
พุทธศาสนสุภาษิต 
(แยกตามนวังคสัตถุศาสน) 

 
คําสอนในพระพุทธศาสนามีองค 9 ประการ ท่ีเรียกวา นวังคสัตถุศาสน  
ไดแก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และ เวทัลละ 
 
พุทธศาสนสุภาษิต ไดมาจากเน้ือหาท่ีปรากฎอยูในคําสอนดังกลาว ท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก เปนเนื้อความ

ส้ัน ๆ ท่ีทรงคุณคา ใหขอคิด ขอเตือนใจ ใหผูท่ีไดศึกษาแลว มีความรูความเขาใจ และยึดถือเปนหลักธรรมประจํา
ใจ เพื่อนาํไปประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางท่ีถูกที่ควร ตรงทาง  อันจะนาํไปสูความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต
ของตน แลวยงัเปนการเสริมสรางสันติสุข ในสังคมโลกอีกดวย 

พุทธศาสนสุภาษิต ณ ท่ีนี้ไดแบงออกเปนหมวดตาง ๆ เพื่อใหสดวกแกการศึกษา และนําไปใชประโยชน
ไดอยางมีระบบ 
 

อัตตวรรค - หมวดตน 

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย     ชนะตนน่ันแหละ เปนด ี 

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ     ตนท่ีฝกดีแลวเปนแสงสวางของบุรุษ  

อตฺตนา ว กตํ ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ     ตนทําบาปเองยอมเศราหมองเอง  

อตฺตตฺถปฺญา อสุจี มนุสฺสา     มนุษยผูเห็นแกประโยชนตน เปนคนไมสะอาด  

อตฺตานฺเจ ปยํ ชฺญา     รกเฺขยฺย นํ สุรกฺขิตํ            อตฺตานฺเจ ตถา กยิรา    ยถฺญมนุสาสติ  
ถารูวาตนเปนท่ีรัก ก็ควรรักษาตนน้ันใหด ีถาพรํ่าสอนผูอ่ืนฉันใด ก็ควรทําตนฉันนั้น  

สุทนฺโต วต ทเมถ     อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม  
ผูฝกตนด ีควรฝกผูอ่ืน ไดยนิวาตนแลฝกยาก  

อตฺตาน ํทมยนฺติ สุพฺพตา     ผูประพฤติด ียอมฝกตน  

ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน ํ    ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร  
จงถอนตนข้ึนจากหลม เหมือนชางตกหลมถอนตนข้ึนฉะนั้น  



อตฺตานเมว ปฐมํ     ปฏิรูเป นิเวสเย            อถฺญมนุสาเสยฺย    น กิลิสฺเสยฺย ปณฑฺิโต  
บัณฑิตพึงต้ังตนไวในคุณอันสมควรกอน สอนผูอ่ืนภายหลัง จึงไมมัวหมอง  

อัปปมาทวรรค - หมวดไมประมาท 

อปฺปมาทฺจ เมธาวี     ธนํ เสฏฐํว รกฺขติ  
ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐ  

อปฺปมตฺตา น มียนฺต     ผูไมประมาท ยอมไมตาย  

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต     ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ  
ผูไมประมาทพินิจอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย  

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ     ความไมประมาท เปนทางไมตาย  

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสฺ     สุตฺเตสุ พหุชาคโร           อพลสฺสํว สีฆสฺโส    หิตฺวา ยาติ สุเมธโส  
คนมีปญญาดีไมประมาทในเมื่อผูอ่ืนประมาท มักตื่นในเม่ือผูอ่ืนหลับ  
ยอมละท้ิงคนนั้น เหมือนมาฝเทาเร็ว ท้ิงมาไมมีกําลังไป ฉะนั้น  

อุฏฐานวโต สติมโต     สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน  
สฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน     อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ  
ยศยอมเจริญแกผูมีความหมัน่ มีสติ  
มีการงานสะอาด ใครครวญแลวทํา ระวังดแีลว เปนอยูโดยธรรม และไมประมาท  
   

กัมมวรรค - หมวดกรรม 

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ  
กรรมช่ัวของตนเอง ยอมนําไปสูทุคคติ  

สุกรํ สาธุนา สาธุ     ความด ีอันคนดีทํางาย  

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ     ความดี อันคนช่ัวทํายาก  

ตฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ     ย ํกตฺวา นานุตปฺปติ  
ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง กรรมท่ีทํานั้นแลเปนดี  



น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ     ย ํกตฺวา อนุตปฺปติ  
ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง กรรมท่ีทําแลวนั้นไมด ี 

ยาทิสํ วปเต พชํี     ตาทิสํ ลภเต ผลํ  
กลฺยาณการี กลฺยาณ ํ    ปาปการี จ ปาปก ํ 
บุคคลหวานพชืเชนใด ยอมไดผลเชนนั้น  
ผูทํากรรมดี ยอมไดผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดผลช่ัว  

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย     ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา  

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ     ลวณ ํโลณตํ ยถา  
พึงรักษาความดีของตนไว ดังเกลือรักษาความเค็ม  

นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ     ไมพึงทําประโยชนแกผูมุงความพินาศ  

อติสีตํ อติอุณฺห  ํ     อติสายมิทํ อหุ  
อิติ วิสฺฏฐกมฺมนฺเต    อตฺถา    อจฺเจนฺติ มาณเว  
ประโยชนท้ังหลายยอมลวงเลยคน ผูทอดท้ิงการงาน  
ดวยอางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นเสียแลว  

อถ ปาปานิ กมฺมานิ     กรํ พาโล น พุชฺฌติ  
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ    อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ  
เม่ือคนโงมีปญญาทราม ทํากรรมช่ัวอยูกไ็มรูสึก  
เขาเดือดรอนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม  

โย ปุพฺเพ กรณยีาน ิ    ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ  
วรุณกฏฐ ํภฺโชว     ส ปจฺฉา อนุตปฺปต  
ผูใดปรารถนาทํากิจท่ีควรทํากอนในภายหลัง  
ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง ดุจมาณพ (ผูประมาทแลวรีบ) หักไมกุม ฉะนั้น  

สเจ ปุพฺเพกตเหต ุ   สุขทุกฺขํ นิคจฺฉติ  
โปราณกํ กตํ ปาป     ตเมโส มฺุจเต อิณ ํ 
ถาประสบสุขทุกข เพราะบุญบาปท่ีทําไวกอนเปนเหตุ  
ช่ือวาเปล้ืองบาปเกาท่ีทําไว ดุจเปล้ืองหนี้ ฉะนั้น  

สุขกามานิ ภูตานิ     โย ทณฺเฑน น หึสติ  
อตฺตโน สุขเมสาโน     เปจฺจ โส ลภเต สุขํ  



สัตวท้ังหลายยอมตองการความสุข ผูใดแสวงหาสุขเพื่อตน  
ไมเบียดเบียนเขาดวยอาชญา ผูนั้นละไปแลว ยอมไดสุข  

กิเลสวรรค - หมวดกิเลส 

เยน สลฺเลน โอติณฺโณ     ทิสา สพฺพา วิธาวต            ตเมว สลฺลํ อพฺพุยหฺ    น ธาวติ น สีทติ  
บุคคลถูกลูกศรใดแทงแลว ยอมแลนไปทั่วทิศ ถอนลูกศรนั้นแลว ยอมไมแลนและไมจม  

ยา กาจิมา ทุคฺคติโย     อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ           อวิชฺชา มูลกา สพฺพา    อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา  
ทุคติในโลกน้ีและโลกหนา ลวนมีอวิชชาเปนราก มีอิจฉาและโลภเปนลําตน  

ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส    นิจฺจ  ํ อุชฺฌานสฺญิโน            อาสวา ตสฺส วฑฒฺนฺต ิ   อารา โส อาสวกฺขยา  
คนท่ีเห็นแตโทษผูอ่ืน คอยแตเพงโทษนัน้ อาสวะก็เพิ่มพนู เขายังไกลจากความส้ินอาสวะ  

นิทฺทํ น พหุลีกเรยฺย     ชาคริยํ ภเชยฺย อาดาป  
ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ    เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภูสํ  
ผูมีความเพียรไมพึงนอนมาก พึงเสพธรรมเคร่ืองต่ืน พงึละความเกยีจคราน มายา  
ความราเริง การเลน และเมถุนพรอมท้ังเคร่ืองประดับเสีย  

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี    อุนฺนฬา จาสมาหิตา  
น เต ธมฺเม วิรูหนฺต ิ   สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต  
ผูคนหลอกลวง เยอหยิ่ง เพอเจอ ข้ีโอ อวดดี และไมตั้งม่ัน  
ยอมไมงอกงามในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว  

โกธสฺส วิสมูลสฺส     มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ  
วธํ อริยา ปสํสนฺติ     ตฺห ิเฉตฺวา น โสจติ  
พราหมณ พระอริยเจายอมสรรเสริญผูฆาความโกรธ ซ่ึงมีโคนเปนพิษ  
ปลายหวาน เพราะคนตัดความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก  

โลโภ โทโส จ โมโห จ     ปุริสํ ปาปเจตสํ            หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา    ตจสารํว สมฺผลํ  
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ยอมเบียดเบียนผูมีใจช่ัว ดุจขุยไผฆาตนไผ ฉะนัน้  

โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน ํ   สฺโยชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย  
ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมานํ     อกิฺจน ํ   นานุปตนฺติ ทุกฺขา  
บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงกาวลวงสังโยชนท้ังปวง (เพราะ) ทุกขท้ังหลาย  
ยอมไมติดตามผูไมของอยูในนามรูป ไมมีกงัวลนั้น  



ตฺหา ชเนติ ปุรสํ     จิตฺตมสฺส วิธาวติ            สตฺโต สํสารมาปาทิ    ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ  
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวยังทองเที่ยวไป จึงไมพนจากทุกข  

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ     จิตฺตมสฺส วิธาวติ            สตฺโต สํสารมาปาทิ    กมฺมํ ตสฺส ปรายน ํ 
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวยังทองเที่ยวไป จึงยังมีกรรมนําหนา  

อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก     อิจฺฉาวินยาย ุมุจฺจต  
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน     สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธน ํ 
โลกถูกความอยากผูกพนัไว จะหลุดไดเพราะกําจดัความอยาก  
เพราะละความอยากเสียได จึงช่ือวาตัดเคร่ืองผูกท้ังปวงได  

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ     อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชชหา  
อิจฺฉาพุทฺธา ปุถู สตฺตา     ปาเสน สกุณี ยถา  
ความอยากยอมชักลากนรชนไป ความอยากละไดยากในโลก  
สัตวเปนอันมากถูกความอยากผูกมัดไว ดุจนางนกถูกบวงรัดไว ฉะนั้น  

อุเปกฺขโก สทา สโต     น โลเก มฺญตี สมํ  
น วิเสสี น นีเจยฺโย     ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา  
ผูวางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไมสําคัญตนวาเสมอเขา ดีกวาเขา  
หรือตํ่ากวาเขาในโลก ผูนั้นช่ือวา ไมมีกิเลสเฟองฟูข้ึน  

วิสุทฺธิ สพฺพเกลฺเสหิ     โหติ ทุกฺเขหิ นพิฺพุต ิ 
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เปนทางดับทุกขท้ังหลาย  

ตณฺหาย อุฑทิโต โลโก     ชราย ปริวาริโต  
มจฺจนา ปหิโต โลโก     ทุกฺเข โลโก ปติฏฐิโต  
โลกถูกตัณหากอข้ึน ถูกชราลอมไว ถูกมฤตยูปดไว จึงต้ังอยูในความทุกข  

นิราสตฺตี อนาคเต     อตีตํ นานุโสจติ  
วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ     ทิฏฐีสุ จ น นยิฺยติ  
ผูไมคํานึงถึงส่ิงท่ียังมาไมถึง ยอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  
ผูเห็นความสงดัในผัสสะท้ังหลาย ยอมไมถูกชักนําไปในทิฏฐิท้ังหลาย  

มูฬฺโห อตฺถํ น ชานาติ     มูฬโฺห ธมฺมํ ปสฺสต  
อนฺธตมํ ตทา โหติ     ย ํโมโห สหเต นรํ  
ผูหลงยอมไมรูอรรถ ผูหลงยอมไมเห็นธรรม  
ความหลงครอบงําคนใดเม่ือใด ความมืดมิดยอมมีเม่ือนัน้  



ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ    ปเรสํ วาป กฺจน ํ 
มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ    นตฺถิ เมติ น โสจติ  
ผูใดไมกังวลวา นี้ของเรา นี้ของผูอ่ืน ผูนั้น  
เม่ือไมถือวาเปนของเรา จึงไมเศราโศกวาของเราไมมี ดังนี้  

ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ     ลุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ  
อนฺธตมํ ตทา โหติ     ย ํโลโภ สหเต นรํ  
ผูโลภยอมไมรูอรรถ ผูโลภยอมไมเห็นธรรม  
ความโลภเขาครอบงําคนเม่ือใด ความมืดมิดยอมมีเม่ือนั้น  
   

โกธวรรค - หมวดโกรธ 

โกโธ สตฺถมลํ โลเก     ความโกรธเปนดังสนิมในโลก  

อนตฺถชนโน โกโธ     ความโกรธกอความพนิาศ  

อนฺธตมํ ตทา โหติ     ย ํโกโธ สหเต นรํ  
ความโกรธครอบงํานรชนเม่ือใด ความมืดมนยอมมีข้ึนเม่ือนั้น  

โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน     ความโกรธทําจิตใหกําเริบ  

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ     ฆาความโกรธได อยูเปนสุข  

โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ     ผูถูกความโกรธครอบงํา ยอมละกุศลเสีย  

ทุกฺขํ สยติ โกธโน     คนมักโกรธ ยอมอยูเปนทุกข  

ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ     ปริวชฺเชนฺต ิโกธนํ  
ญาติมิตรและสหาย ยอมหลีกเล่ียงคนมักโกรธ  

กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ     ผูโกรธ ยอมไมเหน็ธรรม  

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ     อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ  
ภายหลังเม่ือความโกรธหายแลว เขายอมเดือดรอนเหมือนถูกไฟไหม  

โกธํ ทเมน อุจฉิฺนฺเท     พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ  

ขันติวรรค - หมวดอดทน 



อตฺตโนป ปเรสฺจ     อตฺถาวโห ว ขนฺติโก  
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ     อารุฬฺโห โหติ ขนฺตโิก  
ผูมีขันติ ช่ือวานําประโยชนมาให ท้ังแกตนท้ังแกผูอ่ืน  
ผูมีขันติ ช่ือวาเปนผูข้ึนสูทางไปสวรรคและนิพพาน  

เกวลานํป ปาปานํ     ขนฺต ิมูลํ นิกนฺตติ  
ครหกลหาทีน ํ  มูลํ ขนฺติ ขนฺติโก  
ขันติ ยอมตัดรากแหงบาปท้ังส้ิน  
ผูมีขันติช่ือวายอมขุดรากแหงความติเตยีนและการทะเลาะกันได  

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภ ี    ยสสฺสี สุขสีลวา  
ปโย เทวมนุสฺสานํ     มนาโป โหติ ขนฺติโก  
ผูมีขันตินับวามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ  
ผูมีขันติเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเทวดา และมนุษยท้ังหลาย  

สตฺถุโน วจโนวาทํ     กโรติเยว ขนฺติโก  
ปรมาย จ ปูชาย     ชิน ํปูเชติ ขนฺติโก  
ผูมีขันติ ช่ือวาทําตามคําสอนของพระศาสดา  
และผูมีขันต ิช่ือวาบูชาพระชินเจาดวยบูชาอันยิ่ง  

สีลสมาธิคุณานํ     ขนฺติ ปธานการณ ํ 
สพฺเพป กุสลา ธมฺมา    ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต  
ขันติเปนประธาน เปนเหตุ แหงคุณคือศีลและสมาธิ  
กุศลธรรมท้ังปวงยอมเจริญเพราะขันติเทานั้น  

ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร     ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน  
ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ     ขนฺต ิหิตสุขาวหา  
ขันติเปนเคร่ืองประดับของนักปราชญ ขันติเปนตบะของผูพากเพียร  
ขันติเปนกําลังของนักพรต ขันตินําประโยชนสุขมาให  

น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ     นป เกวลี พฺราหฺมโณ  
น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ     นป โส ปรินิพฺพุโต  
ความบริสุทธ์ิก็ด ีผูท่ีจะประเสริฐลวนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ด ี 
จะเปนผูเย็นสนิทก็ด ียอมไมมีเพราะการชําระลาง (ดวยน้าํ)  



นเหตมตฺถํ มหตีป เสนา     สราชิกา ยุชฺฌมานา     ลเภถ  
ยํ ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ     ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา  
เสนาแมหมูใหญ พรอมดวยพระราชารบอยู ไมพึงไดประโยชนท่ีสัตบรุุษผูมีขันติพึงได  
(เพราะ) เวรทั้งหลายของผูมีขันติเปนกําลังนั้น ยอมสงบระงับ  
   

จิตตวรรค - หมวดจิต 

จิตฺต ํทนฺตํ สุขาวหํ     จิตท่ีฝกแลวนําสุขมาให  

จิตฺต ํคุตฺตํ สุขาวห ํ    จิตท่ีคุมครองแลวนําสุขมาให  

วิหฺญตี จิตฺตวสานุวตฺต ี    ผูประพฤติตามอํานาจจิตยอมลําบาก  

เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย     เอว ํสจิตฺตมนุรกฺเข  
พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรท่ีเต็มดวยน้าํมัน  

ยโต ยโต จ ปาปกํ     ตโต ตโต มโน นิวารเย  
ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ  

ยโต ยโต จ ปาปกํ     ตโต ตโต มโน นิวารเย  
ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ  

อนวัฏจิต จิตฺตสฺส     สทฺธมฺมํ อวิชานโต  
ปริปฺวลปสาทสฺสุ     ปฺญา น ปริปูรติ  
เม่ือจิตไมม่ันคง ไมรูพระสัทธรรม  
มีความเล่ือมใสเล่ือนลอย ปญญายอมไมบริบูรณ  

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา     เวริ วา ปน เวริน ํ 
มิจฺ ฉา ปณิหิตํ จิตตํ     ปาปโย นํ ตโต กเร  
โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี พึงทําความพนิาศใหแกกัน  
สวนจิตต้ังไวผิด พึงทําใหเขาเสียหายยิ่งกวานั้น  

อานาปานสฺสติ ยสฺส     อปริปุณฺณา อภาวติา  
กาโยป อิฺชิโต     โหติ จิตฺตมฺป โหติ อิฺชิตํ  
สติกําหนดลมหายใจเขาออก  
อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ ท้ังกายทั้งจิตของผูนั้นก็หวั่นไหว  



น ตํ มาตา ปตา กยิรา     อฺเญ วาปจ ญาตกา  
สมฺมาปณิหิต ํจิตฺต ํ    เสยฺยโส นํ ตโต กเร  
มารดาบิดาหรือญาติเหลาอ่ืน ไมพึงทําเหตุนั้นใหได  
สวนจิตท่ีตั้งไวดีแลว พึงทําเขาใหดกีวานั้น  

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺน ํ    วุฏฐี สมติวิชฺฌต  
เอว ํอภาวิตํ จติฺตํ     ราโค สมติวิชฺฌติ  
ฝนยอมร่ัวรดเรือนท่ีมุงไมดฉัีนใด  
ราคะยอมร่ัวรดจิตท่ีไมไดอบรมฉันนั้น  

เสโล ยถา เอกฆโน     วาเตน น สมีรติ  
เอว ํนินฺทาปสํสาสุ น    สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตา  
ภูเขาหนิแทงทึบ ไมส่ันสะเทือนเพราะลมฉันใด  
บัณฑิตยอมไมหวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น  

จิตฺเตน นียติ โลโก     จิตฺเตน ปริกสฺสต  
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส     สพฺเพว วสมนฺวคู  
โลกถูกจิตนําไป ถูกจิตชักไป  
สัตวท้ังปวงไปสูอํานาจแหงจิตอยางเดียว  

ปทุฏฐจิตฺตสฺส น ผาติ โหต     น จาป นํ เทวตา ปูชยนฺต ิ 
โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยยฺ     อวฺจยี ทุกกฺฏกมฺมการี  
ผูใดทํากรรมช่ัว ลอลวงเอาทรัพยสมบัติพี่นองพอแม  
ผูนั้นมีจิตช่ัวราย ยอมไมมีความเจริญ แมเทวดากไ็มบูชาเขา  
   

ชยวรรค - หมวดชนะ 

ชยํ เวรํ ปสวติ           ผูชนะยอมกอเวร  

สพฺพทาน ํธมฺมทานํ ชินาติ           การใหธรรมยอมชนะการใหท้ังปวง  

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ           รสแหงธรรมยอมชนะรสทั้งปวง  

สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ           ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีท้ังปวง  

ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ           ความส้ินตัณหายอมชนะทุกขท้ังปวง  



น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ     ย  ํ ชิตํ อวชิยฺยติ           ความชนะใดท่ีชนะแลวกลับแพได ความชนะนัน้ไมด ี 

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ           พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ  

อสาธุ สาธุนา ชิเน           พึงชนะคนไมดีดวยความด ี 

ชิเน กทริยํ ทาเนน            พึงชนะคนตระหนี่ดวยการให  

สจฺเจนาลิกวาทินํ           พึงชนะคนพูดปดดวยคําจริง 

ทานวรรค - หมวดทาน 

นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺห      อปฺปกา นาม ทกฺขิณา  
เม่ือจิตเล่ือมใสแลว ทักขิณาทานช่ือวานอยยอมไมมี  

วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ             การเลือกให อันพระสุคตทรงสรรเสริญ  

พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ             คนพาลเทานั้น ยอมไมสรรเสริญทาน  

ททํ มิตฺตาน ิคนฺถต             ผูให ยอมผูกไมตรีไวได  

ททมาโน ปโย โหติ             ผูใหยอมเปนท่ีรัก  

สุขสฺส ทาตา เมธาวี     สุขํ โส อธิคจฺฉติ             ปราชญผูใหความสุข ยอมไดรับความสุข  

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ             ผูใหส่ิงประเสริฐ ยอมถึงฐานะท่ีประเสริฐ  

อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ     อคฺคํ ปฺุญํ ปวทฺฒติ  
อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กติฺติ สุขํ พลํ  
เม่ือใหทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ  
วรรณะ ยศ เกยีรติ สุข และ กําลังอันเลิศ กเ็จริญ  

อคฺคทายี วรทาย ี    เสฏฐทายี จ โย นโร  
ทีฆาย ุยสวา โหติ     ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ  
ผูใหส่ิงท่ีเลิศ ใหส่ิงท่ีดี ใหส่ิงท่ีประเสริฐ  
ยอมเปนผูมีอายุยืน มียศ ในภพท่ีตนเกดิ  

ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา     อิทานิ ลภตี สุขํ  
มูเลว สิฺจิตํ โหติ     อคฺเค จ ผลทายกํ  



ใหทานเปนตนกอน จึงไดสุขบัดนี ้ 
เหมือนรดน้าํท่ีโคนใหผลท่ีปลาย  

ยถา วาริวหา ปูรา     ปริปูเรนฺติ สาคร  
เอวเมว อิโต ทินฺน ํ    เปตานํ อุปกปฺปติ  
หวงน้ําท่ีเต็ม ยอมยังสาครใหเต็มไดฉันใด  
ทานท่ีใหแตโลกนี้ ยอมสําเร็จแกผูละไปแลวฉันนัน้  

โส จ สพฺพทโท โหติ     โย ททาติ อุปสฺสยํ  
อมตนฺทโท จ โส โหติ     ธมฺมมนุสาสติ  
ผูใดใหท่ีพักอาศัย ผูนั้นช่ือวาใหส่ิงท้ังปวง  
ผูใดสอนธรรม ผูนั้นช่ือวาใหอมตะ  

อนฺนโท พลโท โหติ     วตฺถโท โหติ วณณฺโท  
ยานโท สุขโท โหติ     ทีปโท โหติ จกฺขุโท  
ผูใหขาวชื่อวาใหกําลัง ผูใหผาช่ือวาใหผิวพรรณ  
ผูใหยานพาหนะช่ือวาใหความสุข ผูใหประทีปโคมไฟช่ือวาใหจักษ ุ 

อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ     เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ  
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต     สหาย ํอธิคจฺฉติ  
ผูใดไมใหทานในคนท่ีไมควรให แตใหทานในคนท่ีควรให  
เม่ือประสบปญหา ยอมไดพบผูชวยเหลือ  
   

ทุกขวรรค - หมวดทุกข 

สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา             สังขาร เปนทุกขอยางยิ่ง  

ทฬิทฺทิย ํทุกฺขํ โลเก             ความจน เปนทุกขในโลก  

อิณาทาน ํทุกฺขํ โลเก            การเปนหนี้ เปนทุกขในโลก  

ทุกฺขํ อนาโถ วหิรติ             คนไมมีท่ีพึ่ง อยูเปนทุกข  

ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต            ผูแพ ยอมอยูเปนทุกข  

อกิฺจน ํนานปุตนฺติ ทุกฺขา             ทุกข ยอมไมตกถึงผูหมดกังวล  



ปยาน ํอทสฺสนํ ทุกฺขํ            การพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก เปนทุกข  

อปฺปยานฺจ ทสฺสนํ ทุกฺขํ             การพบเห็นส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก เปนทุกข  
   

ธัมมวรรค - หมวดธรรม 

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม             ธรรมเหมือนหวงน้ําไมมีตม  

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ             ธรรมท่ีประพฤติดีแลว นําสุขมาให  

ธมฺโม หเว รกขฺติ ธมฺมจารี             ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม  

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี             ผูประพฤติธรรม ไมไปสูทุคติ  

ธมฺเม ฐิตํ น วชิหาติ กิตฺต ิ            เกียรต ยอมไมละผูตั้งอยูในธรรม  

ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ             ผูตั้งอยูในธรรม ยอมไมทําบาป  

ธมฺมํ จเร สุจริตํ             พึงประพฤติธรรมใหสุจริต  

นภฺจ ทูเร ปฐวี จ ทูเร     ปารํ สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร  
ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺต ิ    สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราช  
เขากลาววา ฟากับดินไกลกัน และฝงทะเลกไ็กลกัน  
แตธรรมของสัตบุรุษกับ อสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานั้น  

ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ     อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา  
เต อิมํ ธมฺมํ ปกาเสนฺต ิ    ทุกฺขูปสมคามินํ  
เม่ือพระพุทธเจาผูทําความสวางเกดิข้ึนในโลก  
พระองคยอมประกาศธรรมสําหรับดับทุกขนี้  

เย จ โข สมฺมทกฺขาเต     ธมฺเม ธมฺมานุวตฺตโิน  
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ     มจฺจุเธยฺย ํสุทตฺตรํ  
ชนใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจากลาวดแีลว  
ชนเหลานั้นจกัขามแดนมฤตยูท่ีขามไดยาก  

โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคฺจ     ทิพฺพมายุ ยสํ สุขํ  
ปาปานิ ปริวชฺ เชตฺวา     ติวิธํ ธมฺมมาจเร  



ผูใดปราถนาโภคทรัพย อายุ ยศ สุข อันเปนทิพย  
ผูนั้นพึงงดเวนบาปท้ังหลาย แลวประพฤตสุิจริตธรรม ๓ อยาง  

อุจฉินฺท สิเนหมตฺตโน     กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา  
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย     นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ  
จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝามือเดด็บัวในฤดูแลง  
จงเพิ่มพูนทางสงบ (ใหถึง) พระนิพพานท่ีพระสุคตแสดงแลว  

จเช ธน ํองฺควรสฺส เหตุ     องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน  
องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป สพฺพ ํ    จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต  
พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวยัวะ เม่ือรักษาชีวติพึงสละอวัยวะ  
เม่ือคํานึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย และแมชีวิต ทุกอยาง  

ชีรนฺต ิเว ราชรถา สุจิตฺตา     อโถ สรีรมฺป ชรํ อุเปติ  
สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ     สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺต ิ 
ราชรถอันงดงามยอมครํ่าครา แมรางกายก็เขาถึงชรา  
สวนธรรมสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้นยอมรูกนัได  

เต ฌายิโน สาตติกา     นิจฺจ ํทฬฺหปรกกฺมา  
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน ํ    โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ  
ผูฉลาดนั้นเปนผูเพงพินิจ มีความเพยีรติดตอ บากบ่ันม่ันคงเปนนิตย  
ยอมถูกตองพระนิพพาน อันปลอดจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  

นาฺญตฺร โพชฺฌาตปสา     นาฺญตฺร อินฺทริยสํวรา  
นาฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา     โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณนิ ํ 
เรา (ตถาคต) ไมเห็นความสวสัดีของสัตวท้ังหลาย  
นอกจากปญญา ความเพยีร ความระวังตัว และการสละส่ิงท้ังปวง  

สนฺต จิตฺตา นปิกา     สติมนโฺน จ ฌายิโน  
สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ     กาเมสุ อนเปกขิโน  
ผูมีจิตสงบ มีปญญาเคร่ืองรักษาตัว มีสติเปนผูเพงพินิจ  
ไมเยื่อใยในกาม ยอมเหน็ธรรมโดยชอบ 

ปญญาวรรค - หมวดปญญา 

ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต           ปญญาเปนแสงสวางในโลก  



ปฺญา นรานํ รตนํ          ปญญาเปนรัตนะของนรชน  

ปฺญาว ธเนน เสยฺโย          ปญญาเทียวประเสริฐกวาทรัพย  

ปฺญาชีวีชีวิตมาห ุเสฏฐํ  
ปราชญกลาวชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด  

ปฺญายตฺถํ วปิสฺสติ           คนยอมเหน็เนือ้ความดวยปญญา  

ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนตฺิ      นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ  
สีลํ สิรึ จาป สตฺจ ธมฺโม      อนฺวายกิา ปฺญวโด ภวนฺต ิ 
คนฉลาดกลาววาปญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทรประเสริฐ  
กวาดาวท้ังหลาย แมศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ยอมไปตามผูมีปญญา  

ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ      อนตฺถํ จรติ อตฺตโน  
อตฺตโน จ ปเรสฺจ     หึสาย ปฏิปชฺชติ  
คนมีปญญาทราม ไดยศแลวยอมประพฤตส่ิิงท่ีไมเปนประโยชนแกตน  
ยอมปฏิบัติเพือ่เบียดเบียน ท้ังตนและผูอ่ืน  

มตฺตาสุขปริจฺจาคา      ปสฺเส เจ วิปุลํ สุข  
จเช มตฺตาสุขํ ธีโร      สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ  
ถาพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะยอมเสียสละสุขสวนนอย  
ผูมีปญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย ก็ควรสละสุขสวนนอยเสีย  

ปฺญวนฺต ํตถาวาทึ      สีเลสุ สุสมาหิตํ  
เจโตสมถมนุยตฺุตํ      ตํ เว วฺิู ปสํสเร  
ผูรูยอมสรรเสริญคนมีปญญา พูดจริง ตั้งม่ันในศีล  
ประกอบความสงบใจน้ันแล  
   

ปาปวรรค - หมวดบาป 

อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ     ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ  
โส โสจติ โส วิหฺญติ     ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฐมตฺตโน  
ผูทําบาป ยอมเศราโศกในโลกน้ี ละไปแลวก็เศราโศก ช่ือวาเศราโศกในโลกท้ังสอง  
เขาเห็นกรรมอันเศราหมองของตน จึงเศราโศกและเดือดรอน  



อุทพินทุนิปาเตน     อุทกุมฺโภป ปูรต ิ 
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส     โถกํ โถกํป อาจิน ํ 
แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําฉันใด  
คนเขลาส่ังสมบาปแมทีละนอย ๆ ก็เต็มดวยบาปฉันนัน้  

ปาณิมฺห ิเจ วโณ นาสฺส     หเรยฺย ปาณินา วสํิ  
นาพฺพณ ํวิสมนฺเวติ     นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต  
ถาฝามือไมมีแผล ก็พึงนํายาพิษไปดวยฝามือได  
ยาพิษซึมเขาฝามือไมมีแผลไมไดฉันใด บาปยอมไมมีแกผูไมทําฉันนั้น  

วาณิโชว ภยํ มคฺคํ     อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน  
วิสํ ชีวิตุกาโมว     ปาปานิ ปริวชฺชเย  
ควรงดเวนบาปเสีย เหมือนพอคามีพวกนอยมีทรัพยมาก  
เวนหนทางท่ีมีภัย และเหมือนผูรักชีวิตเวนยาพิษเสียฉะน้ัน  
   

ปุญญวรรค - หมวดบุญ 

ปฺุญํ โจเรหิ ทูหรํ          บุญอันโจรนําไปไมได  

ปฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺห ิ         บุญนําสุขมาใหในเวลาส้ินชีวิต  

สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย          ความส่ังสมบุญ นําสุขมาให  

ปฺุญานิ ปรโลกสฺมึ     ปติฏฐา โหนฺติ ปาณิน ํ 
บุญเปนท่ีพึ่งของสัตวในโลกหนา  

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ     กตปุญโฺ อุภยตฺถ นนฺทติ  
ปฺุญํ เม กตนตุิ นนฺทติ     ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต  
ผูทําบุญแลวยอมยินดใีนโลกนี ้ 
ตายแลวยอมยนิดีช่ือวายินดีในโลกท้ังสอง  
เขายอมยินดีวาเราทําบุญไวแลว ไปสูสุคติยอมยินดียิ่งข้ึน  

ปฺญฺ ปริโส กยิรา     กยิราถนํ ปุนปฺปุน ํ 
ตมฺห ิฉนฺทํ กยริาถ     สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย  
ถาบุรุษจะพ่ึงทําบุญ ควรทําบุญนั้นบอย ๆ  
ควรทําความพอใจในบุญนั้น การส่ังสมบุญนําความสุขมาให  



มาวมฺเญถ ปฺุญสฺส      น มตฺตํ อาคมิสฺสติ  
อุทพินฺทุนิปาเตน     อุทกุมฺโภป ปูรต ิ 
อาปูรติ ธีโร บฺุญสฺส     โถกํ โถกํป อาจิน ํ 
ไมควรดูหม่ินตอบุญวามีประมาณนอยจกัไมมีมาถึง  
แมหมอน้ํายอมเต็มไดดวยหยาดน้ําท่ีตกลงมาฉันใด  
ผูมีปญญาส่ังสมบูญแมทีละนอยๆ ยอมเต็มไดดวยบุญ ฉันนั้น  

สหาโย อตฺถชาตสฺส     โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุน ํ 
สยํ กตานิ ปฺุญานิ     ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิก ํ 
สหายเปนมิตรของคนผูมีความตองการเกิดข้ึนบอย ๆ  
บุญท้ังหลายท่ีตนทําเองนั้น จะเปนมิตรในสัมปรายภพ 

ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล 

สาธุ โข ปณฺฑโิต นาม            ช่ือวาบัณฑติยอมทําประโยชนใหสําเร็จไดแล  

ปฌฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน     ชลํ อคฺคีว ภาสต ิ 
บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองเหมือนไฟสวาง  

อนตฺถํ ปริวชฺเชติ     อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต  
บัณฑิตยอมเวนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ถึงเอาแตส่ิงท่ีเปนประโยชน  

ทนฺโต เสฎโฐ     มนุสฺเสสุ         ในหมูมนุษย ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด  

มหากรุณโิก นาโถ           ทานผูเปนท่ีพึ่ง ประกอบดวยกรุณายิ่งใหญ  

กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ           คนฉลาดยอมละบาป  

นยํ นยติ เมธาว ี          คนมีปญญา ยอมแนะนําทางท่ีควรแนะนํา  

สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ           ผูใดไมผูดเปนธรรม ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ  

สนฺโต สตฺตหิเต รตา             สัตบุรุษยินดใีนการเกื้อกูลสัตว  

สนฺโต สคฺคปรายนา           สัตบุรุษมีสวรรคเปนท่ีไปในเบื้องหนา  

สตญจ คนฺโธ ปฏิวาตเมต ิ           กล่ินของสัตบุรุษยอมหอนทวนลมได  



โย พาโล มฺญติ พาลฺยํ     ปณฺฑิโต วาป เตน โส  
คนซ่ึงรูสึกตนวาโง จะเปนผูฉลาดเพราะเหตุนั้นไดบาง  

อสนฺโต นิรยํ ยนฺต ิ         อสัตบุรุษยอมไปนรก  

สุวิชาโน ภวํ โหติ          ผูรูดีเปนผูเจริญ  

ครุ โหติ สคารโว          ผูเคารพยอมมีผูเคารพตอบ  

วนฺทโก ปฎิวนฺทน ํ        ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ  

เนกาสี ลภเต สุขํ          ผูกินคนเดียวไมไดความสุข  

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต          คนไมถูกนินทาไมมีในโลก  

อติติกฺโข จ เวรวา          คนแข็งกระดางกมี็เวร  

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺต ิ         คนตรงไมพดูคลาดความจริง  

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน ํ         มารดาบิดาเปนท่ีนับถือของบุตร  

ปุพพาจริยาติ วุจฺจเร         มารดาบิดาทานวาเปนบูรพาจารย (ของบุตร)  

ภตฺตา ปฺญาณมิตฺถิยา           สามีเปนเคร่ืองปรากฏของสตรี  

สุสฺสูสา เสฏฐา ภริยาน ํ         บรรดาภริยาท้ังหลาย ภริยาผูเช่ือฟง เปนผูประเสริฐ  

โย จ ปุตฺตา นมสฺสโว          บรรดาบุตรท้ังหลาย บุตรผูเช่ือฟงเปนผูประเสริฐ  

คุณวา จาตฺตโน คุณ          ผูมีความด ีจงรักษาความดีของตนไว  

อจฺจย ํเทสยนตฺีนํ     โย เจ น ปฎิคณฺหติ  
โกปนฺตโร โทสครุ     ส เวรํ ปฎิมจฺจต ิ 
เม่ือเขาขอโทษ ถาผูใดมีความขุนเคือง  
โกรธจัด ไมยอมรับ ผูนั้นช่ือวา หมกเวรไว  

เอว ํกิจฺฉาภโต โปโส     ปตุ อปริจารโก  
ปตริมิจฺฉาจริตฺวาน     นิรยํ โส อุปปชฺชติ  
ผูท่ีมีมารดาบิดาเล้ียงมาไดโดยยากอยางนี ้ 
ไมบํารุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ยอมเขาถึงนรก  



เตชวาป หิ นโร วิจกฺขโณ     สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชิโต  
นารีน ํวสงฺคโต     น ภาสต ิ    ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา  
ถีงเปนคนมีเดช มีปญหาเฉียบแหลม อันคนเปนอันมากสักการบูชา  
อยูในอํานาจสตรีเสียแลวยอมไมรุงเรือง เหมือนพระจันทรถูกพระราหูบังฉะนัน้  

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ     หิมวนฺโตว ปพฺพโต  
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ     รตฺติขิตฺตา ยถา สรา  
สัตบุรุษท้ังหลายยอมปรากฎไดในท่ีใกล เหมือนภเูขาหมิวันต  
อสัตบุรุษท้ังหลายถึงในท่ีนี้กไ็มปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยงิไปกลางคืน ฉะนั้น  

ธีโร โภเค อธิคมฺม     สงฺคณฺหาต ิจ ญาตเก  
เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ  
ผูมีปรีชาไดโภคะแลว ยอมสงเคราะหหมูญาติ  
เพราะการสงเคราะหนั้น เขายอมไดเกียรติ ละไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค  

มธุวา มฺญตี พาโล     ยาว ปาป น ปจฺจต ิ 
ยทา จ ปจฺจตี ปาป     อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ  
ตราบเทาท่ีบาปยังไมใหผล คนเขลายังเขาใจวามีรสหวาน  
แตบาปใหผลเม่ือใด คนเขลายอมประสบทุกขเม่ือนั้น  

ยสฺส ปาป กตํ กมฺมํ     กุสเลน ปถียต ิ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ     อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา  
ผูใดทํากรรมช่ัวแลว ละเสียไดดวยกรรมด ี 
ผูนั้นยอมยังโลกใหสวาง เหมือนพระจนัทรพนจากเมฆ  

ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย     นิสีเทยฺย สเยยยฺ วา  
น ตสฺส สาขํ ภฺเชยฺย     มิตฺตทุพฺโพ หิ ปาปโก  
บุคคลนั่งหรือนอน (อาศัย) ท่ีรมเงาตันไมใด  
ไมควรรานกิ่งตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม  

โย มาตรํ ปตรํ วา     มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ  
อิเธว นํ ปสํสนฺติ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ  
ผูใดยอมเล้ียงมารดาบิดาโดยธรรม  
บัณฑิตยอมสรรเสริญผูนั้นในโลกนี ้เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค 

มัจจุวรรค - หมวดมฤตยู 



สพฺพํ เภทปริยนฺติ     เอว ํมจจฺาน ชีวิต ํ 
ชีวิตของสัตวเหมือนภาชนะดิน ซ่ึงลวนมีความสลายเปนท่ีสุด  

น มิยฺยมาน ํธนมนฺเวติ กิฺจ ิ          ทรัพยสักนิดก็ตดิตามคนตายไปไมได  

อฑฺฒา เจว ทฬทฺิทา จ     สพฺเพ มจฺจุ ปรายนา  
ท้ังคนมีคนจน ลวนมีแตความตายเปนเบ้ืองหนา  

ทหรา จ มหนตฺา จ     เย พาลา เย จ ปณฑฺติา  
สพฺเพ มจฺจวุสํ ยนฺต ิ    สพฺเพ มจฺจุปรายนา  
ท้ังเด็ก ท้ังผูใหญ ท้ังเขลา ท้ังฉลาด  
ลวนไปสูอํานาจแหงความตาย ลวนมีความตายเปนเบ้ืองหนา  

ยถา ทณฺเฑน โคปาลา      คาโว ปาเชติ โคจรํ  
เอว ํชรา จ มจฺจุ จ     อายุ ปาเชนฺติ ปาณิน ํ 
ผูเล้ียงโคยอมตอนฝูงโค ไปสูท่ีหากินดวยพลองฉันใด  
ความแกและความตาย ยอมตอนอายุของสัตวมีชีวิตไปฉันนั้น  

ยถา วาริวโห ปูโร     วเห รุกฺเข ปกูลเช  
เอว ํชราย มรเณน     วุย ฺหนฺเต สพฺพปาณิโน  
หวงน้ําท่ีเต็มฝง พึงพัดตนไมซ่ึงเกิดที่ตล่ิงไปฉันใด  
สัตวมีชีวิตทั้งปวง ยอมถูกความแกและความตายพัดไปฉันนั้น  

อจฺเจนติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย     วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนตฺิ  
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน     ปฺุญานิ กยิราถ สุขาวหาน ิ 
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ช้ันแหงวยัยอมละลําดับไป  
ผูเล็งเห็นภยัในมรณะนั้น พึงทําบุญอันนําความสุขมาให  
   

มิตตวรรค - หมวดมิตร 

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร           มารดาเปนมิตรในเรือนของตน  

สหาโย อตฺถชาตสฺส     โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุน ํ 
สหายเปนมิตรของผูมีความตองการเกิดข้ึนเนือง ๆ  



สพพตฺถ ปูชิโต โหติ     โย มิตฺตานํ น ทุพภฺติ  
ผูไมประทุษรายมิตร ยอมมีผูบูชาในท่ีท้ังปวง  

มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก           ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวแท  

ภริยา ปรมา สขา           ภรรยาเปนเพื่อนสนิท  

นตฺถ พาเล สหายตา           ความเปนสหายไมมีในคนพาล  

สเจ ลเภถ นิปกํ สหาย ํ    จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา  
ถาไดสหายผูรอบคอบ พึงพอใจมีสติเท่ียวไปกับเขา  
   

วาจาวรรค - หมวดวาจา 

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ           เปลงวาจางามยังประโยชนใหสําเร็จ  

หทยสฺส สทิสี วาจา           วาจาเชนเดยีวกับใจ  

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกํ           คนเปลงวาจาชัว่ยอมเดือดรอน  

ทุฏฐสฺส ผรุสา วาจา           คนโกรธมีวาจาหยาบ  

สํโวหาเรน โสเจยยฺํ เวทิตพฺพ ํ          ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา  

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย     ยายตฺตานํ น ตาปเย           ควรกลาวแตวาจาท่ีไมยังตนใหเดือดรอน  

นาติเวลํ ปภาเสยฺย     นตุณห ีสพฺพทา สิยา           อวิกิณฺ มิตํ วาจ ํ    ปตฺเตกาเล อุทีริเย  
ไมควรูดจนเกนิกาล ไมควรนิ่งเสมอไป เม่ือถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไมฟนเฝอ  

โย นินฺทิย ํปสํสติ     ตํ วา นนิฺทติ โย ปสํสิโย  
วิจินาติ มุเขน โส กลี     กลินา เตน สุขํ น วนิทติ  
ผูใดสรรเสริญคนควรต ิหรือติคนท่ีควรสรรเสริญ  
ผูนั้นยอมเก็บโทษดวยปาก เขาไมไดสุขเพราะโทษน้ัน  

สจฺ จํ เว อมตา วาจา           คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย 

วิริยวรรค - หมวดความเพียร 



กาลาคตฺจ น หาเปติ อตฺถํ            คนขยันยอมไมพราประโยชนช่ัวตามกาล  

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ            คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร  

ปฏิรูปการี ธุรวา     อุฏฐาตา วินฺทเต ธน ํ 
คนมีธุระหม่ันทําการงานใหเหมาะเจาะ ยอมหาทรัพยได  

น นิพฺพนิฺทิยการิสฺส     สมฺมทตฺโถ วิปจฺจต ิ 
ประโยชนยอมไมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยเบ่ือหนาย  

หิยฺโยติ หิยยฺติ โปโส     ปเรติ ปริหายติ  
คนท่ีผลัดวันประกันพรุงยอมเส่ือม ยิ่งวามะรืนนี้ยิ่งเส่ือม  

อปฺปเกนป เมธาวี     ปาภเฏน วิจกฺขโณ  
สมุฏฐาเปติ อตฺตาน ํ    อณุ อคคึว สนฺธมํ  
ผูมีปญญาเฉลียวฉลาดยอมต้ังตนไดดวยตนทุนแมนอย  
เหมือนคนกอไฟนอยข้ึนฉะนั้น  

อฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อบฺปมตฺโต วิธานวา  
สมํ กปฺเปติ ชีวติํ     สมภตํ อนุรกฺขติ  
ผูขยันในหนาท่ีการงาน ไมประมาท  
เขาใจเล้ียงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพยท่ีหามาได  

โย จ วสฺสสตํ ชีเว     กุสีโต หีนวีริโย  
เอกาห ํชีวิตํ เสยฺโย     วิริยํ อารภโต ทฬฺห ํ 
ผูเกียจคราน มีความเพยีรเลว พึงเปนอยูตั้งรอยป  
สวนผูปรารภความเพยีรม่ันคง มีชีวิตอยูเพยีงวนัเดยีวก็ประเสริฐกวา  

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา     วิริยารมฺภฺจ เขมโต  
อารทฺธวิริยา โหถ     เอสา พุทธานุสาสนี  
ทานท้ังหลายจงเห็นความเกยีจครานเปนภัย  
และเหน็การปรารภความเพียรเปนความปลอดภัย  
แลวปรารภความเพียรเถิด นี้เปนพุทธานุศาสนี  

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน     ปฺญวา สุสมาหิโต  
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต     โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ  
ผูถึงพรอมดวยศีล มีปญญา มีใจม่ันคงดแีลว  



ปรารภความเพียรต้ังตนไวในกาลทุกเม่ือ ยอมขามโอฆะท่ีขามไดยาก  
   

สีลวรรค - หมวดศีล 

สฺขํ ยาว ชรา สีลํ            ศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา  

สีลํ กิเรว กลฺยาณ ํ           ทานวาศีลนั้นเทียวเปนความด ี 

สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพ ํ           ศีลพึงรูไดเพราะอยูรวมกัน  

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร            ความสํารวมใในท่ีท้ังปวงเปนด ี 

สีลํ รกฺเขยยฺ เมธาวี            ปราชญพึงรักษาศีล  

อาทิ สีลํ ปติฏฐา จ     กลฺยาณานฺจ มาตุก ํ 
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ     ตสฺมา สีลํ วิโสธเย  
ศีลเปนที่พึ่งเบ้ืองตน เปนมารดาของกัลยาณธรรมท้ังหลาย  
เปนประมุขของธรรมท้ังปวง เพราะฉะนั้นควรชําระศีลใหบริสุทธ์ิ  

อวณณฺฺจ อกิตฺติฺจ     ทุสฺสีโล ลภเต นโร  
วณณฺ ํกิตฺตึ ปสํสฺจ     สทา ลภติ สีลวา  
คนผูทุศีลยอมไดรับความติเตียน และความเสียช่ือเสียง  
สวนผูมีศีลยอมไดรับช่ือเสียงและความยกยองสรรเสริญทุกเม่ือ  

อิเธว กิตฺตึ ลภติ     เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน  
สพฺพตฺถ สุมโน ธีโร     สีเลสุ สุสมาหิโต  
ผูมีปรีชาม่ันคงดีแลวในศีล ยอมไดรับช่ือเสียงในโลกน้ี  
จะไปแลวยอมดีใจในสวรรค ช่ือวายอมดใีจในท่ีท้ังปวง  

สีลํ รกฺเขยยฺ เมธาว     ปตฺถยาโน ตโย สุเข  
ปสํสํ วิตฺติลาภฺจ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ  
ผูมีปญญาเม่ือปรารถนาสุขสามอยาง คือความสรรเสริญ  
ความไดทรัพย และความละไปบันเทิงในสวรรค ก็พึงรักษาศีล  

สีลวา หิ พหู มิตฺเต     สฺญเมนาธิคจฺฉติ  
ทุสฺสีโล ปน มิตฺเตห ิ    ธํสเต ปาปมาจรํ  



ผูมีศีลยอมไดมิตรยากดวยความสํารวม  
สวนผูไมมีศีล ประพฤติช่ัว ยอมแตกจากมิตร  

สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ     สีลํ อาวุธมุตฺตมํ  
สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ     สีลํ กวจมพฺภุต ํ 
ศีลเปนกําลังไมมีท่ีเปรียบ ศีลเปนอาวุธสูงสุด  
ศีลเปนเครื่องประดับอยางประเสริฐสุด ศีลเปนเกราะอยางอัศจรรย  

สีลํ เสตุ มเหสกฺโข     สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร  
สีลํ วิเลปนํ เสฏฐํ     เยน วาติ ทิโส ทิสํ  
ศีลเปนสะพานอันสําคัญ ศีลเปนกล่ินท่ีไมมีกล่ินอ่ืนยิ่งกวา  
ศีลเปนเครื่องลูบไลอันประเสริฐสุด เพราะศีล (มีกล่ิน) ขจรไปท่ัวทุกทิศ  
   

สุขวรรค - หมวดสุข 

สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ            ละเหตุทุกขไดเปนสุขในท่ีท้ังปวง  

อพฺยา ปชฺฌํ สุขํ โลเก            ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก  

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ            ความสุข (อ่ืน) ยิ่งกวาความสงบไมมี  

นิพฺพาน ํปรมํ สุขํ            นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง  

อทสฺสเนน พาลานํ      นิจฺจเมว สุขี สิยา            จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล  

สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ     เยน เมตฺตา สุภาวิตา            ผูเจริญเมตตาดีแลวยอมหลับและต่ืนเปนสุข  

สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโทํ            ความเกิดขึน้ของพระพุทธเจาท้ังหลายนําสุขมาให 

เสวนาวรรค - หมวดคบหา  

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ            เพราะความไวใจภยัจึงตามมา  

อติจิรํ นิวาเสน ปโย ภวติ อปฺปโย            เพราะอยูดวยกันนานเกินไป คนท่ีรักกันก็มักหนาย  

ยํ เว เสวติ ตาทิโส            คบคนใดกเ็ปนเชนคนนั้น  



ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส     อมิเตเนว สพฺพทา  
อยูรวมกับคนพาลนําทุกขมาใหเสมอไป เหมือนอยูรวมกบัศัตรู  

ธีโร จ สุขสํวาโส     ญาตีนํว สมาคโม  
อยูรวมกับปราชญนําสุขมาให เหมือนสมาคมกับญาติ  

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสว ี           ผูคบคนเลวยอมเลวลง  

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม            สมาคมกับคนพาลนําทุกขมาให  

สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม            สมาคมกับสัตบุรุษนําสุขมาให  

น ปาปชนสํเสว ี    อจฺจนฺตสุขเมธติ            ผูไมคบคนช่ัว ยอมไดรับสุขสวนเดยีว  

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ           ควรระแวงในศัตรู  

มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส            แมในมิตรก็ไมควรไวใจ  

นาสฺมเส กตปาปมฺห ิ           ไมควรไวใจคนทําบาป  

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญญมฺหิ            ไมควรไวใจคนเหน็แกประโยชนสวนตัว  

ตครํ ว ปลาเสน     โย นโร อุปนยฺหติ  
ปตฺตาป สุรภี วายนฺต ิ    เอวํ ธีรูปเสวนา  
คนหอกฤษณาดวยใบไม  
แมใบไมก็หอมไปดวยฉันใด การคบกับนกัปราชญก็ฉันนั้น  

ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน      โย นโร อุปนยฺหติ  
กุสาป ปูติ วายนฺติ     เอว ํพาลูปเสวนา  
คนหอปลาเนาดวยใบหญาคา  
แมหญาคาก็พลอยเหม็นเนาไปดวยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น  

สทฺเธน จ เปสเลน จ     ปฺญวตา พหุสฺสุเตน จ  
สขิตํ หิ กเรยยฺ ปณฺฑิโต     ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม  
บัณฑิตพึงทําความเปนเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเปนที่รัก  
มีปญญาและเปนพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เปนความเจริญ  



ปสนฺนเมว เสเวยยฺ     อปฺปสนฺน ํวิวชฺชเย  
ปสนฺนํ ปยิรุปา เสยฺย     รหทํวุทกตฺถิโก  
บุคคลควรคบผูเล่ือมใสเทานั้น ควรเวนผูไมเล่ือมใส  
ควรเขาไปนั่งใกลผูเล่ือมใส เหมือนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ําฉะน้ัน  
   

ปกิณณกวรรค - หมวดเบ็ดเตล็ด 

หิริโอตฺตปฺปฺเญว     โลกํ ปาเลติ สาธุกํ  
หิริและโอตตัปปะ ยอมรักษาโลกไวเปนอันด ี 

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา            เมตตาเปนเคร่ืองคํ้าจุนโลก  

อรติ โลกนาสิกา            ความริษยาเปนเหตทําโลกใหฉิบหาย  

อโรคฺยปรมา ลาภา            ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิง่  

กาโล ฆสติ ภูตานิ     สพฺพาเนว สหตฺตนา  
กาลเวลา ยอมกินสรรพสัตวพรอมท้ังตัวมันเอง  

สพฺพฺจ ปฐวึ ทชฺชา     นากตฺุมภิราธเย  
ถึงใหแผนดนิท้ังหมด ก็ยังคนอกตัญูใหจงรักไมได  

หนนฺต ิโภคา ทุมฺเมธํ            โภคทรัพย ยอมฆาคนมีปญญาทราม  

สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ            สักการะ ยอมฆาคนช่ัวเสีย  

นตฺถิ โลเก รโห นาม     ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต  
ช่ือวาท่ีลับของผูทําบาปกรรม ไมมีในโลก  

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺต ิ    วมฺมิโกวูปจยีติ  
โภคทรัพยของผูครองเรือนดี  
ยอมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกําลังกอข้ึน  

รูป ชีรติ มจฺจานํ     นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ  
รางกายของสัตรยอยยับได แตช่ือและสกลุไมยอยยบั  

อตีตํ นานฺราคเมยฺย            ไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงมาแลว  



นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ             ไมควรหวังในส่ิงท่ียังมาไมถึง  

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต     อกฺขธุตฺโต จ โย นโร  
ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ     ตํ ปราภวโต มุขํ  
คนใดเปนนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน  
ยอมลางผลาญทรัพยท่ีตนไดแลว ขอนั้นเปนเหตุแหงผูฉิบหาย  

อนวฏฐิตจิตฺตสฺส    ลหจุิตฺตสฺส ทุพฺภิโน  
นิจจ ํอทฺธวสีลสฺส     สุขภาโว น วิชฺชติ  
เม่ือมีจิตไมหนักแนน เปนคนใจเบา มักประทุษรายมิตร  
มีความประพฤติกลับกลอกเปนนิตย ยอมไมมีความสุข  

ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห     ฉินฺโนป รุกโฺข ปุนเรว รูหติ  
เอวฺมป ตณฺหานุสเย อนหูเต     นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ  
เม่ือรากยังม่ันคงไมมีอันตราย ตนไมแมถูกตัด แลวยอมงอกไดอีกฉันใด  
เม่ือตัณหานุสัยยังไมถูกกําจดัแลว ทุกขนี้ยอมเกิดรํ่าไปฉันนั้น  

โย เว ตํ สหตี ชมฺมี     ตณฺห ํโลเก ทุรจฺจย ํ 
โสกา ตมฺหา ปปตนฺต ิ    อุทพินฺทุว โปกฺขรา  
ผูใดครอบงําตัณหาลามก อันลวงไดยากในโลก  
ความโศกท้ังหลายยอมตกไปจากผูนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะน้ัน  

สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ    กุสลสฺสูปสมฺปทา  
สจิตฺตปริโยทปนํ     เอตํ พุทฺธาน สาสนํ  
การไมทําบาปทั้งปวง การยังกุศลใหถึงพรอม  
การทําจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
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