
                                          คํานํา  
        หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต  เลม  ๒  และเลม ๓  นี ้ พระมหา 
ทองสืบ  จารุวณฺโณ  ป.ธ.  ๙  หัวหนากองตํารา  พรอมดวยคณะ   
กรรมการ  (ตามรายชื่อทายคํานํา)  ไดรวบรวมและเรียบเรียงข้ึน  ตาม 
คําชี้แจงในคํานําพิมพครั้งแรก  พ.ศ.  ๒๔๗๙  นั้นแลว  ภายหลงั 
คณะกรรมการจึงแยกพิมพเปนเลม  ๒  และเลา ๓  ตามท่ีปรากฏน้ี 
        ในการพิมพครั้งน้ี  แผนกตําราไดตรวจแกไขคําแปลและถอยคํา 
สํานวนใหสละสลวยและกระทัดรัดยิ่งข้ึนโดยตลอด  ถายังมีที่ขาดตก 
บกพรอง  กข็อใหทานผูรูโปรดชวยทักทวนแกไขตอไปดวย. 
                                                        แผนกตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑  มีนาคม  ๒๕๒๖ 
 
 
                                        คํานํา 
                        (พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๗๙)   
        บัดนี ้ การศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาไดเจริญแพรหลาย 
ทั่วพระราอาณาจักร  สวนหลักสูตรแผนกเรียงความแกกระทูธรรม 
นั้น  สําหรับชั้นตรี  ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต  เลม ๑  ของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  สําหรับชั้นโท  ยังไม 
มีหนังสือหลักสูตรโดยเฉพาะ  แตไดใชกระทูธรรมในหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิตเลม ๑  นั้นเปนพลางกอน  แมสําหรบัชั้นเอก  ก็ยงัไมมี 
หนังสือหลักสูตรโดยเฉพาะเชนเดียวกัน  และไดใชกระทูธรรมในหนัง- 
สือน้ันบาง  ในหนังสืออ่ืนบาง  ไมจํากัด 
        ขาพเจาเห็นวา  ถึงเวลาสมควรท่ีจะเรียบเรียงหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิต  เลม ๒   เพ่ือเปนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา 



ชั้นโท  และพุทธศาสนสุภาษิต  เลม ๓   เพ่ือเปนหลักสูตรนักธรรม 
และธรรมศึกษาชั้นเอกตอไป   ไดนําความดํารินั้นกราบเรียนทาน 
เจาพระคุณสมเด็จพระวชิรญาณวงศ  วัดบวรนิเวศวิหาร  นายกกรรมการ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย และทานเจาคุณพระศาสนโศภน  (แจม 
จตฺตสลฺโล  ป. ๗)  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และแมกองแผนกธรรมสนามหลวง  เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว  จึง 
ขอใหเพ่ือนสหพรหมจารีหลายรูป  (ตามรายนามในหนังสือน้ี)  ชวย 
คัดคาถาในพระไตรปฎกโดยมาก  และแปลตรวจจัดระเบียบเขาหมวด 
ธรรมชั้นหน่ึงกอน  ครั้นรางสําเร็จแลว  ขาพเจาจึงไดจัดแปลแกไขตัดเติม  
อีกชั้นหน่ึง  จนสําเร็จรูปตามท่ีปรากฏน้ี   
        อน่ึง  ขาพเจามีเจตนารวบรวมหนังสือน้ีข้ึน  เพ่ือประโยชน 
แกกุลบุตรหลายประเภท  มิใชสําหรับเปนหลักสูตรนักธรรมและ 
ธรรมศึกษาอยางเดียว  แมผูมิไดเปนนักเรียนชั้นนัน้  จักออนดูเพ่ือ 
ธรรมปฏิบัติก็ได   สําหรับนักเทศกยกข้ึนเปนหัวขอธรรมเทศนาก็ได 
เพราะฉะนั้น  หนังสือน้ีจึงสมควรแกนักเทศกนักธรรมท้ังปวง. 
        ในขณะที่กําลังรวบรวมหนังสือน้ีอยู   ทานผูอุปการะจะฉลอง 
พระพุทธรูปและประโยค  ๙  มีความประสงคจะพิมพหนังสือธรรมข้ึน 
ฉลอง  แลวแจกในงานน้ันดวย  ขาพเจาไดรับมอบใหจัดหาหนังสือ 
สําหรับการนั้น  จึงไดเลือกหนังสือน้ีใหพิมพข้ึนกอน  ภายหลังจัด 
ไดแยกเปนเลม  ๒  และเลา  ๓  สําหรบัเปนหลักสูตรตอไป. 
        หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตไดสําเร็จรูปเห็นปานนี้  เพราะอาศัย 
น้ําพักน้ําแรงของเพ่ือนสพรหมจารีผูชวยเหลือเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้น 
จึงขอขอบใจทานเหลานั้นไวในท่ีนี้ดวย. 
                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
วัดมกุฏกษัตริยาราม 
๘  ตุลาคม  ๒๔๗๙  



นักธรรมโท - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒ - หนาท่ี 1 

                                 พุทธศาสนสุภาษิต   
                                          เลม  ๒  
                          ๑.  อัตตวรรค  คือ  หมวดตน 
        ๑.  อตฺตทตฺถ  ปรตฺเถน                  พหุนาป  น   หาปเย 
              อตฺตทตฺถมภิฺาย                สทตฺถปสุโต  สิยา. 
        บุคคไมควรพลาประโยชนของตน    เพราะประโยชนผูอ่ืนแม 
มาก  รูจักประโยชนของตนแลว  พึงขวนขวายในประโยชนขอตน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.   
ธ.  ๒๕/๓๗. 
 
        ๒.  อตฺตานฺเจ   ตถา   กยิรา        ยถฺมนสุาสติ 
              สุทนฺโต   วต   ทเมถ           อตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโม. 
        ถาสอนผูอ่ืนฉันใด  พึงทําตนฉันน้ัน  ผูฝกตนดีแลว  ควรฝก 
ผูอ่ืน  ไดยอนวาตนแลฝกยากง 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.   
ธ.  ๒๕/๓๖. 
 
        ๓.  อตฺตานเมว  ปม                ปฏิรูเป  นิเวสเย 
              อถฺมานุสาเสยฺย                น   กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต. 
        บัณฑิตพึงต้ังตนไวในคุณอันสมควรกอน  สอนผูอ่ืนภายหลัง 
จึงไมมัวหมอง. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.   
ธ.  ๒๕/๓๖.  
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                ๒.  อัปปมาทวรรค  คือ  หมวดไมประมาท    
        ๔.  อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ                สุตฺเตสุ  พหุชาคโร 
              อพลสฺสว  สีฆสโฺส                หิตฺวา  ยาติ  สุเมธโส. 
        คนมีปญญาดี  ไมประมาทในเมื่อผูอ่ืนประมาท   มักต่ืนในเมื่อ 
ผูอ่ืนหลับ  ยอมละท้ิง  (คนโง)   เหมือนมาฝเทาเร็ว  ทิ้งมาไมมีกําลัง 
ไปฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘,๑๙. 
 
        ๕.  อุฏานวโต  สติมโต                สุจิกมมฺสฺส  นิสมฺมการิโน 
              สฺตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน        อปฺปมตฺตสฺส   ยโสภิวฑฒฺติ. 
        ยศยอมเจริญ  แกผูมคีวามหม่ัน   มีสติ  มีการงานสะอาด 
ใครครวญแลวทํา  ระวังดีแลว  เปนอยูโดยธรรม  และไมประมาท. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
 
        ๖.  มา  ปมาทมนฺุเชก                มา   กามรติสนฺถว 
              อปฺปมตฺโต  หิ  ฌายนฺโต        ปปฺโปติ   ปรม  สุข. 
        อยามัวแตประมาท  อยามัวแตสนิทชิดชอบในกาม  เพราะผูไม 
ประมาท  พิจารณาอยู  ยอมถึงบรมสุข. 
        (พุทธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๓๖.  
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                        ๓.  กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม    
        ๗.  อติสีต  อติอุณฺห                        อติสายมทิ  อห ุ
              อิติ  วิสฺสฏกมมฺนฺเต                อตฺเถ  อจเฺจนฺติ  มาณเว. 
        ประโยชนทั้งหลายยอมลวงเลยคนผูทอดท้ิงการงาน  ดวยอางวา 
หนาวนัก  รอนนัก  เย็นเสียแลว. 
        (พุทฺธ)                                                ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙. 
 
        ๘.  อถ  ปาปานิ   กมมฺานิ                กร  พาโล  น  พุชฺฌติ 
              เสห ิ กมฺเมห ิ ทมฺุเมโธ        อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ. 
        เมื่อคนโงมีปญญาทราม  ทํากรรมชั่วอยูก็ไมรูสึก  เขาเดือดรอน 
เพราะกรรมของตน  เหมือนถูกไฟไหม. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๓. 
 
        ๙.  ยาทิส  วปเต  พีช                ตาทิส  ลภเต  ผล 
              กลยฺาณการี  กลยฺาณ                ปาปการี  จ  ปาปก. 
        บุคคลหวานพืชเชนใด  ยอมไดผลเชนนั้น  ผูทํากรรมดี  ยอม 
ไดผลดี  ผูทํากรรมชั่ว  ยอมไดผลชั่ว. 
        (พุทฺธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๓๓๓.  
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        ๑๐.  โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ         กตตฺโถ  นาวพุชฺฌติ 
              อตฺถา  ตสฺส  ปลุชฺชนฺติ        เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตา.   
        ผูใด  อันผูอ่ืนทําความดี  ทําประโยชนใหในกาลกอน   แตไม 
รูสึก  (คุณของเขา),  ประโยชนที่ผูนั้นปรารถนายอมฉิบหาย.   
        (ทฬฺหธมฺมโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๘. 
 
        ๑๑.  โย   ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ        กตตฺโถ  มนพุุชฺฌติ 
                 อตฺถา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ        เย   โหนติฺ  อภิปตฺถิตา. 
        ผูใด  อันผูอ่ืนทําความดี  ทําประโยชนใหในกาลกอน  ยอม 
สํานัก  (คุณของเขา)  ได   ประโยชนที่ผูนั้นปรารถนายอมเจริญ. 
        (ทฬฺหธมฺมโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๘. 
 
        ๑๒.  โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ          ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉติ 
                 วรุณกฏ  ภฺโชว                ส  ปจฺฉา  อนุตปฺปติ. 
        ผูใด  ปรารถนาทํากิจท่ีควรทํากอน   ในภายหลัง  ผูนั้น  ยอม 
เดือดรอนในภายหลัง  ดุจมาณพ  (ผูประมาทแลวรับ)  หักไมกุม 
ฉะน้ัน. 
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๓. 
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        ๑๓.  สเจ  ปุพฺเพกตเหตุ                สุขทุกข  นคิจฺฉติ    
                โปราณก  กต  ปาป                ตเมโส  มฺุจเต  อิณ. 
        ถาประสพสุขทุกข  เพราะบุญบาปท่ีทําไวกอนเปนเหตุ  ชื่อวา 
เปลื้องบาปเกาท่ีทําไว  ดุจเปลื้องหน้ีฉะน้ัน. 
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  ปฺาส.  ๒๘/๒๕. 
         
        ๑๔.  สขุกามานิ  ภตูานิ                โย  ทณฺเฑน  วิหึสติ 
                อตฺตโน   สุขเมสาโน        เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุข. 
        สัตวทั้งหลายยอมตองการความสุข  ผุใดแสวงหาสุขเพ่ือตน  เบียด 
เบียนเขาดวยอาชญา  ผูนั้นละไปแลว  ยอมไมไดสุข. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒. 
 
        ๑๕.  สขุกามานิ  ภตูานิ                โย  ทณฺเฑน  น  หึสติ 
                อตฺตโน  สุขเมสาโน                เปจฺจ  โส  ลภเต  สุข. 
        สัตวทั้งหลายยอมตองการความสุข   ผูใดแสวงหาสุขเพ่ือตน  ไม 
เบียดเบียนเขาดวยอาชญา  ผูนั้นละไปแลว  ยอมไดสุข. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒.  
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                         ๔.  กิเลสวรรค   คือ  หมวดกิเลส    
        ๑๖.  กามา  กฏกา  อาสีวิสูปมา                เยสุ  มุจฺฉิตา  พาลา 
                 เต  ทีฆรตฺต  นริเย                        สมปฺปตา  หฺนฺเต  ทุกฺขิตา. 
        กามท้ังหลายเปนของเผ็ดรอน  เหมือนงูพิษ  เปนที่คนโงหมกมุน 
เขาตองแออัดทุกขยากอยูในนรกตลอดกาลนาน. 
        (สุเมธาเถรี)                                                  ขุ.  เถร.ี  ๒๖/๔๙๙. 
         
        ๑๗.  กหุา  ถทฺธา  ลปา  สิงฺคี                อุนฺนฬา  จาสมาหิตา 
                     น   เต  ธมฺเม  วิรูหนฺติ                สมมฺาสมฺพุทฺธเทสิเต. 
        คนหลอกลวง  เยอหยิ่ง  เพอเจอ  ข้ีโอ   อวดดี  และไมต้ังมั่น 
ยอมไมงอกงามในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
        (พุทฺธ)                                                        องฺ.  จตุตฺก.  ๒๑/๓๔. 
         
        ๑๘.  โกธสฺส  วิสมูลสฺส                        มธุรคฺคสฺส   พฺราหมฺณ 
                วธ  อริยา  ปสสนฺติ                        ตฺหิ  เฉตฺวา  น  โสจติ. 
        พราหมณ !    พระอริยเจายอมสรรเสริญผูฆาความโกรธ   ซึ่งมี 
โคนเปนพิษ   ปลายหวาน,  เพราะคนตัดความโกรธนั้นไดแลว  ยอม 
ไมเศราโศก. 
        (พุทฺธ)                                                        ส.  ส.  ๑๕/๒๓๖.  
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                                ๑๙.  นิทฺท  น  พหุลีกเรยฺย    
                                        ชาคริย  ภเชยฺย  อาตาป 
                                        ตนฺทึ  มาย  หสฺส  ขิฑฺฑ 
                                        เมถุน  วิปฺปชเห  สวิภูส.         
        ผูมีความเพียรไมพึงนอนมาก  พึงเสพธรรมเครื่องต่ืน   พึงละ  
ความเกียจคราน  มายา  ความราเริง  การเลน  และเมถุนพรอมท้ัง 
เครื่องประดับเสีย. 
        (พุทฺธ)  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๕.                ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๕๗,๔๖๐. 
 
        ๒๐.  ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส                        นิจฺจ  อุชฺฌานสฺ ิโน 
                อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ                 อารา  โส  อาสวกฺขยา. 
        คนที่เห็นแตโทษผูอ่ืน  คอยแตเพงโทษน้ัน  อาสวะก็เพ่ิมพูน 
เขายังไกลจากความส้ินอาสวะ. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๙. 
         
        ๒๑.  ยทา  ทฺวเยสุ  ธมฺเมสุ                ปารคู  โหติ  พฺราหมฺโณ 
                อถสฺส   สพฺเพ  สโยคา                อตฺถ   คจฺฉนฺติ  ชานโต.         
        เมื่อใด   พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรม  ๒  อยาง  เมื่อน้ันกิเลส 
เครื่องตรึงท้ังปวงของพราหมณผูรูนั้น  ยอมถึงความต้ังอยูไมได. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๗.  
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        ๒๒.  ยา  กาจิมา  ทคฺุคติโย                อสฺม  โลเก  ปรมฺหิ  จ   
                  อวิชฺชามูลกา  สพฺพา                   อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา. 
        ทุคติในโลกนี้และโลกหนา   ลวนมีอวิชชาเปนราก  มีอิจฉาและ 
โลภเปนลําตน.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๖. 
 
        ๒๓.  เยน  สลฺเลน  โอติณฺโณ                ทิสา  สพฺพา  วิธาวติ 
                 ตเมว  สลฺล  อพฺพุยฺห                น  ธาวติ  น  สีทติ. 
        บุคคลถกูลูกศรใดแทงแลวยอมแลนไปท่ัวทิศ  ถอนลูกศรน้ัน 
แลว  ยอมไมแลนและไมจม. 
        (พุทธ)   ขุ.  ส.  ๒๕/๕๑๘.                ขุ.  มหา.  ๑๙/๕๐๑. 
         
        ๒๔.  โลโภ  โทโส  จ  โมโห  จ        ปุริส  ปาปเจตส 
                  หึสนฺติ   อตฺตสมฺภูตา                  ตจสารว  สมฺผล. 
        โลภะ  โทสะ  โมหะ  เกิดจากตัวเอง  ยอมเบียดเบียนผูมีใจชั่ว 
ดุจขุยไผฆาตนไผฉะน้ัน 
        (พุทฺธ)  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๔.                ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๘.  
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                         ๕.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน    
        ๒๕.  อตฺตโนป  ปเรสฺจ                อตฺถาวโห   ว   ขนฺติโก 
                 สคฺคโมกฺขคม  มคฺค                อารุฬฺโห  โหติ  ขนฺติโก. 
        ผูมีขันติ   ชื่อวานําประโยชนมาใหทั้งแกตนท้ังแกผูอ่ืน,  ผูมีขันติ 
ชื่อวาเปนผูข้ึนสูทางไปสวรรคและนิพพาน. 
                                                                        ส.  ม.  ๒๒๒. 
         
        ๒๖.  เกวลานป  ปาปาน                ขนฺติ  มูล  นิกนฺตติ 
                ครหกลหาทีน                        มูล  ขนติ  ขนฺติโก. 
        ขันติ   ยอมตัดรากแหงบาปท้ังส้ิน,   ผูมีขันติชื่อวายอมขุดราก 
แหงความติเตียนและการละเลากันเปนตนได. 
                                                                        ส.  ม.  ๒๒๒. 
         
        ๒๗.  ขนฺติโก  เมตฺตวา  ลาภี         ยสสฺสี   สขุสีลวา 
                  ปโย  เทวมนสฺุสาน         มนาโป  โหติ  ขนฺติโก. 
        ผูมีขันตินับวามีเมตตา  มีลาภ  มียศ  และมีสุขเสมอ,  ผูมีขันติ 
เปนที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
                                                                        ส.  ม.  ๒๒๒.  



นักธรรมโท - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒ - หนาท่ี 10 

        ๒๘.  สตฺถุโน  วจโนวาท                กโรติเยว  ขนฺติโก    
                 ปรมาย  จ  ปูชาย                ชิน  ปูเชติ  ขนฺติโก. 
        ผูมีขันติ    ชื่อวาทําตามคําสอนของพระศาสดา,  และผูมีขันติ 
ชื่อวาบูชาพระชินเจาดวยบูชาอันยิ่ง.   
                                                                ส.  ม.  ๒๒๒ 
         
        ๒๙.  สลีสมาธิคุณาน                ขนฺติ  ปธานการณ 
                 สพฺเพป  กุสสา  ธมมฺา        ขนฺตฺยาเยว  วฑฺฒนฺติ เต. 
        ขันติเปนประธาน  เปนเหตุ  แหงคุณคือศีลและสมาธิ,  กุศล- 
ธรรมทั้งปวงยอมเจริญ  เพราะขันติเทาน้ัน. 
                                                                ส.  ม.  ๒๒๒. 
                         ๖.  จิตตวรรค  คือ  หมวดจิต 
        ๓๐.  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส                สทฺธมมฺ  อวชิานโต 
                ปริปฺลวปสาทสฺส                ปฺา  น  ปริปูรติ. 
        เมื่อมีจิตไมมั่นคง  ไมรูพระสัทธรรม  มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย 
ปญญายอมไมบริบูรณ. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐.  
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        ๓๑.  อปฺปมาณ  หิต  จิตฺต                        ปริปุณฺณ  สุภาวิต 
                 ย   ปมาณ  กต  กมมฺ                น  ต  ตตฺราวสิสฺสติ.     
        จิตเกื้อกูลที่อบรมบริบูรณดีแลว  เปนจิตหาประมาณมิได,  กรรม 
ใดที่ทําแลวพอประมาณ  กรรมนั้นจักไมเหลือในจิตน้ัน.  
        (อรกโพธิสตฺต)                                                ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๙. 
         
        ๓๒.  อานาปานสฺสติ  ยสฺส                อปริปุณฺณา  อภาวติา 
                 กาโยป  อิฺชิโต  โหติ                จิตฺตมฺป  โหติ  อิฺชติ. 
        สติกําหนดลมหายใจเขาออก   อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ,  ทั้ง 
กายท้ังจิตของผูนั้นก็หว่ันไหว. 
        (สารีปุตฺต)                                                ขุ.  ปฏ.  ๓๑/๒๕๐. 
 
        ๓๓.  อานาปานสฺสติ   ยสฺส                 ปริปุณฺณา  สุภาวิตา 
                 กาโยป  อนิฺชิโต  โหติ          จิตฺตมฺป  โหติ  อนิฺชติ. 
        สติกําหนดลมหายใจเขาออก  อันผูใดอบรมบริบูรณดีแลว,  ทั้ง 
กายท้ังจิตของผูนั้นก็ไมหว่ันไหว. 
        (สารีปุตฺต)                                                ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๕๐.  
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        ๓๔.  ทโิส  ทิส  ยนฺต  กยิรา                 เวร ี วา  ปน  เวริน    
                 มจิฺฉาปณิหิต  จิตฺต                        ปาปโย  น  ตโต  กเร. 
        โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี   พึงทําความพินาศใหแกกัน,  สวน 
จิตท่ีต้ังไวผิด  พึงทําเขาใหเสียหายยิ่งกวาน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐. 
 
        ๓๕.  ทรูงฺคม  เอกจร                        อสรรี  คุหาสย 
                 เย  จิตฺต  สฺเมสฺสนฺติ                โมกขฺนฺติ  มารพนธฺนา. 
        ผูใดจักสํารวมจิตท่ีไปไกล  เที่ยวไปดวงเดียว  ไมมีรูปราง  มีถ้ํา 
(คือกาย)  เปนที่อาศัย,  ผูนั้นจักพนจากเครื่องผูของมารได. 
ใหตรงได  เหมือนชางศรทําลูกศรใหตรงไดฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙,๒๐. 
 
        ๓๖.  น  ต  มาตา  ปตา  กยิรา                อฺเ  วาปจ  าตกา 
                 สมฺมาปณิหิต  จิตฺต                        เสยฺยโส  น  ตโต  กเร. 
        มารดาบิดาหรือญาติเหลาอ่ืน   ไมพึงทําเหตุนั้นใหได,  สวนจิต 
ที่ต้ังไวดีแลว  พึงทําเขาใหดีกวาน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐.  
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        ๓๗.  ผนฺทน  จปล  จิตฺต                  ทุรกฺข  ทนฺุนิวารย    
                 อชุุ  กโรติ  เมธาวี                อุสุกาโรว  เตชน.   
        คนมีปญญาทําจิตที่ดิ้นรน   กวัดแกวง  รักษายาก  หามยาก 
ใหตรงได   เหมือนชางศรทําลูกศรใหตรงไดฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
         
        ๓๘.  ยถา  อคาร  ทจฺุฉนฺน        วฏุ ี  สมติวิชฌฺติ 
                 เอว  อภาวิต  จตฺิต                  ราโค  สมติวิชฺฌติ. 
        ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงไมดีฉันใด,   ราคะยอมรั่วรดจิตท่ีไมได 
อบรมฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๖. 
         
        ๓๙.  โย  จ  สทฺทปฺปริตฺตาสี        วเน  วาตมิโต  ยถา 
                 ลหุจิตฺโตติ  ต  อาหุ          นาสฺส  สมฺปชชฺเต  วต. 
        ผูใด  มกัหวาดสะดุงตอเสียง   เหมือนเนื้อทรายในปา,  ทานเรียก 
ผูนั้นวามีจิตเบา,  พรตของเขายอมไมสําเร็จ. 
        (อฺตฺรภิกฺขุ)                                        ส.  ส.  ๑๕/๒๙๖.  
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        ๔๐.  วาริโชว  ถเล  ขตฺิโต                โอกโมกตอพฺุกโต      
                 ปริผนฺทติท  จตฺิต                มารเธยฺย  ปหาตเว. 
        จิตน้ีถูกยกข้ึนจากอาลัยคือกามคุณ  เพ่ือละที่ต้ังแหงมาร  ยอม 
ดิ้นรน  เหมอืนปลาถูกจับข้ึนจากนํ้าโยนไปบนบกฉะน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
         
        ๔๑.  สฺาย  วิปรีเยสา                จิตฺตนฺเต  ปริฑยฺหติ 
                 นมิิตฺต  ปริวชฺเชหิ                สุภ  ราคูปสฺหิต. 
        จิตของทานยอมเดือดรอน   เพราะเขาใจผิด,  ทานจงเวนเครื่อง 
หมายท่ีสวยงามประกอบดวยความรัก. 
        (อานนฺท)                                                ส.  ส.  ๑๕/๒๗๗. 
         
        ๔๒.  เสโล  ยถา  เอกฆโน        วาเตน  น  สมรีติ 
                 เอว  นินฺทาปสสาสุ                น  สมิฺชนฺติ   ปณฺฑิตา. 
        ภูเขาหินแทงทึบ  ไมสั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด,  บัณฑิตยอมไม 
หว่ันไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕.  
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                        ๗.  ทานวรรค  คือ  หมวดทาน     
        ๔๒.  อคฺคสฺมึ   ทาน  ททต                อคฺค  ปฺุ  ปวฑฺฒติ 
                 อคฺค  อายุ  จ  วณฺโณ  จ                  ยโส  กิตฺติ  สุข  พล. 
        เมื่อใหทานในวัตถุอันเลิศ   บญุอันเลิศ  อายุ  วรรณะ  ยศ 
เกียรติ  สุข  และกําลังอันเลิศ  ก็เจริญ.   
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๙. 
         
        ๔๔.  อคฺคทายี  วรทายี                        เสฏทายี  จ  โย  นโร 
                 ทีฆายุ  ยสวา  โหติ                        ยตฺถ  ยตฺถูปปชฺชติ. 
        ผูใหสิ่งท่ีเลิศ  ใหสิ่งท่ีดี  ใหสิ่งท่ีประเสริฐ  ยอมเปนผูมีอายุยืน 
มียศในภพท่ีตนเกิด. 
        (พุทธ)                                                        องฺ  ปฺจก.  ๒๒/๕๖. 
 
        ๔๕.  นหีเรเถว  ทาเนน                        ทินฺน  โหติ  สุนิพฺภต 
                 ทินฺน  สขุผล  โหติ                   นาทินฺน  โหติ  ต  ตถา. 
        พึงนํา  (สมบัติ)   ออกดวยการให,  วัตถุที่ใหแลวยอมเปนอัน 
นําออกดีแลว,  วัตถุทีใหแลวยอมมีสุขเปนผล,  สวนวัตถุที่ยังไมไดให 
ก็ไมเปนอยางนั้น. 
        (เทวดา)                                                        ส.  ส.  ๑๕/๔๓.  
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        ๔๖.  ปุพฺเพ   ทานาทิก  ทตฺวา                  อิทานิ  ลภตี  สขุ 
                 มเูลว  สิฺจิต  โหติ                   อคฺเค  จ  ผลทายก.   
        ใหทานเปนตนกอน    จึงไดสุขบัดนี้  เหมือนรดน้ําท่ีโคนใหผล 
ที่ปลาย.  
                                                                        สทฺทสารตฺถชาลิน.ี 
 
        ๔๗.  ยถา  วาริวหา  ปูรา                        ปริปูเรนฺติ  สาคร 
                 เอวเมว  อิโต  ทินฺน                        เปตาน  อุปกปฺปติ. 
        หวงนํ้าท่ีเต็ม  ยอมยังสาครใหเต็มไดฉันใด,  ทานท่ีใหแตโลกนี ้
ยอมสําเร็จแกผูละไปแลวฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ขุ.  ๒๕/๑๐. 
         
        ๔๘.  โส  จ  สพฺพทโท  โหติ                โย  ททาติ  อุปสฺสย 
                 อมตนฺทโท  จ  โส  โหติ          โย  ธมมฺมนุสาสติ.   
        ผูใดใหที่พักอาศัย  ผูนั้นชื่อวาใหสิ่งทั้งปวง,  ผูใดสอนธรรม 
ผูนั้นชื่อวาใหอมตะ. 
        (พุทฺธ)                                                        ส.  ส.  ๑๕/๔๔.  
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                        ๘.  ธัมมวรรค  คือ  หมวดธรรม         
        ๔๙.  อธมฺม  ปฏิปนฺนสฺส                        โย  ธมฺมมนุสาสติ 
                 ตสฺส  เจ  วจน  กยิรา                น  โส  คจฺเฉยฺย  ทุคฺคตึ. 
        ผูใดสอนธรรมแกคนปฏิบัติไมถกู  ถาเขาทําตามคําของผูนั้น 
จะไมไปสูทุคติ. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา  สฏ ี.  ๒๘/๓๙. 
 
        ๕๐.  อปุารมฺภจิตฺโต  ทุมฺเมโธ                สุณาติ  ชินสาสน 
                อารกา  โหติ  สทฺธมฺมา                นภโส  ปวี  ยถา. 
        ผูมีปญญาทราม  มีจิตใจกระดาง  ถึงฟงคําสอนของพระชินเจา 
ก็ยังหางไกลจากพระสัทธรรม    เหมือนดินกับฟา. 
        (ยสทตฺตเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๓. 
 
        ๕๑.  ขติติยา  พฺราหฺมณา  เวสฺสา        สุทฺทา  จณฺฑาลปุกฺกุสา 
                 อธิ  ธมฺม  จรตฺิวาน                        ภวนติฺ  ติทิเว  สมา. 
        กษัตริย  พราหมณ  แพทย  ศูทร  จัณฑาล  และคนงานชั้นตํ่า 
ประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว  ยอมเปนผูเสมอกันในสวรรคชัน้ไตรทิพย.  
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        ๕๒.  ตณฺหาทุติโย  ปุริโส                ทีฆมทฺธาน  สสร 
                 อตฺิถมฺภาวฺถาภาว        สสาร  นาติวตฺตติ.     
        คนมีตัณหาเปนเพ่ือน  ทองเที่ยวอยูชานาน  ไมลวงพนสงสาร 
ที่กลับกลอกไปได.  
        (ปจฺเจกพุทฺธ)                                        ขุ.  จู.  ๓๐/๓๒๐. 
 
                ๕๓.  นภฺจ  ทูเร  เปวี  จ  ทูเร 
                         ปาร  สมทฺุทสฺส  ตทาหุ  ทูเร 
                         ตโต  หเว  ทูรตร  วทนติฺ 
                         สตฺจ   ธมฺโม  อสตฺจ  ราช. 
        เขากลาววา  ฟากับดินไกลกัน  และฝงทะเลก็ไกลกัน  แตธรรม 
ของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานั้น. 
        (พฺราหฺมณ)                                        ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๔๓. 
 
        ๕๔.  นกิฺกุหา  นลิฺลปา  ธีรา        อถทฺธา  สุสมาหิตา 
                 เต  เว ธมฺเม  วริูหนฺติ        สมฺมาสมฺพุทธฺเทสิเต. 
        ผูไมคดโกง  ไมพูดเพอ  มีปรชีา  ไมหยิ่ง   มใีจมั่นคงนั้นแล 
ยอมงดงามในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
        (พุทฺธ)  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๔.                ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๕๑.  
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        ๕๕.  ปฏิโสตคามึ  นิปุณ                        คมภฺีร  ทุทฺทส  อณุ  
                  ราครตฺตา  น  ทกฺขนฺติ                  ตโมกฺขนฺเธน  อาวุตา. 
        ผูถูกราคะยอม  ถูกกองมืด  (อวิชชา)  หอหุมแลว  ยอมไมเห็น     
ธรรมสําหรบัฝนใจอันละเอียดลออ  ลึกซึ้ง  ซึ่งเห็นไดยาก. 
        (พุทฺธ)                                                ท.ี  มหา.  ๑๐/๔๑. 
 
        ๕๖.  ยทา  จ  พุทฺธา  โลกสฺม                 อุปฺปชชฺนฺติ  ปภงฺกรา 
                 เต   อิม  ธมฺม  ปกาเสนฺติ                ทุกฺขปูสมคามิน. 
 
        เมื่อพระพุทธเจา  ผูทําความสวางเกิดข้ึนในโลก,  พระองคยอม 
ประกาศธรรมสําหรับดับทุกขนี้. 
        (สารีปุตฺต)                                        ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๔๑๘. 
 
        ๕๗.  ยสฺส  สพฺรหมจฺารีสุ                 คารโว  นุปลพฺภติ 
                 อารกา  โหติ  สทฺธมฺมา                นภ  ปวิยา  ยถา. 
        ผูใดไมมีความเคารพในเพ่ือนพรหมจารี,   ผูนั้นยอมหางจาก 
พระสัทธรรม  เหมือนฟากับดินฉะน้ัน. 
        (ภคุเถร)                                                ขุ.  เถร  ๒๖/๓๑๑.  
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        ๕๘.  เย  จ  โข  สมฺมทกฺขาเต        ธมฺเม  ธมมฺานุวตฺติโน    
                 เต  ชนา  ปารเมสฺสนฺติ        มจฺจุเธยฺย  สทุุตฺตร. 
        ชนเหลาใดประพฤติธรรม   ในธรรมท่ีพระพุทธเจากลาวดีแลว, 
ชนเหลาน้ัน  จักขามแดนมฤตยูที่ขามไดยาก.  
        (พุทธ)                                                ขุ.  ธ  ๒๕/๒๖. 
 
        ๕๙.  โย  อิจฺเฉ   ทิพฺพโภคฺจ        ทิพฺพมายุ  ยส  สขุ 
                 ปาปานิ  ปริวชฺเชตฺวา        ติวิธ  ธมฺมมาจเร. 
        ผูใด  ปรารถนาโภคทรัพย  อายุ  ยศ  สุข  อันเปนทิพย,  ผูนั้น 
พึงงดเวนบาปทั้งหลาย  แลวประพฤติสุจริตธรรม  ๓  อยาง. 
        (ราชธีดา)                                                ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๐๖. 
         
        ๖๐.  โย  จ  อปฺปมฺป  สุตฺวาน        ธมฺม  กาเยน  ปสฺสติ 
                ส  เว  ธมมฺธโร  โหติ        โย  ธมมฺ  นปฺปมชฺชติ. 
        ผูใดฟงธรรมแมนอย  ยอมเห็นธรรมดวยกาย   ผูใดไมประมาท 
ธรรม  ผูนั้นแล   ชื่อวาผูทรงธรรม. 
        (พุทธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๙.  
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        ๖๑.  โยนิโส  วิจิเน  ธมฺม                ปฺายตฺถ  วิปสฺสติ  
                 ปชฺโชตสฺเสว   นิพฺพาน        วิโมกฺโข  โหติ  เจตโส.     
        ควรเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย,  จะเห็นอรรถแจมแจงไดดวย 
ปญญา,  ความหลุดพนแหงใจยอมมี  เหมือนไฟดับ. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๔. 
 
                  ๙.  ปกิณณกวรรค  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด 
        ๖๒.  อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม        อชินิ  ม  อหาสิ  เม 
                 เย  จ  ต  อุปนยฺหนฺติ        เวร  เตส  น  สมฺมติ. 
        ผูใด  ผูกอาฆาตวา  เขาไดดาเรา  ไดฆาเรา  ไดชนะเรา  ไดลัก 
ของของเรา  ดังนี้  เวรของผูนั้นยอมไมระงับ. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕. 
 
        ๖๓.  อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม        อชินิ  ม  อหาสิ  เม 
                 เย  จ  ต  นูปนยฺหนฺติ        เวร  เตสูปสมมฺติ. 
        ผูใดผูกอาฆาตวา  เขาไดดาเรา  เขาไดฆาเรา  ไดชนะเรา  ไดลัก 
ไดลักของของเรา  ดังนี้  เวรของผูนั้นยอมระงับ. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕.  
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                ๖๔.  อจฺจิ  ยถา  วาตเวเคน  ขิตฺต   
                        อตฺถ  ปเลติ  น  อุเปติ  สงฺข   
                        เอว  มุน ี นามกายา  วมิุตฺโต  
                        อตฺถ  ปเลติ  น  อุเปติ  สงฺข. 
        เปลวไฟที่ถูกกําลังลมพัดดับวูบไป  ยอมกําหนดนับไมไดฉันใด, 
ผูรูพนไปแลวจากนามกาย  ดับวูบไป  ยอมกําหนดนับไมไดฉันน้ัน. 
        (พุทฺธ)  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๓๙.                 ขุ.  จู.  ๓๐/๑๓๖. 
 
        ๖๕.  อนิฺทฺริยานิ  มนุสฺสาน                หิตาย  อหิตาย  จ 
                 อรกฺขิตานิ   อหิตาย                        รกฺขติานิ  หิตาย  จ. 
        อินทรียของมนุษยมีอยูเพ่ือประโยชน  และมิใชประโยชน  คือ 
ที่ไมรักษา  ไมเปนประโยชน,  ที่รักษา  จึงเปนประโยชน. 
        (ปาราสริยเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๒. 
 
        ๖๖.  ตสฺมา  หิ  ปณฺฑโิต  โปโส        สมฺปสฺส  อตฺถมตฺตโน 
                โลภสฺส  น  วส  คจฺเฉ                หเนยฺย  ทิสก  มน. 
        ผูเปนบัณฑิต  เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน  ไมพึงลุอํานาจของ 
โลภะ  พึงกําจัดน้ําใจที่ละโมภเสีย. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  ปกิณฺณก.  ๒๗/๓๙๖.  
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        ๖๗.  นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺต                อตฺดถ  พาล  อุปจฺจคา    
                 อตฺโถ  อตฺถสฺส  นกขฺตฺต                กึ  กริสฺสนฺติ  ตารกา. 
        ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาผูมัวถือฤกษอยู,   ประโยชนเปนฤกษ 
ของประโยชน  ดวงดาวจักทําอะไรได.  
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๖. 
 
        ๖๘.  น  สาธุ  พลวา  พาโล                สาหส  วนิฺทเต  ธน 
                 กนฺทนฺตเมต  ทุมฺเมธ                กฑฺฒนติฺ  นิรย  ภุส. 
        คนเขลา  มีกําลัง  หาทรัพยอยางผลุนผลัน  ไมดี,  นายนิรยบาล 
ยอมฉุดคนโงมีปญญาทรามผูคร่ําครวญอยูนั้น  ไปสูนรกอันรายกาจ. 
        (มโหสถโพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๒๕. 
 
        ๖๙.  ปฺจ  กามคุณา  โลเก                มโนฉฏา  ปเวทิตา 
                เอตฺถ  ฉนฺท  วริาชิตฺวา                เอว  ทกฺุขา  ปมุจฺจติ. 
        กามคุณ  ๕  ในโลก  มีใจเปนที่  ๖  อันทานชีแ้จงไวแลว,  บุคคล 
คลายความพอใจในกามคุณน้ีแลว   ยอมพนจากทุกขไดอยางนี้. 
        (พุทฺธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๒๓.  
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        ๗๐.  ปรทุกฺขูปธาเนน                โย  อตฺตโน  สขุมิจฺฉติ 
                เวรสสคฺคสสฏโ                เวรา  โส  น  ปริมุจฺจติ.     
        ผูใด  ตองการสุขเพ่ือตน   ดวยการกอทุกขแกผูอ่ืน,  ผูนั้น 
ชื่อวา  พัวพันไปดวยเวร  ยอมไมพนจากเวร.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๓. 
 
        ๗๑.  ปริตฺต  ทารุมารุยฺห                ยถา  สีเท  มหณฺณเว 
                 เอว  กุสีตมาคมฺม                สาธุชีวีป  สหีติ. 
        คนเกาะไมฟนเล็ก ๆ  พึงจมลงในทะเลฉันใด  คนมั่งมีอาศัยความ 
เกียจครานก็ลมจมฉันนั้น. 
        (วิมลเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๙. 
 
        ๗๒.  พล  จนฺโท  พล  สุริโย        พล  สมณพฺราหฺมณา 
                 พล  เวลา  สมทฺุทสฺส        พลาติพลมิตฺถิโย. 
        พระจันทร  พระอาทิตย  สมณพราหมณ  และฝงทะเล  ตางก็ 
มีกําลัง,  แตสตรีมีกําลังยิ่งกวากําลัง  (เหลาน้ัน). 
        (มหาชนก)                                        ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๖๑.  
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        ๗๓.  พหูน  วต  อตฺถาย                อุปฺปชฺชนฺติ  ตถาคตา     
                 อตฺิถีน  ปุริสานฺจ                เย  เต   สาสนการกา. 
        พระตถาคตเจายอมเกิดข้ึน   เพ่ือประโยชนแกคนหมูมาก  คือ 
สตรีและบุรษุผูทําตามคําสอน.  
        (วงฺคีสเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๓๗. 
         
        ๗๔.  ยตฺถ  โปส  น  ชานนฺติ          ชาติยา  วินเยน  วา 
                 น   ตตฺถ  มาน  กยิราถ        วส  อฺาตเก  ชเน. 
        ในที่ใด  ยังไมรูจักคนโดยกําเนิดหรือโดยขนบประเพณี  เม่ืออยู 
ในที่นั้น  หมูคนที่ยังไมรูจักกัน  ไมควรทําความถือตัว. 
        (มหาททฺทรโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๑. 
 
        ๗๕.  เย  จ  กาหนฺติ  โอวาท        นรา  พุทฺเธน  เทสิต 
                 โสตฺถึ  ปร  คมิสฺสนฺติ        วลาเหเนว  วาณิชา. 
        คนใด  จัดทําตามโอวาทที่ผูรูแสดงแลว  คนนั้นจักถึงฝงที่สวัสดี 
เหมือนพอคาถึงฝงที่สวัสดีเพราะมาวลาหก. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๗๑.  
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        ๗๖.  เย  วุฑฺฒมปจายนฺติ                นรา  ธมมฺสฺส  โกวิทา     
                ทฏิเ   ธมฺเม  จ  ปาสสา        สมฺปราโย  จ  สุคฺคติ. 
        คนรูจักขนบธรรมเนียม  ยอมยําเกรงผูเฒาผูแก  ในชาตินี้ก็มีผู 
สรรเสริญ  ชาติหนาก็ไปดี.   
        (พุทฺธ)                                                ขุ. ชา  เอก.  ๒๗/๑๒. 
 
        ๗๗.  รปูา  สทฺทา  คนฺธา  รสา        ผสฺสา  ธมมฺา  จ  เกวลา 
                 เอต  โลกามิส โฆร                เอตฺถ  โลโก  วิมุจฺฉิโต. 
        รูป  เสียง  กลิ่น  รส  ผัสสะ   และธรรมารมณนั้น  ลวนเปน 
โลกามิสอันรายกาจ,  สัตวโลกหมกมุนอยูในอารมณเหลาน้ี. 
        (พุทฺธ)                                                สฺ  ส.  ๑๕/๑๖๖. 
 
        ๗๘.  วิเทสวาส  วสโต                ชาตเวทสเมนป 
                 ขมิตพฺพ  สปฺเน                อป   ทาสสฺส  ตชฺชิต. 
        แมมีปญญารุงโรจนอยางไฟ   เมื่อยูในตางประเทศก็ควรอดทน 
คําขูเข็ญแมของทาส. 
        (มหาททฺทรโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๑.  
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                  ๑๐.  ปญญาวรรค  คือ  หมวดปญญา     
        ๗๙.  อปฺปสฺสุตาย  ปุริโส                พลิวทฺโทว  ชีรติ 
                 มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ        ปฺา  ตสฺส  น  วฑฺฒติ. 
        คนผูสดับนอยน้ี  ยอมแกไป  เหมือนวัวแก  อวนแตเนื้อ  แต 
ปญญาไมเจริญ.  
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๕. 
 
        ๘๐.  ชวีเตวาป  สปฺปฺโ        อป  วิตฺตปริกฺขยา 
                 ปฺาย  จ  อลาเกน        วตฺิตวาป  น   ชีวติ. 
        ถึงส้ินทรัพย  ผูมีปญญาก็เปนอยูได,  แตอับปญญาแมมีทรพัย 
ก็เปนอยูไมได. 
        (มหากปฺปนเถร)                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๐. 
 
        ๘๑.  ปฺวา  พุทฺธสิมฺปนฺโน         วิธานวิธิโกวิโท 
                 กาลฺ ู  สมยฺ ู  จ        ส  ราชวสตึ  วเส. 
        ผูมีปญญา   ถึงพรอมดวยความรู   ฉลาดในวิธีจัดการงาน 
รูกาลและรูสมัย  เขาพึงอยูในราชการได. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๓๙.  



นักธรรมโท - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒ - หนาท่ี 28 

                ๘๒.  ปฺา  หิ  เสฏา  กสุลา  วทนฺติ 
                         นกฺขตฺตราชาริว   ตารกาน  ค 
                         สีล  สิรี  จาป  สตฺจ  ธมฺโม   
                        อนฺวายิกา  ปฺวโต  ภวนฺติ. 
        คนฉลาดกลาววา  ปญญาประเสริฐ  เหมือนพระจันทรประเสริฐ 
กวาดาวทั้งหลาย   แมศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษยอมไปตามผูมี  
ปญญา. 
        (สภงฺคโพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๑. 
 
        ๘๓.  มตฺตาสุขปริจฺจาคา                ปสฺเส  เจ  วิปุล  สุข 
                 จเช  มตฺตาสุข  ธีโร                สมฺปสฺส  วปุิล  สุข. 
        ถาพึงเห็นสุขอันไพบูลย   เพราะยอมเสียสละสุขสวนนอย  ผูม ี
ปญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย  ก็ควรสละสุขสวนนอยเสีย. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๓. 
 
        ๘๔.  ยส  ลทฺธาน  ทุมฺเมโธ        อนตฺถ  จรติ  อตฺตโน 
                 อตฺตโน  จ  ปเรสฺจ        หึสาย  ปฏิปชฺชติ. 
        คนมีปญญาทราม  ไดยศแลวยอมประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 
แกตน  ยอมปฏิบัติเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน. 
        (หตฺถาจริย)                                        ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๐.  
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        ๘๕.  ยาวเทว  อนตฺถาย                ตฺต  พาลสฺส  ชายติ 
                 หนฺติ  พาลสฺส  สุกฺกส        มุทฺธ  อสฺส  วิปาตย.     
        ความรูเกิดแกคนพาล  ก็เพียงเพ่ือความฉิบหาย,  มันทําสมอง 
ของเขาใหเขว,  ยอมฆาสวนท่ีขาวของคนพาลเสีย.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๔. 
 
        ๘๖.  โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                ทุปฺปฺโ  อสมาหิโต 
                 เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                ปฺวนฺตสฺส  ฌายิโน. 
        ผูใดมีปญญาทราม  มีใจไมมั่นคง  พึงเปนอยูต้ังรอยป,  สวนผูมี 
ปญญาเพงพินิจ  มีชีวิตอยูเพียงวันเดียว  ดีกวา. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
 
                   ๑๑.  ปมาทวรรค   คือ  หมวดประมาท 
                ๘๗.  พหมฺุป  เจ  สหิต  ภาสมาโน 
                         น  ตกฺกโร  โหติ  นโร  ปมตฺโต 
                         โคโปว  คาโว  คณย  ปเรส 
                         น   ภาควา  สามฺสสฺ  โหติ. 
        หากกลาวพุทธพจนไดมาก   แตเปนคนประมาท  ไมทําตาม 
พุทธพจนนั้น  ก็ไมมีสวนแหงสามัญญผล   เหมือนคนเลี้ยงโค  คอยนับ 
โคใหผูอ่ืนฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๗.  
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        ๘๘.  ยฺหิ  กิจฺจ  ตทปวิทฺธ                อกิจฺจ  ปน  กยีรติ   
                 อนฺุนฬาน  ปมตฺตาน                เตส  วฑฺฒนฺติ  อาสวา.   
        คนทอดท้ิงกิจท่ีควรทํา  ไปทํากิจท่ีไมควรทํา   เมื่อเขาถือตัว 
มัวประมาท   อาสวะยอมเจริญ.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๔. 
 
        ๘๙.  โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชฺชิตฺวา                ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ 
                 โสม  โลก  ปภาเสติ                        อพฺภา  มุตฺโต  ว  จนฺทิมา. 
        เมื่อกอนประมาท   ภายหลังไมประมาท  เขาชื่อวายังโลกนี้ให 
สวาง  เหมือนพระจันทรพนจากเมฆหมอกฉะน้ัน. 
        (องฺคุลิมาลเถร)                                        ม.  ม.  ๑๓/๔๘๖. 
 
                          ๑๒.  ปาปวรรค  คือ  หมวดบาป 
        ๙๐.  อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจติ                ปาปการี  อภุยตฺถ  โสจติ 
                โส  โสจติ  โส วหิฺติ                ทิสฺวา  กมฺมกิลฏิมตฺตโน. 
        ผูทําบาป   ยอมเศราโศกในโลกนี้   ละไปแลวก็เศราโศก   ชื่อวา 
เศราโศกในโลกท้ังสอง,   เขาเห็นกรรมอันเศราหมองของตน  จึง 
เศราโศกและเดือดรอน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๗.  
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        ๙๑.  อุทพินฺทุนิปาเตน                อุทกุมฺโภป  ปูรติ   
                อาปูรติ  พาโล  ปาปสฺส        โถก  โถกป  อาจิน.   
        แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําฉันใด,  คนเขลาส่ังสมบาปแมทีละ 
นอย ๆ ก็เต็มดวยบาปฉันน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑. 
 
        ๙๒.  เอก  ธมฺม  อดีตสฺส                มุสาวาทิสสฺ  ชนฺตุโน 
                 วติิณฺณปรโลกสฺส                นตฺถิ  ปาป  อการิย. 
        คนพูดเท็จ  ลวงสัตยธรรมเสียอยางหน่ึง  ไมคํานึงถึงโลกหนา 
จะไมพึงทําบาปเปนอันไมมี. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘. 
 
        ๙๓.  น  หิ  ปาป  กต  กมฺม        สชฺชุขีรว  มุจจฺติ 
                ฑหนฺต  พาลมนฺเวติ          ภสฺมาจฺฉนฺโนว  ปาวโก. 
        บาปกรรมท่ีทําแลวยอมไมเปลี่ยนแปลง  เหมือนนมสดท่ีรีดใน 
วันนั้น,  บาปยอมตามเผาคนเขลา  เหมือนไฟที่เถากลบไว. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๔.  
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        ๙๔.  ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺส          หเรยฺย  ปาณินา  วิส      
 
                 นาพฺพณ  วิสมนฺเวติ                นตฺถิ  ปาป  อกุพฺพโต. 
        ถาฝามือไมมีแผล   ก็พึงนํายาพิษไปดวยฝามือได  ยาพิษซึมเขา 
ฝามือไมมีแผลไมไดฉันใด,  บาปยอมไมมีแกผูไมทําฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑. 
 
        ๙๕.  โย  จ  สเมติ  ปาปานิ                 อณุถูลานิ  สพฺพโส 
                 สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน                สมโณติ  ปวุจฺจติ. 
        ผูใดระงับบาปนอยใหญไดโดยประการท้ังปวง  ทานเรียกผูนั้น 
วาสมณะ  เพราะเปนผูระงับบาปท้ังหลายได. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๐. 
 
        ๙๖.  วาณิโชว  ภย  มคฺค                        อปฺปสตฺโถ  มหาทฺธโน 
                วสิ  ชีวิตุกาโมว                        ปาปานิ  ปริวชฺชเย. 
        ควรงดเวนบาปเสีย   เหมือนพอคามีพวกนอย  มีทรัพยมาก 
เวนหนทางที่มีภัย  และเหมือนผูรักชีวิต  เวนยาพิษเสีย  ฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑.  
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                    ๑๓.  ปุคคลวรรค  คือ  หมวดบุคคล        
        ๙๗.  อจฺจย  เทสยนฺตีน                  โย  เจ  น  ปฏิคณฺหติ 
                 โกปนฺตโร  โทสครุ                ส  เวร  ปฏมิุจฺจติ. 
        เมื่อเขาขอโทษ  ถาผูใดมีความขุนเคือง  โกรธจัด  ไมยอมรับ 
ผูนั้นชื่อวาหมกเวรไว. 
        (เทวดา)                                                ส.  ส.  ๑๕/๓๔. 
 
        ๙๘.  อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ        เย  ชนา  ปารคามิโน 
                 อถาย  อิตรา  ปชา                ตีรเมวานุธาวติ. 
        ในหมูมนุษย  คนที่ถงึฝง  (นิพพาน)  มีนอย,  สวนประชา 
นอกน้ี  ว่ิงอยูตามชายฝง. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
 
        ๙๙.  อสภุาย  จิตฺต  ภาเวหิ          เอกคฺค  สุสมาหิต 
                สติ  กายคตา  ตฺยตฺถุ                 นิพฺพิทาพหุโล  ภว. 
        จงอบรมจิตใหแนวแนมั่นคง  ดวยอสุภสัญญา  จงมีสติไปในกาย 
จงมีความเบื่อหนายมาก  (ในสังขารทั้งปวง). 
        (วงฺคีสเถร)                                        ส.  ส.  ๑๕/๒๗๗.  
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        ๑๐๐.  อหึสกา  เย  มนุโย                นิจฺจ  กาเยน  สวุตา    
                  เต  ยนฺติ  อจจฺุต  าน        ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเร. 
        มุนีเหลาใด   เปนผูไมเบียดเบียน  สํารวมทางกายเปนนิตย  มุน ี
เหลาน้ัน  ยอมไปสูสถานไมจุติ  ที่ไปแลวไมตองเศราโศก.  
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕. 
 
        ๑๐๑.  เอว  กิจฺฉาภโต  โปโส         ปตุ  อปริจารโก 
                  ปตริ  มิจฺฉา  จริตฺวาน          นิรย  โส  อปุปชฺชติ. 
        ผูที่  (มารดา)  บิดาเลี้ยงมาโดยยากอยางน้ี  ไมบํารุง  (มารดา) 
บิดา  ประพฤติผิดใน  (มารดา)  บิดา  ยอมเขาถึงนรก. 
        (โสณโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  สคฺตติ.  ๒๘/๖๖. 
 
        ๑๐๒.  เอว  พุทฺธ  สรนฺตาน        ธมฺม  สงฺฆจฺ  ภิกขฺโว 
                   ภย  วา  ฉมฺภติตฺต  วา        โลมหโส  น  เหสฺสติ. 
        ภิกษุทั้งหลาย  !  เมื่อบุคคลระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  และ 
พระสงฆ  อยูอยางนี้  ความกลา  ความครั่นคราม   ขนพองสยองเกลา 
จักไมมี. 
        (พุทฺธ)                                        ส.  ส.  ๑๕/๓๒๓.  
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        ๑๐๓.  เอว  มนฺทสฺส  โปสสฺส                พาลสฺส  อวิชานโต    
                   สารมฺภา  ชายเต  โกโธ                โสป  เตเนว  ฑยฺหติ. 
        ความโกรธเกิดข้ึนแกคนโงเขลาไมรูแจง  เพราะความแขงดี  เขา  
ยอมถูกความโกรธน้ันแลเผา. 
        (โพธิสตฺต)                                                ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๘๐. 
 
                ๑๐๔.  โอโนทโร  โย  สหเต  ชิฆจฺน 
                            ทานฺโต  ตปสฺสี  มิตปานโภชโน 
                            อาหารเหตุ  น  กโรติ  ปาป 
                            ต  เว  นร  สมณมาห ุ โลเก. 
        คนใดมีทองพรอง  ยอมทนความหิวได   ผูฝกตนมีความเพียร 
กินดื่มพอประมาณ  ไมทําบาปเพราะอาหาร  ทานเรียกคนน้ันแล  วา 
สมณะในโลก. 
                                                                        ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๗๔. 
 
        ๑๐๕.  กาเม  คิทฺธา  กามรตา                กาเมส ุ อธมิุจฺฉิตา 
                   นรา  ปาปานิ  กตฺวาน                อุปปชฺชนฺติ  ทุคฺคตึ. 
        นรชนผูกําหนัดในกาม  ยินดีในกาม  หมกมุนในกาม  ทําบาป 
ทั้งหลาย  ยอมเขาถึงทุคติ. 
        (ปจฺเจกพุทฺธ)                                                ขุ.  ชา  สฏ ิ.  ๒๘/๓๓.  
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        ๑๐๖.  คาเม  วา  ยทิวารฺเ                  นินฺเน  วา  ยทิวา  ถเล  
                  ยตฺถ   อรหนฺโต  วิหรนฺติ        ต  ภมูิรามเณยฺยก.    
        พระอรหันตทั้งหลาย   อยูในที่ใด   คือบานก็ตาม  ปาก็ตาม   
ที่ลุมก็ตาม  ที่ดอนก็ตาม  ที่นั้นยอมเปนภูมินารื่นรมย. 
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘. 
         
        ๑๐๗.  โจทิตา  เทวทูเตหิ                        เย  ปมชฺชนฺติ  มาณวา 
                   เต   ทีฆรตฺต  โสจนฺติ                หีนกายูปคา  นรา. 
        คนเหลาใด  อันเทวทูตตักเตือนแลว  ยังประมาทอยู,  คนเหลาน้ัน 
เขาถึงกายอันเลว  ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน. 
        (พุทฺธ)                                                        ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๖. 
 
                ๑๐๘.  โจโร  ยถา  สนฺธฺมุเข  คหีโต 
                           สกมมฺุนา  หฺติ  ปาปธมฺโม 
                          เอว  ปชา  เปจฺจ  ปรมหฺิ  โลเก 
                          สกมฺมุนา  หฺติ  ปาปธมฺโม. 
        โจรผูมคีวามชั่ว  ถูกเขาจับไดซึ่งหนา  ยอมเดือดรอนเพราะกรรม 
ของตนฉันใด  ประชาผูมีความชั่ว  ละไปแลว  ยอมเดือดรอน 
เพราะกรรมของตนในโลกหนาฉันนั้น. 
        (รฏปาลเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๙.  
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        ๑๐๙.  ชาติถทฺโธ  ธนถทฺโธ                โคตฺตถทฺโธ  จ  โย  นโร       
                  สฺาตึ  อติมฺเติ                ต  ปราภวโต  มุข. 
        คนใด  หยิ่งเพราะชาติ  หยิ่งเพราะทรัพย   หยิง่เพราะสกุล  ยอม 
ดูหม่ินญาติของตน  ขอนั้นเปนเหตุแหงความเส่ือมของคนน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๔๗. 
 
        ๑๑๐.  ต  พฺรมูิ  อุปสนฺโตติ                กาเมสุ  อนเปกฺขิน 
                  คนฺถา  ตสฺส  น  วิชฺชนฺติ        อตาริ  โส  วิสตฺติก. 
        เราเรียกผูไมเยื่อใยในกามท้ังหลายน้ันวาผูสงบ,  เครื่องรอยรัด 
ของเขาไมมี   เขาจึงขามตัณหาวาวุนไปได. 
        (พุทฺธ)   ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๐๑.                ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๙๕,๒๙๗. 
 
                ๑๑๑.  เตชวาป  หิ  นโร  วิจกขฺโณ 
                          สกฺกโต  พหุชนสฺส  ปูชิโต 
                          นารีน  วสงฺคโต  น  ภาสติ 
                          ราหุนา  อุปหโตว  จนฺทิมา. 
        ถึงเปนคนมีเดช  มปีญญาเฉียบแหลม   อันคนเปนอันมากสักการบูชา 
อยูในอํานาจของสตรีเสียแลว  ยอมไมรุงเรือง  เหมือนพระจันทรถูก 
พระราหูบังฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา  อสีติ.  ๒๘/๑๒๗.  



นักธรรมโท - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒ - หนาท่ี 38 

        ๑๑๒.  ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ                หิมวนฺโตว  ปพฺพโต      
                    อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ                รตฺติขิตฺตา  ยถา  สรา. 
        สัตบุรุษยอมปรากฏไดในที่ไกล  เหมือนภูเขาหิมพานต  อสัตบุรุษ 
ถึงน่ังอยูในที่นี้ก็ไมปรากฏ  เหมือนลูกศรท่ียิงไปกลางคืน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ. ธ.  ๒๕/๕๕. 
         
        ๑๑๓.  ธีโร  โภเค  อธิคมฺเม                สงฺคณฺหาติ  จ  าตเก 
                   เตน  โส  กิตฺตึ  ปปฺโปติ                เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทติ. 
        ผูมีปรชีาไดโภคะแลว   ยอมสงเคราะหหมูญาติ,  เพราะการ 
สงเคราะหนั้น  เขายอมไดเกียรติ  ละไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรค. 
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  ๒๗/๒๐๕. 
         
                ๑๑๔.  น  ปณฺฑติา  อตฺตสุขสฺส  เหตุ 
                           ปาปานิ  กมฺมานิ  สมาจรนฺติ 
                           ทุกฺเขน  ผุฏา  ขลิตาป  สนฺตา 
                           ฉนฺทา  จ  โทสา  น  ชหนฺติ  ธมฺม. 
        บัณฑิต   ยอมไมประพฤติกรรมชัว่  เพราะเหตุแหงสุขเพ่ือตน, 
สัตบุรุษอันทุกขถูกตอง  แมพลาดพลั้งไป  ก็ไมยอมละธรรม  เพราะ 
ฉันทาคติและโทสาคติ. 
        (สรภงฺคโพธิสตฺต)                                ชาตกฏกถา.  ๗/๓๘๘.  
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         ๑๑๕.  น  เว  อนตฺถกุสเลน           อตฺถจริยา  สุขาวหา   
                   หาเปติ  อตฺถ  ทุมฺเมโธ        กป  อารามโิก  ยถา. 
        การบําเพ็ญประโยชนโดยไมฉลาดในประโยชน   ก็นําความสุข 
มาใหไมไดเลย,   ผูมีปญญาทรามยอมพราประโยชน   ดุจลิงเฝาสวน 
ฉะน้ัน.  
๑๕. 

         
        ๑๑๖.  น  ห ิ  สพฺเพสุ  าเนสุ         ปุริโส  โหติ  ปณฺฑิโต 
                   อิตฺถีป  ปณฺฑิตา  โหติ         ตตฺถ  ตตฺถ  วิจกฺขณา. 
        บุรุษจะเปนบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม,  แมสตรีก็เปนบัณฑิตมี 
ปญญาเฉียบแหลมในท่ีนัน้  ๆ  ไดเหมือนกัน. 
        (เทวดา)                                        ขุ.  ชา.  อฏก.  ๒๗/๒๔๑. 
         
                ๑๑๗.  นินฺทาย  นปฺปเวเธยฺย 
                           น  อุณณฺเมยฺย  ปสสิโต  ภิกฺข ุ
                           โลก  สห  มจฺฉริเยน 
                           โกธ  เปสุณิยฺจ  ปนุเทยฺย. 
        ภิกษุไมควรหว่ันไหวเพราะนินทา   ไดรับสรรเสริญ  ก็ไมควร 
เหิมใจ   พึงบรรเทาความโลภกับความตระหน่ี  ความโกรธ   และความ 
สอเสียดเสีย. 
        (พุทฺธ)  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๖.        ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๖๔,๔๖๖.  
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        ๑๑๘.  ปณฺฑิโต  จ  วิยตฺโต  จ          วิภาวี  จ  วิจกฺขโณ    
                  ขปฺิป   โมเจติ  อตฺตาน        มา  ภายิตฺถาคมิสฺสติ.  
        ผูฉลาดเฉียบแหลม  แสดงเหตุและไมใชเหตุไดแจมแจง  และ 
คาดเห็นผลประจักษ   ยอมเปลื้องตน  (จากทุกข)   ไดฉับพลัน  อยา 
กลัวเลย  เขาจักกลับมาได. 
        (ราช)                                         ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๔๔. 
 
        ๑๑๙.  ปณฺฑิโตติ  สมฺาโต        เอกจริย  อธฏิ ิโต 
                  อถาป  เมถุเน  ยุตฺโต        มนฺโทว  ปริกสิฺสติ. 
        ผูต้ังใจประพฤติตนเปนคนโสด   เขารูกันวาเปนบัณฑิต,  สวน 
คนโงฝกใฝในเมถุน  ยอมเศราหมอง. 
        (พุทฺธ)   ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๔.        ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๘๖. 
 
                ๑๒๐.  ปหาย  ปฺจาวรณานิ  เจตโส 
                           อุปกฺกิเลเส   พฺยปนุชชฺ  สพฺเพ 
                           อนิสฺสิโต  เฉตฺวา  สิเนหโทส 
                           เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
        ผูฉลาดและเครื่องกั้นจิต  ๕  ประการ  กําจัดอุปกิเลสทั้งหมด  ตัดรัก 
และชังแลว  อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)        ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๓๘.        ขุ.  จู.  ๓๐/๔๑๐.  
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        ๑๒๑.  ปุตฺตา  มตฺถิ  ธนมตฺถิ                 อิติ  พาโล  วิหฺติ  
                    อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ                กุโต  ปุตฺตา  กุโต  ธน. 
        คนเขลาคิดวา  เรามีบุตร   เรามีทรัพย  จึงเดือดรอน,  ที่แทตน 
ของตนก็ไมมี  จะมีบุตร  มีทรัพย  มาแตที่ไหนเลา.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓. 
 
        ๑๒๒.  พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร                ปุพฺพาจริยาติ  วุจจฺเร 
                    อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตาน                ปชาย  อนุกมฺปกา. 
                มารดาบิดา  ทานวาเปนพรหม   เปนบุรพาจารย  เปนที่นับถือ 
ของบุตร  และเปนผูอนุเคราะหบุตร. 
        (โสณโพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  สตฺตติ.  ๒๗/๖๖. 
 
        ๑๒๓.  มธุวา  มฺตี  พาโล                ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ, 
                   ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาป                  อถ  ทกุข  นิคจฺฉติ. 
        ตราบเทาท่ีบาปยังไมใหผล  คนเขลายังเขาใจวามีรสหวาน,  แต 
บาปใหผลเมื่อใด  คนเขลายอมประสบทุกขเมื่อน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๔.  
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        ๑๒๔.  ย  อุสฺสุกฺกา  สงฺฆรนฺติ                อลกฺขกิา  พหุ  ธน   
                   สิปฺปวนฺโต  อสิปฺปา  วา        ลกขฺิกา  ตานิ  ภฺุชเร.  
        คนไมมีโชค  มีศิลปหรือไมมีศิลปก็ตาม   ขวนขวายรวบรวม 
ทรัพยใดไวไดเปนอันมาก   สวนคนมีโชคยอมบริโภคทรัพยเหลาน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๑๗. 
         
        ๑๒๕.  ย  ย  ชนปท  ยาติ                        นิคเม  ราชธานิโย 
                    สพฺพตฺถ  ปูชิโต  โหติ                  โย  มตฺิตาน  น  ทพฺุภติ. 
        ผูไมประทุษรายมิตร  ไปสูแวนแควน  ตําบลหรือเมืองหลวง 
ใด ๆ  ก็ตาม  ยอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง. 
        (เตมิยโพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔. 
 
        ๑๒๖.  ยโต  จ  โหติ  ปาปจฺโฉ                อหิริโก  อนาทโร 
                   ตโต  ปาป  ปสวติ                        อปาย  เตน  คจฺฉติ. 
        คนปรารถนาลามก  ไมละอาย  ไมเอ้ือเฟอ  เพราะเหตุใด,  เขา 
ยอมสรางบาปเพราะเหตุนั้น  เขาไปสูอบาย  เพราะเหตุนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๖.  
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        ๑๒๗.  ยมฺหา  ธมมฺ  วิชาเนยิย                สมมฺาสมฺพุทฺธเทสิต    
                   สกฺกจฺจ  น  นมสฺเสยฺย                อคฺคิหุตฺตว   พฺราหฺมโณ. 
        บุคคลรูแจงธรรม   ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว  จาก 
ผูใด  พึงนอบนอมผูนั้นโดยเคารพ  เหมือนพราหมณนับถือการบูชาไฟ 
ฉะน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๘. 
 
        ๑๒๘.  ยสฺส  ปาป  กต  กมมฺ                กุสเลน  ปถียติ 
                    โสม  โลก  ปภาเสติ                 อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา. 
        ผูใดทํากรรมชั่วแลว  ละเสียไดดวยกรรมด,ี   ผูนั้นยอมยังโลกน้ี 
ใหสวาง  เหมือนพระจันทรพนจากเมฆหมอกฉะนั้น. 
        (องฺคุลิมาล)                                        ม.  ม.  ๑๒/๔๘๗. 
 
        ๑๒๙.  ยสฺส  รุกขฺสสฺ  ฉายาย                นิสีเทยฺย  สเยยฺย  วา 
                   น  ตสฺส  สาข  ภฺเชยฺย         มิตฺตทุพฺโภ   หิ  ปาปโก. 
        บุคคลนั้นหรือนอนที่รมเงาตนไมใด    ไมควรหักกิ่งตนไมนั้น, 
เพราะผูประทุษรายมิตร  เปนคนเลวทราม. 
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๒๖.     
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        ๑๓๐.  เย  จ  ธมฺมสสฺ  กุสลา                โปราณสฺส  ทิสปติ     
                   จาริตฺเตน  จ  สมฺปนฺนา                น  เต  คจฺฉนฺติ  ทคฺุคตึ. 
        ชนเหลาใด   ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ  และประกอบดวย 
จารีตประเพณีดี,  ชนเหลาน้ัน  ยอมไมไปสูทุคติ.  
        (โสณโพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  สตฺตติ.  ๒๘/๖๓. 
         
        ๑๓๑.  เย  น  กาหนฺติ  โอวาท                นรา  พุทฺเธน  เทสิต 
                   พฺยสน  เต  คมิสฺสนฺติ                รกฺขสหีิว  วาณิชา. 
        ผูใดจักไมทําตามโอวาทท่ีผูรูแสดงแลว,  ผูนั้นจักถึงความยอยยับ 
เหมือนพอคาถึงความยอยยับเพราะพวกโจรสลัดฉะน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๗๑. 
 
        ๑๓๒.  โย  จตฺตาน  สมุกฺกเส                ปเร  จ  อวชานติ 
                   นิหีโน  เสน  มาเนน                ต  ชฺา  วสโล  อิติ. 
        ผูใดยกยองตนและดูหม่ินผูอ่ืน,   เปนคนเลวเพราะการถือตัวเอง 
พึงรูผูนั้นวาเปนคนเลว. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๕๑.  
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        ๑๓๓.  โย  จ  สีลฺจ  ปฺ ฺจ        สุตฺจตฺตนิ  ปสฺสติ     
                   อุภินฺนมตฺถ  จรติ                        อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ. 
        ผูใดเห็นศีล   ปญญา  และสุตะ  ในตน.  ผูนัน้ยอมประพฤติ 
ประโยชนตนและผูอ่ืนทั้ง  ๒  ฝาย.  
        (โพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๑. 
 
        ๑๓๔.  โย  จ  เมตฺต  ภาวยติ                  อปฺปมาณ   ปฏิสฺสโต 
                   ตนู  สโยชนา  โหนฺติ                ปสฺสโต  อุปธิกฺขย. 
        ผูใดมีสติเฉพาะหนา  เจริญเมตตาไมมีประมาณ,  สังโยชน 
ของผูเห็นความสิ้นแหงอุปธินั้น  ยอมเบาบาง. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๕๒. 
 
        ๑๓๕.  โย  ทนฺธกาเล  ตรติ                  ตรณีเย  จ  ทนฺธเย 
                   อโยนิโส  สวิธาเนน                พาโล  ทกฺุข  นิคจฺฉติ. 
        ผูใดยอมรีบในกาลท่ีควรชา   และชาในกาลท่ีควรรีบ,  ผูนั้น 
เปนคนเขลา  ยอมถึงทุกข  เพราะการจัดทําโดยไมแยบคาย. 
        (สมฺภูตเถร)                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๓.  
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        ๑๓๖.  โย  ทนฺธกาเล  ทนฺเธติ         ตรณีเย  จ  ตารเย  
                   โยนิโส  สวิธาเนน                        สขุ  ปปฺโปติ  ปณฺฑิโต. 
        ผูใดชาในกาลท่ีควรชา และรีบในกาลท่ีควรรีบ,  ผูนั้นเปนผู 
ฉลาด  ยอมถงึสุข  เพราะการจัดทําโดยแยบคาย.  
        (สมฺภูตเถร)                                        ขุ.  เถร.   ๒๖/๓๑๓. 
 
        ๑๓๗.  โย  น  หนฺติ  น  ฆาเตติ          น  ชินาติ  น  ชาปเย 
                      เมตฺตโส  สพฺพภูตาน          เวรนฺตสฺส  น  เกนจิ. 
        ผูใดไมฆาเอง   ไมใหผูอ่ืนฆา   ไมชนะเอง  ไมใหผูอ่ืนชนะ, 
ผูนั้น  ชื่อวามีเมตตาตอสัตวทั้งปวง  และไมมีเวรกับใคร ๆ. 
        (พุทฺธ)                                                องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๕๒. 
 
        ๑๓๘.  โย  มาตร  ปตร  วา                มจฺโจ  ธมฺเมน  โปสติ 
                    อิเธว  น  ปสสนฺติ                        เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทติ. 
        ผูใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม    บัณฑิตยอมสรรเสริญผูนั้นใน 
โลกนี,้  เขาละไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรค. 
        (สุวรฺณสามโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๙๖.  
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                ๑๓๙.  โย  เว  กตฺู   กตเวทิ  ธีโร     
                                กลฺยาณมิตฺโต  ทฬฺหภตฺติ  จ  โหติ 
                                ทุกขฺติสฺส   สกฺกจจฺ   กโรติ  กิจจฺ 
                                  ตถาวิธ  สปฺปุริส  วทนฺติ.  
        ผูมีปรชีาใด   เปนคนกตัญูกตเวที  มีกลัยาณมิตรสนิทสนมกัน 
และชวยทํากิจของมิตรผูตกยากโดยเต็มใจ    ทานเรียกคนอยางนั้นวา 
สัตบุรุษ. 
        (สรภงฺคโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๑. 
 
        ๑๔๐.  โย  หเว  อิณมาทาย           ภฺุชมาโน  ปลายติ 
                   น  ห ิ เต  อณิมตฺถีติ         ต  ชฺา  วสโล  อิติ. 
        ผูใด   กูหน้ีเขามากินมาใชแลวหลบหนีไป  ดวยปฏิเสธวาหน้ีของ 
ทานไมมี   พึงรูผูนั้นวาเปนคนเลว. 
        (พุทฺธ)                                          ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๐. 
 
                ๑๔๑.  โย  โหติ  พฺยตฺโต   จ  วิสารโท  จ 
                              พหุสสฺุโต  ธมฺมธโร  จ  โหติ 
                           ธมมฺสฺส  โหติ  อนุธมฺมจาร ี
                           ส   ตาทิโส  วุจฺจติ  สงฺฆโสภโณ. 
        ผูใดเปนคนฉลาด   แกลวกลา  เปนผูฟงมาก  ทรงธรรม  และ 
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม,  คนเชนนั้นทานเรียกวา  ยังหมูใหงดงาม. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๐. 
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                ๑๔๒.  ราคจฺ  โทสฺจ  ปหา  โมห   
                                   สนทฺาลยิตฺวาน   สโยชนานิ 
                                     อสนฺตส  ชีวิตสงฺขยมฺห ิ
                                   เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.  
        บัณฑิตละราคะ  โทสะ   และโมหะ   ทําลายสังโยชนไดแลว 
ยอมไมหวาดเสียวในสิ้นชีวิต.   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน. 
          (พุทฺธ)   ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๓๙.                ขุ.  จู.  ๓๐/๔๒๖, ๔๒๗. 
 
        ๑๔๓.  สเจ  อินฺทฺริยสมฺปนฺโน           สนฺโต  สนฺติปเท  รโต 
                    ธาเรติ  อนฺติม  เทห                 เชตฺวา  มาร  สวาหน. 
          ถาเปนผูมีอินทรียสมบูรณ  สงบและยินดีในทางสงบแลว  จึงชื่อ 
วาชนะมารพรอมท้ังพาหนะ  ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด. 
          (พุทฺธ)                                                ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๗๑. 
 
         ๑๔๔.  สเจ  ภายถ  ทุกฺขสฺส                   สเจ  โว  ทุกขฺมปฺปย 
                     มา  กตฺถ  ปาปก  กมมฺ        อาวี     วา  ยทิ  วา  รโห. 
          ถาทานกลัวทุกข  ถาทานไมรักทุกข,   ก็อยาทําบาปกรรมทั้งใน 
ที่แจงท้ังในท่ีลับ. 
          (พทฺธ)                                                ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๕๐. 
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                ๑๔๕.  สพฺพา  ทิสา  อนุปรคิมฺม   เจตสา    
                            เนวชฺฌคา  ปยตรมตฺตนา  กฺวจิ 
                            เอว  ปโย  ปุถุ  อตฺตา  ปเรส 
                            ตสฺมา  น  หึเส  ปร  อตฺตกาโม.  
        เราคิดคนหาทุกทิศแลว  ก็ไมพบผูอ่ืนซึ่งเปนท่ีรักยิ่งกวาตน 
ในที่ไหน ๆ,  ถึงผูอ่ืนก็มีตนเปนที่รักมากอยางนี้  เพราะฉะนั้น  ผูรักตน 
จึงไมควรเบียดเบียนผูอ่ืน.  
        (พุทฺธ)                                        ส.  ส.  ๑๕/๑๐๙. 
         
        ๑๔๖.  สลาภ  นาติมฺเยฺย        นาฺเส  ปหยฺจเร 
                   อฺเส  ปหย  ภิกขฺุ        สมาธึ   นาธคิจฺฉติ. 
        ไมพึงดูหม่ินลาภของตน   ไมควรเท่ียวปรารถนาลาภของผูอ่ืน 
ภิกษุปรารถนาลาภของผูอ่ืน   ยอมไมบรรลุสมาธิ. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕. 
 
        ๑๔๗.  สาติเยสุ  อนสฺสาวี            อติมาเน  จ  โน  ยุโต 
                    สณฺโห  จ  ปฏิภาณวา            น  สทฺโธ  น  วิรชชฺติ. 
        ผูไมระเริงไปในอารมณที่ชอบใจ  ไมประกอบในความดูหม่ิน 
เปนผูละเอียดเฉียบแหลม  ยอมไมเชือ่งาย  ไมหนายแหนง. 
        (พุทฺธ)  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๐๑.        ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๗๙,๒๘๔. 
  



นักธรรมโท - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒ - หนาท่ี 50 

        ๑๔๘.  สารตฺตา  กามโภเคสุ        คิทฺธา  กาเมสุ  มุจฺฉิตา   
                    อติสาร  น  พุชฺฌนฺติ         มจฺฉา  ขิปฺปว  โอฑฺฑิต. 
        ผูติดใจในการบริโภคกาม  ยินดีหมกมุนในกามท้ังหลาย  ยอม 
ไมรูสึกซึ่งความถลําตัว  เหมือนปลาถลันเขาลอบท่ีเขาดักไวไมรูสึกตัว 
ฉะน้ัน.  
        (พุทฺธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๑๐๘. 
         
                ๑๔๙. สุปเนน  ยถาป  สงฺคต 
                          ปฏิพุทฺโธ  ปุริโส  น  ปสฺสติ 
                          เอวมฺป  ปยายิต  ชน  
                          เปต  กาลกต  น  ปสฺสติ. 
        คนผูต่ืนข้ึนแลว   ยอมไมเห็นอารมณอันประจวบดวยความฝน 
ฉันใด,  คนผูอยูยอมไมเห็นชนอันตนรักทํากาละลวงไปฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)   ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๒.                ขุ.    มหา.  ๒๙/๑๕๑,๑๕๒. 
 
        ๑๕๐.  เสหิ  ทาเรหิ  อสนฺตุฏโ        เวสิยาสุ  ปทุสฺสติ 
                   ทุสฺสติ  ปรทาเรสุ                        ต  ปราภวโต  มุข. 
        ผูไมสันโดษดวยภริยาของตน  ยอมซุกซนในหญิงแพศยา  และ 
ประทุษรายในภริยาของคนอ่ืน,  นั่นเปนเหตุแหงความเส่ือม. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๘. 
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                            ๑๔. ปญุญวรรค  คือ  หมวดบุญ    
      ๑๕๑.  อิธ  นนฺทติ  เปจฺจ  นฺนทติ         กตปฺุโ  อุภยตฺถ  นนฺทติ 
            ปฺุ  เม  กตนฺติ  นนฺทติ        ภิยฺโย  นนทฺติ  สุคตึ  คโต. 
        ผูทําบุญแลว  ยอมยินดีในโลกนี้  ตายแลว  ยอมยินดี  ชือ่วา 
ยอมยินดีในโลกท้ังสอง.   เขายอมยินดีวาเราทําบุญไวแลว  ไปสูสุคติ 
ยอมยินดียิ่งข้ึน 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒/๑๗. 
         
        ๑๕๒.  อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทติ         กตปฺุโ  อุภยตฺถ  โมทติ 
                    โส  โมทติ  โส  ปโมทติ         ทิสฺวา  กมฺมวิสุทฺธมิตฺตโน. 
        ผูทําบุญแลว  ยอมบันเทิงในโลกนี้  ละไปแลว  ยอมบันเทิง 
ชื่อวายอมบันเทิงในโลกทั้งสอง,   เขาเห็นความบริสุทธแหงกรรมของ 
ตนแลว  ยอมบันเทิงปราโมทย. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๗. 
         
        ๑๕๓.  ปฺฺุเจ  ปุริโส  กยิรา        กยิราเถน  ปุนปฺปุน 
                    ตมฺหิ  ฉนฺท  กยิราถ                สุโข  ปฺุสฺส  อุจฺจโย. 
        ถาบุรุษจะพึงทําบุญ  ควรทําบุญน้ันบอย ๆ  ควรทําความพอใจ 
ในบุญน้ัน  การส่ังสมบุญนําความสุขมาให. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐. 
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        ๑๕๔.  มาวมฺเถ  ปฺุสฺส           น  มตฺต  อาคมิสฺสติ   
                    อุทพินฺทุนิปาเตน                   อุทกุมฺโภป  ปูรติ 
                    อาปูรติ  ธีโร  ปุสฺส            โถก  โถกป  อาจิน. 
        ไมควรดูหม่ินตอบุญวา  มีประมาณนอย  จัดไมมาถึง,  แม 
หมอน้ํายอมเต็มไดดวยหยาดน้ําที่ตก  ฉันใด,    ผูมีปญญาส่ังสมบุญ  
แมทีละนอย ๆ  ยอมเต็มไดดวยบุญ  ฉันนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑. 
 
        ๑๕๕.  สหาโย  อตฺถชาตสฺส        โหติ  มิตฺต  ปุนปปุน 
                    สย  กตานิ  ปุานิ          ต มิตฺต  สมฺปรายิก. 
        สหายเปนมิตรของคนผูมีความตองการเกิดข้ึนบอย ๆ,  บุญ 
ทั้งหลายท่ีตนทําเอง  บุญน้ันจะเปนมิตรในสัมปรายภพ. 
        (พุทฺธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๕๑. 
 
                  ๑๕.  มัจจุวรรค  คือ  หมวดความตาย 
        ๑๕๖.  อจฺจยนฺติ  อโหรตฺตา        ชีวิต  อุปรุชฌฺติ 
                   อายุ  ขีวติ  มจฺจาน           กุนฺนทีนว   โอทก. 
        วันคืนยอมลวงไป  ชวิีตยอมหมดเขาไป  อายุของสัตวยอม 
สิ้นไป  เหมือนนํ้าแหงแมน้ํานอย ๆ ฉะน้ัน. 
        (พุทฺธ)  ส.  ส.  ๑๕/๑๕๙.                        ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔๔. 
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        ๑๕๗.  อปฺปมายุ  มนุสฺสาน             หิเฬยฺย  น  สุโปริโส     
                    จเรยฺยาทิตฺตสีโสว                     นตฺถิ  มจฺจุสฺส  นาคโม. 
        อายุของมนุษยมีนอย  คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย  พึงประพฤติดุจ 
คนที่ศีรษะถูกไฟไหม  มฤตยูจะไมมาถึงยอมไมมี.  
        (พุทธ)  ส.  ส.   ๑๕/๑๕๘.                ขุ.  มหา.  ๑๙/๑๔๓. 
 
        ๑๕๘.  ทหรา  จ  มหนฺตา  จ             เย  พาลา  เย  จ  ปณฑฺิตา 
                    สพฺเพ  มจฺจวุส  ยนฺติ             สพฺเพ  มจฺจุปรายนา. 
        ทั้งเด็ก  ทั้งผูใหญ   ทัง้เขลา  ทั้งฉลาด  ลวนไปสูอํานาจแหง 
ความตาย   ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา. 
        (พุทฺธ)  นัย-  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๔๑.        ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๔๘. 
 
                ๑๕๙. น  อนฺตลิกฺเข  น  สมทฺุทมชฺเฌ 
                          น  ปพฺพตาน  วิวร  ปวีส 
                          น  วิชฺชตี  โส  ชคติปฺปเทโส 
                          ยตฺรฏ ิต  นปฺปสเหยยฺ  มจฺจุ. 
            จะอยูในอากาศ  อยูกลางสมุทร   เขาไปสูหลืบเขา  ก็ไมพนจาก 
มฤตยูได  ประเทศคือดินแดนท่ีมฤตยูจะไมรุกรานผูอยู  ไมมี. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒. 
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        ๑๖๐.  ปุปฺผานิ  เหว  ปจินนฺต             พฺยาสตฺตมนส  นร    
                   อติตฺต  เยว  กาเมสุ                          อนฺตโก  กุรุเต  วส. 
        ความตายยอมทําคนเก็บดอกไม  (กามคุณ)   มใีจของในอารมณ 
ตาง ๆ  ไมอ่ิมในกาม  ไวในอํานาจ.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๑. 
 
        ๑๖๑.  ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโล      คาโว  ปาเชติ  โคจร 
                  เอว  ชรา  จ  มจฺจุ  จ            อายุ  ปาเชนฺติ  ปาณิน. 
        ผูเลี้ยงโค  ยอมตองฝูงโคไปสูที่หากินดวยพลองฉันใด,  ความแก 
และความตาย  ยอมตอนอายุของสัตวมีชีวิตไปฉันน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๓. 
 
        ๑๖๒.  ยถาป  กุมฺภการสฺส        กตา  มตฺติกภาชนา 
                    สพฺเพ  เภทปริยนฺตา          เอว  มจฺจาน  ชีวิต. 
        ภาชนะดินที่ชางหมอทําแลว  ลวนมีความแตกเปนที่สุด  ฉันใด, 
ชีวิตของสัตวทั้งหลาย  กฉั็นนั้น. 
        (พุทฺธ)                        นัย-ที.  มหา.  ๑๐/๑๔๑.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๔๘. 
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        ๑๖๓.  ยถา  วาริวโห  ปูโร        วเห  รุกฺเข  ปกูลเช  
                      เอว  ชราย  มรเณน        วุยฺหนฺเต  สพฺพปาณิโน. 
                หวงน้ําท่ีเต็มฝง  พึงพัดตนไมซึ่งเกิดที่ตลิ่งไปฉันใด,  สัตวมี 
ชีวิตท้ังปวง  ยอมถูกความแกและความตายพัดไปฉันนั้น. 
        (เตมิยโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๔. 
 
                            ๑๖. วาจาวรรค  คือ  หมวดวาจา  
 
        ๑๖๔.  กลฺยาณิเมว  มฺุเจยฺย              น  หิ  มุเฺจยฺย  ปาปก 
                   โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ      มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปก. 
        พึงเปลงวาจางามเทาน้ัน  ไมพึงเปลงวาจาชั่วเลย  การเปลงวาจา 
งามยังประโยชนใหสําเร็จ  คนเปลาวาจาชั่วยอมเดือดรอน. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๘. 
 
        ๑๖๕.  ตเมว  วาจ  ภาเสยฺย        ยายตฺตาน  น  ตาปเย 
                   ปเร  จ  น  วหิึเสยฺย        สา  เว  วาจา  สุภาสิตา. 
        บุคคลพึงกลาววาจาท่ีไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน  และไมเปน 
เหตุเบียดเบียนผูอ่ืน,  วาจานั้นแล  เปนสุภาษิต. 
        (วงฺคีสเถร)                                 ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๑๑. 
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         ๑๖๖.  นาติเวล  ปภาเสยฺย   น          ตุณฺหี  สพฺพทา  สิยา 
                       อวิกิณฺณ  มิต  วาจ                ปตฺเต  กาเล  อุทีริเย. 
        ไมควรพูดจนเกินกาล  ไมควรน่ิงเสมอไป  เมื่อถึงเวลา  ก็ควรพูด   
พอประมาณ  ไมฟนเฝอ.  
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๓๘. 
 
        ๑๖๗.  ปยวาจเมว  ภาเสยฺย          ยา  วาจา  ปฏินนฺทิตา 
                    ย  อนาทาย  ปาปานิ        ปเรส  ภาสเต  ปย. 
        ควรกลาววาจาที่นารักอันผูฟงยินดีเทาน้ัน  เพราะคนดีไมนําพา 
คําชั่วของผูอ่ืนแลว  กลาวแตคําไพเรา. 
        (วงฺคีสเถร)                                ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๑๒. 
 
        ๑๖๘.  ปุริสสฺส  หิ  ชาตสฺส          กุธาร ี ชายเต  มุเข 
                   ยาย  ฉินฺทติ  อตฺตาน        พาโล  ทุพฺภาสิต  ภณ. 
        คนที่เกิดมา  มีผ่ึงเกิดอยูในปาก   คนโงกลาวคําไมดี  ก็ชื่อวา 
เอาผ่ึงถากตัวเอง. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๘๕.  
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        ๑๖๙.  ยฺหิ  กยิรา  ตฺหิ  วเท               ย  น  กยิรา  น  ต  วเท   
                  อกโรนฺต  ภาสมาน                               ปริชานนฺติ  ปณิฑิตา. 
        บุคคลทําส่ิงใด  ควรพูดสิ่งน้ัน  ไมทําส่ิงใด  ไมควรพูดสิ่งนั้น, 
บัณฑิตยอมกําหนดรูคนที่ไมทํา  ไดแตพูด.  
        (หาริตเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๙. 
         
        ๑๗๐.  โย  อตฺตเหตุ  ปรเหตุ               ธนเหตุ  จ  โย  นโร 
                    สกฺขิปุฏโ  มุสา  พฺรูติ      ต  ชฺา  วสโล  อิติ.   
 
        คนใด  ถูกอางเปนพยาน  เบิกความเท็จ  เพราะตนก็ดี  เพราะ 
ผูอ่ืนก็ดี   เพราะทรัพยก็ดี  พึงรูวาผูนั้นเปนคนเลว. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๕๐. 
 
        ๑๗๑.  โย  นินฺทิย  ปสสติ                             ต  วา  นินฺทติ  โย  ปสสิโย 
                   วิจินาติ  มุเขน  โส  กลึ             กลินา  เตน  สุข  น  วินฺทติ. 
        ผูใดสรรเสริญคนควรติ  หรือติคนที่ควรสรรเสริญ,  ผูนั้นยอม 
เก็บโทษดวยปาก   เขาไมไดสุขเพราะโทษนั้น. 
        (พุทธฺ)                                                องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๔. 
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        ๑๗๒.  สหสฺสมป  เจ  วาจา         อนตฺถปทสฺหิตา   
                    เอก  อตฺถปท  เสยฺโย        ย  สุตฺวา  อุปสมฺมติ. 
        ถามีวาจาที่ประกอบดวยขอความซ่ึงเปนประโยชนแมต้ังพัน, 
ขอความท่ีเปนประโยชน  บทเดียว  ทีฟ่งแลวสงบระงับได  ประเสริฐ  
กวา. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘. 
 
                      ๑๗. วิริยวรรค  คือ  หมวดความเพียร 
         ๑๗๓.  อปฺปเกนป  เมธาวี                ปาภเฏน  วิจกฺขโณ 
                    สมุฏาเปติ  อตฺตาน        อณ  อคฺคึว  สนฺธม. 
        ผูมีปญญาเฉลียวฉลาด   ยอมต้ังตนไดดวยตนทุนแมนอย 
เหมือนคนกอไฟนอยข้ึนฉะนั้น. 
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒. 
 
        ๑๗๔.  อโมฆ  ทิวส  กริรา        อปฺเปน  พหุเกน  วา 
                    ย  ย  วิวหเต  รตฺติ                ตทูนนฺตสฺส  ชีวิต. 
        ควรทําวันคืนไมใหเปลาจากประโยชนนอยหรือมาก  เพราะ 
วันคืนผานบุคคลใดไป  ชีวิตของบุคคลน้ัน  ยอมพรองจากประโยชน 
นั้น. 
        (สิริมณฺฑเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๕.  
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        ๑๗๕.  อุฏิาตา  กมมฺเธยฺเยสุ                     อปฺปมตฺโต  วิธานวา    
                    สม  กปฺเปติ  ชีวิต                             สมฺภต  อนรุกขฺติ. 
        ผูขยันในหนาท่ีการงาน  ไมประมาท  เขาใจจัดการ  เลี้ยงชวิีตพอ 
สมควร  จึงรักษาทรัพยที่หามาได. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๙๘. 
 
        ๑๗๖.  จกฺขุมา  วิสมานีว                วิชฺชมาเน  ปรกฺกเม 
                   ปณฺฑิโต  ชีวโลกสฺมึ           ปาปานิ  ปรวิชฺชเย. 
        เมื่อความบากบ่ันมีอยู   บัณฑิตพึงเวนบาปในโลกน้ีเสีย  เหมือน 
คนมีจักษุเวนทางอันไมเรียบรอยฉะน้ัน. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๙. 
 
        ๑๗๗.  โย  จ  วสฺสสต  ชีเว        กสุีโต   หีนวรีโิย 
                     เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย        วิริย  อารภโต  ทฬฺห. 
        ผูเกียจคราน  มีความเพียรเลว  พึงเปนอยูต้ังรอยป  สวนผู 
ปรารภความเพียรมั่นคง  มีชีวิตอยูเพียงวันเดียว  ก็ประเสริฐกวา. 
 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐. 
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        ๑๗๘.  โย  จ  สีตฺจ  อุณหฺฺจ     ติณา  ภิยฺโย  น  มฺติ 
                    กร  ปุริสกิจจฺานิ                            โส,  สุขา น  วิหายติ. 
        ผูไมสําคัญความหนาวและความรอนใหยิ่งไปกวาหญา  ทํากิจ   
ของบุรุษ  ยอมไมเสื่อมจากความสุข.  
        (พุทฺธ)                                                  ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙. 
 
                        ๑๘.  สัทธาวรรค  คือ  หมวดศรัทธา 
        ๑๗๙.  เอโกป  สทฺโธ  เมธาว ี              อสฺสทฺธาน  จ  าติน 
                    ธมฺมฏโ  สลีสมฺปนฺโน      โหติ          อตฺถาย  พนฺธุน. 
        ผูมีศรัทธา  มีปญญา   ต้ังในธรรม  ถึงพรอมดวยศีล  แมคน 
เดียว   ยอมเปนประโยชนแกญาติและพวกพองผูไมมีศรัทธา. 
        (ปสฺสิกเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๖. 
 
        ๑๘๐.  ทสฺสนกาโม  สีลวต        สทฺธมฺม  โสตุมิจฺฉติ 
                   วิเนยฺย  มจฺเฉรมล                ส  เว  สทฺโธติ  วุจฺจติ. 
        ผูใด  ใครเห็นผูศีล  ปรารถนาฟงพระสัทธธรรม  กําจัดมลทิน 
คือความตระหนี่ได,  ผูนั้นแล  ทานเรยีกวาผูมีศรัทธา. 
        (พุทฺธ)                                                องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๑. 
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        ๑๘๑.  สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน       ยโสโภคสมปฺปโต   
                   ย  ย  ปเทส  ภชติ                        ตตฺถ  ตตฺเถว  ปูชิโต. 
        ผูมีศรัทธา  ประกอบดวยศีล  เพียบพรอมดวยยศและโภคะ  จะ 
ไปสูถิ่นใด ๆ  ก็มีคนบูชาในถิ่นนั้น ๆ.  
        (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๕. 
         
        ๑๘๒.  เย  น  ททนฺติ  สทฺธาย       วิปฺปสนฺเนน  เจตสา 
                    ตเมว  อนฺน  ภชติ               อสมฺึ  โลเก  ปรมหฺิ  จ. 
        คนใดมีใจผองใส  ใหขาวดวยศรัทธา,  คนนั้นยอมไดขาว  ทั้ง 
ในโลกน้ี  ทัง้ในโลกหนาเหมือนกัน. 
        (พุทฺธ)                                                ส.  ส.  ๑๕/๘๒. 
 
                             ๑๙. สลีวรรค  คือ  หมวดศีล 
 
        ๑๘๓.  อาทิ  สีล  ปติฏา  จ        กลฺยาณานฺจ  มาตุก 
                    ปมุข  สพฺพธมฺมาน        ตสฺมา  สีล  วโิสธเย. 
        ศลีเปนที่พ่ึงเบื้องตน   เปนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย 
เปนประมุขของธรรมท้ังปวง  เพราะฉะนั้น  ควรชําระศีลใหบริสุทธิ์. 
        (สีลวเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘.   
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        ๑๘๔.  อวณฺณจ  อกิตฺติฺจ            ทุสฺสีโล  ลภเต   นโร 
                   วณฺณ  กิตฺตึ  ปสสฺจ            สทา  ลภติ  สีลวา.   
        คนผูทุศีลยอมไดรับความติเตียนและความเสียชื่อเสียง  สวนผูมี 
ศีล  ยอมไดรบัชื่อเสียงและความยกยองสรรเสริญทุกเม่ือ.  
        (สีลวเถร)                                                ขุ.  เถร. ๒๖/๓๕๗. 
 
        ๑๘๕.  อิเธว  กิตฺตึ  ลภติ                    เปจฺจ  สคฺเค  จ  สมุโน 
                   สพฺพตฺถ  สุมโน  ธีโร    สีเลสุ  สุสมาหิโต. 
        ผูมีปรชีา  มั่งคงดีแลวในศีล  ยอมไดรับชื่อเสียงในโลกน้ี  ละไป 
แล  ยอมดีใจในสวรรค  ชือ่วายอมดีใจในท่ีทั้งปวง. 
        (สีลวเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘. 
 
        ๑๘๖.  อิเธว  นินฺท  ลภติ                              เปจฺจาปาเย  จ  ทุมมฺโน 
                   สพฺพตฺถ  ทุมฺมโน  พาโล      สีเลสุ  อสมาหิโต. 
        คนเขลา  ไมมั่นคงในศีล  ถูกติเตียนในโลกน้ี  และละไปแลว 
ยอมเสียใจในอบาย  ชื่อวายอมเสียใจในที่ทั้งปวง. 
        (สีลวเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘. 
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                ๑๘๗. กาเยน  วาจาย  จ  โยธ  สฺโต 
                           มนสา  จ  กิฺจ ิ น  กโรติ  ปาป   
                           น  อตฺตเหตุ  อลิก  ภณาติ 
                           ตถาวิธ   สีลวนฺต  วทนฺติ.   
             ผูใดในโลกน้ี  สาํรวมทางกายวาจาและใจ  ไมทําบาปอะไร ๆ 
และไมพูดพลอย  เพราะเหตุแหงตน,  ทานเรียกคนอยางนั้นวา 
ผูมีศีล. 
        (สรภงฺคโพธิสตฺต)                ขุ.  ชา. จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๐. 
 
                ๑๘๘. ตสฺมา  หิ  นารี  จ  นโร  สีลวา 
                           อฏงฺคุเปต  อุปวสฺสุโปสถ 
                              ปฺุานิ  กตาน  สขุุทฺริยานิ 
                              อนินฺทติา  สคฺคมุเปนฺติ  าน. 
        เพราะฉะนั้น  หญิงและชายผูมีศีล  รกัษาอุโบสถประกอบดวย 
องค  ๘  ทําบุญอันมีสุขเปนกําหร  จึงไมถูกติเตียน  ยอมเขาถึงสถาน 
สวรรค. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๗๖. 
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        ๑๘๙.  น  เวทา  สมปฺรายาย        น  ชาติ  นป  พนฺธวา   
                   สกฺจ  สีลสสุทธ          สมฺปรายสุขาวห. 
        เวทมนตร  ชาติกําเนิด   พวกพอง  นําสุขมาใหในสัมปรายภพ 
ไมได,  สวนศีลของตนท่ีบริสุทธิ์ดีแลว  จึงนําสุขมาในสัมปรายภพได  
        โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  ปฺจก.  ๒๗/๑๗๕. 
         
        ๑๙๐.  พหุสฺสุโตป  เจ  โหติ        สีเลสุ  สุสมาหิโต 
                  อภุเยน  น  ปสสนฺติ        สีลโต  จ  สุเตน  จ. 
        ถาเปนพหุสูต  มั่นคงดีในศีล  บณัฑิตยอมสรรเสริญเขาดวยคุณ 
๒  ประการ  คือดวยศีลและดวยสุตะ. 
        (พุทฺธ)                                        องฺ.  จตุกฺก. ๒๑/๙. 
 
        ๑๙๑.  โย  จ  วสฺสสต  ชีเว          ทุสฺสีโล  อสมาหิโต 
                   เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย        สลีวนฺตสฺส  ฌายิโน. 
        ผูไมมีศลี  ไมมั่นคง  พึงเปนอยูต้ังรอยป,  สวนผูมีศีล เพง 
พินิจ  มีชีวิตอยูวันเดียว  ประเสริฐกวา. 
        (พุทฺธ)                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙.  
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        ๑๙๒.  สีลเมวิธ  สิกเฺขถ                อสมฺึ  โลเก  สุสิกฺขิต 
                   สีล  หิ  สพฺพสมฺปตฺตึ     อปุนาเมติ  เสวิต.   
        พึงศึกษาศีลในโลกนี้  เพราะศีลที่ศึกษาดีแลวเสพแลวในโลกนี.้ 
ยอมนอมนํามาซึ่งสมบัติทั้งปวง.  
        (สีลวเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๗. 
 
        ๑๙๓.  สีล  รกฺเขยฺย  เมธาวี                ปตฺถยาโน  ตโย  สุเข 
                   ปสส  วิตฺติลาภฺจ        เปจฺจ          สคฺเค  ปโมทน. 
        ผูมีปญญาเม่ือปรารถนาสุข  ๓  อยาง  คือ  ความสรรเสริญ 
ความไดทรัพย  และความละไปบันเทิงในสวรรค  ก็พึงรักษาศีล. 
        (สีลวเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๗. 
 
        ๑๙๔.  สีลวา  ห ิ พหู  มิตฺเต        สฺเมนาธคิจฺฉติ 
                   ทุสฺสีโล  ปน  มิตฺเตหิ         ธสเต  ปาปมาจร. 
        ผูมีศีลยอมไดมิตรมากดวยความสํารวม  สวนผูไมมีศีล  ประพฤติ 
ชั่ว  ยอมแตกจากมิตร. 
        (สีลวเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๗.  
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                       ๒๐. เสวนาวรรค  คือ  หมวดคบหา   
        ๑๙๕.  อสนฺเต  นูปเสเวยฺย        สนฺเต  เสเวยฺย  ปณฺฑิโต 
                      อสนฺโต  นริย  เนนฺติ,        สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคตึ. 
        บัณฑิตไมพึงคบอสัตบุรุษ  พึงคบสัตบุรุษ  เพราะอสัตบุรุษยอม 
นําไปสูนรก  สัตบุรุษยอมใหถึงสุคติ.  
        (โพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๓๗. 
 
        ๑๙๖.  ตคร  ว ปลาเสน                โย  นโร  อุปนยฺหติ 
                  ปตฺตาป  สุรภี  วายนฺติ        เอว  ธีรูปเสวนา. 
        คนหอกฤษณาดวยใบไม  แมใบไมก็หอมไปดวยฉันใด, การ 
คบกับนักปราชญก็ฉันนั้น. 
        (โพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา. วีส.  ๒๗/๔๓๗. 
 
        ๑๙๗.  น  ปาปชนสเสวี                อจฺจนฺตสุขเมธติ 
                   โคธากุล  กกณฺฏาว        กลึ  ปาเปติ  อตฺตน. 
        ผูคบคนชั่ว  ยอมถงึความสุขโดยสวนเดียวไมได,  เขายอมยังตน 
ใหประสบโทษ  เหมือนกิ้งกาเขาฝูงเห้ียฉะนั้น. 
        (โพธิสตฺต)                                ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๖. 
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        ๑๙๘.  ปาปมิตฺเต  วิวชฺเชตฺวา            ภเชยฺยุตตมปุคฺคเล   
                     โอวาเท  จสสฺ  ติฏเยฺย       ปตฺเถนฺโต  อจล  สขุ. 
         ผูปรารถนาความสุขที่มั่นคง  พึงเวนมิตรชั่วเสีย  คบแตบุคคล 
สูงสุด  และพึงต้ังอยูในโอวาทของทาน.  
        (วิมลเถร)                                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๙. 
 
        ๑๙๙.  ปูติมจฺฉ  กุสคฺเคน                โย  นโร  อุปนยฺหติ 
                  กสุาป ปูติ  วายนฺติ                เอว  พาลูปเสวนา. 
        คนหอปลาเนาดวยใบหญาคา  แมหญาคาก็พลอยเหม็นเนาไปดวย 
ฉันใด,  การคบกับคนพาลก็ฉันนั้น. 
        (ราชธีตา)                                                ขุ.  ชา  มหา.  ๒๘/๓๐๓. 
 
        ๒๐๐.  ยาทิส  กุรุเต  มิตฺต                  ยาทิสฺจูปเสวติ, 
                      โสป   ตาทิสโก  โหติ    สหวาโส  ห ิ ตาทิโส. 
คบคนเชนใดเปนมิตร  และสมคบคนเชนใด,  เขาก็เปนคนเชน 
นั้น  เพราะการอยูรวมกันยอมเปนเชนนั้น. 
        (โพธิสตฺต)                                        ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๓/๔๓๗. 
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                ๒๐๑. สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ 
                          ปฺวตา  พหุสฺสุเตน  จ 
                          สขิต  หิ  กรยฺย  ปณฑฺโิต. 
                          ภทฺโท  สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม. 
        บัณฑิต   พึงทําความเปนเพ่ือนกับคนที่ศรัทธา    มีศีลเปนทีร่ัก  
มีปญญาและเปนพหุสูต,  เพราะการสมาคมกับคนดี  เปนความเจริญ. 
        (อานนฺทเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๐๕. 


