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ตวัอยา่ง คาํคมเตอืนใจ ที�ใชบ้อ่ย

1. กาย วาจา ใจ ที�เกดิแหง่บญุ ใจน ั�นคอืความคดิ จติหรอืใจโดยความหมาย
เป็นสิ�งเดยีวกนั จติหรอืใจเป็นสภาพเป็นกลาง ๆ ถา้คดิเร ื�องดก็ีเป็นบญุ ถา้
คดิเร ื�องไมด่ก็ีเป็นบาป สตเิป็นหลกัปฏบิตัสิาํคญัของจติ ฝึกหดัใหเ้ป็นผูม้ ี
สตปิระจาํจติอยูเ่สมอ

2. การทตู คอื การแสดงออกถงึอาํนาจของชาตดิว้ยถอ้ยคาํในการสนทนากนั
อยา่งผูด้ ี

3. การฝึกฝนรา่งกายตอ้งทาํเป็นประจาํ ตอ้งยนืหยดั รา่งกายของคนก็
เหมอืนกบัเครื�องจกัร ตอ้งเคลื�อนไหวอยูเ่สมอจงึจะไมข่ ึ�นสนมิ

4. กนิเหลา้เพื�อเขา้สงัคม เป็นคา่นยิมที�ผดิ
5. โกรธคนอื�น เหมอืนจดุไฟเผาตวัเอง
6. ของกนิไมก่นิยอ่มเนา่ เร ื�องเกา่ไมเ่ลา่ยอ่มลมื
7. ขบัรถชา้ ๆ เทวดาคุม้ครอง ขบัรถคะนองผจีองเฝ้าป่าชา้
8. คนเกยีจครา้นไมท่าํงาน เป็นคนพกิารสากล
9. คนโงช่อบคดิแตส่ ิ�งที�ช ั�ว ความคดิตํ�า คนฉลาดชอบคดิแตส่ ิ�งที�ดงีาม ความ

คดิสงู
10. ความจรงิอนันา่เกลยีดเปิดเผยใหเ้ห็นวา่ ความกลวัเป็นรากฐานของการ

เชื�อฟงั
11. ความชอบเป็นบอ่เกดิแหง่ความขยนั ความขยนัเป็นบอ่เกดิแหง่อจัฉรยิะ
12. ความรอบรู ้คอื สมบตัติดิตวัที�มคีา่มากที�สดุ
13. ความสงา่งามของชวีติ คอืพลกิวกิฤตเิป็นโอกาส ความสงา่งามจะพงัพนิาศ

เมื�อทบุโอกาสจนเกดิวกิฤติ
14. ความสะอาดเป็นบา้นพกัของคนขยนั ความสกปรกเป็นบา้นพกัของคน

เกยีจครา้น
15. ความสขุโลกยีไ์ดช้ ั�วคราว ความสขุยนืยาวตอ้งเขา้หาธรรมะ
16. ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นคณุธรรมอนัดงีามของอรยิชน
17. คอยตกัเตอืนตวัเอง ดกีวา่เพง่โทษคนอื�น
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18. คา่ของคนอยูท่ ี�ผลของงาน ไมใ่ชอ่ยูท่ ี�คนของใคร
19. คดิเอาแตไ่ดจ้ะเสยีใจในภายหลงั
20. จงทาํงานดว้ยสมอง อยา่ทาํงานดว้ยลิ�น
21. จงปรกึษาแมก้บัศตัร ูถา้เป็นคนฉลาด แตจ่งอยา่ทาํตามคาํแนะนําของมติร

ผูโ้งเ่ขลา
22. ใจมนษุยจ์ะประเสรฐิไดเ้พราะความสะอาดผดุผอ่ง
23. ชาตใิดใหค้วามสาํคญักบัสิ�งอื�นมากกวา่อสิรภาพ ชาตนิ ั�นจะสญูเสยี

อสิรภาพ ชาตใิดใหค้วามสาํคญั กบัความสขุสบายและเงนิมากกวา่
อสิรภาพ ชาตนิ ั�นจะสญูเสยีความสขุ ความสบาย เงนิ สญูเสยีอสิรภาพตาม
ไปดว้ย

24. ชวีติคอืการตอ่สู ้จงเป็นอยูด่ว้ยความอดทน
25. ชวีติคอืสนามรบ จะตอ้งพบท ั�งความแพค้วามชนะ
26. ชวีติจรงิไมเ่หมอืนฝนั แกด้ว้ยการเพิ�ม จะเสรมิปญัหา แกด้ว้ยปญัญา

ปญัหาจะลด
27. ชวีติไมม่คีา่อนัใดในที�ซึ�งขาดอสิรภาพ
28. แดนดนิใดกนัดารทา่นเศรษฐ ีและไมม่นีกัปราชญฉ์ลาดอาศยั ไมม่แีพทย์

พระราชา ชลาลยั แดนน ั�นไซรไ้มค่วรอยูข่า้มคนืวนั
29. ถอนทนุ เพิ�มกาํไร (การคา้) ไมย่นิดจีะตาย แตพ่รอ้มที�จะตาย
30. ถา้ขาดความพอด ีจะเป็นหนี�ตลอดกาล
31. ถา้จะทาํงานเพื�อชาต ิอยา่แสวงหาอาํนาจเพื�อตวั
32. ถา้จะเป็นผูใ้หญ ่อยา่เชื�องา่ยหเูบา
33. ถา้ตกอยูใ่ตอ้าํนาจยาเสพตดิ เทา่กบัเผาชวีติท ั�งเป็น
34. ถา้ถอืคนบา้ ถา้ทา้คนเมา ถา้เขา้คนผดิ จะเป็นพษิแกต่วั
35. ถา้ทาํงานมุง่เพื�อตวั จะหมองมวัช ั�วชวีติ ถา้ทาํงานเพื�ออทุศิ สิ�นชวีติชื�อยงั

อยู่
36. ถา้ทาํตวัแขง่กบัสงัคม ความลม่จมจะตามมา
37. ถา้ทาํตวัเห็นแกไ่ด ้อยา่หวงันํ �าใจจากเพื�อนฝงู
38. ถา้ทาํมกังา่ย จะวุน่วายภายหลงั
39. ถา้ทาํหเูบาเอาเขาวา่ จะตอ้งนํ �าตาตกใน
40. ถา้ไมก่นิอยูเ่ทา่ที�ม ีจะไดเ้ป็นเศรษฐเีงนิกู ้ถา้ไมอ่ยากยากจน อยา่ทาํตน

เป็นคนม ั�งม ีถา้อยากเป็นเศรษฐ ีใหท้าํทเีป็นคนจน
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41. ถา้เสรไีมม่เีขต จะเป็นเหตใุหวุ้น่วาย ถา้เสรตีามกฎหมาย ความวุน่วายสงบ
ลง

42. ถา้หวงัพึ�งแตค่นอื�น จะตอ้งกลนืนํ �าตาตวัเอง
43. ถา้เห็นแกก่นิ จะถกูดหูมิ�นเหยยีดหยาม
44. ถา้อยากเป็นคนกา้วหนา้ อยา่มวัอจิฉาคนอื�น
45. ถา้อยากเป็นคนม ั�งม ีอยา่เป็นคนดแีตจ่า่ย
46. ถา้อยากเป็นคนมเีกยีรต ิอยา่เหยยีดหยามคนอื�น
47. ถา้อยากเป็นคนมอีาํนาจ อยา่ขาดความยตุธิรรม
48. ถา้อยากเป็นคนสบาย อยา่เบื�อหนา่ยความเพยีร
49. ถา้อยากมคีวามรู ้อยา่ลบหลูอ่าจารย์
50. ถา้เอาชนะดว้ยอาวธุจะสิ�นสดุดว้ยความแคน้ ใชธ้รรมะชนะแทนความแคน้

จะหายไป
51. ถกูเตอืนแลว้ยงัประมาทอยู ่นบัเป็นคนโงจ่ะเสยีใจภายหลงั
52. ทางเหนื�อยหยดุพกัได ้แตค่วามแกไ่มย่อมหยดุ
53. ทา่มกลางเสยีงอกึทกึของอาวธุ กฎหมายก็เป็นใบ้
54. ทาํใจใหอ้ยูไ่ดส้บายๆ ทกุสถานการณ์
55. ทาํดเีขา้ไวแ้มใ้ครไมเ่ห็น ความสขุรม่เย็นเป็นสิ�งตอบแทน
56. ทาํบญุสรา้งสวรรค ์การพนนัสรา้งหนี�
57. เที�ยงธรรมทาํใหแ้จม่จรสั ซื�อตรงกอ่ใหเ้กดิบารมี
58. โทษทณัฑท์ี�คนโกหกตอ้งไดร้บัน ั�น ไมใ่ชเ่พราะคนไมเ่ชื�อคาํพดูของเขา

แตเ่พราะเขาไมส่ามารถเชื�อคาํพดูของใครได้
59. โทษทางกฎหมายหนพีน้ โทษทางกรรม คอื บญุบาปหนไีมพ่น้
60. นํ �าไมจ่าํกดัภาชนะ จะเทนํ �าลงภาชนะใดนํ �าก็ไมว่า่ แตภ่าชนะจาํกดันํ �า

ภาชนะเล็กใสนํ่ �าไดน้อ้ย ภาชนะใหญใ่สนํ่ �าไดม้าก ความดไีมจ่าํกดับคุคล
ใครจะนบัถอืก็ได ้แตบ่คุคลจาํกดัความดี

61. ในบางระดบั อจัฉรยิะเป็นผลกึแหง่หยาดเหงื�อแรงงาน
62. บรวิารมาเพราะนํ �าใจม ีบรวิารหนเีพราะนํ �าใจลด บรวิารหมดเพราะนํ �าใจ

แหง้
63. บางคนตายเพราะอปุทัวะเหต ุรถควํ�า รถชนตายอยูต่ามถนน เปรยีบเหมอืน

คนที�ถกูไฟไหมบ้า้น บา้นยงัใหม ่สมบรูณ ์แข็งแรง แตถ่กูไฟไหมอ้ยูไ่มไ่ด้
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64. บา้นอกีลกัษณะหนึ�ง เป็นบา้นที�เราเชา่เขาอยู ่เราจะอยูไ่ดต้ามสญัญาน ั�น
ถา้หมดสญัญาเชา่แมบ้า้นหลงัน ั�นจะยงัสมบรูณ ์แข็งแรง ม ั�นคง เราก็ตอ้ง
ยา้ยออกไป เหมอืนกบับางคนแมย้งัหนุ่

65. ประดบักายดว้ยความด ีมรีาศกีวา่ประดบัเพชร
66. ปราชญไ์มเ่คยกงัวลเรื�องความเป็นความตายของตวัเอง แตก่งัวลถงึ

อนาคตของชาตอิยูเ่สมอ
67. เป็นทกุขเ์พราะความจน ดกีวา่ทนทกุขเ์พราะเป็นหนี�
68. เป็นอยูอ่ยา่งเกยีจครา้น จะลา้งผลาญสมบตั ิเป็นอยูอ่ยา่งประหยดั จะได้

สมบตัจิากตวัเอง
69. เป็นอยูอ่ยา่งหมดหวงั คอืการขดุหลมุฝงัตวัเอง
70. ผูท้ ี�ชํ�าชองการศกึ ก็คอืผูท้ ี�จงูขา้ศกึเขา้สูส่นามรบ มใิชผู่ท้ ี�ถกูขา้ศกึจงูเขา้

มาเสยีเอง
71. ผูท้ ี�ไมเ่ห็นแกต่วั ยอ่มเอาชนะใจคนท ั�งหลายได้
72. ฟงัมากไดป้ญัญา ไมร่ะวงัวาจาไดโ้ทษ
73. มทีรพัยอ์บัปญัญา จะพาใหเ้ดอืดรอ้น
74. ยอมลาํบากเมื�อตอนตน้ ดกีวา่ยากจนทหีลงั
75. ยอมลาํบากเมื�อหนุม่ ดกีวา่จะกลุม้เมื�อแก่
76. ยาม (เวลา) ที�นา่เห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก
77. ยนิดใีนสิ�งที�ตนได ้พอใจในสิ�งที�ตนมเีป็นคนโชคดทีี�สดุ
78. รา่งกายเปรยีบเหมอืนบา้นเรอืนที�เราอาศยัอยู ่จติใจเหมอืนเจา้ของบา้น
79. รูเ้ขา รูเ้รา รบรอ้ยคร ั�งชนะรอ้ยคร ั�ง ถา้ไมรู่เ้ขา ไมรู่เ้รา รบรอ้ยคร ั�งแพร้อ้ย

คร ั�ง
80. ลกัษณะของบา้น ลกัษณะหนึ�งเป็นบา้นที�เราสรา้งอยูเ่อง มสีทิธิ�ท ี�จะอยู่

ไดโ้ดยตลอดไมต่อ้งมสีญัญากาํหนดกฎเกณฑใ์ดๆ ท ั�งส ิ�น (ตายเพราะ
หมดอาย)ุ

81. ลมือะไรก็ลมืได ้แตอ่ยา่หลงใหลลมืตวั
82. โลกปจัจบุนัดไูปไมต่า่งกบัภเูขาไฟที�ใกลจ้ะระเบดิ ในขณะเดยีวกนัก็เป็น

เสมอืนหนึ�งการเร ิ�มสูเ่สน้สตารท์เขา้แขง่ขนักบัโลก
83. โลกมสีองสิ�งที�สวยงาม คอื ความรกัและความตาย
84. วตัถทุรพัยส์นิเงนิทองนํามาเป็นเครื�องวดัศลีธรรมไมไ่ด้
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85. เวลาเป็นกฎเกณฑข์องธรรมชาต ิวนัหนึ�ง 24 ช ั�วโมง กลางคนืเป็นเรื�องของ
พระจนัทร ์กลางวนัเป็นเรื�องของพระอาทติย ์เป็นสิ�งที�มคีวามจาํกดั จะเรง่
ใหม้ากกวา่นี�ก็ไมไ่ด ้ใหน้อ้ยกวา่นี�ก็ไมไ่ดม้นษุยเ์กดิมาจาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้ง
กบัเวลาและตกอยูใ่ตอ้าํนาจของเวลา จะทาํธรุะอะไรตอ้งรบีทาํไมเ่ชน่น ั�น
ชวีติจะสญูเปลา่ คอืเวลาจะกลนืกนิหมด มนษุยท์กุคนมสีทิธิ�ท ี�ใชเ้วลา
เทา่เทยีมกนั ผูท้ ี�เกยีจครา้นก็จะถกูเวลากลนืกนิ ชวีติจะสญูเปลา่

86. เวลาไมเ่คยทาํใหค้นเสยีแตค่นตา่งหากทาํใหเ้สยีเวลา
87. สงบ สงดั ที�สงดั ใจไมส่งบ พบความวุน่วาย ที�สงดั ใจสงบ พบความสขุ
88. สง่เสรมิการพนนั แขง่ขนัความม ั�งม ีไมเ่ชื�อคนแตเ่ชื�อผ ีจะม ั�งมไีดอ้ยา่งไร
89. สะดวกนกัมกังา่ย สบายนกัมกัลมืตวั
90. สาวอยูแ่ตเ่จ็บป่วยลม้หายตายจาก เรยีกวา่ตายไปตามกรรม กรรมเหมอืน

สญัญาที�ทาํไว้
91. เสยีอะไร เสยีได ้แตอ่ยา่เสยีความประพฤติ
92. หนกัแนน่ดจุขนุเขา บางเบาเหมอืนขนนก
93. หนงัสอือนสุรณเ์ป็นสิ�งมปีระโยชน ์เตอืนใหร้ะลกึถงึความดขีอง ผูต้ายแม้

จะลว่งลบัดบัไปแลว้ แตม่คีวามดปีระทบัใจเหลอืฝากกบั ญาตมิติร กบัท ั�ง
แสดงถงึนํ �าใจของญาตมิติรที�มชีวีติอยู ่ใชว่า่จะรกักนั เมื�อมชีวีติอยูเ่ทา่น ั�น
แมล้ม้หายตายจากไปแลว้ก็ระลกึถงึอยู่

94. หม ั�นฟงั หม ั�นคดิ หม ั�นถาม หม ั�นบนัทกึ ลกัษณะท ั�งสี�น ี�มมีาก แตท่ี�ต ั�งใจ
ปฏบิตัมินีอ้ย เมื�อมกีารปฏบิตันิอ้ย ผลการปฏบิตัธิรรมจะปรากฏไดอ้ยา่งไร
?

95. หวงัไดท้รพัยจ์ากการพนนั คอืความเพอ้ฝนัของคนสิ�นคดิ
96. เห็นผูใ้หญว่า่โง ่เห็นนกัเลงโตวา่ฉลาด เห็นพอ่แมไ่มส่ามารถ คอือบุาทว์

บา้นเมอืง
97. เหลา้ไมไ่ดท้าํใหค้นเมา คนตา่งหากเมาเหลา้
98. อยา่คบคนช ั�วเป็นมติร อยา่ทาํบณัฑติใหเ้ป็นศตัรู
99. อยูค่นเดยีวอยา่งสงบ ดกีวา่คบคนพาล
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100. อาํนาจและเงนิเป็นของไมย่ ั�งยนื
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