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พูดดีเขาใจงาย พูดรายเขาใจยาก
อยารุนแรงตอกัน อยาขัดแยงกัน อยาเอาแพชนะกัน
ตัวเองไมทําไดแตคิด ฉะนั้นชั่วชีวิตแลวใครจะทํา
อยูในหนาที่ทําใหดีทสี่ ุด อยาไดหยุดแลวแตชะตากรรม
เมื่อไมกลา ก็เกิดความไมจริง เมื่อไมจริง ก็เกิดความไมถูกตอง เมื่อไมถูกตอง ก็
เกิดความไมยุติธรรม เมื่อไมยุติธรรม ก็เกิดความไมสงบ
ขยันใหถูกที่ ทําความดีใหถูกจุด กินละมุดอยาใหถูกเม็ด
๑.
จงเตรียมพรอมเสียวันนี้ สําหรับภาระที่ตองทําในวันพรุงนี้
๒.
ความไดเปนมนุษยเปนการยาก ควรทําตามคําของผูเมตตาปรารถนาดีตอ
ตน
๓.
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เปนความดับทุกขจากทุกขทั้งหลาย
๔.
ทุกขเปนผล มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนเหตุ
๕.
จิตที่กิเลสเขาปกคลุม จะเศราหมอง
๖.
กิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนความเศราหมอง เปนความ
รอน
๗.
หยุดความคิดปรุงแตง ใจยอมผองใสหางไกลความรอนของกิเลส
๘.
ความสงบคือ ความสุขที่แท
๙.
สวนมากของความทุกข ทีเกิดจากอํานาจของกิเลส ถูกปดบังเสียดวยความ
หลง คือความหลงเห็นทุกขเปนสุข
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๑

๑๐.

เมื่อจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนอันตองหวัง เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติ
เปนอันหวังได
๑๑. ทําใจใหสุขสงบได ปญญายอมเกิด ยอมยังใหรูไดวา ควรคิด ควรพูด ควร
ทําอยางไร เพื่อความเจริญรุงเรือง ความรมเย็นเปนสุข
๑๒. รางกายของสัตวยอยยับได แตชื่อและสกุลไมยอยยับ
๑๓. สักการะ ฆาคนชั่วได
๑๔. ความดีที่ทําไวเอง เปนมิตรตามตัวไปเบื้องหนา
๑๕. ธีรชนสรางความดีทีละนอย ก็เต็มเปยมไปดวยความสุข
๑๖. ภูเขาหินแทงทึบไมสั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตยอมไมหวัน่ ไหวใน
นินทาและสรรเสริญฉันนั้น
๑๗. การกระทํา ความประพฤติปฏิบัติของตนเองเทานั้น ที่จะเหยียบย่ําตนให
ต่ําลงได
๑๘. ผูมปี ญญา ยอมมีจิตสงบตั้งมั่นอยูในความเปนปรกติเสมอ
๑๙. การไมทําบาปทั้งปวง การทํากุศลใหถึงพรอม และการชําระจิตใหผองใส
เปนทางปฏิบัติที่เพียงพอ สําหรับความเปนบัณฑิตในทางธรรม
๒๐. พึงกลาวถอยคํา อันไมเปนเหตุใหใคร ๆ ขัดใจไมหยาบคาย เปนเครื่องใหรู
ความได และเปนคําจริง
๒๑. ศีลเทานั้นเปนเลิศในโลกนี้ สวนผูมปี ญ
 ญาเปนผูสูงสุด ความชนะในหมู
มนุษย และเทวดายอมีเพราะศีลและปญญา
๒๒. ปญญาเปนสิ่งเดียว ที่จะยังใหเปนไปไดดังความปรารถนา สามารถปลด
เปลื้องทุกข จนถึงสลัดทุกขใหหลุดได อยางหมดจดสิ้นเชิง
๒๓. ผูไมมีศีล หรือผูมีศีลบกพรองดางพรอยเพียงไร ปญญายอมไมมี ปญญา
ยอมออน ปญญายอมนอยเพียงนั้น
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๒

๒๔. ศีลทําใหใจสงบได จากกิเลส โลภ โกรธ หลง ความสงบแหงจิตหรือสมาธิ
ยอมเกิด
๒๕. ชีวิตเราเปนไปตามความคิดที่จะใหเปนไป
๒๖. กาลเวลา คือทีร่ ักษาสุขภาพ
๒๗. ทุกอยางยอมมีการเริ่มตน ไมมีสิ่งสําคัญสิ่งไหน ที่ไดรับความสําเร็จมาแลว
โดยปราศจากความกระตือรือรน
๒๘. ถาทานตองการไปใหถึงยอด จงเริ่มตนจากลางกอน
๒๙. ผูคุมครองที่ดีคือ ผูบริการที่ดีนั่นเอง
๓๐. ทุกคนลิขิต ชีวิตของตนเอง
๓๑. ความหวังมีคาพอ ๆ กับความผิดหวัง
๓๒. การทําผิด เปนวิสัยมนุษย การใหอภัยเปนวิสัยพระ
๓๓. ผูไมเคยทําผิด คือผูไมเคยทําอะไรเลย
๓๔. มีพุมไมที่ไรคา ยังดีกวามีทุงโลงเฉย ๆ
๓๕. ผูไมเคยลิ้มรสสิ่งขมขื่น ยอมไมรูวา ความหวานเปนเชนไร
๓๖. ไมมสี ิ่งใดนําความสงบสุขสูตัวทาน ยกเวนตัวเอง
๓๗. จิตใจมีคา ยิ่งกวาวัตถุ
๓๘. ชนะตนเอง เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญ
๓๙. สิ่งที่สําคัญในโลกคือการรูจักประมาณตน
๔๐. การถือดีเปนผลของความเขลา และเปนที่มาของความพินาศ
๔๑. อํานาจอยางลนเหลือ ชักจูงจิตใจของผูที่ครอบครองมันไวใหทําชั่วได
๔๒. จงหากําไรจากประสบการณ
๔๓. คนที่ไมรูอะไร จะไมสงสัยอะไรเลย
๔๔. ความรูที่ดี คือกุญแจสูความปลอดภัย
๔๕. ความสุขุม เปนทรัพยของคนฉลาด
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๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

ผูมีสติปญญายอมกลาวคําแกตัว
ความดีคือรางวัลที่อยูในตัวของมันเอง
การพูดที่ไมไดคิด เหมือนกับการยิงที่ไมไดเล็ง
เราจะไมรูคุณคาของน้ํา จนกวาบอน้ําจะแหง
เทียนไขใหแสงสวาง แกผูอื่น แตมันก็เผาตัวมันเอง
ความรอนทดสอบทองคํา ความทุกขทดสอบคน
ปากไมพูด จิตไมคิด เปนสมาธิภาวนา
อดทนได นิ่งได รอได ชาได ดีได
ชีวิต คือ เวลายอมมีเชา สาย บายเย็น
พระอาทิตยไมเคยคางฟา ขึ้นมาแลวก็ตกไป
พูดมากนัก คนมักเบื่อ ไมเชื่อฟง จงระวังถอยคําที่พร่ําขาน เนื้อนอยนิดติด
ปาก ลากคางยาน คนรําคาญ ไมอยากฟง นั่งตาปรือ

คติธรรมพระธุดงค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ไปขอเขากินเรียกวาบิณฑบาตโปรดสัตว
กินแลวนั่งหลับตา เรียกวาภาวนาปฏิบัติ
ไมตองอานตองเขียนหวังเรียนทางลัด
นอนแลวหลับตาสนิทเรียกวาบําเพ็ญกิจวัตร
พูดมากนารําคาญ เรียกวาเชี่ยวชาญปริยัติ
เขาปาหลายป เรียกวามีดีกรี
พอออกจากธุดงคคิดประสงคจะสรางวัด
บอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัด
แจกเครื่องรางของขลังเสียงดังเหมือนจุดประทัด
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๔

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

พอไดที่มีสถานก็หวังเปนสมภารเจาวัด
บอกคนโนนบอกคนนี้ทําบัญชีเสียอัด
พอมีเงินมีทองก็อยากไปครองคฤหัสถ
พอเห็นสีกงสีกาก็ทําทาอยากจะฟด
สึกหาลาเพศก็เลยเปนเปรตขางวัด

หัวใจเมือง
เมืองใดไมมีทหาร
เมืองนั้นไมนานเปนขา
เมืองใดไรจอมภารา
เมืองนั้นไมชาอับจน
เมืองใดไมมีพานิชเลิศ เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน
เมืองใดไรศิลปโสภณ
เมืองนั้นไมพนเสื่อมทราม
เมืองใดไมมีกวีแกว
เมืองนั้นไมแคลวคนหยาม
เมืองใดไรนารีงาม
เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ
เมืองใดไมมีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไมเพริดพิศมัย
เมืองใดไรธรรมอําไพ
เมืองนั้นบรรลัยแนเอย
(ของเกาโบราณสุโขทัยราชธานี)
ถาอยากเปนคนงาม อยาวูวามโกรธงาย
ถาอยากเปนคนสบาย อยาเบื่อหนายความเพียร
ถาอยากเปนคนมี
อยาเอาดีแตจาย
ถาอยากเปนคนนําสมัย อยาทําลายวัฒนธรรม
ถาอยากเปนคนมีเกียรติ อยาเหยียดหยามคนอื่น
ถาอยากเปนคนมีความรู อยาลบหลูครูอาจารย
ถาอยากหาความสําราญ อยาลางผลาญสมบัติ
ถาอยากมีอํานาจ
อยาขาดความยุติธรรม
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ถาอยากเปนคนดัง
ยิ้มแยม
ยกยอง
ยืดหยุน
ยืนหยัด
หยิบยื่น
ยินยอม
ยังยั้ง
ดูบานเมือง
ดูประชาชาติ
ดูคนดี
ดูลูกหลาน
ดูหญิง
ดูชาย
ดูพระ
ดูคฤหัสถ

อยางหวังความสงบ
คือทําใจสบายอยูเสมอ
คือมีแตวาจาสุภาพออนโยนชมเชย
คือมีความเห็นใจผอนสั้นผอนยาว
คือเพื่อความเปนธรรมตอสูไมถอย
คือไมตระหนี่เผื่อแผ เจือจาน
คือเมื่อผิดยอมรับผิด
คืออุเบกขา สะกดใจ ไมวูวาม
ดูที่ความสะอาด
ดูที่ความสามัคคี
ดูทีการงาน
ดูที่การเคารพ
ดูที่ความอาย
ดูที่ความกลาหาญ
ดูทีกิจวัตร
ดูที่ความขยัน

ไมยอมเรียนหรือจะรู
ไมยอมดูหรือจะเห็น
ไมยอมทําหรือจะเปน
ตองลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย
เขาถึงจิตใจ เขาถึงประชาชน
โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหทุกคน วางตนเปนกลาง
คนบาอยาถือ คนดื้ออยาสอน คนจรอยาคบ
คนประจบอยารัก คนทักอยานิ่ง คนจริงอยาหนาย
คนอายอยาลอ คนงออยาโกรธ คนโฉดอยาใกล
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๖

คนตายอยากลัว คนชั่วอยานําพา
ดินจะกลบ
ไฟจะผลาญ
แตความดี
เหมือนเทิดทูน

ลบกาย
เผาซาก
มีอยู
แทนซาก

วายสังขาร
สิ้นสาบสูญ
คูค้ําคูณ
ที่จากไป

ภาคเหนือถิ่นไทยงาม (งามรูปงามใจ)
ภาคอีสานถิ่นไทยดี (ขยันอดทน)
ภาคใตถิ่นไทยอุดม (ทรัพยกรมาก)
ภาคกลางถิ่นจอมไทย (เปนใหญเปนโต)
(ของสมเด็จมหาวีรวงค อวน ติสฺโส วัดบรมนิวาส)
ประหยัดทรัพย จับจายแตนอย ๆ ประหยัดปาก งดถอยคําบัดสี ประหยัดตา
หาดูแตสิ่งดี ประหยัดหู ฟงแตที่เปนมงคล ประหยัดกายไมกลั้วสิ่งมัวหมอง
ประหยัดใจ คิดปลงสิง่ กุศล ประหยัดสิ้นวาจาอยาวกวน ประหยัดตนใหอยูในวินัย
การประหยัดชวยใหระเบียบดี การประหยัดเชนนี้ หัดนิสัย การประหยัดเปนโฉลกนํา
โชคชัย การประหยัดเปนปจจัยชวยสรางตน
ลูกดีคิดชวยแก ลูกแยคิดชวยซ้ํา
ลูกระยํา ไมเอาไหนเลย
มิดรดีคิดชวยแก มิตรระยําไมเอาไหนเลย
หนังดานคนชอบใช ทําเกลือกใสลองบาท ซื้อขายมีราคา เพราะหนังดานทนทานดี
คนดานซิรายกาจ หมดสามาร สิน้ บัดสี ใสครกตําสักพันที ก็ไมมีหมดยางอาย
คติธรรม
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มาโกง คนชอบขี่ คึกคักดี หกหันเหียน หกโหนโจนวกเวียน หักหันเหียร มา
วิ่งดี คนขี่เปน
คนโกงซิรายกาจ หมดสามารถ ไมอยากเห็น ตมคนไดทั้งเปน หนามนุษยใจ
ยักษมาร
ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองหมั่นเกี้ยว
คํากลอนจากลูก
อันแมนี้อุมทอง ประคองลูก
แมพันผูกใจดีเมื่อมีฉัน
แมผูเบงเกงกลา สุดจาบัลย
เห็นหนาแมฉัน ชุมชื่นรื่นฤดี
คลาลูกหิวแมก็ปอน สอนใหพูด
เช็ดมูตรคูตสารพัด คอยขัดสี
ลูกไมหลับ แมกลอมไกว ใหเปรมปรี
ในโลกนี้ คุณใครเลา เทาแมเอย.
ไมพูด ก็ไมรูเรื่อง
ก็เสียเรื่อง
พูดมาก
พูดนอย
ก็ไมหมดเรื่อง
ไมฟง
ก็ไมเขาใจ
ไมคิด
ก็เขาใจผิดได
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นิสัยของคนโบราณ
คนโบราณ มีนิสัย ใฝใจรัก
หนึ่ง กอสรางหลักมั่นคง ลงพื้นฐาน
สรางเวียงวังคลังนา
สิ่งสาธาร
สรางวิมารหมูวัด
ไวขัดเกลา
ไมขีดลบ
สอง นิสัยรักประณีต
รักสงบปรองดอง
ไมหมองเศรา
รักระเบียบเรียบหรู
ดูแพรวพราว
รักโนมนาวออนพริ้ว เหมือนนิ้วนาง
สาม รักงอกงามไพบูลย
สรางแผนดินแผกระจาย
ขยายงานการกิจ
สุขสวางทั่วหนา
สี่ รักตอสูกูชาติ
รักตอตานสูรบ
สูไมถอยนอยก็สู
สูยอมพลีชีพหมด
บริวารมา
บริวารหนี
บริวารหมด
บริวารกลั่นแกลง
คติธรรม

ไมสูญสิ้น
ขยายกวาง
ทุกทิศทาง
ประชาชี
ใจอาจหาญ
ไมหลบหนี
หมูไพรี
เหมือนมดแดง.

เพราะน้ําใจดี
เพราะน้ําใจหมด
เพราะน้ําใจแหง
เพราะไมยุติธรรม
๙

