ าที่คลอดบุตรอยู่ ก็ยงั ทําหน้ าที่ผ้ คู รองโลกไม่ได้
255. ตัวจากไปก็ให้ ความรักความเลื่อมใส เหลืออยูใ่ นจิตใจของผู้อยูข่ ้ างหลัง อย่างเต็มที่
256. สัตบุรุษสาธุชน ย่อมไม่ประกอบกรรมอันไม่เป็ นมงคลใด ๆ แก่ใคร ๆ ในที่ไหน ๆ ในกาลใด
257. โชคร้ าย ไม่ได้ มาจากเทวดาผีสางอะไรที่ไหน แต่มาจากความประมาทไม่รอบคอบ ของบุคคลนันๆ
้
เอง
258. ไม่มีใครทําอะไร ได้ เกินสติปัญญาของตน, ถ้ าขืนทํา ก็กลายเป็ นขุดหลุมฝั งตัวเอง
259. อันธพาล คือผู้ชอบเผชิญความชัว่ วิ่งหนีความดี ยิ่งกว่าหนูวิ่งหนีแมว
260. ราชสีห์กํายํา อยูร่ ่วมถํ ้าเดียวกันไม่ได้ แม้ เพียงสองตัว ไม่ต้องพูดถึงอยู่กนั ตัวฝู
้ ง
261. หมาสองราง คงมีปัญหาไม่สร่าง ที่จะต้ องรู้สึกรัก - โกรธ - เกลียด - กลัว ฝ่ ายโน้ นที่ฝ่ายนี ้ที อยูร่ ํ่ าไป
262. กระต่ายแพ้ เต่าในการแข่ง ก็เพราะความหยิ่งและความเขลาในความเร็วของตนเอง ซื่งเร็วกว่าเต่าเป็ น
ไหน ๆ
263. เสือ แม้ จะเป็ นสัตว์ดรุ ้ าย ก็รักลูกเมียของมัน เท่ากับที่สตั ว์ออ่ นโยนชนิดอื่น มันรัก
264. งูพิษ ไม่มกั กัดเหมือนงูที่ไม่มีพิษ แต่เราก็ไม่ไว้ ใจงูพิษ ยิ่งกว่างูธรรมดา
265. อีกา กินไข่ของนกอื่นได้ ลงคอ แต่ไข่มนั เองมันกินไม่ลง ทังที
้ ่ไข่นนั ้ ๆ ก็เหมือนกั
266. หิ่งห้ อย แม้ จะส่องแสงอยูใ่ ต้ กะลาครอบ แต่มนั ก็คดิ ว่ามันส่องทัว่ โลก
267. เป็ นอีกา อย่าเข้ าไปในยูง หรื อฝูงหงส์ เพราะเท่ากับเข้ าไปฉีกหน้ าตัวเอง ไม่ช้าก็เร็ว
268. จามรี สงวนขนจนตัวตาย แต่คนเรามิใช่ยอมเสียสินเพื่อสงวนศักดิ์
269. นกมีหู หนูมีปีก, แต่คนที่ดา่ มันเช่นนัน้ กลับมีอยู่ทวั่ ไป ในโลกปั จจุบนั คือเป็ นเสียเอง
270. ไม่คอ่ ยจะมีใครยอมรับว่า เราทุกคนในโลกเป็ นญาติกนั โดยธรรมชาติ ที่เป็ นรากฐานของชีวิต
271. นักมวยซวยเฮง ย่อมเต้ นเหยง ๆ เมื่อเขาชูมือให้ เป็ นผู้ชนะ, เพราะไม่ร้ ูจกั สิ่งสมมติ
272. ฝ่ าพายุ กลางทะเลหลวงหลุดมาได้ ก็เหมือนกับการเกิดใหม่อีกครัง้ หนึง่ ฉันใดก็ฉันนัน้
273. ฉลาดอย่างไม่ซื่อ ก็คือฉลาดไปเข้ าคุกเข้ าตะราง สุดปลายทางก็คือ นรก
274. ถ้ าซื่อย่างไม่ฉลาด ก็คือเซ่อ เหมือนคนละเมอเดินไปตกบันไดตาย
275. ธรรมชาติยิ่งดุร้าย ก็ยิ่งทําให้ มนุษย์แข็งแรง แต่คนโง่สาปแช่ง แล้ ววิ่งหน
276. เหาะด้ วยฤทธิ์ หรื อเหาะด้ วยอากาศยาน ก็ยงั เหาะเพื่อรบกัน หรื อเอาเปรี ยบกัน ด้ วยกันทังนั
้ น้
277. พรุ่งนี ้ มีไว้ สําหรับแก้ ไขข้ อผิดพลาดของวันนี ้ มิใช่เพื่อเสริมความผิดพลาด ให้ สมบูรณ์เต็มที่
278. ทักทายกันด้ วยยิ ้ม มีผลดีกว่าทักทายกันด้ วยคําพูดที่จดั สรร ไว้ สําหรับพูด
279. เงินมีคณ
ุ อนันต์ เมื่อใช้ มนั อย่างถูกต้ อง, มีโทษอนันต์ เมื่อใช้ มนั อย่างเขลา ๆ
280. โกรธยากหนึง่ ครัง้ มีอิทธิพลมากกว่า โกรธง่ายพันครัง้ , จงระวังโกรธให้ เป็ น
281. ในกรณีทวั่ ไป พกหินดีกว่าพกนุน่ , ในกรณีแห่งการคุกรุ่น ก็พกนุน่ ดีกว่าพกหิน
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282. ในโลกนี ้ การติดคุกหรื อไม่ตดิ คุก มิได้ เป็ นเครื่ องวัดความผิดถูก อันแน่นอน
283. การเป็ นบรรพชิตหรื อคฤหัสถ์ ยังมิใช่เครื่ องวัดความมีธรรมะ อันเชื่อถือได้
284. การกระทําของตนเอง ก็ยงั มิได้ ถกู ใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไร จากการกระทําของผู้อื่น
285. เราล่วงเกินใคร ก็หวังให้ เขาให้ อภัย, ครัน้ ใครล่วงเกินเตา เราก็ลืมเรื่ องการให้ อภัย
286. ความบิน่ บ้ ากับความกล้ า มักจะเป็ นสหายกัน และคล้ ายกันเหมือนลูกแฝด จนดูไม่ออก, จงระวังให้ ดี
ๆ
287. ความสุขสําราญ ที่ไม่มีธรรมะเป็ นรากฐาน ก็คือความทุกข์ทรมาน ที่กําลังรอเวลาอยู่
288. ปั จจัยแห่งความสําราญ ที่มีมากเกินประมาณ จะสร้ างปั ญหาใหม่ขึ ้นมาอีก
289. ผู้กินอยูเ่ กินพอดี จงเตรี ยมตัวไว้ ให้ เต็มที่ เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน
290. ผู้กินอยูแ่ ต่พอดี มีโอกาสที่จะเกิดความอารี แก่ผ้ ทู ี่ไม่มีอะไรจะกิน
291. ลมดี ทําให้ เรื อแล่นใบ พอกลายเป็ นลมร้ าย ลมนันก็
้ จะควํ่าเรื อลํานันเสี
้ ย
292. พ่อนันแหละคื
้
อไพรี แม่นนั่ แหละคือศัตรู ถ้ าเขาเลี ้ยงดูลกู ไม่ถกู ทาง
293. ชนะอย่างอันธพาล ก็คือการแพ้ อย่างนักกีฬา, แต่ในสนามกีฬา เขาไม่ถือหลักกันอย่างนี ้
294. การรู้เท่าจนเกินการณ์ ก็ให้ ผลอย่างเดียวกัน กับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
295. จงดําเนินชีวิตของท่าน ไปบนหนทาง ที่สอ่ งสว่างอยู่ด้วยแสงแห่งพระธรรม
296. เมื่อเราพอใจในอันตราย ที่มีเสน่ห์ฉาบบังไว้ จนเราหลงไปว่ามิใช่อนั ตรายหากแต่เป็ นลาภเป็ นผลพึง
ปรารถนา
297. ตายไปโดยไม่มีความลับ ดีกว่ามีความลับติดตัวไป, เพราะเราไม่อาจตบตายมบาล
298. เห็นคนกินนํ ้า เรารู้สึกอร่อยด้ วยได้ , ครัน้ นํ ้ากินคน เราอร่อยด้ วยไม่ได้ , ยุตธิ รรมไหม?
299. รู้รักษาตัวรอดเป็ นยอดดี นัน่ มีได้ เฉพาะต่อเมื่อความรู้นนั ้ ประกอบไปด้ วยธรรม
300. คนที่พอใจในการกระทําดีของตน อยูไ่ ด้ เสมอนัน้ เป็ นคนอายุยืน ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม
301. นักกายกรรมลําไม้ สงู นัน้ กลับลงมาถึงดินเมื่อไร ก็เท่ากับการได้ เกิดใหม่เมื่อนัน้
302. มิใช่วา่ เป็ นมนุษย์แล้ ว จะคิด - พูด - ทํา อย่างมนุษย์ไปเสียทุกอย่าง ทุกคน ก็หามิได้
303. เป็ นมนุษย์ แต่อาจจะคิดอย่างอมนุษย์ก็ได้ นัน่ แหละคือความสามารถพิเศษ ของจิต
304. เมื่อต้ องตกอยู่กลางป่ า ก็จงดํารงตนให้ เข้ ากันได้ กับกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ นานา ในป่ านัน้
305. นักกีฬา ย่อมแสดงความมีนํ ้าใจไม่เป็ นนักกีฬา อยู่บอ่ ย ๆ ในสนามกีฬานัน่ เอง
306. ผมหงอกอยูท่ กุ เส้ น จะเป็ นเครื่ องแสดงความชราแห่งจิตใจ ก็หามิได้
307. ถ้ าจะพูดอะไรให้ เขาฟั ง อย่าพูดด้ วยเสียงดังเกินธรรมดา หูเขาจะอื ้อฟั งไม่ถกู
308. นักล่าสัตว์ ที่มีจิตตวัดไปถึงว่า จะทําลูกสัตว์ให้ พลัดแม่ เขาก็จะหยุดล่าสัตว์ได้ เอง
309. เต่ากินกล้ วยหมดทังเปลื
้ อกเป็ นธรรมดา จึงไม่ถกู ด่าจากคนที่เหยียบและลื่นล้ ม , คนทุกวันเลวกว่าเต่า
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