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 พระปญญาคุณของพระพุทธเจายิ่งใหญปานมหาสมุทร น้ําพระทัยของ
พระองคก็เปยมลนดวยพระเมตตาคุณมหาศาล พระพุทธเจาไมมีรูปลักษณ
แตทรงปรากฏพระองคในสภาวะที่วิเศษสุดและทรงสั่งสอนมนุษยโลก
ทั้งหลายดวยน้ําพระทัยเมตตา 
 หนังสือเลมนี้บรรจุพระธรรมคําสอนที่มีคามหาศาลของพระพุทธเจา
ที่ไดมีการจารึกไวถึงประมาณ 5,000 กวาเลม และไดถายทอดสืบตอกันมา
เปนเวลากวา 2,500 ปแลว จนเปนที่แพรหลายในหมูชนชาติและประเทศตาง 
ๆ ทั่วทุกมุมโลก 
 พระพุทธพจนที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้มีบทบาทและความหมาย
ตอจิตใจและชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก ๆ ดาน 
 
 



ธรรมบท 
 
 

ในกาลไหน ๆ เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แตเวรยอมระงับดวยการไมจองเวรนี่เปน 
ธรรมเกา (ธรรมบท 5) 
 
 คนใดโงรูตนวาเปนคนโงผูนั้นยังเปนคนฉลาดไดบาง เพราะความรูนั้น สวนผูใดโงแต
สําคัญตนวาฉลาด ผูนั้นเราเรียกวาเปนคนโงมาก (ธรรมบท 63) 
 
 ผูใดชนะมนุษยในสงครามพันคูณดวยพันคน สูผูท่ีชนะตนเองเพียงผูเดียวไมไดผูชนะ
ตนเองนั่นแหละ ช่ือวา เปนยอดนักรบในสงคราม (ธรรมบท 103) 
 
 ผูใดไมเห็น อมตบท (นิพพาน) แมเปนอยูถึงรอยป ความเปนอยูของเขานั้นไมประเสริฐ
สวนผูเห็นอมตบท แมเปนอยูเพียงวันเดียวก็ประเสริฐ (ธรรมบท 115) 
 
 การเกิดเปนมนุษย ไดมาโดยยาก ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปนอยูลําบาก การฟงธรรมของ
สัตบุรุษ หาไดยาก การเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย หาไดยาก (ธรรมบท 182) 
 
 ไมกระทําความชั่ว กระทําแตความดี ทําใจใหสะอาดผองใส นี้คือคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย (ธรรมบท 183) 
 
 บุตรก็ปองกันไมได บิดาหรือญาติก็ปองกันไมได คนเราเมื่อถึงคราวจะตายแลว หมูญาติก็
ปองกันไมได (ธรรมบท 288) 
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