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慈悲行願
Kind Behavior and Compassionate 

Vows
ความเห็นอกเห็นใจและการต้ังจิตอธิษฐาน

1
為為善惡在一念間，修修福慧於方

寸中。

Doing good or doing bad is determined in one 

thought, blessings and wisdom are cultivated 

through one's mind.

การตดัสินใจท าดีหรือไม่ดีนั้นใชเ้วลาเพียงชัว่ขณะจิต การสร้างกุศล
และปัญญาถูกปลูกฝังไดภ้ายในจิตใจ

2
星星之火足以燎原，小小善願能救

世界。
A single spark can start a prairie fire, a tiny bit 

of good intention can save the world.

สะเก็ดไฟแมเ้พียงนิด ก็สามารถท าให้ไฟติดได ้ความปรารถนาดีแม้
เพียงนอ้ย ก็อาจช่วยกอบกูโ้ลกได้

3
天地有作育大德，我豈無慈悲宏

願。

Heaven and earth support all sentient beings 

without condition, should I not share the same 

compassionate vows?

ฟ้าดินยงัมีพระคุณต่อสรรพส่ิง(มหาศาลอยา่งไม่มีเง่ือนไข) แลว้ไฉน
ฉนัจะไม่มีปณิธานแห่งความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น

4
救度眾生是提起，不住著相是放

下。

Take on your responsibiltiy by delivering all 

sentient beings, let go of your attachment by not 

abiding in any form.

ยดึถือความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสรรพสตัว ์แต่ขจดัความยดึติด
โดยการไม่คิดยดึมัน่กบัรูปลกัษณ์ใด ๆ

5
漫天紅塵心勿染，遍地荊棘杖竹

行。

Do not be corrupted by worldly vexations that 

surround one like dust, do not be deterred by a 

path beset with difficulties.

อย่าปล่อยให้จิตใจแปดเป้ือนด้วยกเิลสที่รายล้อม

 และอยา่ยอมหยดุย ั้งเพียงเพราะเส้นทางนั้นเตม็ไปดว้ยขวากหนาม
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6
慈悲必春風化雨，智慧當日光普

照。

Compassion brings blessings like a spring 

breeze; wisdom shines like the warm summer 

sun.

ความเมตตากรุณาเป็นดั่งสายลมฝนในฤดใูบไมผ้ลิ

 สตปัิญญาสอ่งแสงเหมอืนดวงอาทติยฤ์ดรูอ้นอันอบอุน่

7
悲善拔苦慈予樂，智火滅罪慧斷

惑。

Kindness and compassion eliminate suffering 

and bring forth joy, wisdom eliminates wrongs 

and dispels false views.

ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจขับไลค่วามทกุขแ์ละน ามาซึง่ความสขุ   

สว่นสตปัิญญานัน้ยตุอิกศุลกรรมและเสน้ทางทีผ่ดิ

8
有大智慧有大願，無量福德無量

壽。
Cultivate great wisdom and great vows and one 

shall gain infinite blessings and infinite life.

การมีปัญญาอนัดีเลิศและปณิธานอนัยิง่ใหญ่ เหมือนกบัการไดรั้บพร
และการมีชีวิตซ่ึงไม่มีท่ีส้ินสุด

9
若見心中如來藏，三界火宅化紅

蓮。

When one sees one's own Buddha nature, the 

burning house that is our world turns into 

blooming lotus flowers.

เมือ่เห็นพทุธภาวะในใจ (หรอืตถาคตครรภ ์คอื ความเป็นพระพทุธเจา้ทีม่อียู่

ในทกุคน)   แมภ้พ ๓ (กามภมู ิรูปภมู ิอรูปภมู)ิ ซึง่ถกูเผาไหม ้ยอ่มกลายเป็น

บงกชเพลงิ (หรอืบัวสแีดงสญัลักษณ์แทนความบรสิทุธิเ์ย็นทา่มกลางโคลน

ตม)

(แมม้เีรือ่งราวทีท่ าใหใ้จลกุเป็นไฟ แตเ่มือ่ใจเราพบตถาคตครรภ ์ปัญหา

ทัง้หลายกลับดับสลายหายไป พาใจใหส้งบร่มเย็นเหมอืนดอกบัว)

10 應無所住而生其心，是入慈悲門。
Let your mind function freely, without abiding 

anywhere or in anything – this is entering the 

gate of kindness and compassion.

ปลอ่ยใหใ้จเป็นอสิระ ไมจ่ดจอ่อยูก่ับทีใ่ดหรอืสิง่ใด อสิรภาพนีจ้ะ

น าไปสูป่ระตแูหง่ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา

11 道心之中有施無畏。
In one's resolve to pursue the Path lies the 

giving of fearlessness.

อุดมการณ์ของนกัปฏิบติั ควรมีใจท่ีแน่วแน่และไร้ซ่ึงความกลวั  
พร้อมปลอบประโลมใจ(ผูอ่ื้นให้กลา้หาญ)



中文繁體 英文版 泰文版

聖嚴法師108自在語(第三集)
108 Adages of Wisdom, Part 

III
108 สุภาษติแห่งปัญญา ตอนที่สาม

12 放下萬緣時，眾生一肩挑。
When one puts down all self-centered 

concerns, one can lift up the world.
ปล่อยวางพนัธะนบัหม่ืนท่ีมีอยู ่เหมือนยกภูเขาออกจากอก

13 安寧身心靈，安定家與業。
As you settle your body and mind, you are well 

on your way to settle your family and career as 

well.

ขณะท่ีคุณควบคุมร่างกายและจิตใจให้สงบน่ิงได ้คุณยอ่มบริหาร
จดัการครอบครัวและการงานไดอ้ยา่งราบร่ืนเช่นกนั

14
南山老松早已衰老，北斗壽星尚甚

年輕。

The ancient pine tree may be hundreds of years 

old, yet what is hundreds of years compared to 

the age of the stars in the sky?

ตน้สนโบราณอาจเก่าแก่ไดก้วา่หลายร้อยปี แต่อายเุท่าน้ีจะมี
ความหมายอะไร หากเทียบกบัอายขุยัของหมู่ดาวบนทอ้งฟ้า

15
神龍潛藏深潭大澤，猛虎高臥危崖

險窟。

The mighty dragon travels in deep seas and 

vast swamps, the vigorous tiger rests near high 

cliffs and perilous caves, the able thrive in 

adversities.

มงักรเทพท่ีสถิตในทะเลลึกและหนองน ้าอนักวา้งใหญ่ พญาเสืออาศยั
อยูใ่กลห้นา้ผาสูงและถ ้าท่ีเตม็ไปดว้ย
อนัตราย
 

(ผูย้ิง่ใหญ่ยอ่มเติบโตจากความยากล าบาก)

16
佛法無他，只有壹味，自利利人的

解脫味也。

The Buddhadharma is but one flavor - the flavor 

of liberation through benefiting oneself and 

others.

พทุธธรรมไม่มีความหมายเป็นอ่ืน หากแต่มีเพียงรสเดียว คือวิมุตติรส 
(รสแห่งการหลุดพน้) จากการกระท าประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น

17 常念觀音菩薩，心安就有平安。
Recite often the name of Guan Yin, Bodhisattva 

Avalokitesavara, and you will find your way to a 

peaceful mind, a peaceful life.

ท่องพระนามเจา้แม่กวนอิม หรือพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรอยูเ่ป็น
นิตย ์  ยงัจิตให้สงบ  แลว้คุณจะไดพ้บกบัชีวิตอนัสงบสุข
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18

朝山禮拜來修行，祈福消災願易

成；口唱耳聽心恭敬，三步一拜向

前行；身心舒暢好感應，業消障除

福慧增。

Go on a pilgrimage to improve your practice, 

prayers will be answered and vows will be 

fulfilled; be respectful, listen intently and sing 

wholeheartedly, prostrate yourself after every 

three steps; your body and mind will feel 

refreshed, karmic obstructions will be removed 

while blessings and wisdom increase.

ไปแสวงบญุบนเขา กราบไหวพ้ระ ปฏบิัต ิ

ธรรม

 

ขอพร  สะเดาะเคราะห ์ใหค้ าอธษิฐานส าเร็จราบรืน่

  

สวดดว้ยปาก ฟังดว้ยห ูเคารพดว้ยจติศรั

ทธา

 

เดนิ ๓ กา้ว หมอบกราบ ๑ ครัง้ ปฏบิัตเิชน่นี้ไปขา้งหนา้ (อยา่งไมล่ดละมุง่สู่

ยอด

เขา)

 

19

一鉢乞食千家飯，孤僧杖竹萬里

遊；隨緣應化莫擁有，緣畢放身撒

兩手。

Carrying a bowl filled with alms from a thousand 

households, I am a lone monk with a bamboo 

cane who has travelled ten thousand miles; 

knowing that all comes and goes according to 

causes and conditions, when causes and 

conditions dissipate I let go of what's in both 

hands.

การถอืบาตรใบหนึง่ทีไ่ดรั้บบณิฑบาตจากพันครัวเรอืน อาตมาผู ้

เดนิทางเป็นหมืน่ไมลด์ว้ยไมเ้ทา้ไมไ้ผเ่พยีง

ล าพัง

 

รูว้า่ทกุอยา่งมกีารพบและการพรากเป็นไปตามเหตปัุจจัย  เมือ่

เหตปัุจจัยลดลงทลีะ

นอ้ย

 

อาตมาก็สามารถปลอ่ยวางสิง่ทีอ่ยูใ่นมอืทัง้สองได ้

20

放下不等放棄，是為脫困，是為提

起；要能放下才能提起，提放自如

是自在人。

Letting go is not giving up, rather it helps one 

take on new challenges. One cannot take on 

anything without first letting go. One who can 

take on and let go of anything in peace is truly 

free.

การปลอ่ยวางไมใ่ชก่ารยอมแพ ้แตก่ลบัชว่ยใหรั้บมอืกับความทา้

ทาย(ใหม ่ๆ)

ได ้

 

ผูค้นไมส่ามารถท าอะไรไดเ้ลย  หากไมย่อมละทิง้กอ่น ผูท้ี่

สามารถถอืและปลอ่ยทกุสิง่ไดต้ามใจนัน้นับเป็นอสิรชนอยา่ง

แทจ้รงิ

人間智慧 Wisdom of The World  ป ญญาในการใชชี้วิตบนโลก

21
遇事正面解讀逆向思考，成事確立

方向鍥而不捨。

Interpret everything positively, consider 

everything from a different angle, and do not 

falter in pursuing one's goals.

ตคีวามเรือ่งทีเ่ผชญิไปในทางทีด่ ีมองมมุกลับ พจิารณาจากทัศนคตทิี่

แตกตา่ง และมุง่มั่นเบนเข็มสูพ่กิัดแหง่ความส าเร็จอยา่งไมล่ดละ

22
路遇懸崖峭壁走過去，巧過人間仙

境莫逗留。

Don't be deterred by life's trials and tribulations, 

don't be corrupted by worldly pleasures and 

indulgence.

เม่ือเจอไหล่เขาหนา้ผาสูง จงมุ่งหนา้เดินต่อไป
เม่ือพบทิวทศัน์ดัง่เมืองฟ้า จงอยา่หยดุและอยา่เถลไถล (นอกลู่นอก
ทาง)
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23
權勢財富屬社會共享，禍福苦樂乃

各人因緣。

Share your power and wealth with all, but treat 

your joys and suffering as causes and 

conditions of your own.

อ านาจทรัพยสิ์นเป็นสมบติัผลดักนัชม
แต่บาปบุญ ทุกขสุ์ข
สม
 
เป็นปัจจยัและเหตุของปัจเจกชน

24
誘以名利權位不動心，陷於千軍萬

馬無所懼。

When one is not tempted by money, power and 

fame, one has nothing to fear even when facing 

an army.

เม่ือบุคคลใดไม่หวัน่ไหว แมถู้กล่อลวงดว้ยเงินตรา อ านาจ และ
ช่ือเสียง
บุคคลนั้นไม่มีส่ิงใดตอ้งสะพรึงกลวั แมจ้ะเผชิญหนา้ตกอยูใ่นวงลอ้ม
ของกองทพัทหารมา้นนัหม่ืนพนั

25
天不錯地不錯是心錯，他有理你有

理我沒理。

When you are tempted to blame the 

environment, first look inward at your mind; 

when you are tempted to fault others, first 

reflect upon yourself.

ฟ้าไมผ่ดิ ดนิไมผ่ดิ ผดิที่

ใจ

 

เขามเีหตผุล คณุก็มเีหตผุล แตเ่ป็นฉันทีไ่มม่เีหตผุลเอง (เขาไมผ่ดิ คณุไมผ่ดิ

 ฉันยอมรับผดิเอง)

 (เมือ่คณุคดิจะโทษฟ้าโทษดนิ หรอื สิง่แวดลอ้ม ขอใหม้องเขา้ไปในใจของ

คณุกอ่น  และเมือ่คดิจะตเิดยีนผูอ้ ืน่ จงไตร่ตรองตัวเองกอ่น)

26
莫怨孝子賢孫何其少，但問養育兒

女怎麼教。

Ask not why one has so few good sons and filial 

grandsons, ask how one has brought up one's 

offsprings.

อยา่บ่นวา่ ลูกหลานท่ีกตญัญูท าไมจึงนอ้ยนกั
แต่ควรซกัถามวา่ เล้ียงดูลูกหลานอยา่งไรท่ีผา่นมา

27
學問的領域重在研究，經驗的範疇

則為實踐。
Research is key to scholarly pursuits; practice is 

key to genuine experience.

การวิจยัเป็นกุญแจส าคญัในการแสวงหาความรู้ทางวิชาการ
การลงมือปฏิบติังานเป็นกุญแจส าคญัในการไดป้ระสบการณ์ท่ีแทจ้ริง

28
漫漫長夜無夢春宵短，茫茫苦海有

船彼岸近。

The dark and long nights are easy to pass with 

dreamless sleep, the other shore across the sea 

of suffering is easy to reach with the Dharma as 

your boat.

ราตรีท่ีมืดมิดและยาวนานจะผา่นไปอยา่งง่ายดายดว้ยการนอนโดยไร้
ความฝัน
ทะเลแห่งความทุกขย์ากนั้น จะขา้มผา่นไปถึงฝ่ังไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ย
ธรรมนาวา(เรือแห่งธรรม)
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29
倚般若杵碎萬千障礙，運福德斧建

人間淨土。
Wisdom will help us overcome all obstacles, 

virtues will help us build a pure land on earth.

สตปัิญญาชว่ยใหผ้า่นพน้อปุสรรคนับหมืน่พัน สว่นความดนัีน้ชว่ยสรา้งสรรค์

ดนิแดนสขุาวดบีนโลกนี้

30
駕行般若船苦海普渡，常登涅槃山

心性不動。

Command the ship of prajna, wisdom, and help 

those on the sea of suffering; climb the 

mountain of nirvana and keep one's mind 

unperturbed.

คุมหางเสือเรือแห่งปัญญา  เพ่ือฟันฝ่าทะเลแห่งทุกข์
หมัน่ไต่ภูเขาพระนิพพาน  ดว้ยดวงมานท่ีมุ่งมัน่ไม่หวัน่ไหว

31
河山猶在，景物遷移；日月長運，

人事全非。
As time goes by, one sees that nothing escapes 

the law of impermanence.

แมทิ้วทศัน์จะผนัผา่น แม่น ้าล  าธารก็ยงัตระหง่านอยู่
เช่นนั้น
 
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ก็ยงัคงโคจรปกติเช่นทุกวนั
 เร่ืองราวต่าง ๆ นั้นลว้นไม่จีรังย ัง่ยนื

32
天上人間樂與苦，自心造作自身

受。
Happiness and suffering are both created by 

one's own mind.

ความสขุและความทกุขไ์มว่า่บนโลกหรอืบนสวรรค ์ เกดิจากใจของตน และ

เป็นสิง่ทีก่ายตอ้งรับไวเ้อง

33
青山綠水廣長舌，鳥語花香說妙

法。

The green mountains and bubbling streams, the 

chirping birds and fragrant flowers – everything 

around you can be an eloquent Dharma teacher 

if you know where to look.

ภเูขาเขยีวขจแีละล าธาร เสยีงนกรอ้งและดอกไมห้อม ทกุสิง่รอบตัวลว้นสอน

ธรรมะอันประเสรฐิได ้

34
教育為千秋大業，賢能乃百代楷

模。

Education is an undertaking that will have 

impact for a thousand years, morality is a 

lodestar that will shine for a hundred 

generations.

การศึกษามีอิทธิพลไปอีกพนัปี
คุณสมบติัของสตับุรุษ (ผูน่้าเล่ือมใส เพรียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม
และความสามารถ) เป็นแม่แบบท่ีเปล่งประกายไปอีกหลายร้อยรุ่น
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35
水深千丈終見底，山高萬里海中

昇。

Even the deepest ocean is not bottomless, even 

the tallest mountain has a base, everything 

great starts small.

แมแ้ต่มหาสมุทรท่ีลึกสุดเป็นพนัศอก ก็ไม่ใช่ไร้พ้ืนมหาสมุทร
แมก้ระทัง่ภูเขาท่ีสูงสุดนบัหม่ืนล้ี ก็ยงัมีรากฐานมาจากใตท้อ้งทะเล
(ทุกส่ิงลว้นมีรากฐาน)

36
雲門日日是好日，行腳步步履芳

草。
For a Buddhist, every day is a good day, 

everywhere is a good place.

ส าหรับผูป้ฏบิตัติามหลกัเซนยฺวนิเหมนื ทกุวนัยอ่มเป็นวนัทีด่ ีทกุ

กา้วยา่งลว้นอบอวลไปดว้ยกลิน่อายของหมูห่ญา้

37
世間本無垢與淨，祇緣自起分別

心。
The difference between "pure" and "impure" 

only exists in a discriminating mind.

เดมิทบีนโลกไมม่สีกปรกหรอืบรสิทุธิ ์แตเ่ป็นเพราะใจตา่งหากที่

แบง่แยก

38
夕陽西下明天見，旭日東昇近黃

昏。

When the sun sets, remember that it will rise 

again tomorrow; when the sun rises, remember 

that the sunset is not far behind.

เมือ่พระอาทติยต์กในทางทศิตะวนัตก จ าไวว้า่มันจะขึน้อกีในวนั

พรุง่นี้  และเมือ่พระอาทติยข์ ึน้ทางทศิตะวนัออก จงจ าไวว้า่พระ

อาทติยจ์ะลบัฟ้าในอกีไมน่าน

39
戲外看戲忘了戲，夢中作夢不知

夢。

Those watching a play often forget it is only a 

play, those dreaming often forget they are in a 

dream.

ผูท้ีด่ลูะครมักจะลมืวา่มันเป็นเพยีงบทละคร ผูท้ีฝั่นมักจะลมืวา่อยู่

ในความฝัน

40
雨露霜雪本無主，風雲雷電應時

現。

As soon as thunder and lightning begin, 

one can expect a rain storm to follow. 

This is the workings of causes and conditions.

ฝน น ้าคา้งแขง็ และหิมะ แต่เดิมก็ไม่มีใครเป็นเจา้อ านาจ จนกระทัง่ลม
 เมฆ และสายฟ้าแลบปรากฏข้ึน
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41
危機化為轉機時，絕路走出活路

人。
Turn a crisis into an opportunity, turn a dead 

end into a new path.
เปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส พบทางตนัหาทางออก

42
天堂地獄由心造，成佛作祖心外

無。
Heaven and hell are both in one's mind, there is 

no attaining Buddhahood outside of one's mind.

สวรรคแ์ละนรกเป็นสิง่ทีใ่จสรา้งขึน้ การเขา้ถงึพุทธะภาวะ

นอกเหนอืจติใจนัน้ไมม่ี

43
驚覺執迷已近悟，知迷不悟錯中

錯。

You are already near enlightenment if you are 

aware of your faults; you are near a disaster if 

you refuse to recognize and rectify them.

การสะดุง้ตืน่จากความหลงผดิ เป็นการเขา้ใกลก้ารบรรลแุจง้แลว้  

หากรูว้า่หลงผดิแตก่ลบัไมแ่กไ้ขเทา่กับผดิซ า้ผดิซอ้น

44
人生若夢誰都會說，終生作夢怎麼

不醒。

Everybody says life is like a dream, so why 

does everybody refuse to wake from this 

dream?

ทกุคนลว้นพูดวา่ชวีติเหมอืนความฝัน แลว้ท าไมจงึปฏเิสธทีจ่ะตืน่

จากฝัน

45
百千計畫忙碌一生，萬緣放下前程

似錦。

You can plan and plot your life down to the 

smallest details, yet it is when you let go of all 

self-centered concerns that your life will finally 

flourish.

หน่ึงชีวิตคิดวุน่วายอยูก่บัการวางแผนร้อยพนั แต่เม่ือใจไดป้ล่อยวาง
พนัธะนบัหม่ืนนั้น เส้นทางอนาคตก็พลนัรุ่งโรจน์ราวกบัแพรไหม

46
臨渴掘井緩不濟急，即時學佛即時

解惑。

As you do not wait till you are thirsty to start 

digging a well, do not wait till you are in trouble 

to start learning the Dharma.

หากกระหายน ้าแลว้คอ่ยขดุบอ่ เชน่นัน้ก็สาย

เกนิไป

  

 

ทันททีีเ่รยีนรูพุ้ทธธรรม เมือ่นัน้ก็ไดค้วามกระจา่งโดยพลนั
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47 勿因有事而憂，寧為無事而喜。
When you can keep your mind unruffled by the 

ups and downs in life, you will experience true 

joy.

อยา่ให้เร่ืองต่าง ๆ มาท าให้กงัวล
ใจ
 
ยนิดีเลือกท่ีจะไม่ทุกขใ์จและเปรม
ปรีด์ิ

48 禪法即是心法，萬法由心生滅。
The study of Ch'an is the study of mind. All 

phenomena are manifestations of one's mind.

วถิแีหง่เซนคอืวถิแีหง่ใจ ธรรมะนับหมืน่ลว้นมาจากการเกดิดบั

ภายใน

ใจ

 

(หากใจคดิหรอือยาก ธรรมะหรอืสิง่นัน้ก็เกดิเมือ่ใจหยดุไมอ่ยาก 

เมือ่นัน้ธรรมและสิง่ตา่ง ๆ ก็ดบั)

49 大夢誰先覺，離夢想顛倒。
Whoever wakes from this never-ending dream 

of ours will be far removed from illusions and 

inverted views.

ใครก็ตามทีต่ืน่จากฝันทีไ่มม่วีนัจบของตนเองได  ้จะหลกีพน้จาก

ภาพลวงตาและมมุมองทีก่ลบัตาลปัตร

50 人上有人，山高水長。
Always keep humility in mind and one can 

accomplish anything.

เหนือคนยงัมีคน (คนอ่อนนอ้มมีคุณธรรมสูงดัง่) ขนุเขาสูง (เป็น
ตน้แบบความดีไดย้าวนานดัง่) แม่น ้าสาย
ยาว
 
 

51
走路健康鍊身，更可修行鍊心，快

走驅遣妄情，慢走發慧習定。

Walking is a great way to train one's body and 

mind. Walking fast helps dispel illusions, 

walking slowly helps nurture concentration and 

wisdom.

การเดนิเป็นวธิทีีด่ใีนการฝึกฝนรา่งกายและ

จติใจ

 

การเดนิเร็วชว่ยขจัดภาพลวงตา การเดนิชา้ชว่ยฝึกสมาธแิละท าให ้

เกดิปัญญา

52
月缺月圓日，若晦若明時；風雨無

月夜，月亮本常明。

While the moon waxes and wanes, it is always 

there. When all the obstructions are removed, it 

reveals itself.

ไม่วา่จนัทร์เส้ียวหรือจนัทร์เพญ็ ขา้งแรมหรือขา้งข้ึน หรือแมแ้ต่ลม
ฝนกระหน ่าถาโถมจนไม่เห็นพระจนัทร์ แต่ความจริงแลว้ พระจนัทร์
ก็ยงัส่องสวา่งอยูต่รงนั้นเช่นเดิม
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53
世俗境：身如玉樹臨風，心如平湖

秋月。

What characterizes an ordinary person: The 

body is a tree swaying in the wind, the mind a 

placid lake with the reflection of the autumn 

moon.

สภาวะของปถุชุน: รา่งกายสงา่งามดัง่ตน้หยกทีพ่ลิว้ไหวในสายลม

 ใจจติอฏิฐารมณ์(อารมณ์พอใจ)ดัง่ทะเลสาบอันสงบสะทอ้นเงา

จันทรใ์นฤดใูบไมร้ว่ง

54
修行境：身是菩提樹，心如明鏡

臺。
What characterizes a practitioner: The body is 

the Bodhi tree, the mind a mirror bright.

สภาวะของผูป้ฏบิตัธิรรม: รา่งกายดัง่ตน้โพธิ ์จติใจดัง่ฐานกระจกเงา

55
悟後境：菩提本無樹，明鏡亦非

臺。

What characterizes one who is enlightened: 

There is no Bodhi tree, nor sign of a mirror 

bright.

สภาวะของผูรู้แ้จง้(ผูบ้รรลุ

ธรรม):

 

โพธิเ์ดมิไมม่ตีน้  กระจกเงาเดมิไมม่ฐีาน

      (ภาวะบรรลธุรรมคอืภาวะสญุญตา)

56 有相無相有無相，真空假空真假空 Existence and emptiness are one and the same.

อัตตา อนัตตา  ทัง้อัตตาและ

อนัตตา

 

สญุญตาแท ้สญุญตาเทยีม  ทัง้สญุญตาแทแ้ละ

เทยีม

 

(ความมตีวัตนและความไมม่ตีวัตน คอื อันหนึง่อันเดยีวกัน)

57

交友應交直諒多聞，信佛當避怪力

亂神，學法幸勿到處摸門，敬僧切

忌盲從個人。

Make friends with those who are honest, 

sincere, and knowledgeable; have faith in the 

Buddhas without getting caught up by the 

occult; learn the Dharma without dabbling 

around; revere the Sangha without blindly 

following any individual.

จงคบพหสูตูผูซ้ ือ่สตัยแ์ละ

จรงิใจ

 

มคีวามศรัทธาใน

พุทธะ

  

ไมข่อ้งเกีย่วกับไสยศา

สตร์

 

ไมศ่กึษาธรรมะเพยีงผวิ

เผนิ

感恩培福 Cultivating Gratitude and Blessings ซาบซ้ึงในพระคุณและการสัง่สมบุญ
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58
多福少福當培福，知恩念恩必報

恩。

Whether one finds oneself with or without 

blessings, continue to cultivate them; recognize 

and remember the kindness of others and never 

neglect to repay it.

ไมว่า่บญุมากบญุนอ้ย  ยิง่ตอ้งสัง่สมตอ่ไป ไมว่า่รูค้ณุหรอืจดจ า

คณุผูอ้ ืน่ได ้ยิง่ตอ้งตอบแทน

59
慈悲心化解怨敵，智慧心驅除煩

惱。

A mind of kindness and compassion will resolve 

any rivalry ; a mind of wisdom will dispel all 

vexations.

จติใจทีเ่มตตากรณุาเห็นอกเห็นใจ จะสลายความแคน้และศตัรไูด ้ 

จติทีม่ปัีญญาจะสามารถท าลายกเิลสใหส้ ิน้ไปได ้

60
恭敬心護持三寶，清淨心弘法利

生。

Uphold the Three Jewels with a mind of 

reverence, spread the Dharma and benefit 

others with a mind of purity.

รักษาพระรัตนตรัยดว้ยใจเคารพ เผยแผพ่ระธรรม  และกระท า

สาธารณประโยชนด์ว้ยจติใจอันบรสิทุธิ์

61
感恩心體驗生活，精進心善用生

命。
View every experience in life with gratitude, 

make good use of one's life with diligence.

มองทกุประสบการณ์ในชวีติดว้ยความซาบซึง้ใจ ใชช้วีติหนึง่ใหด้ี

ดว้ยใจทีข่ยันหมั่นเพยีร

62
慚愧心增長福德，懺悔心消滅罪

障。

Virtues are cultivated through a sense of 

contrition, karmic obstructions are eliminated 

through a mind of repentance.

บญุกศุลเพิม่พูนไดด้ว้ยใจละอายเกรงกลวัตอ่บาป บาปกรรมมลาย

ไดด้ว้ยจติส านกึผดิขอขมา

63
懷恩報恩恩相續，飲水思源源不

絕。

As we conserve and cherish our water source 

so that water will never run dry, recognize and 

repay the kindness of others so that the chain of 

kindness will continue,.

ระลกึคณุและตอบแทนคณุ สายใยแหง่ความเมตตาก็จะด าเนนิ

ตอ่ไป เชน่กันกับเวลาดืม่น ้าใหน้กึคณุของแหลง่ตน้น ้า ตน้น ้าก็จะ

ไมม่ลายหายไป
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64
堅韌心易度難關，長遠心可成大

事。
Persistence will get you through everything, 

resilience will help you achieve anything.

จติใจทีเ่ขม้แข็งจะท าใหผ้า่นเรือ่งยากล าบากไปไดอ้ยา่ง

งา่ยดาย

  

จติใจทีม่ั่นคงจะท าใหป้ระสบความส าเร็จทีย่ ิง่ใหญ่

65
你心我心同佛心，知福惜福多培

福。

Your mind and my mind are exactly the same as 

the Buddha's mind; recognize, cherish, and 

nurture our blessings.

ใจคณุใจฉันก็เหมอืนใจของพระพุทธองค ์ จงรูค้ณุคา่แหง่บญุ 

หวงแหนและสัง่สมบญุใหม้าก

66
涓滴之恩湧泉以饋，一飯之施粉身

相報。

Repay one drop of kindness with abundant 

generosity, return the favor of one meal with 

utmost devotion.

ทดแทนความเมตตาหน่ึงหยดดว้ยน ้าพแุห่งความเอ้ือเฟ้ือเจือจุน ตอบ
แทนบุญคุณอาหารหน่ึงม้ือดว้ยความทุ่มเทสูงสุด

67
取水飲水以水飲人，受恩謝恩用恩

謝人。

When you have water to drink, share it with 

others; when you receive kindness from others, 

repay it with gratitude.

เม่ือคุณมีน ้าให้ด่ืม จงแบ่งปันกบัผูอ่ื้น เม่ือคุณไดรั้บความเมตตาจาก
ผูอ่ื้น จงตอบแทนดว้ยการขอบคุณอยา่งซาบซ้ึง

68
解開愛恨情仇心結，學習慈悲喜捨

心量。

Untie the knot of love and hate, of passions and 

enmity; instead, learn the generosity of kindness 

and compassion, of sympathetic joy and 

equanimity.

แกป้มแหง่ความรักและความแคน้ ดว้ยการเรยีนรูค้วามเมตตา 

กรณุา มทุติา และอเุบกขาจากหลกัพรหมวหิาร

69
父母之恩重於天地，三寶之德多過

恆沙。

The kindness of one's parents is greater than 

heaven and earth; the virtues of the Three 

Jewels are greater than the countless grains of 

sand in the Ganges.

คณุของบดิรมารดานัน้หนักยิง่กวา่สวรรคแ์ละโลก คณุของพระ

รัตนตรัยนัน้มากยิง่กวา่เม็ดทรายในแมน่ ้าคงคา



中文繁體 英文版 泰文版

聖嚴法師108自在語(第三集)
108 Adages of Wisdom, Part 

III
108 สุภาษติแห่งปัญญา ตอนที่สาม

70
知恩報恩是飲水思源，恩情糾結會

相互傷害。

Be grateful to and repay the kindness of others. 

Avoid emotional entanglement that causes 

suffering.

การรูค้ณุและตอบแทนคณุเหมอืนการดืม่น ้าแลว้ระลกึถงึคณุของ

แหลง่ตน้น ้า ในทางตรงขา้ม  การคดิเล็กคดินอ้ยและคาดหวงักับ

อกีฝ่าย กลบักลายเป็นการท ารา้ยซึง่กันและกัน

71
感恩是終生受用的福報，懷恨乃永

世糾纏的魔障。

Harboring gratitude will nurture blessings that 

you can use all your life, harboring hatred will 

create obstructions that follow you forever.

ความซาบซึง้ในพระคณุเป็นการแทนคณุทีใ่ชไ้ดต้ลอดชวีติ   ความ

เกลยีดชงัเป็นปีศาจตามตดิขดัขวางไปตลอดกาล

72
若不善用財富利益世人，便像錦衣

夜行暗自驕矜。

One who does not use his wealth to benefit 

others is analogous to one who is all dressed up 

in complete darkness where no one can see 

him – it is vain and foolish.

ผูท้ีไ่มใ่ชค้วามมั่งคัง่ของตนเพือ่ผลประโยชนข์องผูอ้ ืน่ เหมอืนกับ

ผูแ้ตง่ตวั ในทีม่ดืสนทิ ถงึแมอ้วดตวัวา่แตง่ตวัดว้ยแพรไหม (แตก็่

ไมม่ใีครเห็น)

73
布施是經營財富的價值，種福乃過

手財富的原因。

The value of managing wealth lies in giving; the 

reason for possessing money is to cultivate 

blessings.

คณุคา่ของการบรหิารความมั่งคัง่อยูท่ีก่าร

ให ้

 

เหตผุลของการมเีงนิผา่นมอืมากมายก็เพือ่ทีจ่ะปลกูฝังความดใีน

เนือ้นาบญุ

74
家業百年不墜因為積福，富貴不過

三代由於自私。

Cultivate blessings, and family wealth may last 

for a hundred years; be selfish, and family 

fortunes will not survive three generations.

กจิการของครอบครัวตัง้อยูไ่ด ้เป็นรอ้ยปี ดว้ยบญุทีห่มั่นสัง่สม  

สว่นทีล่ม่จมอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 3 ชัว่อายคุน ก็เพราะความเห็นแกต่วั

75
隨時服務他人，終生幸福；有力不

結善緣，後悔莫及。

One shall find lifelong happiness by being of 

service to others. Sow favorable conditions 

whenever one is able or regrets will follow.

ผูท่ี้คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่ป็นนิตย ์ชัว่ชีวิตยอ่มเป็นคนโชคดี มี
ความสุข ส่วนผูท่ี้มีความพร้อม  แต่ไม่ไดส้ร้างสมัพนัธไมตรีท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นไว ้  เม่ือคิดได ้เสียดายก็สายเสียแลว้
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76
看天播種時，耘草施肥日，豐收感

恩月，祈求年年好年。

Plant your seeds, weed and fertilize your field, 

be grateful when you have a full harvest and 

pray for more auspicious years to come.

เวลาแหง่การเพาะปลกู  ดไูดจ้ากฤดกูาล

วนัถางหญา้งานใสปุ่๋ ย  ไดม้าถงึ

เดอืนเก็บเกีย่วผลติผลแสน

ซาบซึง้

 

ปีทกุปีทีม่าถงึขอพรใหส้ขุสมหวงั

77

人生所求四大美事為

：求福當先種福，培福，惜福；求

祿當先廣結善緣；求壽當常保健；

求喜先應笑面迎人。

Those seeking blessings should first plant, 

cultivate, and cherish the seed of blessings; 

those seeking wealth should first create good 

causes and conditions; those seeking longevity 

should first take good care of one's body and 

mind; those seeking good luck should first be 

pleasant and kind to others.

4 สิง่ดเีลศิ  ทีค่นปรารถนาในชวีติ

1.ปรารถนาโชคลาภวาสนา จงสัง่สมและรักษาบญุ

กอ่น

  

2.ปรารถนาความเจรญิในหนา้ทีก่ารงาน จงผกูมติรกับผูอ้ ืน่ก่

อน

 

3. ปรารถนาอายยุนื จงดแูลสขุภาพสม า่เสมอ

กอ่น

 

4. ปรารถนาความปรดีา จงมใีบหนา้ยิม้แยม้ตอนรับผูอ้ ืน่กอ่น

78
以慚愧心反觀自己，時時覺得於己

於人總是努力不足奉獻不夠。

Reflect upon oneself with a sense of contrition, 

and always be mindful that one has not done 

enough for and given enough to oneself and 

others.

ทบทวนตวัเองดว้ยความส านกึและบอกตวัเองอยูเ่สมอวา่ เรา

อาจจะยังพยายามและเสยีสละใหค้นอืน่ไมม่ากพอ

79

以慚愧心觀照本身為人，做人若不

自我省察檢點邪正，隨時有失足之

危。

Always reflect upon oneself with a sense of 

contrition. Without self-reflection on one's 

behavior, one is in constant danger of going 

astray.

ใชห้ริโิอตตปัปะ  รักษาความเป็นคน หากไมม่กีารไตรต่รอง

ทบทวนตนเองเกีย่วกับพฤตกิรรมของตนและปรับปรงุแกไ้ขใหด้ ี

ผูนั้น้อาจอยูใ่นอันตรายจากการหลงผดิไดต้ลอดเวลา

80

用感恩心看待世界事物，做人若不

感恩圖報以奉獻世界，活水便會枯

竭。

View everything in the world with gratitude. If 

one is not grateful and does not repay the 

kindness of others, one will soon run out of 

good luck.

จงใชใ้จทีรู่ส้กึขอบคณุมองทกุสิง่ในโลก

 หากผูใ้ดไมรู่ส้กึซาบซึง้  ไมต่อบแทนน ้าใจ และไมเ่สยีสละใหก้ับ

ผูอ้ ืน่  ผูนั้น้ก็จะตกอับเหมอืนสายน ้าทีแ่หง้เหอืด

81

百年相守，相互尊敬感恩，相互學

習所長，相互原諒缺失，相互關愛

扶持。

To live happily ever after, be grateful and 

respectful to one another, learn from one 

another, forgive one another, and love and 

support one another.

การครองคูอ่ยูส่ขุยาวนานเป็นรอ้ยปี จงขอบคณุ เคารพ  เรยีนรู ้

ใหอ้ภัยความผดิพลาด  รัก และสนับสนุนกันและกัน
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積德修福 Cultivating Virtues and Merits. สร้างบุญปลูกฝังคุณธรรม

82 真誠必有應，精勤萬事成。
Be sincere, and your prayer will be answered; 

be diligent, and anything can be accomplished.

ซือ่สตัยจ์รงิใจ ยอ่มไดรั้บการตอบแทน  ขยันหมั่นเพยีร หมืน่ส ิง่

ยอ่มส าเร็จ

83
寧以勤勉補笨拙，勿仗聰明而懈

怠。

Do not slack off because you are smart enough; 

always compensate for a lack of intelligence 

with diligence.

การชดเชยความโง่ดว้ยความขยนัดีกวา่การพ่ึงพาแต่ความฉลาดแลว้ข้ี
เกียจ

84
嚴以律己不虧損，寬以待人受益

多。

One will not suffer any loss by being disciplined 

with oneself, one has much to gain by being 

forgiving towards others.

ผูค้นจะไม่สูญเสียส่ิงใด จากการมีวินยัต่อตวัเอง  ผูค้นจะไดรั้บ
ประโยชน์มากมายจากความใจกวา้งต่อผูอ่ื้น

85
守貧望富當勤儉，處亂守安不動

心。

Be content with poverty, but hard work and thrift 

will lead you to wealth; stay calm in the face of 

turmoil and keep your mind from being 

perturbed.

แมห้วงัความมั่งคัง่แตย่ังก าความยากจน    จงขยันและมัธยัสถ ์  

และไมว่า่จะเผชญิความวุน่วายแคไ่หน จงรักษาใจของตนใหส้งบ

86
菜根清香布衣暖，勤勞健康節儉

富。

Simple meals and clothes are as good as fancy 

ones. Hard work leads to good health and thrift 

leads to wealth.

รากผกัธรรมดาก็ยงัหอม
ผา้ธรรมดาก็ยงัอุ่น
ขยนัใชแ้รงท างาน อยา่งไรก็ยงัสุขภาพแขง็แรง
ประหยดัมธัยสัถ ์อยา่งไรก็มัง่ค ัง่ร ่ ารวย
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87
及時行樂乃浪漫，隨處修善積功

德。

While it may seem romantic to seize the 

moment and enjoy life's pleasure to the fullest, it 

is doing good deeds whenever and wherever 

you can that will truly bring you life's blessings 

and rewards.

การไดใ้ชเ้วลาเพือ่เพลดิเพลนิไปกับความสขุในชวีติอยา่งเต็มที่ 

อาจดโูรแมนตกิ

แตก่ารท าความดใีนทกุสถานการณ์ตา่งหาก  ทีน่ ามาซึง่สขุแหง่

บญุกศุล

88
能中更有能中手，各自努力莫羨

人。
There is always competition. Just focus on your 

own endeavor without envy or jealousy.

ในทา่มกลางคนเกง่มักจะมคีนเกง่ยิง่กวา่ แคจ่ดจอ่อยูก่ับความ

พยายามของตวัเองโดยไมอ่จิฉารษิยา

89
聽諍言未必順耳，嚐苦味的是良

藥。
Good advice is usually hard to take, just as 

good medicine usually tastes bitter.
ค าแนะน าท่ีดีมกัขดัหู  เช่นเดียวกบัยาดีท่ีมีรสขม

90
枯旱祈降及時雨，隆冬願作送暖

人。

Be the heaven-sent rain when there is a 

draught, be the person who brings warmth and 

care in the dead of winter.

จงเป็นฝนทีส่วรรคส์ง่ลงมาเมือ่ยามแหง้แลง้ จงเป็นคนทีใ่หค้วาม

อบอุน่และเอาใจใสต่อ่ผูอ้ ืน่ในยามเหน็บหนาว

91
鳳凰好棲富貴宅，白鶴喜落福壽

家。

The Phoenix, a symbol of luck, will only nest in 

an auspicious household; the white crane, a 

symbol of longevity, will only visit a blessed 

home.

หงสฟ้์าซึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่โชคลาภจะอยูใ่นครัวเรอืนทีเ่ป็น

มงคลเทา่นัน้ นกกระเรยีนขาวซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของการมอีายยุนื 

จะไปเยอืนบา้นทีม่บีญุวาสนาเทา่นัน้

92
心中不存得失想，常作世間無事

人。

Keep your mind free from thoughts of gain and 

loss, and you will be free and at ease at all 

times.

อยา่ใหใ้จเก็บเรือ่งการไดเ้สยีผลประโยชนม์าครุน่คดิ   ใหใ้ชช้วีติ

ลอยตวัอยา่งคนไมม่เีรือ่งอยูเ่สมอ
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93
才德兼備是賢良，有能無德害群

馬。

Those with both talent and virtue will benefit all, 

those with talent but no virtue will only bring 

harm.

ผูท้ีเ่พยีบพรอ้มดว้ยพรสวรรคแ์ละคณุธรรมมคีณุสมบตัทิีจ่ะเป็น

นักปราชญผ์ูใ้จบญุ ผูท้ีเ่พยีบพรอ้มดว้ยพรสวรรคแ์ตไ่รซ้ ึง่คณุธรรม

จะน าภยันตรายมาสูห่มูค่ณะ

94
知過即改不為恥，放下屠刀立成

佛。?

Recognize your wrongs and never repeat them. 

Even the butcher becomes a Buddha the instant 

he puts away his knife.

ส านกึถงึขอ้ผดิพลาดของตนและไมก่ระท าซ า้  เพยีงวางมดี หยดุ

สิง่นัน้ กลบัใจบรรลธุรรมเป็นพระพุทธเจา้ (เหมอืนองคลุมีาล)

95
警惕富貴不出三代，小心權勢令人

墮落。
Beware that wealth rarely lasts and power often 

corrupts.

มคี าเตอืนวา่  รวยจนไมเ่กนิ 3 ชัว่อายุ

คน

 

ใหร้ะวงัอ านาจ จะท าใหต้กต า่

96
自古將相多出寒門，捨己為公天下

太平。

History teaches us that great men often emerge 

from difficult circumstances, and that those who 

sacrifice their own selfish desires for the 

common good lead society to peace and 

prosperity.

ประวตัศิาสตรส์อนใหรู้ว้า่  ผูย้ ิง่ใหญม่ักเกดิจากสถานการณ์ที่

ยากล าบาก  และการเสยีสละตนเองเพือ่ความสงบสขุแหง่ปวง

ประชาใตห้ลา้

97
少些人我是非的執著，多點成人之

美的言行。

Avoid the attachment to one's ego and be open 

minded, always behave in a way that is helpful 

to others.

 

ลดการยดึตดิถกู ผดิ ฉัน เธอ ให ้

นอ้ย ๆ

 

เพิม่การพูดและการกระท าทีง่ดงามใหม้าก ๆ

98
若望常保富貴，培福要緊，富貴多

從積福來。

Cultivating one's blessings is crucial to maintain 

one's wealth. Where blessings abound, wealth 

usually follows.

หากหวงัด ารงไวซ่ึ้งโชคลาภและความมัง่คัง่ การปลูกฝังเร่ืองการ
สร้างบุญกุศลเป็นส่ิงส าคญั  เม่ือมีบุญมาก ความมัง่คัง่มกัตามมา
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99
受持觀世音菩薩名號，得無量無邊

福德之利。

Boundless blessings are found in upholding and 

reciting often the name of Guan Yin, 

Bodhisattva Avalokitesavara.

นับถอืภาวนาพระนามของเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร

   ยอ่มไดโ้ชคลาภวาสนาอยา่งไมม่ปีระมาณ

100
爭奪他人飯碗莫如自家耕田，自家

無田可耕幫人耕田也好。

Rather than plunder another's bowl of rice, plow 

your own rice field; if you do not have a rice field 

of your own, then help someone with his.

แทนท่ีจะปลน้ขา้วในชามของ
ผูอ่ื้น
 
จงท านาของตน
เสีย
 
หากไม่มีทุ่งนาของ

101
常喫謙虛恭敬恕忍寬厚的飯，多喝

誠實禮讓勤勞節儉之湯。

Always keep in mind the spirit of humility, 

respect, tolerance, and generosity; always act 

with the principles of honesty, civility, thrift and 

diligence.

จงกนิขา้วแหง่ความออ่นนอ้มถอ่มตน ความเคารพ ความอดทน 

และความเอือ้อาทร  พรอ้มจบิน ้าแกงแหง่ความซือ่สตัยส์จุรติ 

ความสภุาพ ความมัธยัสถ ์และความขยันหมั่นเพยีรใหม้าก

102

一夜致富是暴富，一夕成名乃虛名

，暴富暴發富難守，虛名不實名累

人。

Fame and wealth obtained overnight are difficult 

to keep. Be sensible and realistic.

ความมั่งคัง่เป็นพลแุตกชัว่

ขา้มคนื

 

ชือ่เสยีงจอมปลอมดงัขึน้ในหนึง่ราตรี

ปะทรุะเบดิเพยีงชัว่คราว ความมั่งคัง่ยากทีจ่ะรักษาไว ้

ได ้

  

ชือ่เสยีงวา่งเปลา่จอมปลอม ท าใหผู้ค้นเหนือ่ยหน่าย

103

知音難遇正常事，勿因孤獨不理

人；少煩少惱福德長，多思多慮障

礙增。

It is difficult to find a kindred soul, but don't let 

that stop you from befriending others. Minimize 

worries and vexations, and your blessings will 

grow while obstructions lessen.

เป็นปกตทิีก่ารเจอเพือ่นแทเ้ป็นเรือ่งยาก  ดงันัน้อยา่ปลอ่ยตวัให ้

โดดเดีย่วไมส่นใจ

ใคร

 

คดินอ้ย กังวลนอ้ย บญุญาวาสนาก็

เพิม่พูน

  

คดิมาก กังวลมาก อปุสรรคก็มาก

104

多心防人易遭鬼，知己知彼逢貴人

，富貴貧賤皆布施，自利利人利眾

生。

One who is paranoid is prone to be deceived, 

one who is understanding is bound to find a 

helping hand.  For richer or poorer, don't 

hesitate to give, for giving is the key to 

benefiting oneself, others, and all sentient 

beings.

คนทีห่วาดระแวงคนอืน่มากมักถกูหลอก

งา่ย

 

คนทีรู่จั้กตวัเองและผูอ้ ืน่มักเจอคนดี

อปุถัมภ์

  

 

ไมว่า่รวยหรอืจนลว้นตอ้งรูจั้กการใหท้าน

เพือ่ชว่ยเหลอืตน ผูค้น และสรรพสตัว์
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105

人生在世，當備四得：生得其所，

老得其福，病得健康，死得其時，

萬千幸福在其中矣。

There are four conditions for a good life: born at 

the right place, blessed at old age, maintaining 

a healthy mind in sickness, and death at the 

right time. This would truly be a life of bliss.

การมชีวีติทีด่ปีระกอบดว้ยปัจจัย 4 

ขอ้

 

1. เกดิให ้

เหมาะสม

 

2. แกใ่หเ้ป็นสขุ

3. เจ็บใหเ้ขม้แข็ง

4. ตายใหก้าล

ควร

 

106
富貴未必只三代，賢哲未必生於寒

門；富貴當積德，寒門須勤勉。

The wealthy shall cultivate blessings; the poor 

shall be diligent. Any household that follows 

these principles will find itself blessed with great 

wealth and great characters.

ความมั่งคัง่อาจอยูเ่กนิ ๓  ชัว่อายคุน  นักปราชญไ์มจ่ าเป็นตอ้ง

เกดิในครอบครัวที่

ยากจน

 

คนรวย พงึสัง่สมบญุท าความ

ดี

 

คนจน พงึขยันศกึษาหาความรู ้

107 行善沒有條件。 Doing good is without condition. จงท าดโีดยไมม่เีงือ่นไข

108 珍惜生命，為自己加油。 Cherish one's life and always cheer oneself on. รูค้ณุเห็นคา่ของชวีติ และใหก้ าลงัใจตวัเองอยูเ่สมอ


