
                                              คําชี้แจง   
        พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราช- 
เจา  ทรงตั้งกรรมการตรวจชําระแบบเรียนข้ึนคณะหน่ึง  และพระมหา 
ทองสืบ  ป. ๘  วัดมกฏุกษัตริยาราม  เปนกรรมการ  ผูเรียบเรียงราง 
พุทธศาสนสุภาษิตนี้  เมื่อคณะกรรมการตรวจชําระแลว  จึงใหพิมพเปน 
พุทธศาสนสุภาษิตเลม ๑  สําหรับใชเปนหลักสูตรนักธรรมสืบไป. 
        ในการตรวจชําระพุทธศาสนสุภาษิตน้ี  มีขอควรชี้แจง  ดังนี้ 
        ๑.  อาศยัคํานําในพุทธศาสนสุภาษิตฉบับเดิมวา  " มีเวลาทํา 
นอย  ระเบียบที่จัดไมเรียบรอยไปโดยตลอด "  ดังน้ี  ภายหลังจึงได 
แกไขเปลี่ยนแปลงตอมาหลายครั้ง เชนการแยกหมวดธรรม  แกคําแปล 
และเพ่ิมใหมเปนตน  คราวนี้ไดแกรูปปรับปรุงใหม  เพื่อใหยุตติเปน 
พุทธศาสนสุภาษิตเลม ๑. 
        ๒.  พุทธศาสนสุภาษิตเลมแรกมี  ๒๔๙ ขอ  พิมพครั้งท่ี  ๘/๒๔๖๖ 
เพ่ิมข้ึน  ๓๗ ขอ  ครั้งท่ี ๑๐/๒๔๖๗  เพ่ิมข้ึน  ๒๔๙ ขอ  และครั้งท่ี 
๑๓/๒๔๗๒  เพ่ิมข้ึน  ๘๖ ขอ  รวมเพิ่มใหม  ๓๗๒ ขอ  รวมทั้งส้ินมี 
๖๒๑ ขอ  สวนในการตรวจชําระครั้งนี้  (ที ่๑๔/๒๔๗๗)  ไดตัดที่เฝอ 
ออกเสีย  ๑๖๐ ขอ  แตเพ่ิมใหมอีก  ๓๙ ขอ  จึงยุตติเปนพุทธศาสนสุภาษิต 
เลม ๑  มีสุภาษิต  ๕๐๐ ขอ. 
        ๓.  พุทธศาสนสุภาษิตน้ี  มีอรรถเปน  ๒ อยาง  คือ  แสดงสภาว- 
ธรรม ๑   แสดงโอวาท ๑  การคัดเลือกสุภาษิตไดถือหลักนี้  และเวน 
ภาษิตอ่ืนอันแยงกับพุทธวจนะอยาง ๑  เวนคําปฏิญญาหรือแสดงมติ 
อันขัดกับอรรถทั้งสองน้ันอีกอยาง ๑. 
        ๔.  การจัดหมวดธรรม  ไดเรียงตามลําดับอักษร  ในหมวดหน่ึง ๆ 
นั้น  ที่เนื่องดวยอรรถ  กเ็รียงไวตามลําดับอรรถ  ทีเ่นื่องดวยธรรม 
ก็เรียงไวตามลําดับธรรม  ที่เน่ืองดวยบุคคล  ก็เรียงไวตามประเภท  ที ่
เนื่องดวยโอวาท  ก็เรียงไวตามขอหามและคําสอน. 
        ๕.  คําแปลท้ังปวงอาศัยรูปเรื่องบาง  อรรถกถาบาง  สํานวน 
ภาษบาง  มีบางขอท่ีพ่ึงแกไขคําแปลแปลกจากฉบับกอน ๆ  เพราะได 



หลักฐานตามท่ีกลาวแลวน้ันเปนสําคัญ. 
        ๖.  เลขบอกท่ีมาแหงสุภาษิตน้ัน ๆ  ไดคนคัดจากพระไตรปฎก 
ฉบับสยามรัฐ  ๔๕ เลม  บางสุภาษิตมีที่มาหลายคัมภีร  ก็ไดระบุอักษร- 
ยอและเลขหนาไวหลายแหง  อักษรยอและเลข  หมายความวา  ชื่อและ 
หนาและคัมภีรนั้น ๆ เชน  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙.  หมายความวา  ขุททกนิกาย 
ธรรมบท  พระไตรปฎก  เลม  ๒๕ หนา ๒๙  ดังนี้เปนตน. 
                                                                   กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๗ 
 
 
                                           คํานํา 
                                  (สําหรับฉบับที่ ๒)   
 
        หนังสือน้ีเรียบเรียงข้ึน  โดยกระแสพระราชดําริแหงพระบาท- 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เพ่ือพระราชทานเปนของแจก  ใน 
งานเลื่อนกรมขาพเจาเปนกรมหลวง ที่ทรงเปนพระราชธุระสวนพระ- 
องค  โดยฐานทีทรงตั้งอยูในท่ีเปนผูใหญของขาพเจา  มีความแจงใน 
พระราชปรารภตอน้ีไป. 
        ตอมาในรัชกาลปรตัยุบันนี้  จัดหลักสูตรสอบความรูองค 
นักธรรมข้ึน  หนังสือน้ีไดใชเปนหลกัสูตรสําหรับต้ังกระทูใหเรียง 
ความแก   ทีพิ่มพครั้งท่ี ๑  หมดไปแลว  จึงใหพิมพข้ึนใหมเปนของ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย  เปนครั้งท่ี ๒. 
                                                กรม - วิชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๘  มิถนุายน  ๑๔๕๘ 
 
 



                                            คํานํา 
                                   (สําหรับฉบับที่ ๑)    
        อันคําสุภาษิตยอมเปนที่นิยมของหมูชนทั้งหลาย  แมตางชาติ 
ตางภาษาและตางศาสนา  ตางก็มีสุภาษิตในหมูของตน  ผูกข้ึนตาม 
ความนิยมใหถูกแกคราว  แตก็เปนธรรมดาของความดีที่ปรากฏ แกใจ 
ของปราชญ  ถึงจะไมไดรับความคิดจากกันมาโดยทางใดทางหน่ึง  ก ็
ยังดําริรวมกันไดก็มี  แตขอท่ีตางก็มีเหมือนกัน  เพราะความนิยม 
ของฝายหน่ึงยอมตางจากของอีกฝายหน่ึง  อยางไรก็ดี  คําสุภาษิต 
ทั้งน้ัน  ยอมเปนคําส้ัน ๆ  จําไดงายทั้งไพเราะมีความกวาง  ผูผูกข้ึน 
เลือกความกลาวใหเปนที่จับใจ.  ฝายของไทยเราก็มีหลายอยาง ม ี
สุภาษิตพระรวงเปนตน  ที่เลือกความมาจากบาลีก็มีบาง  เชนโลกนิติ. 
ความคิดรวมสุภาษิตนี้ข้ึน  ก็เพ่ือจะเลือกคําสอนฝายพระพุทธศาสนา 
ไวในหมวดเดียวกัน  จะเปนประโยชนแกผูฝกสอนผูศึกษา  และผุ 
ปฏิบัติในทางนั้นอีกเรื่องหนึ่ง  เชนหนังสือนวโกวาทท่ีเปนอยูบัดนี้. 
เพราะเหตุนั้น  ในที่นี้ไมไดเก็บสุภาษิตของพวกถือลัทธิอ่ืนมากลาว 
มีแตคําท่ีมาในพระคัมภีรฝายพระพุทธศาสนา   คําท่ีสั้นก็ไดชักมาไว 
ตรง ๆ  คําท่ียาวเกินกวาตองการในท่ีนี้ไดยนใหสั้นลง  แตคงใจความ 
ตามเดิม  คําเชนนี้ไดเรียกวานัย  ไดแปลความไทยกับทั้งไดบอกท่ีมา 
ไวดวย  อีกอยางหนึ่ง  คําทีทานผูรูปริยัติทั้งหลายอ่ืนบาง  ขาพเจาเอง 
บาง  อาศัยมติขางพระพุทธศาสนาผูกข้ึนไว  เพ่ือประโยชนเฉพาะเปน 
ขอสุภาษิตบาง  เพ่ือประโยชนอ่ืนบาง  เขาพวกกันไดก็ไดนํามารวบ. 
รวมไวดวย  แตขางทายไดบอกนามผูแตงหรือหนังสือท่ีแตงไว.  ขอ 
สุภาษิตในเรื่องนี้  ไดจัดสงเคราะหเขาเปนหมวด ๆ  เชนวาดวยปญญา 
หรือความสัตย  ก็รวมไวตามพวก  และชื่อหมวดน้ัน  ก็จัดเขาลําดับ 
อักษรอ่ืนเพ่ือคนหางาย. 
        หนังสือน้ี  เรียบเรียงข้ึนโดยกระแสพระราชดําริแหงสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจา  ดังมีแจงตอไปนี้  เพื่อพระราชทานเปนของ 
แจกในงานเล่ือนกรมขาพเจา ที่ทรงเปนพระราชธุระสวนพระองค  โดย 



ฐานท่ีทรงตั้งอยูในทีเปนผูใหญของขาพเจา.  มีเวลาทํานอย  ระเบียบที่ 
จัดไมเรียบรอยไปโดยตลอด  และคัมภีรเปนที่มาบางแหง  ก็ตองอาง 
แตที่เปนชั้นรอง เชนมังคลัตถทีปนี  ทีช่ักคําในแหงอ่ืนมากลาวไวอีก 
ตอหนึ่ง  ถึงอยางไรก็พอจะยังประโยชนใหสําเร็จไดตามความมุงหมาย 
ซึ่งกลาวแลวในขางตน. 
                                                กรมหมืน่วชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที ๑๖  ตุลาคม  ร. ศ๓๙. ๑๒๕  
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                                        นโม  พุทฺธาย    
                            ๑.  อัตตวรรค  คือ  หมวดตน 
        ๑.  อตฺตา  หเว  ชิต  เสยฺโย. 
            ชนะตนน่ันแหละ  เปนดี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙. 
        ๒.  อตฺตา  หิ  กริ  ททฺุทโม. 
            ไดยนิวาตนแล  ฝกไดยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖. 
        ๓.  อตฺตา  สุทฺนฺโต  ปุริสสฺส  โชติ. 
            ตนท่ีฝกดีแลว  เปนแสงสวางของบุรุษ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๔๘. 
        ๔.  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ. 
            ตนแล  เปนที่พ่ึงของตน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖,๖๖. 
        ๕.  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  คติ. 
            ตนเทียว  เปนคติของตน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๖.  



นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๑ - หนาท่ี 2 

        ๖.  อตฺตา  หิ  ปรม  ปโย.  
            ตนแล  เปนที่รักยิง่. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙.   
        ๗.  นตฺถิ  อตฺตสม  เปม.   
            ความรัก  (อ่ืน)  เสมอดวยตนไมมี. 
            ส.  ส.  ๑๕/๙. 
        ๘.  อตฺตนา  ว  กต  ปาป    อตฺตนา  สงฺกิลิสสฺติ. 
            ตนทําบาปเอง  ยอมเศราหมองเอง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 
        ๙.  อตฺตนา  อกต  ปาป    อตฺตนา  ว  วิสชุฌฺติ. 
            ตนไมทําบาปเอง  ยอมหมดจดเอง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 
        ๑๐. อตฺตตฺถปฺา  อสุจี  มนุสฺสา. 
            มนุษยผูเห็นแกประโยชนตน  เปนคนไมสะอาด. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕๑๓๓๙. 
        ๑๑. อตฺตาน  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา. 
            บัณฑิต  ยอมฝกตน. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๘๗.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๘๙. 
        ๑๒.  อตฺตาน  ทมยนตฺติ  สุพฺพตา. 
            ผูประพฤติดี  ยอมฝกตน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๔.  
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        ๑๓. อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน    นาถ  ลภติ  ทลฺุลภ.  
            ผูมีตนฝกดีแลว  ยอมไดที่พ่ึงซึ่งไดยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖.   
        ๑๔. โย  รกฺขติ  อตฺตาน    รกฺขิโต  ตสฺส  พาหิโร. 
            ผูใดรักษาตนได  ภายนอกของผูนั้นก็เปนอันรักษาดวย. 
            องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๔๑๗. 
        ๑๕. อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺา    รกฺเขยฺย  น  สรุกฺขิต. 
            ถารูวาตนเปนที่รัก  ก็ควรรักษาตนน้ันใหดี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖. 
        ๑๖. ปรโิยทเปยฺย  อตฺตาน    จิตฺตเกฺลเสหิ  ปณฺฑิโต. 
            บัณฑิตพึงทําตนใหผองแผวจากเครื่องเศราหมองจิต. 
            ส.  มหา.  ๑๙/๒๙.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
        ๑๗. อตฺตานฺเจ  ตถา  กยิรา    ยถฺมนุสาสติ. 
            ถาพร่ําสอนผูอ่ืนฉันใด  ก็ควรทําตนฉันนั้น. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖. 
        ๑๘. อตฺตนา  โจทยตฺตาน. 
            จงเตือนตนดวยตนเอง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๖. 
        ๑๙. ปฏมิเสตมตฺตนา. 
            จงพิจารณาตนดวยตนเอง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๖.  
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        ๒๐. ทคฺุคา  อุทฺธรถตฺตาน    ปงฺเก  สนโฺนว  กฺุชโร.   
            จงถอนตนข้ึนจากหลม  เหมือนชางตกหลมถอนตนข้ึนฉะน้ัน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๘.   
        ๒๑. อตฺตานุรกฺขี  ภว  มา  อฑยหฺิ. 
            จงเปนผูตามรักษาตน  อยาไดเดือดรอน. 
            ขุ.  ชา.  ปกิณฺณก.  ๒๗/๓๗๒. 
        ๒๒. อตฺตานฺจ  น  ฆาเตสิ. 
            อยาฆาตนเสียเลย. 
            ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๒๗๙. 
        ๒๓. อตฺตาน  น  ทเท  โปโส. 
            บุรุษไมพึงใหซึ่งตน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๒๔. อตฺตาน  น  ปริจฺจเช. 
            บุรุษไมพึงสละเสียซึ่งตน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๒๕. อตฺตาน  นาติวตฺเตยฺย. 
            บุคคลไมควรลืมตน. 
            ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๕๐๓. 
        ๒๖. อตฺตทตฺถ  ปรตฺเถน    พหุนาป  น  หาปเย. 
            ไมควรพราประโยชนตน  เพราะประโยชนผูอ่ืนแมมาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  
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        ๒๗. อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺา    น  น  ปาเปน  สยุเช.   
            ถารูวาตนเปนที่รัก  ก็ไมควรประกอบตนน้ันดวยความชั่ว. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐๔.    
        ๒๘.  ยทตฺตครหึ  ตทกุพฺพมาโน. 
            ติตนเองเพราะเหตุใด  ไมควรทําเหตุนั้น. 
            ขุ.  ส.  ๒๕/๔๘๖. 
               ๒.  อัปปมาทวรรค  คือ  หมวดไมประมาท. 
        ๒๙. อปฺปมาโท    อมตปท. 
            ความไมประมาท  เปนทางไมตาย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๕๒๔. 
        ๓๐. อปปฺมาทฺจ  เมธาวี    ธน  เสฏว  รกฺขติ. 
            ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว  เหมือนทรัพยประเสริฐสุด. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๘๘.  ส.  ส.  ๑๕/๓๖.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๙๐. 
        ๓๑. อปปฺมาท  ปสสนฺติ. 
            บัณฑิตยอมสรรเสริญความไมประมาท. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๒๖.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๔๒.  
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        ๓๒. อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ.  
            บัณฑิตยอมบันเทิงในความไมประมาท. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
        ๓๓. อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ.   
            ผูไมประมาท  ยอมไมตาย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๕๒๔. 
        ๓๔. อปฺปมตฺโต  ห ิ ฌายนฺโต    ปปฺโปติ  วิปลุ  สุข. 
            ผูไมประมาทพินิจอยู  ยอมถึงสุขอันไพบูลย. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๘๘.  ส.  ส.  ๑๕/๓๖.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๙๐. 
        ๓๕. อปฺปมตฺโต  อุโภ  อตฺเถ    อธิคฺคณหาติ  ปณฺฑิโต. 
            บัณฑิตผูไมประมาท  ยอมไดรับประโยชนทั้งสอง. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๒๖.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๓.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๔๒. 
        ๓๖. อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ. 
            ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๘๐.  ส.  ส.  ๑๕/๒๓๑. 
        ๓๗. อปฺปมาทรตา  โหถ. 
            ทานท้ังหลายจงเปนผูยินดีในความไมประมาท. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๘.  
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                       ๓.  กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม.  
        ๓๘. กมฺม  สตฺเต  วิภชติ    ยทิท  หีนปฺปณีตตาย. 
            กรรมยอมจําแนกสัตว  คือใหทรามและประณีต. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๓๘๕.   
        ๓๙. ยงฺกิฺจิ  สิถิล  กมฺม    น  ต  โหติ  มหปฺผล. 
            การงานอะไร ๆ ทีย่อหยอน  ยอมไมมีผลมาก. 
            นัย-ส.  ส.  ๑๕/๖๘. 
        ๔๐. สานิ  กมฺมานิ  นยนฺติ  ทุคฺคตึ. 
            กรรมชั่วของตนเอง  ยอมนําไปสูทุคติ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๔๑. สุกร  สาธุนา  สาธุ. 
            ความดี  อันคนดีทํางาย. 
            วิ.  จุล.  ๗/๑๙๕.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๖๗. 
        ๔๒. สาธุ  ปาเปน  ทุกฺกร. 
            ความดี  อันคนชัว่ทํายาก. 
            วิ.  จุล.  ๗/๑๙๕.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๖๗. 
        ๔๓. อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย. 
            ความชั่ว  ไมทําเสียเลยดีกวา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๖.  
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        ๔๔.  ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุกฺกฏ. 
            ความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๖. 
        ๔๕. กตฺจ  สุกต  เสยฺโย.    
            ความดี  ทํานั่นแล  ดีกวา.  
            ส.  ส.  ๑๕/๖๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๖. 
        ๔๖. น  ต  กมฺม  กต  สาธุ    ย  กตฺวา  อนุตปฺปติ. 
            ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง  กรรมทีท่ําแลวน้ันไมดี. 
            ส.  ส.  ๑๕/๘๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓. 
        ๔๗. ตฺจ  กมฺม  กต  สาธุ    ย  กตฺวา  นานุตปฺปติ. 
            ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง  กรรมที่ทําแลวน้ันแลเปนดี. 
            ส.  ส.  ๑๕/๘๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓. 
        ๔๘. สกุรานิ  อสาธูนิ    อตฺตโน  อหิตานิ  จ. 
            การที่ไมดีและไมเปนประโยชนแกตน  ทาํไดงาย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗. 
        ๔๙. ย  เว  หิตฺจ  สาธฺุจ    ต  เว  ปรมทุกกฺร. 
            การใดแลเปนประโยชนดวย  ดดีวย  การน้ันแลทําไดยากยิ่ง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗. 
        ๕๐. น  หิ  ต  สุลภ  โหติ    สุข  ทุกฺกฏการินา. 
            สุขไมเปนผลอันคนทําชั่วจะไดงายเลย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐๔.  
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        ๕๑. กลยฺาณการี  กลยฺาณ.    ปาปการี  จ  ปาปก. 
            ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๓๓.  ขุ. ชา.  ทุก.  ๒๗/๘๔. 
        ๕๒. กมฺมุนา  วตฺตี  โลโก.   
            สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม.  
            ม.  ม.  ๑๓/๖๔๘.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๕๗. 
        ๕๓. นสิมฺม  กรณ  เสยฺโย. 
            ใครครวญกอนแลวจึงทํา  ดีกวา. 
            ว.  ว. 
        ๕๔. กตสฺส  นตฺถิ  ปฏิการ. 
            สิ่งท่ีทําแลว  ทําคืนไมได. 
            ส.  ส. 
        ๕๕. ปฏิกจฺเจว  ต  กยิรา    ย  ชฺา  หิตมตฺตโน. 
            รูวาการใดเปนประโยชนแกตน  พึงรีบทําการน้ันเทียว. 
            ส.  ส.  ๑๕/๘๑. 
        ๕๖. กยริา  เจ  กยริาเถน. 
            ถาจะทํา  ก็พึงทําการน้ัน  (จริง ๆ). 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๗.  ขุ.  ธ.  ๒๕๑๕๖. 
        ๕๗. กเรยฺย  วากฺย  อนุกมฺปกาน. 
            ควรทําตามถอยคําของผูเอ็นดู. 
            ขุ.   ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๗๒.  
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        ๕๘. กาลานุรูปว  ธรุ  นิยฺุเช. 
            พึงประกอบธุระใหเหมาะแกกาลเทียว.    
            ว.  ว.  
        ๕๙. รกเฺขยฺย  อตฺตโน  สาธุ    ลวณ  โลณต  ยถา. 
            พึงรกัษาความดีของตนไว  ดังเกลือรักษาความเค็ม. 
            ส.  ส. 
        ๖๐. กิจฺจานุกุพฺพสฺส  กเรยฺย  กิจฺจ. 
            พึงทํากิจแกผูชวยทํากิจ. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๘๔. 
        ๖๑. นานตฺถกามสฺส  กเรยฺย  อตฺถ. 
            ไมพึงทําประโยชนแกผูมุงความพินาศ. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๘๔. 
        ๖๒.  มา  จ  สาวชฺชมาคมา. 
            อยามาถึงกรรมอันมีโทษเลย. 
            ส.  ฉ.  
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                         ๔.  กิเลสวรรค  คือ  หมวดกิเลส.  
        ๖๓. สงฺกปฺปราโค  ปุริสสฺส  กาโม. 
            ความกําหนัดเพราะดําริ  เปนกามของคน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๒.  อง.  ฉกฺก.  ๒๒/๔๖๐.   
        ๖๔. น  สนฺติ  กามา  มนุเชสุ  นิจฺจา. 
            กามทั้งหลายท่ีเที่ยง  ไมมีในมนุษย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๑. 
        ๖๕. กาเมหิ  โลกมฺห ิ น  อตฺถ ิ ติตฺติ. 
            ความอ่ิมดวยกามทั้งหลาย  ไมมีในโลก. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗. 
        ๖๖.  น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ. 
            ความอ่ิมในกามทั้งหลาย  ยอมไมมีเพราะฝนคือกหาปณะ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๐.  ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๐๒. 
        ๖๗. นตฺถิ  กามา  ปร  ทกุขฺ. 
            ทุกข  (อ่ืน)  ยิ่งกวากาม  ยอมไมมี. 
            ขุ.  ชา.  เอกาทสก.  ๒๗/๓๑๕. 
        ๖๘. นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที. 
            แมน้าํเสมอดวยตัณหา  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘.  
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        ๖๙. อิจฉา  โลกสฺม ิ ทุชฺชหา.  
            ความอยากละไดยากในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๗๐. อิจฺฉา  หิ  อนนฺตโคจรา. 
            ความอยากมีอารมณหาที่สุดมิไดเลย. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๙๔. 
        ๗๑. อิจฺฉา  นร  ปริกสฺสติ. 
            ความอยากยอมเสือไสซ่ึงนรชน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๗๒. นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ. 
            ไฟเสมอดวยราคะ  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕-๔๒,๔๘. 
        ๗๓. โลโภ  ธมฺมาน  ปริปนโฺถ. 
            ความโลภเปนอันตรายแหงธรรมท้ังหลาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๙. 
        ๗๔. อติโลโภ  หิ  ปาปโก. 
            ความละโมบเปนบาปแท. 
            วิ.  ภิ.  ๓/๙๖.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๔. 
        ๗๕. นตฺถิ  โมหสม  ชาล. 
            ขายเสมอดวยโมหะ  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘.  
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        ๗๖. ภิยโฺย  จ  กาเม  อภิปตฺถยนฺติ.   
            ผูบรโิภคกาม  ยอมปรารถนากามย่ิงข้ึนไป. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗. 
        ๗๗. อูนา  ว  หุตฺวาน  ชหนฺติ  เทห. 
            ผูบรโิภคกามเปนผูพรอง  ละรางกายไป. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗. 
        ๗๘. โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ    หนฺติ  อฺเว  อตฺตน. 
            ผูมีปญญาทราม  ยอมฆาตนเองเหมือนฆาผูอ่ืน  เพราะอยากได 
            โภคทรัพย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
        ๗๙. อวิชฺชานิวุตา  โปสา. 
            คนทัง้หลายอันอวิชชาหุมหอไว. 
            วิ.  จุล.  ๗/๔๐๐.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๓.  
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                               ๕.  โกธวรรค  คือ  หมวดโกรธ  
        ๘๐. น  หิ  สาธุ  โกโธ. 
            ความโกรธไมดีเลย. 
            ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  ๒๗/๑๘๘. 
        ๘๑. โกโธ  สตฺถมล  โลเก. 
            ความโกรธเปนดงัสนิมศัสตราในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๘๒. อนตฺถชนโน  โกโธ. 
            ความโกรธกอความพินาศ. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๘๔. อนฺธตม  ตทา  โหติ  ย    โกโธ  สหเต  นร. 
            ความโกรธครอบงํานรชนเมื่อใด  ความมืดมนยอมมีเม่ือน้ัน. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๘. 
        ๘๕. อปฺโป  หุตฺวา  พหุ  โหติ  วฑฺฒเต  โส  อขนฺติโช. 
            ความโกรธนอยแลวมาก  มนัเกิดจากความไมอดทนจึงทวีข้ึน. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๗๓.  
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        ๘๖. โกโธ  ทุมฺเมธโคจโร.  
            ความโกรธเปนอารมณของคนมีปญญาทราม. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๘๐. 
        ๘๗. โทโส  โกธสมุฏาโน. 
            โทสะมีความโกรธเปนสมุฏฐาน. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๗๓. 
        ๘๘. นตฺถิ  โทสสโม  คโห. 
            ผูจับเสมอดวยโทสะ  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘. 
        ๘๙. นตฺถิ  โทสสโม  กลิ. 
            ความผิดเสมอดวยโทสะไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๙๐. โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ. 
            ฆาความโกรธได  อยูเปนสุข. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๗, ๖๔. 
        ๙๑. โกธ  ฆตฺวา  น  โสจติ. 
            ฆาความโกรธได  ไมเศราโศก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๗, ๖๔. 
        ๙๒. โกธาภิภูโต  กุสล  ชหาติ. 
            ผูถูกความโกรธครอบงํา  ยอมละกุศลเสีย. 
            นัย.  ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๘๖.  
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        ๙๓. โกธโน  ทุพฺพณฺโณ  โหติ.  
            คนมกัโกรธ  ยอมมีผิวพรรณเศราหมอง. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘. 
        ๙๔. ทกฺุข  สยติ  โกธโน. 
            คนมกัโกรธ  ยอมอยูเปนทุกข. 
            นัย.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘. 
        ๙๕. อโถ  อตฺถ  คเหตฺวาน    อนตฺถ  ปฏิปชชฺติ. 
            คนมกัโกรธถือเอาประโยชนแลว  กลับประพฤติไมเปนประโยชน. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘. 
        ๙๖. โกธาภิภูโต  ปุรโิส    ธนชานึ  นิคจฺฉติ. 
            ผูถูกความโกรธครอบงํา  ยอมถึงความเส่ือมทรัพย. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘. 
        ๙๗. โกธสมฺมทสมฺมตฺโต    อายสกฺย  นิคจฺฉติ. 
            ผูเมามึนดวยความโกรธ  ยอมถึงความไรยศศักดิ์. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘. 
        ๙๘. าติมิตฺตา  สุหชฺชา  จ    ปรวิชฺเชนฺติ  โกธน. 
            ญาติมิตรและสหาย  ยอมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙.  
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        ๙๙. กุทฺโธ  อตฺถ  น  ชานาติ.  
            ผูโกรธ  ยอมไมรูอรรถ. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๑๐๐. กทฺุโธ  ธมฺม  น  ปสฺสติ. 
            ผูโกรธ  ยอมไมเห็นธรรม. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๑๐๑. ย  กุทฺโธ  อุปโรเธติ    สุกร  วิย  ทกฺุกร. 
            ผูโกรธจะผลาญสิ่งใด  สิ่งนั้นทํายากก็เหมือนทํางาย. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๑๐๒. ปจฺฉา  โส  วิคเต  โกเธ    อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ. 
            ภายหลัง  เมื่อความโกรธหายแลว  เขายอมเดือดรอนเหมือน 
            ถูกไฟไหม. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๑๐๓. โกเธน  อภิภูตสฺส    น  ทีป  โหติ  กิฺจิน. 
            ผูถูกความโกรธครอบงํา  ยอมไมมีที่พํานักสักนิดเดียว. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙. 
        ๑๐๔. หนฺติ  กุทฺโธ  สมาตร. 
            ผูโกรธ  ยอมฆามารดาของตนได. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๙.  
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        ๑๐๕. โกธชาโต  ปราภโว. 
            ผูเกิดความโกรธแลว  เปนผูฉิบหาย. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๐.  
        ๑๐๖. โกธ  ทเมน  อุจฺฉินฺเท. 
            พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ. 
            นัย.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๐. 
        ๑๐๗. โกธ  ปฺาย  อุจฺฉินฺเท. 
            พึงตัดความโกรธดวยปญญา. 
            นัย-องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๐. 
        ๑๐๘. มา  โกธสฺส  วส  คมิ. 
            อยาลอํุานาจความโกรธ. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๖๙.  
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                         ๖.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน  
        ๑๐๙. ขนฺติ  ปรม  ตโป  ตีติกฺขา. 
            ขันติคือความอดทน  เปนตปะอยางยิ่ง. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๕๗.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๐. 
        ๑๑๐. ขนฺติ  สาหสวารณา. 
            ความอดทน  หามไวไดซึ่งความผลุนผลัน. 
            ว.  ว. 
        ๑๑๑. ขนฺติ  หิตสุขาวหา. 
            ความอดทน  นํามาซึ่งประโยชนสุข. 
            ส.  ม. 
        ๑๑๒. ขนฺติ  ธีรสฺสลงฺกาโร. 
            ความอดทน  เปนเครื่องประดับของนักปราชญ. 
            ส.  ม. 
        ๑๑๓. ขนฺติ  ตโป  ตปสฺสิโน. 
            ความอดทน  เปนตปะของผูพากเพียร. 
            ส.  ม. 
        ๑๑๔. ขนฺติ  พล  ว  ยตีน. 
            ความอดทน  เปนกําลังของนักพรต. 
            ส.  ม.  
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        ๑๑๕. ขนฺติพลา  สมณพฺราหฺมณา.  
            สมณพราหมณ  มีความอดทนเปนกําลัง. 
            องฺ.  อฏฐก.  ๒๓/๒๒๗. 
        ๑๑๖. มนาโป  โหติ  ขนฺติโก. 
            ผูมีความอดทน  ยอมเปนที่ชอบใจ  (ของคนอ่ืน). 
            ส.  ม. 
                               ๗.  จิตตวรรค  คือ  หมวดจิต 
        ๑๑๗. จิตฺเต  สงฺกิลิฏเ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา. 
            เมื่อจิตเศราหมองแลว  ทุคติเปนอันตองหวัง. 
            ม.  ม.ู  ๑๒/๖๔. 
        ๑๑๘. จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา. 
            เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเปนอันหวังได. 
            ม.  ม.ู  ๑๒/๖๔. 
        ๑๑๙. จิตฺเตน  นียติ  โลโก. 
            โลกอันจิตยอมนําไป. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๔. 
        ๑๒๐. จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ. 
            การฝกจิตเปนความดี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙.  
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        ๑๒๑. จิตฺต  ทนฺต  สขุาวห.  
           จิตท่ีฝกแลว  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
        ๑๒๒. จิตฺต  คุตฺต  สุขาวห. 
            จิตท่ีคุมครองแลว  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
        ๑๒๓. วิหฺตี  จิตฺตวสานุวตฺตี. 
            ผูประพฤติตามอํานาจจิต  ยอมลําบาก. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๙๐. 
        ๑๒๔. จิตฺต  อตฺตโน  อุชกุมกสุ. 
            คนฉลาดไดทําจิตของตนใหซื่อตรง. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๘๘. 
        ๑๒๕. สจิตฺตปริยายกุสลา  ภเวยยฺุ. 
            พึงเปนผูฉลาดในกระบวนจิตของตน. 
            นัย-องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๐๐. 
        ๑๒๖. เตลปตฺต  ยถา  ปริหเรยยฺ  เอว  สจิตฺตมนุรกฺเข. 
            พึงรกัษาจิตของตน.  เหมือนคนประคองบาตรเต็มดวยน้ํามัน. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๑.  
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        ๑๒๗. สจิตฺตมนุรกฺขถ.  
            จงตามรักษาจิตของตน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๘. 
        ๑๒๘. จิตฺต  รกฺเขถ  เมธาวี. 
            ผูมีปญญาพึงรักษาจิต. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
        ๑๒๙. ยโต  ยโต  จ  ปาปก  ตโต  ตโต  มโน  นิวารเย. 
            ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ  พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๐. 
                                   ๘.  ชยวรรค  คือ  หมวดชนะ. 
        ๑๓๐. ชย  เวร  ปสวติ. 
            ผูชนะ  ยอมกอเวร. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๒๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๓๑. สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ. 
            การใหธรรม  ยอมชนะการใหทั้งปวง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
        ๑๓๒. สพฺพรส  ธมมฺรโส  ชินาติ. 
            รสแหงธรรม  ยอมชนะรสท้ังปวง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.  
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        ๑๓๓. สพฺพรตึ  ธมมฺรติ  ชินาติ.  
            ความยินดีในธรรม  ยอมชนะความยินดีทั้งปวง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
        ๑๓๔. ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชนิาติ. 
            ความส้ินตัณหา  ยอมชนะทุกทั้งปวง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
        ๑๓๕. น  ต  ชิต  สาธุ  ชิต  ย  ชิต  อวชิยฺยติ. 
            ความชนะใดท่ีชนะแลวกลับแพได  ความชนะนั้นไมดี. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒. 
        ๑๓๖. ต  โข  ชิต  สาธุ  ชิต  ย  ชิต  นาวชิยฺยติ. 
            ความชนะใดท่ีชนะแลวไมกลับแพ  ความชนะน้ันดี. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒. 
        ๑๓๗. อกฺโกเธน  ชเิน  โกธ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐. 
        ๑๓๘. อสาธุ  สาธุนา  ชิเน. 
            พึงชนะคนไมดีดวยความดี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐. 
        ๑๓๙. ชเิน  กทริย  ทาเนน. 
            พึงชนะคนตระหน่ีดวยการให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐.  
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        ๑๔๐. สจฺเจนาลิกวาทิน.  
            พึงชนะคนพูดปดดวยคําจริง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐. 
 
                        ๙.  ทานวรรค  คือ  หมวดทาน. 
        ๑๔๑. ทานฺจ  ยุทฺธฺจ สมานมาหุ. 
            ทานวา  ทานและการรบ  เสมอกัน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๙.  ขุ.  ชา.  อฏก.  ๒๗/๒๔๙. 
        ๑๔๒. นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ    อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา. 
            เมื่อจิตเลื่อมใสแลว  ทักขิณาทานชื่อวานอย  ยอมไมมี. 
            ขุ.  วิมาน.  ๒๖/๘๒. 
        ๑๔๓. วิเจยฺย  ทาน  สุคตปฺปสตฺถ. 
            การเลือกให  อันพระสุคตทรงสรรเสริญ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๐.  ขุ.  ชา.  อฏก.  ๒๗/๒๔๙.  เปต.  ๒๖/๑๙๗. 
        ๑๔๔. พาลา  หเว  นปฺปสสนฺติ  ทาน. 
            คนพาลเทาน้ัน  ยอมไมสรรเสริญทาน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘. 
        ๑๔๕. ทท  มิตฺตานิ  คนฺถติ. 
            ผูให  ยอมผูกไมตรีไวได.         
            ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.  
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        ๑๔๖. ทท  ปโย  โหติ  ภชนฺติ  น  พหู.  
            ผูให  ยอมเปนที่รัก  คนหมูมากยอมคบเขา. 
            องฺ.  ปฺก.  ๒๒/๔๓. 
        ๑๔๗. ททมาโน  ปโย  โหติ. 
            ผูให  ยอมเปนที่รัก. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๔. 
        ๑๔๘. สุขสฺส  ทาตา  เมธาวี    สขุ  โส  อธิคจฺฉติ. 
            ปราชญผูใหความสุข  ยอมไดรับความสุข. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๕. 
        ๑๔๙. มนาปทายี  ลภเต  มนาป. 
            ผูใหสิ่งท่ีชอบใจ  ยอมไดสิ่งท่ีชอบใจ. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๕. 
        ๑๕๐. เสฏนฺทโท  เสฏมุเปติ  าน. 
            ผูใหสิ่งประเสริฐ  ยอมถึงฐานะที่ประเสริฐ. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๖. 
        ๑๕๑. อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺค. 
            ผูใหสิ่งท่ีเลิศ  ยอมไดสิ่งที่เลิศอีก. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๖. 
        ๑๕๒. ททโต  ปฺุ  ปวฑฺฒติ. 
            เมื่อให  บุญก็เพ่ิมข้ึน. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๕๙.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๒๑๕.  
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        ๑๕๓. ทเทยฺย  ปุรโิส  ทาน.   
            คนควรใหของที่ควรให. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๑๗. 
                       ๑๐.  ทุกขวรรค  คือ หมวดทุกข 
            ๑๕๔. นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา. 
            ทุกขเสมอดวยขันธ  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๕๕. สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา. 
            สังขาร  เปนทุกขอยางยิ่ง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๕๖. ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา. 
            เหยาเรือนท่ีปกครองไมดี  นําทุกขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๕. 
        ๑๕๗. ทฬิทฺทิย  ทุกข  โลเก. 
            ความจนเปนทุกขในโลก. 
            องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๙๔. 
        ๑๕๘. อิณาทาน  ทุกข  โลเก. 
            การกูหน้ี  เปนทุกขในโลก. 
           นัย-องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๙๔.  
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        ๑๕๙. ทุกฺข  อนาโถ  วิหรติ.  
            คนไมมีที่พ่ึง  อยูเปนทุกข. 
            นัย-องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๗, ๓๑. 
        ๑๖๐. ทกุข  เสติ  ปราชิโต. 
            ผูแพ  ยอมอยูเปนทุกข. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๒๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๖๑. อกิฺจน  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. 
            ทุกข  ยอมไมตกถงึผูหมดกังวล. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๔. 
                        ๑๑.  ธัมมวรรค  คือ  หมวดธรรม 
        ๑๖๒. ธมฺโม  รหโท  อกทฺทโม. 
            ธรรมเหมือนหวงน้ําไมมีตม. 
            ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  ๒๗/๒๐๒. 
        ๑๖๓. มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา. 
            ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕. 
        ๑๖๔. ธมฺโม  ห ิ อิสนิ  ธโช. 
            ธรรมแล  เปนธงชัยของพวกฤษี. 
            ส.  น.ิ  ๑๖/๒๖.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๖๖.  ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๕๒.  
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        ๑๖๕. สต  ธมฺโม  ทุรนฺวโย. 
            ธรรมของสัตบุรุษ  รูไดยาก.  
            ส.  ส.  ๑๕/๒๖.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗๑๖๓.  ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗๑๒๙๔. 
        ๑๖๖. สตฺจ  ธมฺโม  น  ชร  อุเปติ. 
            ธรรมของสัตบุรุษ  ไมเขาถึงความคร่ําครา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๕.  ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๓๖. 
        ๑๖๗. สทฺธมฺโม  สพฺภิ  รกฺขิโต. 
            ธรรมของสัตบุรุษ  อันสัตบุรษุรักษา. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๗๙. 
        ๑๖๘. ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ. 
            ธรรมท่ีประพฤติดีแลว  นําสขุมาให. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๘.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๖๐.  ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒จ/๒๙๐.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๔. 
        ๑๖๙. สพฺเพส  สหิโต  โหติ    สทฺธมฺเม  สุปติฏ ิโต. 
            ผูต้ังม่ันในสัทธรรม  เปนผูเกือ้กูลแกคนทั้งปวง. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๔๙. 
        ๑๗๐. ธมฺมปติ  สุข  เสติ. 
            ผูมีปติในธรรม  อยูเปนสุข. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕. 
        ๑๗๑. ธมฺมจารี  สุข  เสติ. 
            ผูประพฤติธรรม  อยูเปนสุข. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗, ๓๘.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๓๖๖.  
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        ๑๗๒. ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺจารึ.  
            ธรรมแล  ยอมรกัษาผูประพฤติธรรม. 
            ขุ.  ชา.  ทสก ฺ ๒๗/๒๙๐.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๔. 
        ๑๗๓. น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารี. 
            ผูประพฤติธรรม  ไมไปสูทุคติ. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๙๐.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๔. 
        ๑๗๔. ธมฺเม   ิต  น  วิชหาติ  กิตฺติ. 
            เกียรติ  ยอมไมละผูต้ังอยูในธรรม. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๓/๕๑. 
        ๑๗๕. ธมฺเม   ิตา  เย  น  กโรนฺติ  ปาปก. 
            ผูต้ังอยูในธรรม  ยอมไมทําบาป. 
            องฺ.  จตุตกฺก.  ๒๑/๒๕. 
        ๑๗๖. สพฺเพ  ธมฺมา  นาล  อภินิเวสาย. 
            สภาวธรรมทั้งปวง  ไมควรถือม่ัน. 
            ม.  ม.  ๑๒/๔๖๔. 
        ๑๗๗. โยนิโส  วิจิเน  ธมฺม. 
            พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย. 
            ม.  อุปฺ  ๑๔/๔๗๑.  ส.  ส.  ๑๕/๗๘.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๓. 
        ๑๗๘. ธมฺม  จเร  สจิุต    น  ต  ทจฺุจริต  จเร. 
            พึงประพฤติธรรมใหสุจริต  ไมควรประพฤติใหทุจริต. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๓๖๖.  
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        ๑๗๙. สทฺธมฺโม  ครุกาตพฺโพ.  
            ควรเคารพสัทธรรม. 
            องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๗. 
        ๑๘๐. กณฺห  ธมฺม  วิปฺปหาย. 
            บัณฑิตควรละธรรมดําเสีย. 
            ส.  มหา.  ๑๙/๒๙.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
        ๑๘๑. สกฺุก  ภาเวถ  ปณฺฑิโต. 
            บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว. 
            ส.  มหา.  ๑๙/๒๙.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
                   ๑๒.  ปกิณณกวรรค  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด 
 
        ๑๘๒. อฏงฺคิโก  จ  มคฺคาน  เขม  อมตคามิน. 
            บรรดาทางท้ังหลาย  ทางมีองค  ๘  เปนทางเกษม 
            ใหถงึอมตธรรม. 
            ม.  ม.  ๑๓/๒๘๑. 
        ๑๘๓. วิสุทฺธิ  สพฺพเกลฺเสหิ    โหติ  ทุกฺเขหิ  นิพฺพุติ. 
            ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง  เปนความดับจากทุกข 
            ทั้งหลาย. 
            ร.  ร.  ๔.  



นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๑ - หนาท่ี 31 

        ๑๘๔. ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม    สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม.  
            สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งน้ันลวนมี 
            ความดับไปเปนธรรมดา. 
            ส.  มหา.  ๑๙/๕๓๑. 
        ๑๘๕. ยถาปจฺจย  ปวตฺตนฺติ. 
            สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน  ยอมเปนไปตามปจจัย. 
            ร.  ร.  ๔. 
        ๑๘๖. อาโรคฺยปรมา  ลาภา. 
            ความไมมีโรค  เปนลาภอยางยิ่ง. 
            ม.  ม.  ๑๓/๒๘๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๘๗. ชิฆจฺฉา  ปรมา  โรคา. 
            ความหิว  เปนโรคอยางยิ่ง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๑๘๘. สงฺขารา  สสฺสตา  นตฺถิ. 
            สังขารที่ยั่งยืน  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๙. 
        ๑๘๙. อนิจฺจา  วต  สงฺขารา. 
            สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยงหนอ. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๘๑.  ส.  ส.  ๑๕/๘.  ส.  น.ิ  ๑๖/๒๒๘.  
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        ๑๙๐. ทลฺุลภา  ขณสมฺปตฺติ.  
            ความถึงพรอมแหงขณะ  หาไดยาก. 
            ส.  ม. 
        ๑๙๑. ทุลฺลภ  ทสฺสน  โหติ    สมพฺุทฺธาน  อภิณฺหโส. 
            การเห็นพระพุทธเจาเนือง ๆ  เปนการหาไดยาก. 
            ม.  ม.  ๑๓/๕๕๔.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๔๔. 
        ๑๙๒. ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา. 
            ขณะอยาลวงทานทั้งหลายไปเสีย. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๓๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๗.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๘๙. 
        ๑๙๓. อติปตติ  วโย  ขโณ  ตเถว. 
            วัยยอมผานพนไปเหมือนขณะทีเดียว. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๑๒. 
        ๑๙๔. กาโล  ฆสติ  ภูตานิ    สพฺพาเนว  สหตฺตนา. 
            กาลเวลา  ยอมกินสรรพสัตวพรอมท้ังตัวมันเอง. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๙๕. 
        ๑๙๕. อิติ  วิสฺสฏกมฺมนฺเต    อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว. 
            ประโยชนยอมลวงเลยคนหนุมผูทอดท้ิงการงาน. 
            ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙. 
        ๑๙๖. นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺต    อตฺโถ  พาล  อุปจฺจคา. 
            ประโยชนไดลวงเลยคนโงผูมัวถือฤกษอยู. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๖.  
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        ๑๙๗. อตฺโถ  อตฺถสฺส  นกฺขตฺต    กึ  กริสฺสนฺติ  ตารกา.  
            ประโยชนเปนฤกษของประโยชนเอง  ดวงดาวจักทํา 
            อะไรได. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๖. 
        ๑๙๘. วโส  อิสฺสริย  โลเก. 
            อํานาจเปนใหญในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๑๙๙. สิริ  โภคานมาสโย. 
            ศรีเปนที่อาศัยแหงโภคทรัพย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๒๐๐. กิจฺฉา  วุตฺติ  อสิปฺปสฺส. 
            ความเปนไปของคนไรศิลปะ  ยอมฝดเคือง. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๓๐. 
        ๒๐๑. สาธุ  โข  สิปปฺก  นาม    อป  ยาทิสกีทสิ. 
            ข้ึนชือ่วาศิลปะแมเชนใดเชนหน่ึง  ก็ยังประโยชนให 
            สําเรจ็ได. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๕. 
        ๒๐๒. มตฺตฺุตา  สทา  สาธุ. 
            ความรูจักประมาณ  ยังประโยชนใหสําเร็จทุกเม่ือ. 
            ว.  ว.  
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๒๐๓. หิรโิอตฺตปฺปยฺเญว    โลก  ปาเลติ  สาธุก.  
            หิริและโอตตัปปะ  ยอมรักษาโลกไวเปนอันดี. 
            ว.  ว. 
        ๒๐๔. โลโกปตฺถมภิฺกา  เมตฺตา. 
            เมตตาเปนเครื่องคํ้าจุนโลก. 
            ว.  ว. 
        ๒๐๕. อรติ  โลกนาสิกา. 
            ความริษยาเปนเหตุทําโลกใหฉิบหาย. 
            ว.  ว. 
        ๒๐๖. มหาปุริสภาวสฺส  ลกฺขณ  กรุณาสโห. 
            อัชฌาสัยที่ทนไมไดเพราะกรุณา  เปนลักษณะของ 
            มหาบุรุษ. 
            ว.  ว. 
        ๒๐๗. นิมิตฺต  สาธุรูปาน    กตฺูกตเวทิตา. 
            ความกตัญูกตเวที  เปนเครื่องหมายแหงคนดี. 
            นัย-ส.  ส. 
        ๒๐๘. สพฺพฺเจ  ปวึ  ทชฺชา    นากตฺุมภิราธเย. 
            ถึงใหแผนดินทั้งหมด  ก็ยังคนอกตัญูใหจงรักไมได. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๓.  
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        ๒๐๙. หนฺนติ  โภคา  ทุมฺเมธ.  
            โภคทรัพย  ยอมฆาคนมีปญญาทราม. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
        ๒๑๐. สกฺกาโร  กาปุริส  หนฺติ. 
            สักการะ  ยอมฆาคนชั่วเสีย. 
            วิ.  จุล.  ๗/๑๗๒.  ส.  ส.  ๑๕/๒๒๖.  ส.  นิ.  ๑๖/๒๘๔. 
        ๒๑๑. กิโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ. 
            ความไดเปนมนุษย  เปนการยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
        ๒๑๒. กิจฺฉ  มจฺจาน  ชีวิต. 
            ความเปนอยูของสัตว  เปนการยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
        ๒๑๓. กิจฺฉ  สทฺธมฺมสฺสวน. 
            การฟงธรรมของสัตบุรุษ  เปนการยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
        ๒๑๔. กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท. 
            ความเกิดแหงทานผูรู  เปนการยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
        ๒๑๕. อสชฺฌายมลา  มนฺตา. 
            มนตมีการไมทองบน  เปนมลทิน. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗.  
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        ๒๑๖. อนุฏานมลา  ฆรา.  
            เหยาเรือนมีความไมหม่ันเปนมลทิน. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๒๑๗. มล  วณฺณสฺส  โกสชชฺ. 
            ความเกียจครานเปนมลทินแหงผิวพรรณ. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๒๑๘. มลิตฺถิยา  ทุจฺจริต. 
            ความประพฤติชัว่เปนมลทินของหญิง. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๒๑๙. สุทฺธิ  อสุทฺธ ิ ปจฺจตฺต. 
            ความบริสุทธิ์และความไมบริสุทธิ์  มีเฉพาะตัว. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 
        ๒๒๐. นาฺโ  อฺ  วิโสธเย. 
            ผูอ่ืนพึงใหผูอ่ืนบริสุทธิ์ไมได. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 
        ๒๒๑. สุทฺธสฺส  สุจิกมฺมสฺส    สทา  สมฺปชชฺเต  วต. 
            พรตของผูบริสุทธ์ิมีการงานสะอาด  ยอมถึงพรอมทุกเม่ือ. 
            ม.  ม.  ๑๒/๗๐. 
        ๒๒๒. สุทฺสฺส  วชชฺมฺเส    อตฺตาโน  ปน  ทุทฺทส. 
            ความผิดของผูอ่ืนเห็นงาย  ฝายของตนเห็นยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘.  
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        ๒๒๓. นตฺถิ  โลเก  รโห  นาม    ปาปกมฺม  ปกุพฺพโต.  
            ชื่อวาที่ลับของผูทําบาปกรรม  ไมมีในโลก. 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๘๙.  ขุ.  ชา.  จตุตกฺก.  ๒๗/๑๓๑. 
        ๒๒๔. เนสา  สภา  ยตฺถ  น  สนติฺ  สนฺโต. 
            สัตบุรุษไมมีในชมุนุมใด  ชุมนุมนั้นไมชื่อวาสภา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗๐.  ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๕๑. 
        ๒๒๕. นตฺเถต  โลกสฺมึ  ย  อุปาทิยมาน  อนวชฺช  อสฺส. 
            สิ่งใดเขาไปยึดถืออยู  จะพึงหาโทษมิได  สิ่งนั้นไมมีในโลก. 
            ร.  ร.  ๔. 
        ๒๒๖. โภคา  สนฺนิจย  ยนฺติ    วมฺมิโกวูปจียติ. 
            โภคทรัพยของผูครองเรือนดี  ยอมถึงความพอกพูน  เหมือน 
            จอมปลวกกําลังกอข้ึน. 
            ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๒. 
        ๒๒๗. อล  พาลสฺส  โมหาย  โน  จ  ปารคเวสิโน. 
            รูปโฉมพอลวงคนโงใหหลงได  แตลวงคนแสวงหา 
            พระนิพพานไมไดเลย. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๐๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗. 
        ๒๒๘. รูป  ชีรติ  มจฺจาน    นามโคตฺต  น  ชีรติ. 
            รางกายของสัตวยอยยับได  แตชื่อและสกุลไมยอยยับ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๙.  
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        ๒๒๙. ถีน  ภาโว  ทรุาชาโน.  
            ภาวะของหญิงรูไดยาก. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๑. 
        ๒๓๐. อุกฺกฏเ  สูรมิจฺฉนฺติ. 
            ในเวลาคับขัน  ยอมตองการคนกลา. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐. 
        ๒๓๑. มนฺตีสุ  อกุตูหล. 
            ในบรรดาที่ปรึกษา  ยอมตองการคนไมพูดพลาม. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐. 
        ๒๓๒. ปยฺจ  อนฺนปานมฺหิ. 
            ในเวลามีขาวนํ้า  ยอมตองการคนท่ีรัก. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐. 
        ๒๓๓. อตฺเถ  ชาเต  จ  ปณฺฑิต. 
            ในเมือ่เรื่องราวเกิดข้ึน  ยอมตองการบัณฑิต. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐. 
        ๒๓๔. อาปทาสุ  ถาโม  เวทิตพฺโพ. 
            กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย. 
            นัย-ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๘. 
        ๒๓๕. ยโส  ลทฺธา  น  มชฺเชยฺย. 
            ไดยศแลว  ไมควรเมา. 
            ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๔๕.  
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        ๒๓๖. จาคมนุพฺรูเหยฺย.  
            พึงเพิ่มพูลความสละ. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๖. 
        ๒๓๗. สนฺติเมว  สิกฺเขยฺย. 
            พึงศึกษาความสงบน่ันแล. 
            นัย-ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๖. 
        ๒๓๘. โลกามิส  ปชเห  สนฺติเปกฺโข. 
            ผูเพงสันติ  พึงละอามิสในโลกเสีย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓, ๗๗, ๙๐. 
        ๒๓๙. ต  คณฺเหยฺย  ยทปณฺณก. 
            สิ่งใดไมผิด  พึงถือเอาสิ่งน้ัน. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑. 
        ๒๔๐. สมฺมุขา  ยาทิส  จิณฺณ    ปรมฺมุขาป  ตาทิส. 
            ตอหนาประพฤติเชนใด  ถึงลบัหลังก็ใหประพฤติเชนนั้น. 
            ส.  ส. 
        ๒๔๑. อปฺปโต  โน  จ  อุลลฺเป. 
            เมื่อยงัไมถึง  ไมควรพูดอวด. 
            ส.  ส. 
        ๒๔๒. สนาถา  วิหรถ  มา  อนาถา. 
            ทานท้ังหลายจงมีที่พ่ึงอยูเถิด  อยาไมมีที่พ่ึงอยูเลย. 
            นัย.  องฺ.  ทสก ฺ ๒๔/๒๕.  
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        ๒๔๓. นาฺ  นิสฺสาย  ชีเวยฺย. 
            ไมควรอาศัยผูอ่ืนเปนอยู. 
            ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๙.  
        ๒๔๔. อาโรคฺยมิจฺเฉ  ปรมฺจ  ลาภ. 
            พึงปรารถนาความไมมีโรคซึ่งเปนลาภอยางยิ่ง. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๗. 
        ๒๔๕. อตีต  นานฺวาคเมยฺย. 
            ไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๘. 
        ๒๔๖. นปฺปฏิกงฺเข  อนาคต. 
            ไมควรหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๘.  
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                ๑๓.  ปญญาวรรค  คือ  หมวดปญญา 
        ๒๔๗. นตฺถิ  ปฺาสมา  อาภา. 
            แสงสวางเสมอดวยปญญา  ไมมี. 
            ส.  ส.  ๑๕/๙.  
        ๒๔๘. ปฺา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต. 
            ปญญาเปนแสงสวางในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๒๔๙. โยคา  เว  ชายตี  ภูร.ิ 
            ปญญายอมเกิดเพราะความประกอบ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒. 
        ๒๕๐. อโยคา  ภูริสงฺขโย. 
            ความส้ินปญญายอมเกิดเพราะความไมประกอบ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒. 
        ๒๕๑. สุโข  ปฺาปฏิลาโภ. 
            ความไดปญญา  ใหเกิดสุข. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๒๕๒. ปฺา  นราน  รตน. 
            ปญญาเปนรัตนะของนรชน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐.  
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        ๒๕๓. ปฺาว  ธเนน  เสยฺโย.   
            ปญญาเทียวประเสริฐกวาทรัพย. 
            นัย-  ม.  ม.  ๑๓/๔๑๓.  นัย-  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๙. 
        ๒๕๔. นตฺถิ  ฌาน  อปฺสฺส. 
            ความพินิจไมมีแกคนไรปญญา. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕. 
        ๒๕๖. ปฺา  นตฺถิ  อฌายโต. 
            ปญญาไมมีแกผูไมพินิจ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕. 
        ๒๕๗. ปฺาย  มคฺค  อลโส  น  วินฺทติ. 
            คนเกียจครานยอมไมพบทางดวยปญญา. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒. 
        ๒๕๘. สุสฺสูส  ลภเต  ปฺ    อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณ. 
            ผูไมประมาท  พินิจพิจารณา  ต้ังใจฟง  ยอมไดปญญา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๖๑. 
        ๒๕๙.  ปฺายตฺถ  วิสฺสติ. 
            คนยอมเห็นเนื้อความดวยปญญา. 
            องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๓.  
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        ๒๖๐. ปฺาย  ปริสุชฺฌติ.  
            คนยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๖๑. 
        ๒๖๑. ปฺา  หิ  เสฏา  กุสลา  วทนฺติ. 
            คนฉลาดกลาววาปญญาแล  ประเสริฐสุด. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๕๔๑. 
        ๒๖๒. ปฺาชิวีชีวิตมาหุ  เสฏ. 
            ปราชญกลาวชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญาวา  ประเสริฐสุด. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๘, ๓๑๕.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๖๐. 
        ๒๖๓. เอโกว  เสยฺโย  ปรุิโส  สปฺโ  โย  ภาสิตสฺส  วิชานาติ  อตฺถิ. 
            ผูมีปญญารูเนื้อความแหงภาษิตคนเดียวเทาน้ัน  ประเสริฐกวา. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๒. 
        ๒๖๔. พหูน  วต  อตฺถาย    สปปฺฺโ  ฆรมาวส. 
            ผูมีปญญาอยูครองเรือน  เปนไปเพ่ือประโยชนแกคนมาก. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๔๙. 
        ๒๖๕. สากจฺฉาย  ปฺา  เวทิตพฺพา. 
            ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา. 
            นัย.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๘.  
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        ๒๖๖. ตถตฺตาน  นิเวเสยฺย    ยถา  ภูร ิ ปวฑฺฒติ.  
            ปญญายอมเจริญดวยประการใด  ควรต้ังตนไวดวย 
            ประการน้ัน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒. 
        ๒๖๗. ปฺ  นปฺปมชฺเชยฺย. 
            ไมควรประมาทปญญา. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๖. 
                      ๑๔.  ปมาทวรรค  คือ  หมวดประมาท 
        ๒๖๘. ปมาโท  มจฺจุโน  ปท. 
            ความประมาท  เปนทางแหงความตาย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๕๒๔. 
        ๒๖๙. ปมาโท  รกขฺโต  มล. 
            ความประมาท  เปนมลทินของผูรักษา. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๒๗๐. ปมาโท  ครหิโต  สทา. 
            ความประมาท  บัณฑิตติเตียนทุกเม่ือ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙.  
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        ๒๗๑. ปมาทมนุยฺุชนฺติ    พาลา  ทุมฺเมธิโน  ชนา.  
            คนพาลมีปญญาทราม  ยอมประกอบแตความประมาท. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๘๘.  ส.  ส.  ๑๕/๓๖.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
        ๒๗๒. เต  ทีฆรตฺต  โสจนฺติ    เย  ปมชชฺนฺติ  มาณวา. 
            คนประมาท  ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน. 
            นัย-ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๖. 
        ๒๗๓. เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา. 
            ผูประมาทแลว  เหมือนคนตายแลว. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๕๒๔. 
        ๒๗๔. มา  ปมาทมนุยฺุเชถ. 
            อยามัวประกอบความประมาท. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๘๘.  ส.  ส.  ๑๕/๓๖.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
        ๒๗๕. ปมาเทน  น  สวเส. 
            ไมควรสมคบดวยความประมาท. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๘.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๑๕.  



นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๑ - หนาท่ี 46 

                       ๑๕.  ปาปวรรค  คือ  หมวดบาป  
        ๒๗๖. มาลา  เว  ปาปกา  ธมฺมา    อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ. 
            บาปธรรมเปนมลทินแท  ทั้งในโลกน้ี  ทั้งในโลกอ่ืน. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๙๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๗. 
        ๒๗๗. ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย. 
            ความส่ังสมบาป  นําทุกขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐. 
        ๒๗๘. ปาปาน  อกรณ  สุข. 
            การไมทําบาป  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๒๗๙. ปาป  ปาเปน  สุกร. 
            ความชั่วอันคนชั่วทํางาย. 
            วิ.  จุล.  ๗/๑๙๕.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๖๘. 
        ๒๘๐. ปาเป  น  รมตี  สุจิ. 
            คนสะอาดไมยินดีในความชั่ว. 
            วิ.  มหา.  ๕/๓๔.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๖๖. 
        ๒๘๑. สกมฺมุนา  หฺติ  ปาปธมฺโม. 
            คนมสีันดานชั่ว  ยอมลําบากเพราะกรรมของตน. 
            ม.  ม.  ๑๓๔๑๓.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๙.  
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        ๒๘๒. ตปสา  ปชหนฺติ  ปาปกมฺม.  
            สาธุชนยอมละบาปกรรมดวยตปะ. 
            ขุ.  ชา.  อฏก.  ๒๗/๒๔๕. 
        ๒๘๓. ปาปานิ  กมฺมานิ  กโรนฺติ  โมหา. 
            คนมกัทําบาปกรรมเพราะความหลง. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๓.  ขุ.  ชา.  ปกณฺิณก.  ๒๗/๓๘๐. 
        ๒๘๔. นฺตถิ  ปาป  อกุพฺพโต. 
            บาปไมมีแกผูไมทํา. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑. 
        ๒๘๕. ธมฺม  เม  ภณมานสฺส    น  ปาปมุปลมิฺปติ. 
            เมื่อเรากลาวธรรมอยู  บาปยอมไมแปดเปอน. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก  ๒๗/๒๒๔. 
        ๒๘๖. นตฺถิ  อการิย  ปาป    มุสาวาทิสฺส  ชนตฺุโน. 
            คนมกัพูดมุสา  จะไมพึงทําความชั่ว  ยอมไมมี. 
            นัย.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.  นัย.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๔๓. 
        ๒๘๗. ปาปานิ  ปริวชฺชเย. 
            พึงละเวนบาปท้ังหลาย. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑. 
        ๒๘๘. น  ฆาสเหตุป  กเรยฺย  ปาป. 
            ไมควรทําบาปเพราะเห็นแกกิน. 
            นัย-  ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๖๒.  
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                   ๑๖.  ปุคคลวรรค  คือ  หมวดบุคคล  
        ๒๘๙. สาธุ  โข  ปณฺฑิโต  นาม. 
            ชื่อวาบัณฑิตยอมทําประโยชนใหสําเร็จไดแล. 
            อ.  ส.  ๑๕/๓๐๙.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๒. 
        ๒๙๐. ปณฺฑิโต  สลีสมฺปนฺโน    ชล  อคฺคีว  ภาสติ. 
            บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล  ยอมรุงเรืองเหมือนไฟสวาง. 
            ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๒. 
        ๒๙๑. อนตฺถ  ปริวชฺเชติ    อตฺถ  คณฺหาติ  ปณฺฑิโต. 
            บัณฑิตยอมเวนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน  ถือเอาแตสิ่งที่เปน 
            ประโยชน. 
            องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๕๙. 
        ๒๙๒. อินฺทฺริยานิ  รกฺขนิติ  ปณฺฑิตา. 
            บัณฑิตยอมรักษาอินทรีย. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๘๘.  ส.  ส.  ๑๕/๓๗. 
        ๒๙๓. น  อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ. 
            บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนลง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
        ๒๙๔. นิชฺฌตฺติพลา  ปณฺฑิตา. 
            บัณฑิตมีความไมเพงโทษเปนกําลัง. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๒๗.  
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        ๒๙๕. ทุลฺลโภ  ปรุสิาชฺโ.  
            บุรุษอาชาไนย  หาไดยาก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑.   
        ๒๙๖. ทุลฺลโภ  องฺคสมฺปนฺโน. 
            ผูถึงพรอมดวยองคคุณ  หาไดยาก. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๘๕. 
        ๒๙๗. ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ. 
            ในหมูมนุษย  ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๙๑.  ขุ.  จู.  ๓๐/๗๔. 
        ๒๙๘. มหาการุณิโก  นาโถ. 
            ทานผูเปนที่พ่ึง  ประกอบดวยกรุณาใหญ. 
        ๒๙๙. กุสโล  จ  ชหาติ  ปาปก. 
            คนฉลาด  ยอมละบาป. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๕๙.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๒๑๕. 
        ๓๐๐. นย  นยติ  เมธาวี. 
            คนมปีญญา  ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนํา. 
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๕๕. 
        ๓๐๑. อธุราย  น  ยฺุชติ. 
            คนมปีญญา  ยอมไมประกอบในทางอันไมใชธุระ. 
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๕๕.  
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        ๓๐๒. ธีโร  โภเค  อธิคมฺม    สงฺคณฺหาติ  จ  าตเก. 
            ปราชญไดโภคทรัพยแลว  ยอมสงเคราะหญาติ. 
            ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  ๒๗/๒๐๕.   
        ๓๐๓. ธีโร  จ  พลวา  สาธุ    ยถูสฺส  ปริหารโก. 
            ปราชญมีกําลังบริหารหมู  ใหประโยชนสําเร็จ. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๑. 
        ๓๐๔. น  กามกามา  ลปยนฺติ  สนฺโต. 
            สัตบุรุษไมปราศรัยเพราะใครกาม. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖. 
        ๓๐๕. สนฺโต  น  เต  เย  น  วทนฺติ  ธมฺม. 
            ผูใดไมพูดเปนธรรม  ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗๐. 
        ๓๐๖. สนฺโต  สตฺตหิเต  รตา. 
            สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว. 
            ชาตกฏกถา  ๑/๒๓๐. 
        ๓๐๗. ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ    หิมวนฺโตว  ปพฺพโต. 
            สัตบุรุษยอมปรากฏในที่ไกล  เหมือนภูเขาหิมพานต. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๕. 
        ๓๐๘. สนฺโต  สคฺคปรายนา. 
            สัตบุรุษ  มีสวรรคเปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๖๔.  
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        ๓๐๙. สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายติ.  
            สัตบุรุษ  ยอมขจรไปท่ัวทุกทิศ. 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๙๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๒. 
        ๓๑๐. อุปสนฺโต  สุข  เสติ. 
            ผูสงบระงับ  ยอมอยูเปนสุข. 
            วิ.  จุล.  ๗/๑๐๖.  ส.  ส.  ๑๕/๓๑๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๗๕. 
        ๓๑๑. สตฺจ  คนฺโธ  ปฏิวาตเมติ. 
            กลิ่นของสัตบุรุษ  ยอมไปทวนลมได. 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๙๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๒. 
        ๓๑๒. อนุปาทา  วิมุจฺจนฺติ. 
            สาธุชนยอมหลุดพนเพราะไมถือมั่น. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๖.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๘๐. 
        ๓๑๓. โย  พาโล  มฺติ  พาลย    ปณฺฑิโต  วาป  เตน  โส. 
            คนโงรูสึกวาตนโง  จะเปนผูฉลาดเพราะเหตุนั้นไดบาง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓. 
        ๓๑๔. น  สาธุ  พลวา  พาโล    ยูถสฺส  ปริหารโก. 
            คนโงมีกําลังบริหารหมู  ไมสําเร็จประโยชน. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๑. 
        ๓๑๕. พาโล  อปรณิายโก. 
            คนโง  ไมควรเปนผูนํา. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๘๙.  



นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๑ - หนาท่ี 52 

        ๓๑๖. อุชฺฌตฺติพลา  พาลา.  
            คนโง  มีความเพงโทษเปนกําลัง. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๒๗. 
        ๓๑๗. อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ    รตฺตึ  ขิตฺตา  ยถา  สรา. 
            อสัตบุรุษ  แมนั่งอยูในที่นี้เองก็ไมปรากฏ  เหมือนลูกศรท่ียิงไปกลางคืน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๕. 
        ๓๑๘. อสนฺโต  นิรย  ยนฺติ. 
            อสัตบุรุษ  ยอมไปนรก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๖๔. 
        ๓๑๙. อนย  นยติ  ทมฺุเมโธ. 
            คนมปีญญาทราม  ยอมแนะนําทางที่ไมควรแนะนํา. 
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๕๕. 
        ๓๒๐. อธุราย  นิยฺุชติ. 
            คนมปีญญาทราม  ยอมประกอบในทางอันไมใชธุระ. 
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๕๕. 
        ๓๒๑. หาเปติ  อตฺถ  ทุมฺเมโธ. 
            คนมปีญญาทราม  ยอมพราประโยชนเสีย. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๕. 
        ๓๒๒. ทุพฺภึ  กโรติ  ทุมฺเมโธ. 
            คนมปีญญาทราม  ยอมทําความประทุษราย. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๑.  
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        ๓๒๓. โจรา  โลกสฺมิมพฺพุทา.  
            พวกโจร  เปนเสนียดในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๓๒๔. สุวิชาโน  ภว  โหติ. 
            ผูรูด ี เปนผูเจริญ. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๖. 
        ๓๒๕. ทุวิชาโน  ปราภโว. 
            ผูรูชัว่  เปนผูเสื่อม. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๖. 
        ๓๒๖. ธมฺมกาโม  ภว  โหติ. 
            ผูชอบธรรม  เปนผูเจริญ. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๖. 
        ๓๒๗. ธมฺมเทสฺสี  ปราภโว. 
            ผูชังธรรม  เปนผูเสื่อม. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๖.         
        ๓๒๘. สกฺกตฺวา  สกฺกโต  โหติ. 
            ผูทําสักการะ  ยอมไดรับสักการะ. 
            ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔. 
        ๓๒๙. ครุ  โหติ  สคารโว. 
            ผูเคารพ  ยอมมีผูเคารพ. 
            ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔.  
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        ๓๓๐. ปูชโก  ลภเต  ปชู.  
            ผูบูชา  ยอมไดรับบูชา. 
            ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔. 
        ๓๓๑. วนฺทโก  ปฏวินฺทน. 
            ผูไหว  ยอมไดรับไหวตอบ. 
            ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔. 
        ๓๓๒. ปฏิสงฺขานพลา  พหุสฺสุตา. 
            ผูฟงมาก  ตองพิจารณาเปนสําคัญ. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๒๗. 
        ๓๓๓. สาธุ  สมฺพหุลา  าตี. 
            มีญาติมาก ๆ ยังประโยชนใหสําเร็จ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๓. 
        ๓๓๔. วิสฺสาสปรมา  าตี. 
            ความคุนเคย  เปนญาติอยางยิ่ง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๓๓๕. เนกาสี  ลภเต  สุข. 
            ผูกินคนเดียว  ไมไดความสุข. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๓๓. 
        ๓๓๖. นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต. 
            คนไมถูกนินทา  ไมมีในโลก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  
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        ๓๓๗. ปริภูโต  มุท ุ โหติ.  
            คนออนแอ  ก็ถูกเขาดูหม่ิน. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๓๙. 
        ๓๓๘. อติติกฺโข  จ  เวรวา. 
            คนแข็งกระดาง  ก็มีเวร. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๒/๓๓๙. 
        ๓๓๙. พหุมฺป  รตฺโต  ภาเสยฺย. 
            คนรกัแลว  มกัพูดมาก. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๓๙. 
        ๓๔๐. ทุฏโป  พหุ  ภาสยิ. 
            คนโกรธแลว  มักพูดมาก. 
            ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๓๙. 
        ๓๔๑. อนุปาเยน  โย  อตฺถ    อิจฺฉติ  โส  วิหฺติ. 
            ผูมุงประโยชนโดยไรอุบาย  ยอมลําบาก. 
        ๓๔๒. น  อุชุภูตา  วิตถ  ภณนฺติ. 
            คนตรง  ไมพูดคลาดความจริง. 
            ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๒๘. 
        ๓๔๓. ยถาวาที  ตถาการี. 
            พูดอยางใด  พึงทําอยางนั้น. 
            ท.ี มหา. ๑๐/๒๕๕. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๙๔. ขุ. เถร. ๒๖/๔๔๑. ขุ. ชา. จตุตฺก. ๒๗/๑๔๖.  
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        ๓๔๔. หิรินิเสโธ  ปรุิโส    โกจิ  โลกสฺม ิ วิชชฺติ. 
            มีบางคนในโลกท่ียับยั้งดวยความอาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๔. 
        ๓๔๕. กวิ  คาถานมาสโย. 
            กวีเปนที่อาศัยแหงคาถาทั้งหลาย.  
            ส.  ส.  ๑๕/๕๒. 
        ๓๔๖. พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร. 
            มารดาบิดา  ทานวาเปนพรหม  (ของบุตร). 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๖๘.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๒.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๓๑๔. 
        ๓๔๗. ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเร. 
            มารดาบิดา  ทานวาเปนบุรพาจารย  (ของบุตร). 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๖๘.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๒.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๓๑๔. 
        ๓๔๘. อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตาน. 
            มารดาบิดา  เปนที่นับถือของบุตร. 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๖๘.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๒.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๓๑๔. 
        ๓๔๙. อิตฺถี  มล  พฺรหฺมจริยสฺส. 
            สตรีเปนมลทินของพรหมจรรย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๒, ๕๙. 
        ๓๕๐. อิตฺถี  ภณฺฑานมุตฺตม. 
            สตรีเปนสูงสุดแหงส่ิงของท้ังหลาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐.  
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        ๓๕๑. ภตฺตฺจ  ครุโน  สพฺเพ    ปฏิปูเชนฺติ  ปณฺฑิตา. 
            ภริยาผูฉลาด  ยอมนับถือสามีและคนควรเคารพท้ังปวง. 
            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๗๓. 
        ๓๕๒. ภตฺตา  ปฺาณมิตฺถิยา. 
            สามีเปนเครื่องปรากฏของสตรี.  
            ส.  ส.  ๑๕/๕๗. 
        ๓๕๓. สุสฺสูสา  เสฏา  ภริยาน. 
            บรรดาภริยาทั้งหลาย  ภริยาผูเชื่อฟงเปนผูประเสริฐ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐. 
        ๓๕๔. โย  จ  ปุตฺตานมสฺสโว. 
            บรรดาบุตรทั้งหลาย  บุตรผูเชื่อฟงเปนผูประเสริฐ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐. 
        ๓๕๕. ปุตฺตา  วตฺถุ  มนุสฺสาน. 
            บุตรทั้งหลายเปนที่ต้ังของมนุษยทั้งหลาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๑. 
        ๓๕๖. ผาตึ  กยิรา  อวิเหย  ปร. 
            ควรทําแตความเจริญ.  อยาเบียดเบียนเขา. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๑๒. 
        ๓๕๗. คุณวา  จาตฺตโน  คุณ. 
            ผูมีความดี  จงรักษาความดีของตนไว. 
            ส.  ส.  
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        ๓๕๘. รกฺเขยฺยานาคต  ภย. 
            พึงปองกันภัยที่ยังมาไมถึง. 
            ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๖. 
                     ๑๗.  ปุญญวรรค  คือ  หมวดบุญ 
        ๓๕๙. ปฺุ  โจเรหิ  ทูหร. 
            บุญอันโจรนําไปไมได. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐.   
        ๓๖๐. ปฺุ  สุข  ชวิีตสงฺขยมฺหิ. 
            บุญนําสุขมาใหในเวลาส้ินชีวิต. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๓๖๑. สุโข  ปฺุสฺส  อุจฺจโย. 
            ความส่ังสมข้ึนซึ่งบุญ  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐. 
        ๓๖๒. ปฺุานิ  ปรโลกสฺม ึ ปติฏา  โหนฺติ  ปาณิน. 
             บุญเปนที่พ่ึงของสัตวในโลกหนา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๖.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๔.  ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๔. 
        ๓๖๓. ปฺุานิ  กยิราถ  สุขาวหานิ. 
            ควรทําบุญอันนําสุขมาให. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๘.  
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                   ๑๘.  มัจจุวรรค  คือ  หมวดมฤตยู  
        ๓๖๔. สพฺพ  เภทปริยนฺต    เอว  มจฺจาน  ชีวิต. 
            ชีวิตของสัตวเหมือนภาชนะดิน  ซึ่งลวนมีความสลาย 
            เปนที่สุด. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๔๑.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๔๘.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔๕. 
        ๓๖๕. อปฺปกฺจิท  ชีวิตมาหุ  ธีรา. 
            ปราชญกลาววาชีวิตน้ีนอยนัก. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๘๕.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๘. 
        ๓๖๖. น  หิ  โน  สงฺครนฺเตน    มหาเสเนน  มจฺจุนา. 
            ความผัดเพ้ียนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญนั้น  ไมไดเลย. 
            ม.  อุ.  ๑๔/๓๔๘.  ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๕. 
        ๓๖๗. ชรูปนีตสฺส  น  สนฺติ  ตาณา. 
            เมื่อสัตวถูกชรานําเขาไปแลว  ไมมีผูปองกัน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๘.  ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๑๖. 
        ๓๖๘. น  มิยฺยมานสฺส  ภวนฺติ  ตาณา. 
            เมื่อสัตวจะตาย  ไมมีผูปองกัน. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๘. 
        ๓๖๙. น  มิยฺยมาน  ธนมนฺเวติ  กิฺจิ. 
            ทรัพยสักนิดก็ติดตามคนตายไปไมได. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๘.  
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        ๓๗๐. น  จาป  วิตฺเตน  ชร  วิหนฺติ.  
            กําจัดความแกดวยทรัพยไมได. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๘. 
        ๓๗๑. น  ทีฆมายุ  ลภเต  ธเนน. 
            คนไมไดอายุยืนเพราะทรัพย. 
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๘. 
        ๓๗๒. สพฺเพว  นิกฺขิปสฺสนฺติ    ภูตา  โลเก  สมุสฺสย. 
            สัตวทั้งปวง  จักทอดทิ้งรางไวในโลก. 
            ท.  มหา.  ๑๐/๑๘๑.  ส.  ส.  ๑๕/๒๓๒. 
        ๓๗๓. อฑฺฒา  เจว  ทฬิทฺทา  จ    สพฺเพ  มจฺจุปรายนา. 
            ทั้งคนมีทั้งคนจน  ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๔๑.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๑๗.  
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                   ๑๙.  มิตตวรรค  คือ  หมวดมิตร  
        ๓๗๔. สตฺโถ  ปวสโต  มิตฺต. 
            หมูเกวียน  (หรือตาง)  เปนมิตรของคนเดินทาง. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐. 
        ๓๗๕. มาตา  มิตฺต  สเก  ฆเร. 
            มารดาเปนมิตรในเรือนของตน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐. 
        ๓๗๖. สหาโย  อตฺถชาตสฺส    โหติ  มิตฺต  ปนุปฺปุน. 
            สหาย  เปนมิตรของคนมีความตองการเกิดข้ึนเนือง ๆ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๑. 
        ๓๗๗. สพฺพตฺถ  ปูชโิต  โหติ    โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภติ. 
            ผูไมประทุษรายมิตร  ยอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง. 
            ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๕๔. 
        ๓๗๘. สพฺเพ  อมิตฺเต  ตรติ    โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภติ. 
            ผูไมประทุษรายมิตร  ยอมผานพนศัตรูทั้งปวง. 
            ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๑๕๕. 
        ๓๗๙. มิตฺตทุพฺโภ  หิ  ปาปโก. 
            ผูประทุษรายมิตร  เปนคนเลวแท. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๗.  
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        ๓๘๐. ปาปมิตฺโต  ปาปสโข  ปาปอาจารโคจโร.  
            มีมิตรเลวมีเพ่ือนเลว  ยอมมีมรรยาทและที่เที่ยวเลว. 
๑๙๘. 

        ๓๘๑. ภริยา  ปรมา  สขา. 
            ภริยาเปนเพ่ือนสนิท. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๑. 
        ๓๘๒. นตฺถิ  พาเล  สหายตา. 
            ความเปนสหาย  ไมมีในคนพาล. 
            วิ.  มหา.  ๕/๓๓๖.  ม.  อุ.  ๑๔/๒๙๗.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓, ๕๙. 
        ๓๘๓. อตฺถมฺหิ  ชาตมฺหิ  สุขา  สหายา. 
            เมื่อความตองการเกิดข้ึน  สหายเปนผูนําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๓๘๔. สเจ  ลเภถ  นิปก  สหาย  จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สติมา. 
            ถาไดสหายผูรอบคอบ  พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา. 
            วิ.  มหา.  ๕/๓๓๖.  ม.  อุป.  ๑๔/๒๙๗. 
        ๓๘๕. โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย  เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กริยา. 
            ถาไมไดสหายผูรอบคอบ  พึงเที่ยวไปคนเดียวและไมพึงทําความชั่ว. 
            วิ.  มหา.  ๕/๓๓๖.  ม.  อุป.  ๑๔/๒๙๗.  
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                     ๒๐.  ยาจนาวรรค  คือ  หมวดขอ  
        ๓๘๖. น  เว  ยาจนฺติ  สปฺปฺา. 
            ผูมีปญญายอมไมขอเลย. 
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๐. 
        ๓๘๗. ยาจโก  อปฺปโย  โหติ. 
            ผูขอยอมไมเปนท่ีรัก  (ของผูถูกขอ). 
            วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๓๓๗๗.  ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๐. 
        ๓๘๘. ยาจ  อททมปฺปโย. 
            ผูถูกขอเมื่อไมใหสิ่งที่เขาขอ  ยอมไมเปนท่ีรัก  (ของผูขอ). 
            วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๓๓๗.  ขุ.  ชา.  สตฺตก.  ๒๙/๒๒๐. 
        ๓๘๙. เทสฺโส  จ  โหติ  อติยาจนาย. 
            คนยอมเปนที่เกลียดชังเพราะขอจัด. 
            วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๓๓๔.  ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๐๐. 
        ๓๙๐. น  ต  ยาเจ  ยสฺส  ปย  ชิคึเส. 
            ไมควรขอสิ่งท่ีรูวาเปนที่รักของเขา. 
            วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๓๓๔.  ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๐๐.  
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                 ๒๑.  ราชวรรค  คือ  หมวดพระราชา  
        ๓๕๑. ราชา  รฏสฺส  ปฺาณ. 
            พระราชา  เปนเครื่องปรากฏของแวนแควน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๗. 
        ๓๕๒. ราชา  มุข  มนุสฺสาน. 
            พระราชา  เปนประมุขของประชาชน. 
            วิ.  มหา.  ๕/๑๒๔.  ม.  ม.  ๑๓/๕๕๖.  ขุ.  ส.  ๒๕/๔๔๖. 
        ๓๙๓. สพฺพ  รฏ  สุข  โหติ    ราชา  เจ  โหติ  ธมฺมิโก. 
            ถาพระราชาเปนผูทรงธรรม  ราษฎรท้ังปวงก็เปนสุข. 
            องฺ.  จตุตก.  ๒๑/๙๙.  ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๕๒. 
        ๓๙๔. กุทฺธ  อปฺปฏกิุชฺฌนฺโต  ราชา  รฏสฺส  ปชูิโต. 
            พระราชาผูไมกริ้วตอบผูโกรธ  ราษฎรก็บชูา. 
            ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๘๗. 
        ๓๙๕. สนฺนทฺโธ  ขตฺติโย  ตปติ. 
            พระมหากษัตริยทรงเครื่องรบ  ยอมสงา. 
            ส.  น.ิ  ๑๖/๓๓๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๗. 
        ๓๙๖. ขตฺติโย  เสฏโ  ชเนตสฺมึ  เย  โคตฺตปฏสิาริโน. 
            พระมหากษัตริยเปนผูประเสริฐสุด  ในหมูชนผูรังเกียจ 
            ดวยสกุล. 
            ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๑๐๗.  ม.  ม.  ๑๓/๓๒.  ส.  ส.  ๑๕/๒๒๕.  ส.  นิ.  ๑๖/๓๓๑.  
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        ๓๙๗. ปุตฺตก  วิย  ราชาโน    ปช  รกฺขนตุ  สพฺพทา.  
            พระราชาจงรักษาประชาราษฎร  ใหเหมือนบิดารักษาบุตร 
            ทุกเม่ือ. 
            นัย-ส.  ส. 
                     ๒๒.  วาจาวรรค  คือ  หมวดวาจา 
        ๓๙๘. หทยสฺส  สทสิี  วาจา. 
            วาจาเชนเดียวกับใจ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๓๘. 
        ๓๙๙. โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ. 
            เปลงวาจางาม  ยังประโยชนใหสําเร็จ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๘. 
        ๔๐๐. มตฺุวา  ตปฺปติ  ปาปก. 
            คนเปลงวาจาชั่ว  ยอมเดือดรอน. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๘. 
        ๔๐๑. ทุฏสฺส  ผรสุา  วาจา. 
            คนโกรธมีวาจาหยาบ. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๗๓.          
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        ๔๐๒. อภูตวาที  นิรย  อุเปติ.  
            คนพูดไมจริง  ยอมเขาถึงนรก. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๕. 
        ๔๐๓. สโวหาเรน  โสเจยฺย  เวทิตพฺพ. 
            ความสะอาด  พึงรูไดดวยถอยคํา. 
            นัย-ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๘. 
        ๔๐๔. วาจ  มฺุเจยฺย  กลฺยาณึ. 
            ควรเปลงวาจางาม. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๐. 
        ๔๐๕. สณฺห  คิร  อตฺถวตึ  ปมฺุเจ. 
            ควรเปลงวาจาไพเราะที่มีประโยชน. 
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๕๐. 
        ๔๐๖. ตเมว  วาจ  ภาเสยฺย    ยายตฺตาน  น  ตาปเย. 
            ควรกลาวแตวาจาท่ีไมยังตนใหเดือดรอน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗๘.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๑๑. 
        ๔๐๗. มนฺุเมว  ภาเสยฺย. 
            ควรกลาวแตวาจาท่ีนาพอใจ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๐. 
        ๔๐๘. นามนฺุ  กุทาจน. 
            ในกาลไหน ๆ  กไ็มควรกลาววาจาไมนาพอใจ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๐.  
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        ๔๐๙. วาจ  ปมฺุเจ  กุสล  นาติเวล.  
            ไมควรเปลงวาจาท่ีดี  ใหเกินกาล. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๘๐.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๒๓.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๖๒๒. 
        ๔๑๐. น  หิ  มฺุเจยฺย  ปาปก. 
            ไมควรเปลงวาจาชั่วเลย. 
            ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๘. 
                     ๒๓.  วิริยวรรค  คือ  หมวดเพียร 
        ๔๑๑. กาลาคตฺจ  น  หาเปติ  อตฺถ. 
            คนขยัน  ยอมไมพราประโยชนซึ่งถึงตามกาล. 
            ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  ๒๗/๑๙๕. 
        ๔๑๒. วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ. 
            คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร. 
            ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๖๑. 
        ๔๑๓. ปฏิรูปการ ี ธรุวา  อุฏาตา  วินฺทเต  ธน. 
            คนมธีุระหม่ันทําการงานใหเหมาะเจาะ  ยอมหาทรัพยได. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๖๑. 
        ๔๑๔. อกิลาสุ  วินฺเท  หทยสฺส  สนฺตึ. 
            คนไมเกียจคราน  พึงไดความสงบใจ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑.  
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        ๔๑๕. น  นิพฺพินฺทยิการิสฺส  สมฺมทตฺโถ  วิปจฺจติ.  
            ประโยชนยอมไมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยเบื่อหนาย. 
            ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๓๓. 
        ๔๑๖. อนิพฺพินฺทิยการิสฺส    สมฺมทตฺโถ  วิปจฺจติ. 
            ประโยชนยอมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยไมเบื่อหนาย. 
            ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๓๓. 
        ๔๑๗. อถ  ปจฺฉา  กรุุเต  โยค  กิจฺเจ  อาวาสุ  สีทติ. 
            ถาทําความเพียรในกิจการลาหลัง  จะจมอยูในวิบัติ. 
            ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๓๔. 
        ๔๑๘. หิยฺโยติ  หิยฺยติ  โปโส    ปเรติ  ปริหายติ. 
            คนทีผั่ดวันวาพรุงนี้  ยอมเสื่อม  ยิ่งวามะรืนนี้  ก็ยิ่งเส่ือม. 
            ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๖๖. 
        ๔๑๙. อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺป. 
            ควรรีบทําความเพียรในวันนี้. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๓๔๘.  ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๕. 
        ๔๒๐. วายเมเถว  ปุริโส    ยาว  อตฺถสฺส  นิปปฺทา. 
            บุรุษพึงพยายามไปกวาจะสําเร็จประโยชน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๓๐. 
        ๔๒๑. กเรยฺย  โยคฺค  ธุวมปฺปมตฺโต. 
            ผูไมประมาท  ควรทําความเพียรใหแนวแน. 
            นัย-ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๗๘.  
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        ๔๒๒. ยถา  ยถา  ยตฺถ  ลเภถ  อตฺถ    ตถา  ตถา  ตตฺถ  ปรกฺกเมยฺย.  
            พึงไดประโยชนในท่ีใด  ดวยประการใดๆ  ควรบากบ่ันในที่ 
            นั้น  ดวยประการนั้น ๆ. 
            องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๗๐.  ขุ.  ชา.  ปฺจก.  ๒๗/๑๘๐. 
 
                       ๒๔.  เวรวรรค  คือ  หมวดเวร 
        ๔๒๓. เย  เวร  อุปนยฺหนฺติ    เวร  เตส  น  สมฺมติ. 
            เวรของผูจองเวร  ยอมไมระงับ. 
            นัย-ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. นัย-ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. นัย-ขุ. ชา. ปฺจก. ๒๗/๑๘๒. 
        ๔๒๔. เย  เวร  นูปนยฺหนฺติ    เวร  เตสูปสมฺมติ. 
            เวรของผูไมจองเวร  ยอมระงับได. 
            นัย-ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. นัย-ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. นัย-ขุ. ชา. ปฺจก. ๒๗/๑๘๒. 
        ๔๒๕. อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ. 
            เวรยอมระงับดวยไมมีเวร. 
            วิ. มหา. ๕/๓๓๖. ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. ขุ. ชา. ปฺจก. ๒๗/๑๘๒. 
        ๔๒๖. น  หิ  เวเรน  เวรานิ    สมมฺนฺตีธ  กุทาจน. 
            ในกาลไหน ๆ  เวรในโลกนี้ยอมระงับดวยเวรไมไดเลย. 
            วิ. มหา. ๕/๓๓๖. ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. ขุ. ชา. ปฺจก. ๒๗/๑๘๒.  
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                 ๒๕. สัจจวรรค  คือ  หมวดความสัตย  
        ๔๒๗. สจฺจ  หเว  สาธุตร  รสาน. 
            ความสัตยนั่นแล  ดีกวารสทั้งหลาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๘.  ขุ.   ชา.  ๒๕/๓๖๐. 
        ๔๒๘. สจฺจ  เว  อมตา  วาจา. 
            คําสัตยแล  เปนวาจาไมตาย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๒๗๘.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๓๔. 
        ๔๒๙. สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ. 
            คนไดเกียรติ  (ชื่อเสียง)  เพราะความสัตย. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๖๑. 
        ๔๓๐. สจฺเจน  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ    อหุ  สนโฺต  ปติฏ ิตา. 
            สัตบุรุษไดต้ังม่ันในความสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรม. 
            ส. ส. ๑๕/๒๗๘. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๒. ขุ. เถร. ๒๖/๔๓๔. 
        ๔๓๑. สจฺจมนุรกฺเขยฺย. 
            พึงตามรักษาความสัตย. 
            ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๖.  
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                    ๒๖.  สติวรรค  คือ  หมวดสติ  
        ๔๓๒. สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร. 
            สติเปนธรรมเครื่องต่ืนอยูในโลก. 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๔๓๓. สติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา. 
            สติจําปรารถนาในที่ทั้งปวง. 
            ว.  ว. 
        ๔๓๔. สติมโต  สทา  ภทฺท. 
            คนผูมีสติ  มีความเจริญทุกเม่ือ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๐๖. 
        ๔๓๕. สติมา  สุขเมธติ. 
            คนมสีติ  ยอมไดรับความสุข. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๐๖. 
        ๔๓๖. สติมโต  สุเว  เสยฺโย. 
            คนมสีติ  เปนผูประเสริฐทุกวัน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๐๖. 
        ๔๓๗. รกฺขมาโน  สโต  รกฺเข. 
            ผูรักษา  ควรมีสติรักษา. 
            ส.  ส.  
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                 ๒๗.  สัทธาวรรค  คือ  หมวดศรัทธา 
        ๔๓๘. สทฺธา  พนฺธติ  ปาเถยฺย. 
            ศรัทธารวบรวมไวซึ่งเสบียง  (คือกุศล). 
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๔๓๙. สทฺธา  สาธุ  ปติฏ ิตา. 
            ศรัทธาต้ังมั่นแลว  ยังประโยชนใหสําเร็จ. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐. 
        ๔๔๐. สุขา  สทฺธา  ปติฏ ิตา. 
            ศรัทธาต้ังมั่นแลว  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๔๔๑. สทฺธีธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏ. 
            ศรัทธาเปนทรัพยประเสริฐของคนในโลกนี้. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๘.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๖๐. 
        ๔๔๒. สทฺธา ทุติยา  ปุริสสฺส  โหติ. 
            ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของคน. 
            ส.  ส.  ๑๕/๓๕, ๕๒.  



นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๑ - หนาท่ี 73 

                ๒๘.  สันตุฏฐิวรรค  คือ  หมวดสันโดษ  
        ๔๔๓. สนฺตุฏ ี  ปรม  ธน. 
            ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๔๔๔. ตุฏ ี  สุขา  อิตรีตเรน. 
            ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๔๔๕. สุโข  วิเวโก  ตุฏสฺส    สตุธมฺมสฺส  ปสฺสโต. 
            ความสงัดของผูสันโดษ  มีธรรมปรากฏ  เห็นอยู  นําสุขมาให. 
            วิ.  มหา.  ๔/๖.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๘๖. 
        ๔๔๖. ย  ลทฺธ  เตน  ตุฏพฺพ. 
            ไดสิง่ใด  พอใจดวยส่ิงนั้น. 
            วิ.  ภิ.  ๓/๙๖.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๔. 
        ๔๔๗. สลาภ  นาติมฺเยฺย. 
            ไมควรดูหม่ินลาภของตน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕.  
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                    ๒๙.  สมณวรรค  คือ  หมวดสมณะ 
        ๔๔๘. สมณีธ  อรณา  โลเก.  
            สมณะในศาสนาน้ี  ไมเปนขาศึกในโลก.  
            ส.  ส.  ๑๕/๖๑. 
        ๔๔๙. น  หิ  ปพฺพชโิต  ปรูปฆาตี  สมโณ  โหติ  ปร  วิเหยนฺโต. 
            บรรพชิตฆาผูอ่ืนเบียดเบียนผูอ่ืน  ไมเปนสมณะเลย. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๕๗.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๐. 
        ๔๕๐. อสฺโต  ปพฺพชิโต  น  สาธุ. 
            บรรพชิตผูไมสํารวม  ไมด.ี 
            ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๔๖. 
        ๔๕๑. อเปโต  ทมสจฺเจน  น  โส  กาสาวมรหติ. 
            ผูปราศจากทมะและสัจจะ  ไมควรครองผากาสาวะ. 
            ขุ. ธ. ๒๕/๑๖. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๓. ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๐. 
        ๔๕๒. อุเปโต  ทมสจฺเจน  ส  เว  กาสาวมรหติ. 
            ผูประกอบดวยทมะและสัจจะนั้นแล  ควรครองผากาสาวะ. 
            ขุ. ธ. ๒๕/๑๖. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๓. ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๐. 
        ๔๕๓. สุภาสิตทฺธชา  อิสโย. 
            ฤษีทั้งหลาย  มีสุภาษิตเปนธงชัย. 
            ส. น.ิ ๑๖/๓๒๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๖. ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๑๕๒.  
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        ๔๕๔. สมโณ  อสฺส  สุสฺสมโณ.  
            สมณะ  พึงเปนสมณะที่ดี. 
            วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๒๙๘. 
        ๔๕๕. สามฺเ  สมโณ  ติฏเ. 
            สมณะ  พึงต้ังอยูในภาวะแหงสมณะ. 
            ส.  ส. 
              ๓๐.  สามัคคีวรรค  คือ  หมวดสามัคคี 
        ๔๕๖. สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี. 
            ความพรอมเพรียงของหมู  ใหเกิดสุข. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๓๘.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๘๐. 
        ๔๕๗. สมคฺคาน  ตโป  สโุข. 
            ความเพียรของผูพรอมเพรียงกัน  ใหเกิดสขุ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑. 
        ๔๕๘. สพฺเพส  สงฺฆภูตาน    สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา. 
            ความพรอมเพรียงของปวงชนผูเปนหมู  ยังความเจริญใหสําเร็จ. 
            ส.  ส.  
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                     ๓๑.  สีลวรรค  คือ  หมวดศีล  
        ๔๕๙. สีล  ยาว  ชรา  สาธุ. 
            ศลียงัประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา. 
            ส.  ส.  ๑๕/๕๐. 
        ๔๖๐. สุข  ยาว  ชรา  สีล. 
            ศลีนาํสุขมาใหตราบเทาชรา. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๔๖๑. สีล  กิเรว  กลฺยาณ. 
            ทานวาศีลนั่นเทียว  เปนความดี. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๘. 
        ๔๖๒. สีล  โลเก  อนุตฺตร. 
            ศลีเปนเย่ียมในโลก. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๘. 
        ๔๖๓. สวาเสน  สีล  เวทิตพฺพ. 
            ศลีพึงรูไดเพราะอยูรวมกัน. 
            นัย-ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๘. 
        ๔๖๔. สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร. 
            ความสํารวมในที่ทั้งปวง  เปนดี. 
            ส.  ส.  ๑๕/๑๐๖.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๔.  
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        ๔๖๕. สฺมโต  เวร  น  จียติ.  
            เมื่อคอยระวังอยู  เวรยอมไมกอข้ึน. 
            ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๕๙.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๒๑๕. 
        ๔๖๖. สีล  รกฺเขยฺย  เมธาวี. 
            ปราชญพึงรักษาศีล. 
            ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๘๒. 
                     ๓๒.  สุขวรรค  คือ  หมวดสุข 
        ๔๖๗. สพฺพตฺถ  ทุกขฺสฺส  สุข  ปหาน. 
            ละเหตุทุกขได  เปนสุขในท่ีทั้งปวง. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๙. 
        ๔๖๘. อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก. 
            ความไมเบียดเบียน  เปนสุขในโลก. 
            วิ.  มหา.  ๔/๖.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๘๖. 
        ๔๖๙. เตส  วูปสโม  สุโข. 
            ความสงบระงับแหงสังขารนั้น  เปนสุข. 
            ส.  ส.  ๑๕/๘.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๑. 
        ๔๗๐. นตฺถิ  สนฺติปร  สุข. 
            ความสุข  (อ่ืน)  ยิ่งกวาความสงบ  ไมมี. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒.  
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        ๔๗๑. นิพฺพาน  ปรม  สุข. 
            นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง. 
            ม.  ม.  ๑๓/๒๘๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๔๗๒. สุโข  พุทฺธาน  อุปฺปาโท.  
            ความเกิดข้ึนแหงทานผูรูทั้งหลาย  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑. 
        ๔๗๓. สุขา  สทฺธมฺมเทสนา. 
            การแสดงสัทธรรม  นําความสุขมาให. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑. 
        ๔๗๔. อทสฺสเนน  พาลาน    นิจฺจเมว  สุขี  สยิา. 
            จะพึงมีความสุขเปนนิตย  ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๔๗๕. สุข  สุปติ  พุทฺโธ  จ    เยน  เมตฺตา  สภุาวิตา. 
            ผูเจริญเมตตาดีแลว  ยอมหลับและต่ืนเปนสุข. 
            ว.  ว. 
        ๔๗๖. น  เว  อนตฺถกุสเลน    อตฺถจริยา  สุขาวหา. 
            การประพฤติประโยชนกับคนไมฉลาดในประโยชน  ไมนําสุข 
            มาใหเลย. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๕.  
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                      ๓๓.  เสวนาวรรค  คือ  หมวดคบหา 
        ๔๗๗. วิสฺสาสา  ภยมนฺเวติ. 
            เพราะความไวใจ  ภัยจึงตามมา. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐.  
        ๔๗๘. อติจิร  นิวาเสน    ปโย  ภวติ  อปฺปโย. 
            เพราะอยูดวยกันนานเกินไป  คนที่รักก็มักหนาย.           
            ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๔๗. 
        ๔๗๙. ย  เว  เสวติ  ตาทิโส. 
            คบคนใด  ก็เปนเชนคนน้ันแล. 
            ว.  ว. 
        ๔๘๐. เอกรตฺต  ทฺวิรตฺต  วา    ทุกขฺ  วสติ  เวรสิุ. 
            อยูในพวกไพรีคืนเดียวหรือสองคืน  ก็เปนทุกข. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๔. 
        ๔๘๑. ทุกฺโข  พาเลหิ  สวาโส    อมิตฺเตเนว  สพฺพทา. 
            อยูรวมกับพวกพาล  นําทุกขมาใหเสมอไปเหมือนอยูรวมกับ 
            ศัตร.ู 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
        ๔๘๒. ธีโร  จ  สุขสวาโส    ญาตีนว  สมาคโม. 
            อยูรวมกับปราชญ  นําสุขมาใหเหมือนสมาคมกับญาติ. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒.  
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        ๔๘๓. สุโข  หเว  สปฺปุริเสน  สงฺคโม. 
            สมาคมกับสัตบุรุษ  นําสุขมาให. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๕. 
        ๔๘๔. นิหียติ  ปุรโิส  นิหีนเสวี.  
            ผูคบคนเลว  ยอมเลวลง. 
            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๕๘. 
        ๔๘๕. ทุกฺโข  พาเลหิ  สงฺคโม. 
            สมาคมกับคนพาล  นําทุกขมาให. 
            ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๖๕. 
        ๔๘๖. น  สงฺคโม  ปาปชเนน  เสยฺโย. 
            สมาคมกับคนชั่ว  ไมดีเลย. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๖๑. 
        ๔๘๗. ภทฺโท  สปฺปรุิเสหิ  สงฺคโม. 
            การสมาคมกับคนดี  เปนความเจริญ. 
            ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๐๕. 
        ๔๘๘. น  ปาปชนสเสวี  อจฺจนฺตสุขเมธติ. 
            ผูไมคบหาคนชั่ว  ยอมไดรับสขุสวนเดียว. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๖. 
        ๔๘๙. พาลสงฺคตจารี  ห ิ   ทีฆมทฺธาน  โสจติ. 
            ผูเที่ยวสมาคมกับคนพาล  ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน. 
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒.  
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        ๔๙๐. ยตฺถ  เวร ี นิวีสติ    น  วเส  ตตฺถ  ปณฺฑิโต. 
            ไพรอียูในที่ใด  บัณฑิตไมควรอยูในท่ีนั้น. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๔. 
        ๔๙๑. สงฺเกเถว  อมิตฺตสฺมึ    มิตฺตสฺมิมฺป  น  วิสฺสเส. 
            ควรระแวงในศัตรู  แมในมิตรก็ไมควรไวใจ.   
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๗. 
        ๔๙๒. น  วิสฺสเส  อวิสฺสฏ  วิสสฺฏเป  น  วิสฺสเส. 
            ไมควรไวใจในคนไมคุนเคย  แมในคนคุนเคย  ก็ไมควรไวใจ. 
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๐. 
        ๔๙๓. อนตฺถา  เยว  วฑฺฒนฺติ    พาล  ปจฺจูปเสวโต. 
            เมื่อคบหาคนพาล  ยอมมีแตความฉิบหาย. 
            นัย.  ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๖๕. 
        ๔๙๔. นาสฺมเส  กตปาปมฺหิ. 
            ไมควรไวใจคนทําบาป. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๐. 
        ๔๙๕. นาสฺมเส  อลิกวาทิเน. 
            ไมควรไวใจคนพูดพลอย ๆ. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๐. 
        ๔๙๖. นาสฺมเส  อตฺตตฺถปฺมหิ. 
            ไมควรไวใจคนเห็นแกประโยชนสวนตัว. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๐.  
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        ๔๙๗. อติสนฺเตป  นาสฺมเส.  
            ไมควรไวใจคนท่ีแสรงทําสงบเสง่ียม. 
            ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๙๐. 
        ๔๙๘. อเปตจิตฺเตน  น  สมฺภเชยฺย. 
            ไมควรคบกับคนส้ินคิด. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๘๔. 
        ๔๙๙. น  สนถฺว  กาปุริเสน  กยริา. 
            ไมควรทําความสนิทสนมกับคนชั่ว. 
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๕. 
        ๕๐๐. มาสฺสุ  พาเลน  สงฺคจฺฉิ    อมิตฺเตเนว  สพฺพทา. 
            อยาสมาคมกับคนพาลซึ่งเปนดังศัตรูทุกเมื่อ. 
            ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๖๕. 


