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คำนำ
อมตวลี หมายถึง ถ้อยคำอันไม่ตาย ไม่เก่า ไม่ล้าสมัย คือสามารถใชไ้ด้

กับทุกสมัย ทุกสังคม ทุกคน เพราะเป็นถ้อยคำที่ให้ข้อคิด คติเตือนใจ ให้
ฉุกคิด ทบทวน เปล่ียนความคิดไม่ดี ให้ดี หรือให้กำลังใจกับผู้ท้อแท้อยู่ เป็นต้น

ถ้อยคำ คำพูด หรือคำสอนในเล่มนี้ ได้รวบรวมจากหนังสือต่างๆ
มากกว่า ๕๐ เล่ม จัดทำท้ังภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาบาลีบางส่วน

ขอขอบคุณเจ้าของภาพน่ารัก คณะครูอาจารย์ทั ้งชาวไทยและ
ชาวตา่งชาต ิท่ีชว่ยแปลองักฤษเปน็ไทย และไทยเปน็อังกฤษ รวมทัง้ผู้มส่ีวน
เกีย่วขอ้งทุกท่าน

ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกสังคม
คณะผู้จัดทำ

PREFACE
Verses of Eternal Truth mean the words, phrases or

sentences that are not dead, not old, and not out- of- date. That is
these words can be used any time, in any periods, and any societies
in general, with everybody in particular because they are words that
make you thoughtful, make you think, inspire you as well as provide
you some invaluable ideas which can be a useful resource for you to
rethink, change any bad ideas into the good ones. These words can
also encourage you and cheer you up when you are feeling sad, upset,
discouraged, distressed, confused and so on.

Sayings, sentences, or teaching words in this book have been
compiled from more than 50 different books. It contains three languages:
Thai, English including some Bali.

We would like to thank the owners of the lovely pictures
illustrated here, both Thai and English teachers who helped translate
English into Thai and Thai into English together with everybody who
cooperated in publishing this book.

May every society lives together in peace.

                                                    Compilers



คำนำในการพมิพค์ร้ังที ่2
อมตวลี เป็นหนังสือท่ีท่านพระอาจารยป์ระสงค์ ปริปุณโณ ได้ต้ังใจ

ทำขึ้นเพื่อแจกให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ท่านได้รวบรวมถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์ สุภาษิต ข้อคิด คติเตือนใจ จาก
หนังสือต่างๆ มากมาย รวมทั ้งที ่ท ่านได้แต่งเอง ตลอดจนหาภาพ
การ ์ต ูนน่าร ักๆ มาประกอบเพ ื ่อให ้ผ ู ้อ ่านได ้ร ับท ั ้งความร ู ้และความ
เพลินเพลิด  ท่านพระอาจารย์ฯ ต้องการให้หนังสือน่าอ่าน เหมาะสำหรับ
ทุกเพศ ทุกวัย เป็นส่ือธรรมะท่ีเข้าถึงได้ง่าย

อมตวลีได้มีการพิมพ์อย่างต่อเนื ่องหลายครั ้งตามศรัทธาของ
ญาติธรรม ท่านพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ได้ปรารถนาว่าต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและเนื้อหาให้ดีขึ้น เช่น การสะกด การวรรคข้อความ
หลังจุด หลังเครื่องหมายวงเล็บ การวรรคข้อความให้สวยงาม อ่านง่าย
การจัดรูปแบบบรรทดั การแปลเปน็ภาษาอังกฤษ การขยายความเพิม่เติม เช่น
“อโรคยา ...”  เป็นต้น  ข้าพเจ้าในฐานะผู้เรียบเรียงภาคภาษาอังกฤษ
จึงได้น้อมรับดำเนินการปรับปรุง โดยท่านพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
ได้เมตตากรุณาสละเวลาในการเร ียบเรียงเพิ ่มเติมและตรวจสอบแก้ไข
ด้วยตัวท่านเอง

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู ้ร่วมจัดพิมพ์  เจ้าของผลงานต่างๆ
ในหนังสือและผู ้อ่านทุกท่านที ่ช่วยทำให้หนังสือเล่มนี ้ได้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ทุกท่าน
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และเจริญในกุศลธรรม
ย่ิงๆ ข้ึนไป

กมลนัทธ์  ธรรมรักขิตกุล
ธันวาคม ๒๕๕๒



Preface of 2nd Edition
Verses of Eternal Truth is a lovely little book that Pra Ajarn

Prasong Paripunno did intend to publish for distributing to Thai and
foreign Buddhists. He has both collected sayings of the Buddha, proverbs,
and quotes from many books  including his own written mottos and
provided cartoon illustrations in order for the readers to gain both
knowledge and pleasure. Pra Ajarn Prasong wanted the book to be
enjoyable to read for children, teenagers and adults. It is aimed to be
easy to understand.

Verses of Eternal Truth has been published continuously due to
the Dhamma faithful. Pra Ajarn Prasong had mentioned the revision of
the book such as correcting spelling mistakes, spaces after the full-
stops and brackets (punctuations), spaces between words to look
more beautiful and easier to read, formatting the lines as well as giving
more English explanation of the translation from Thai to English — i.e.
“Being healthy is the great gain.” This also means that … etc. Thus,
I am the author of the English parts of the book accepted to undertake
the revision.  In this regard, Pra Ajarn Prasong kindly revised the book
by making additions and checking the contents of the book carefully by
himself.

Best wishes for those who have corporately published the book,
the owners of all the contents and every person helping make the book
useful both for himself and for others. May the Power of the Three
Jewels of Buddhism bless you with age, complexion, happiness, good
health, wisdom, and wealth and keep you safe from harm. And may
your merits grow, thus enriching your life with the kind of integrity
and joy.

Kamonnat Tamrackitkun
December 2009



๖

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ.

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาร ึ.

☯

Dhamma will protect those who practice.
ขุ.ชา.ทสก.๒๗/๒๙๐. ขุ.เถร.๒๖/๓๑๔. (J.27/290; Thag.26/314.)

Well-practiced Dhamma brings happiness.
สํ.ส.๑๕/๕๘. ขุ.สุ.๒๕/๓๖๐. (S.15/58; Sn.25/360.)

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้



๗

อรติ โลกนาสิกา.

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา.

Jealousy destroys the world.
ว.ว. (V.V.)

Loving-kindness makes a peaceful world.
ว.ว. (V.V.)

ความริษยา เป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก



๘

บิดา มารดา คือมิตรที่ดีที่สุด

 ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี

 ทำดีสักนิด ดีกว่าคิดจะทำ

Your parents are your best friends.
สํ.ส.๑๕/๕๐. (S.15/50.)

Doing a small good deed is better than
just thinking about one.

Gratitude is the sign of a noble.
พุทธพจน์ (Buddha)



อนตฺถชนโน โกโธ.

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.

น อนริยํ กริสฺสามิ.

๙

☺

Anger leads to destruction.
องฺ.สตฺตก.๒๓/๙๙. (A.23/99.)

Killing anger brings happiness.
  สํ.ส.๑๕/๕๗,๖๔. (S.15/57,64.)

 We must not commit evil.

ความโกรธ ก่อความพินาศ

ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข

เราจักไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม



๑๐

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ.

  ความรู้เรื่องของชีวิต
เป็นยอดของศาสตร์ทั้งหลาย

จงขยัน...อย่างฉลาด
Work hard and smart.

To know your body and mind
is the best of all knowledge.

Giving sustains friendship.
สํ.ส.๑๕/๑๓๖. (S.15/136.)

ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้



วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.

 การกระทำน่าเชื่อถือกว่าคำพูด
Actions speak louder than words.

๑๑

 

You can overcome suffering through diligent efforts.
ขุ.สุ.๒๕/๓๖๑. (Sn.25/361.)

คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร



๑๒

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.

ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ.

To conquer yourself is the greatest victory.
ขุ.ธ. ๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)

Among humankind,
a person who has trained himself well is the best.

ขุ.ธ.๒๕/๕๗  ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑  ขุ.จ.ู๓๐/๗๔. (Dh.25/57; Nd1 29/291; Nd2 30/74.)

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด



สุโข ปุญฺญสฺส อุจจโย.

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.

๑๓

True happiness is the result of
the accumulation of merits.

ขุ.ธ.๒๕/๓๐. (Dh.25-30.)

Wisdom is the brightest of all light.
(ส.ส.๑๕/๙)

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้



๑๔

อโรคยาปรมา ลาภา.

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ.

Being healthy is the great gain.
That also means that “Having no greed, no anger

and no lust for gain is the great gain.”
ม.ม.๑๓/๒๘๑. ขุ.ธ.๒๕/๔๒. (M.13/281; Dh.25/42.)

Those who utter harsh words
usually get into trouble.

ขุ.ชา.เอก.๒๗/๒๘. (J.27/28.)

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน



ยํ เว เสวติ ตาทิโส.

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม.

๑๕

Birds of a feather flock together.
ว.ว. (V.V.)

Bad companions bring suffering.
ขุ.ชา.นวก.๒๗/๒๖๕. (J.27/265.)

คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น

คบคนพาล นำทุกข์มาให้



๑๖

สุกรํ สาธุนา สาธุ.

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ.

It is easy for a good person to do good.
วิ.จุล.๗/๑๙๕. ขุ.อุ.๒๕/๑๖๗. (Vin.7/195; Ud.25/167.)

It is difficult for a bad person to do good.
วิ.จุล.๗/๑๙๕. ขุ.อุ.๒๕/๑๖๗. (Vin.7/195; Ud.25/167.)

ความดี อันคนดีทำง่าย

ความดี อันคนชั่วทำยาก



๑๗

ท่านอาจจะช้าได้
แต่เวลาจะไม่คอยท่าน

คนฉลาด ใช้ความผิดพลาดของผู้อื่นแก้ไขตนเอง
The wise learn from the mistakes of others’.

You may be slow,
but time will not wait for you.



ถ้าคุณอยากมีความสุข จงใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
If you want to be happy, do live for others.

คนฉลาดแต่เห็นแก่ตัว
คือคนชั่วที่เป็นภัยต่อสังคม

๑๘

☯

☺

A smart but selfish person
 is an evil that endangers society.



๑๙

พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยความรัก
พึงเอาชนะความชั่ว ด้วยความดี
พึงเอาชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงเอาชนะคนพูดพล่อย ด้วยคำสัตย์
Conquer anger with love.
Conquer evil with goodness.
Conquer greed with generosity.
Conquer liars with truth.

พุทธพจน์ (Buddha)



สองหัวดีกว่าหัวเดียว
Two heads are better than one.

ตัวความรู้นั้นเอง คืออำนาจ
Knowledge is power.

ฟรานซสิ  เบคอน (Francis Bacon)

๒๐



๒๑

คนชอบพูดปด หมดคนเชื่อถือ
แม้กล่าวคำซื่อ คนลือว่า “โม้”

คนส่วนมากเชื่อตา มากกว่าเชื่อหู
Most men trust their eyes

more than their ears.

lf we tell lies once, people will not trust us
even when we speak the truth.



 จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
Be content with what you have.

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Try to understand others’ feelings.

งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข
ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน

๒๒

☺

Work is life; life is work.
Happiness comes from work.

Do enjoy you work and be cheerful
while working.

 panyananta.



๒๓

การสร้างศัตรูน้ันง่ายกว่าการสร้างมิตร

ในสงคราม ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชนะ
แท้จริงไม่มีผู้ชนะ ทุกฝ่ายล้วนเป็นผู้แพ้

It is easier to make enemies
than to make friends.

In war, there are no winners, but only losers--
no matter who claims to be the victor.



ก่อนจะเดินได้ต้องรู้จักคลานมาก่อน

 วันพรุ่งนี้จะไม่มาถึง สำหรับผู้ผัดวันประกันพรุ่ง
Tomorrow never comes for those who procrastinate.

๒๔

 หอคอยที่สูงสุด เริ่มต้นจากพื้นดิน
The highest tower starts from the ground.

อย่าทำอะไร ครึ่งๆ กลางๆ
Never leave things half-done.

Before you can walk, you must learn
how to crawl.



๒๕

  ได้ติดตามคนดี ก็ย่อมได้เรียนรู้ความดี

มีชีวิตอยู่อย่างไร้เป้าหมาย
เหมือนเดินเรือไร้เข็มทิศ

เริ่มต้นดี เหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
Well-begun is half-done.

By accompanying a good person,
you will learn to be good.

Living without an aim is like
sailing without a compass.



การยิ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์
ให้แก่ตนเอง โดยไม่ต้องใช้เงิน

ความสุขทั้งมวล ล้วนอยู่ที่ใจ
มัวหานอกกาย ตายก็ไม่เจอ

๒๖

☺

Smiling is a free way to increase your charm
without using any money.

All happiness is in the mind.
Why do you seek it outside?

kritsilpe.



๒๗

ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

โอกาสยิ่งใหญ่ที่จะช่วยผู้อื่นนั้น แทบไม่มีผ่านมา
แต่โอกาสเล็กๆ ที่จะช่วย มีรอบตัวเราทุกวัน

Goodness is not on sale.
If you want it, you must cultivate it.

Great opportunities to help others seldom come,
but the small ones surround us every day.



มีความเพียร  ทุกอย่างก็เป็นไปได้
With effort, everything is possible.

บริการเขาเหมือนที่เราต้องการ
     Treat others the way you want to be treated.

 ไม่มีอะไรได้มา โดยไม่สูญเสียอะไรไป
No pain, no gain.

๒๘



๒๙

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ.

☯

No other happiness is beyond peace.
ขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)

A well-trained mind brings happiness.
                                   ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)

จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี



สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.

ททมาโน ปิโย โหติ.

๓๐

☺☺☺☺☺

A giver is always beloved.
องฺ.ปญฺจกฺ ๒๒/๔๔ (A.22/44)

The gift of Dhamma excels all other gifts.
ขุ.ธ.๒๕/๖๓ (Dh.25/63)

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง



๓๑

อตฺตนา โจทยตฺตานํ.

Teach yourself.
ขุ.ธ.๒๕/๖๖. (Dh.25/66.)

จงเตือนตนด้วยตนเอง

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก.

Non-violence brings happiness.
วิ.มหา.๔/๖. ขุ.อุ.๒๕/๘๖. (Vin. 4/6; Ud.25/86.)

ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก

การหัวเราะเป็นยาบำรุงจิตใจขนานเอก
Laughting is the best medicine for the heart.



การสังเกต เป็นครูที่ดีที่สุด
Observation is the best teacher.

 ทุกสิ่งซื้อหาได้ ยกเว้นเวลา
Everything can be bought except time.

เมื่อเริ่มต้นไม่สำเร็จ
จงพยายาม และพยายามต่อไป

๓๒

If at first you don’t succeed, try and try again.



๓๓

คนโง่ รู้ตัวว่าโง่ ยังมีทางเป็นบัณฑิตได้
A fool who knows that he is fool is able to be wise.

ความรัก คือ การสามารถมองข้าม
ความผิดของผู้อื่น และค้นพบความงามในใจเขา

☯

Love is the ability to see beyond
the faults of others’

and to discover
the beauty of their hearts.



คนอ่อนแอไม่เคยให้อภัย
การรู้จักให้อภัย เป็นคุณลักษณะของคนเข้มแข็ง

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว
ความเขลาทำให้คนจองหอง

๓๔

Knowledge makes one humble.
Stupidity makes one arrogant.

The weak never forgive.
Forgiveness is a mark of the strong.

มหาตมะ คานธี  (Mahatma Gandhi)



๓๕

ธมฺมํ จเร สุจริตํ.

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.☺

Let a man do good for the sake of goodness.
ขุ.ธ.๒๕/๓๘. ขุ.อุ.๒๕/๓๖๖. (Dh.25/38; Ud. 25/366.)

Nirvana is the highest bliss.
ม.ม.๑๓/๒๑๘. ขุ.ธ.๒๕/๔๒. (M.13/281;Dh.25/42.)

พึงประพฤติธรรมให้สุจริต

นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง



สพฺพปาปสฺส อกรณํ    กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ       เอตํ พุทฺธานสาสนํ.

พุทธ(ขุ.ธ.๒๕/๓๙.) (Buddha)Dh.25/39.

๓๖

ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

Never do evil, do good
and purify the mind.

These are the Lord Buddhas’ teachings.



๓๗

Close both ears and close both eyes.
Close your mouth and focus on your mind.

Close both ears and close both eyes.
Close your mouth and relax your mind.

ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง
ปิดปากเสียบ้าง แล้วมานั่งดูใจ
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง

ปิดปากเสียบ้าง นั่งนอนสบาย

☺



ยาทิสํ วปเต พีชํ     ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ   ปาปการี จ ปาปกํ.

One reaps what one sows.
Those who do good receive good,

and those who do evil, do good receive evil.
พุทธ(สํ.ส. ๑๕/๓๓๓.) Buddha (S.15/333.)

๓๘

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี
ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว



๓๙

สุวิชาโน ภวํ โหติ.

 กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา.

 People who gain knowledge always make progress.
    ขุ.สุ.๒๕/๓๔๖. (Sn.25/346.)

Time consumes all beings as well as itself.
ขุ.ชา.ทุก.๒๗/๙๕. (J.27/95.)

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวมันเอง



ไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย

Don’t worry about things
that have not happened yet.

ม.อุป.๑๔/๓๔๘. (M.14/348.)

๔๐

Do not dwell on the past with grief.
ม.อุป.๑๔/๓๔๘. (M.14/348.)

ไม่ควรกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึง

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย.

นปฺปฏิกงฺเข  อนาคตํ.



๔๑

ทำสิ่งใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง
สิ่งที่ทำแล้วนั้นดี

ทำสิ่งใดแล้วร้อนใจภายหลัง
สิ่งที่ทำแล้วนั้นไม่ดี

A good deed never causes regret.

A bad deed always causes regret.
สํ.ส.๑๕/๘๑. ขุ.ธ. ๒๕/๒๓. (S.15/81; Dh.25/23.)

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ  ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ.

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ  ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ.



นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต.

 จะทำให้ผู้อื่นสงบปากคำ ตนเองก็ต้องเงียบด้วย
  To make others silent, you have to be silent too.

๔๒

 ไม่มีใครแก่เกินเรียน
 No one is never too old to learn.

คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
There is no one in the world
who has not been gossiped.

ขุ.ธ.๒๕/๔๕. (Dh.25/45.)



๔๓

     รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ํ ลวณํ โลณตํ ยถา.

  อตฺตนาว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ.

ตั้งตนไว้ในความดี พึงรักษาความดีของตนไว้
ดั่งเกลือรักษาความเค็ม

Safeguard your virtue against decline,
 just as salt never loses its saltiness.

ส.ส. (S.S.)

ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง
You are stained by your own evil deeds.

ขุ.ธ.๒๕/๓๗ ขุ.มหา.๒๙/๓๗. (Dh.25/37, Nd1 29/37.)



ไม่มีใครชอบถูกนินทา
 แต่คนบางคนก็ชอบที่จะนินทา

คนอาจสงสัยในสิ่งที่ท่านพูด
แต่เขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านทำ

๔๔

People may doubt what you said,
but they will believe what you did.

Nobody likes being gossiped,
but some people enjoy gossiping.



๔๕

 จงคิดเหมือนปราชญ์
แต่แสดงออกเหมือนสามัญชน

Reading yourself is the best.
Selecting the good ones is better.
But reading yourself is the best.

                                 Pra Prasong Paripunno

การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ด ี
การเลือกอ่านหนังสือดีๆ ดีกว่า

การอ่านตัวเองดีที่สุด

Think like a wise man,
but express yourself like an ordinary one.



  การทำงานหลายอย่างให้เสร็จ
ในเวลาอันสั้น ก็คือการทำทีละอย่าง

 ความสันโดษคือ ความรวย
ความฟุ่มเฟือยคือ ความจน

๔๖

 “ฉันทำไม่ได้” คือข้อความที่น่าเศร้าในทุกภาษา
“I can’t” are sad words in every language.

The shortest way to finish many things
is to do only one thing at a time.

Contentment is wealth; luxury is poverty.



๔๗

ผู้ขันอาสาเพียงหนึ่งคน
ย่อมดีกว่าผู้ที่ถูกบังคับสิบคน

 ความโง่ไม่ฆ่าท่าน แต่จะทำให้ท่านลำบาก

One volunteer is better than
ten people who are forced.

Stupidity won’t kill you,
but it will bring you trouble.



ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด
บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหว

 เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น

ปัญหาก็คือ โอกาสที่คุณจะได้ทำงานให้ดีที่สุด

๔๘

A problem is an opportunity for you
to do your work as best you can.

Just as a mountain is not shaken by the wind,
so do the wise remain unmoved

by gossip or praise.



๔๙

  ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์
ความสุขย่อมติดตามตัวเขา เหมือนเงาติดตามตน

อยู่อย่างเรียบง่าย เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Simple living is the best.

เวลาและวารี มิยินดีจะคอยใคร
เรือเมล์และรถไฟ ก็ต้องไปตามเวลา
Time and tide wait for no man.

Ships and trains leave at departure time.

Happiness follows a person who speaks
or acts with a pure mind--

like his shadow that never leaves him.



 ในแกะทุกฝูงย่อมมีแกะดำ
There is a black sheep in every flock.

๕๐

Suffering follows a person who speaks
or acts with a wicked mind--

like a wheel that follows the hoofs of an ox.

ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว
ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา
เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค



๕๑

  จะซ่อนกาย ในกลีบเมฆ บนเวหา
ซ่อนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย
จะซ่อนตัว ตามหุบเขา ลำเนาไพร
ณ ที่ใด จะพ้นตาย นั้นไม่มี

Neither in the sky, in the mid ocean,
nor in the clefts of the rock,

nowhere in the world is found a place,
where one will not be overcome by death.

ธรรมภาษติ (Dhamma)



ไม่มีประโยชน์ที่จะไปโทษกระจกเงา
ถ้าหากหน้าคุณเองบิดเบี้ยว

คนได้กลายมาเป็นเครื่องมือ
ของเครื่องมือที่พวกเขาคิดขึ้น

๕๒

It is no use to blame the mirror
if your face is awry.

นิโคไล โกกอล (Nikolai Gogol)

Men have become the tools of their tools.
เฮนรี ่เดวดิ ธอโร ่(Henry David Thoreau)



๕๓

ถ้าปราศจากความนับถือกันและกัน
ความรักก็ไม่ยืนยาว

ความโลภทำให้เรามองเห็นเฉพาะด้านดี
ของสิ่งที่เราต้องการ

รักแท้ซื้อขายกันไม่ได้
True love can neither be

bought nor sold.

☺

Greed makes us see only the good side
of the things we want.

Without mutual respect, love cannot last.



บางครั้ง การตั้งใจทำอะไร ก็ไม่สำคัญเท่า
การตั้งใจที่จะไม่ทำบางสิ่ง

ภาษาเป็นอาภรณ์แห่งความคิด
Language is the ornament of thought.

ความขัดสน จะพิสูจน์ว่าใครเป็นมิตรแท้
Poverty proves true friends.

๕๔

☯

Sometimes the intention to do
is not as important as
the intention not to do.



ผู้ประสบความสำเร็จ คือ
ผู้กล้าเผชิญความผิดหวังด้วยอารมณ์ขัน

ความสำเร็จย่อมบำเรอแก่คนใจเด็ด
ท้อใจทำไม ?

๕๕

A successful man is a person who dares face
disappointment with humor.

Success comes to the ambitious.
Why are you discouraged?



A truly wise man
 watches a chess game in silence.

น้ำตาจะให้แค่ความเห็นใจ
แต่หยาดเหงื่อจะให้ความสำเร็จ

๕๖

☺

Tears are for sympathy;
sweat is for success.

ผู้เป็นยอดคนแท้จริงนั้น
ดูเกมหมากรุกด้วยความเงียบ



รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย
United we stand; divided we fall.

 เมื่อท่านหัวเราะ โลกจะหัวเราะกับท่าน
แต่ถ้าท่านร้องไห้ ท่านจะร้องไห้คนเดียว

 การควบคุมตนเอง
คือ ความกล้าหาญอีกแบบหนึ่ง

๕๗

Self control is a kind of courage.

When you laugh, the world’ll laugh with you.
But when you cry, you’ll cry alone.

☺

☺



 การทำเวลาให้สูญไป  ก็คือการปล้นตัวเอง
Wasting your time is like robbing yourself.

ทุกเส้นใยของทองมีค่าฉันใด
ทุกเวลานาทีก็มีค่าฉันนั้น

 ได้ง่ายก็เสียง่าย
Easy come, easy go.

๕๘

As every thread of gold is valuable,
so is every moment of time.



เพื่อน คือ ของขวัญที่คุณให้กับตัวเอง
A friend is a gift you give to yourself.

คนพูดเก่ง ย่อมมิอาจเทียบเท่าคนฟังเก่ง
A good talker is not as good as a good listener.

๕๙



ชีวิตจะได้รับบทเรียนที่มีค่าที่สุด
ท่ามกลางความทุกข์ยาก

ประสบการณ์ คือมารดาแห่งความรู้
Experience is the mother of knowledge.

๖๐

A person learns his most valuable lesson
through hardship.

เมื่อมีชีวิตย่อมมีหวัง
Where there is life, there is hope.



๖๑

ศิลปะของการเป็นคนฉลาดก็คือ
ศิลปะในการรู้จักว่าควรจะมองข้ามอะไรบ้าง

นกที่ตื่นแต่เช้า
ย่อมมีโอกาสจับหนอนได้ก่อน

The early bird catches the worm.

The art of being wise is the art of
knowing what to overlook.

วิลเลีย่ม เจมส ์(William James)



ผู้ประมาท ถึงมีชีวิตอยู่
ก็เหมือนคนตายแล้ว

แม้แต่ศัตรู ก็เป็นครูเราได้
Learn even from an enemy.

ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
Recklessness is the way to death.

ขุ.ธ.๒๕/๑๘ ขุ.ชา.ตึส. ๒๗/๕๒๔.(Dh.25/18. J.27/524)

๖๒

A reckless person, though he is still alive
is like a dead person.



๖๓

ถ้าให้คนตาบอดนำทางกัน
ก็ย่อมมีแต่จะพากันไปตกหลุม

ไม่มีใครตาบอดเท่าคนที่ไม่เปิดตามอง
There is none so blind as those who refuse to see.

โจนาทาน สวิฟต์ (Jonathan Swift)

 ยิ่งมีปัญญา ยิ่งถ่อมตน
The wiser you are, the more humble you will be.

If the blind lead the blind, both may fall.



เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
A friend in need is a friend indeed.

วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาอยู่ด้วย
เปรียบเหมือนคนพิการ

ศาสนาที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วย
เปรียบเหมือนคนตาบอด

๖๔

☺

Science without religion is lame.
Religion without science is blind.

อัลเบริต์ ไอนสไตน์ (Albert Einstien)

☯



มธุวา มญฺญตี พาโล   ยาว ปาปํ น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ   อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ.

พุทฺธ (ขุ.ธ.๒๕/๒๔.) Bhuddha (Dh.25/24.)

๖๕

ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล
คนเขลายังเข้าใจว่า รสหวาน ไม่มี

แต่บาปให้ผลเม่ือใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เม่ือน้ัน

As long as an evil deed does not bear fruit,
the fools imagine it as sweet.

But when it bears fruit,
then they will experience suffering.



๖๖

อิสรภาพที่ปราศจากความรับผิดชอบ
ก็เหมือนกับเด็กที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
Freedom without responsibility

is like a child without a guardian.

ถ้าหากผมจะได้เคยค้นพบอะไรที่มีคุณค่า
มันก็เนื่องมาจากความเอาใจใส่อย่างอดทน

มากกว่าความสามารถด้านอื่นใด
If I have ever made any valuable discoveries,
it has been owing more to patient attention

than to any other talent.
ไอแซค นิวตนั (Isaac Newton)



๖๗

ความรักนั้นคือการให้ ด้วยใจไม่มีตัณหา
ผู้ให้ย่อมสุขอุรา ผู้รับซึ้งค่าน้ำใจ
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ประจักษ์คุณค่ายิ่งใหญ่
การให้การรับจับใจ สดใสอิ่มในวิญญา

Love is to give.
To give is to be loved.

To be loved is to be great.
Pavita, 1985

☺



คนที่ไม่รู้จักอ่านหนังสือดีๆ
ไม่ได้มีข้อได้เปรียบคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่อย่างใด

คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

๖๘

The man who does not read good books
has no advantage over the man who can’t read them.

มารค์ ทเวน (Mark Twain)

Think of every word you say,
but don’t say every word you think.

☺



การอ่านจำเป็นสำหรับจิตใจ
เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย

จำเป็นสำหรับร่างกาย

 วิธีพิชิตศัตรูที่ดีที่สุดก็คือ การผูกมิตรกับเขา

๖๙

☯

Reading is to the mind
while exercise is to the body.

ริชาร์ด สตีล (Richard Steele)

The best way to conquer your enemies
is to make friends with them.



๗๐

คนฉลาดไม่นั่งและร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป
แต่จะหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง

 พี่น้องคือเพื่อนที่ธรรมชาติให้มา
A brother or sister is a friend given by nature.

วันนี้จะดีแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรในวันนี้

Your day is as good as you make it.

Wise men never sit and wait for their loss
but cheerily seek how to improve their situation.

วิลเลียม เชคเสปียร์ (William Shakespeare)



๗๑

ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดที่อายุ
  แต่วัดที่ความคิด และความรับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน
แต่ไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าเสมอไป

Change is certain
but it does not always mean progress.

Maturity is not based on age,
  but on thought and responsibility.

NiKritsilpe.



  สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม
  คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย

คนรู้สึกว้าเหว่ เพราะพวกเขาชอบสร้างกำแพง
แทนที่จะสร้างสะพาน

๗๒

Two men look out through the same bars:
one sees the mud; the other sees the stars.

People feel lonely because they build walls
instead of bridges.

 โจเซฟ เอฟ นิวตัน (Joseph F. Newton)




