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ตนเป็นที่พึ่งของตน
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
บัณฑิตย่อมฝึกตน
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
จงเตือนตน ด้วยตนเอง
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
บิดามารดา เป็นบูรพาจารย์ของบุตร
คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน
ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
ความอดทน นำสุขมาให้
กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึ่งสละ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง)
ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
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สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี
คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา
มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้
คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว
ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด
เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ
คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก
สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้
ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด
บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด
ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน
อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข
คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว
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- ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้
- ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า
- อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง
วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์
- คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

๑. ตนเป็นอตฺ
ที่พตึ่งาแห่หิง๒.ตนอตฺ
ปัญตญาย่
โน นาโถ
อมประเสริ
ปญฺญาว
ฐกว่าธเนน
ทรัพย์ เสยฺโย
--------------- --------------๓. คนขยันย่ออุมหาทรั
ฏฺฐาตา๔.พย์คนโง่
วิได้นฺทเตคนพาล
ธนํ พาโล
ไม่ควรเป็
อปริ
นผูณ้นายโก
ำ
--------------- --------------๕. ชนะตนนั่นแหละประเสริ
อตฺตา หเว๖.ฐพูกว่
ชิดตาอย่
ํ เสยฺ
างไร
โย ทำได้
ยถาวาที
อย่างนัตถาการี
้น
--------------- --------------๗. คำจริงเป็สจฺนสิจ่งํ ไม่เวตาย
๘.อมตา
การกูวาจา
้หนี้ เป็
อิณนาทานํ
ทุกข์ในโลก
ทุกฺขํ โลเก
--------------- --------------๙. บัณฑิอตฺ
ตย่ตอานํ
มฝึกทมยนฺ
ตน ๑๐.
ติ ปณฺ
ผู้ใฑห้ิตยา่อททมาโน
มเป็นที่รัก ปิโย โหติ
--------------- --------------๑๑. จงเตือนตนด้
อตฺ๑๒.
ตวนา
ยตนเอง
ความสุ
โจทยตฺ
ขอืต่นานํ ยิ่งกว่นตฺาความสงบใจไม่
ถิ สนฺติปรํ สุมขีํ
--------------- --------------๑๓. บิดามารดา เป็บุนพบฺุพรพาจารย์
าจาริ
๑๔.ยาติ
คนเห็
ของบุวุนจตแก่
ฺจรอตฺ
เรตัวตตฺถเป็ปญฺ
นคนสกปรก
ญา อสุจี มนุสฺสา
--------------- --------------๑๕. ความมีสติป้องกันสติความเลวร้
๑๖.เตสํคนโกรธ
นิาวยได้
ารณํ
ย่อมฆ่าได้
หนฺแม้
ติ มกุารดาของตน
ทโธ สมาตรํ
--------------- --------------๑๗. ฟังด้วยดี ย่สุอ๑๘.
สมได้
ฺสูสํ เมืปลภเต
ัญ่อคบคนดี
ญา ปญฺกญว่เสฏฺ
าํ ตนฐมุตนเองก็
ปคมญฺดจีขึ้นอุมาทั
เทตินทีขิปฺปํ
--------------- --------------๑๙. อยู่ร่วมกับคนชั่วทุย่กอฺโขมมี
๒๐.
พาเลหิ
แต่คนเกี
ความทุ
ยสํจคร้
กวาโส
ข์ าน ย่นาลโส
อมไม่พบความสุ
วินฺทเต ขสุขํ
--------------- --------------๒๑. สัตว์โลกย่อมเป็
กมฺนมไปตามกรรม
ุนา๒๒.วตฺความเป็
ตตี โลโก
นเพื่อนตฺนไม่
ถิ มพาเล
ีในคนพาล
สหายตา
--------------- --------------๒๓. ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ปทนฺ
ระเสริ
โต๒๔.
ฐเสฏฺ
สุดพึในหมู
งโฐชนะคนโกรธ
มนุ
่มนุสษฺเสสุ
ย์ อกฺด้โวกเธน
ยความไม่
ชิเนโกรธโกธํ
--------------- --------------๒๕. วาจาของตน ๒๖.
หทยสฺ
ย่อมส่
ปราชญ์
สองเห็
สทินวส่าน้ี ำมีใจ
วาจา
ชีวิตอยู
ปญฺ่ดญ้วยปั
าชีญวี ญาประเสริ
ชีวิตมาหุ ฐเสฏฺ
ที่สุดฐํ
--------------- --------------๒๗. ความประมาท เป็ปมาโท
นทางแห่มจฺ
งความตาย
๒๘.
จุโน ผู้ใปทํ
ห้ย่อมผูททํ
กมิตมิรไว้
ตฺตได้านิ คนฺถติ
--------------- --------------๒๙. ถ้าจะทำ ก็กยิ
ควรทำให้
รา เจ จ๓๐.
ริกยิ
งกลฺราเถนํ
ทำดี
ยาณการี
ได้ดี ทำชักลฺ่วยได้าณํ
ชั่ว ปาปการี จ ปาปกํ
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--------------- --------------๓๑. ธรรมะย่อมรัธมฺกโษาผู
ม๓๒.ความชั
หเว
้ประพฤติ
รกฺ่วขเมื
ธติรรม
่อทำแล้
ธมฺมจารี
ว ปจฺ
ย่อฉมเดื
า อตปฺดร้ปอตินภายหลั
ทุกฺกฎํง
--------------- --------------๓๓. คนล่วงทุกข์ได้ วิเพราะความเพี
ริเยน๓๔.ทุกบิฺขดมจฺ
ามารดาเป็
ยรเจติ พฺนรพรหมของบุ
หฺมาติ มาตาปิ
ตร ตโร
--------------- --------------๓๕. คบคนดีภทฺย่โอ๓๖.
ทมเจริ
สปฺ
ธรรมที
ญปขึุร้นิเสหิ
่ประพฤติ
สงฺคธมฺ
โมดโีแมล้ว สุจย่ิณอมนำสุ
ฺโณ สุขมาให้
มาวหาติ
--------------- --------------๓๗. คบคนเช่นใด๓๘.
ย่ยํอมเป็
ความกตั
เว นเสวติ
คนเช่ญนญูตาทิ
นัก้นนิตเวที
มโสิตฺตํ เป็สาธุ
นเครื
รูป่อานํงหมายของคนดี
กตญฺญูกตเวทิตา
--------------- --------------๙. ความพร้อมเพรียงของหมู
๔๐.
สุขา การไม่
่คณะย่
สงฺฆสฺคอสบคนชั
มนำสุ
สามั
อเสวนา
ข่วคเป็
มาให้
คีนมิตจร พาลานํ
เป็นมงคลอัเอตมฺ
นอุดมมยิ
งฺค่งลมุตฺตมํ
--------------- --------------๔๑. ความอดทน ขนฺนำสุ
ติ ๔๒.
ขหิมาให้
ตกิสุนขคนเดี
าวหายว ย่อเนกาสี
มไม่ได้ความสุ
ลภเตข สุขํ
--------------- --------------๔๓.เมตตา เป็โลโกปตฺ
นเครื
๔๔.่อเมื
งค้ถ่อำมฺความสำเร็
จุภนิกโลก
า เมตฺจตยัางอปฺ
ไม่ปมตฺาถึโตง ไม่โนพึงพูจดโอ้
อุลอฺลวดเป
--------------- --------------๔๕. สติ จำเป็สติ
นในทีสพฺ
่ท๔๖.
ั้งพปวง
ตฺพึถงสละทรั
ปตฺถิยาพึพงย์สละอวั
เพื่อรัพึกยงษาอวั
วะ
สละทั
เพืย่อ้งวะรัทรักษาชี
พย์เพืวอวั่อิตรัยกวะษาความเป็
และชี
จเช วิตธนํนธรรม.
องฺคํวรสฺจเช
ส องฺ
เหตุ
ชีวคิตํ ํ ธนํ
รกฺขมาโน
ชีจเช
วิตญฺนโร
จาปิ ธมฺ
สพฺมพมนุ
ํ สฺสรนฺโต.
--------------- ---------------
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