
พุทธศาสนสุภาษิต 

(คัดลอกจากพระไตรปฎก) 

สุภาษิต แปลวา  ถอยคําที่กลาวไวดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กลาว) สามารถนํามาเปนคติ   ยึดถือเปนหลักใจได 

พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถอยคําดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แตมิไดหมายความเฉพาะคําที่พระพุทธองคตรัส

ไวเทานั้น แมสุภาษิตแทบทั้งหมดจะเปนพระพุทธพจนก็ตาม 

เชน ถาเปนภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกวา พุทธภาษิต (หรือ พระพุทธพจน)   ถาพระโพธิสัตว กลาว

เรียกวา โพธิสัตวภาษิต    ถาพระสาวกกลาว ก็เรียกวา เถรภาษิต บาง สาวกภาษิต บาง     แมแตคําที่เทวดา

กลาว และพระพุทธองคไดตรัสรับรองวาดีดวยการตรัสคํานั้นซ้ํา  เรียกวา เทวดาภาษิต เปนตน 

ฉะนั้น จึงเปนเร่ืองท่ีควรระมัดระวัง  มิใชวา เห็นวาเปนพุทธศาสนสุภาษิต หรือเห็นเปนคําบาลี  แลวก็เดาเอาวา

เปนพระพุทธพจน โดยมิไดดูที่มาของสุภาษิตนั้นใหแนนอน   อาจจะเปนการตูพระพุทธวจนะได  

ยกตัวอยางเชน คําวา นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตฺูกตเวทิตา - ความกตัญูเปนเคร่ืองหมายของคนดี เปนคําของ  

สุภาษิตที่นํามาลงไวนี้ เกือบทั้งหมด  บูรพาจารยรุนกอนๆ  ไดนํามาจากคัมภีรพระไตรปฎก   อยูในรูปรอยกรอง 

ที่เรียกวา คาถา หรือ ฉันท  โดยนําเปนชวงส้ันๆ เพื่อสะดวกแกการจดจํานําไปใช 

อัตตวรรค : หมวด ตน 
 
ชนะตนนั่นแหละ เปนดี  

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๙ 

ไดยินวาตนแลฝกยาก  

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ 

ตนที่ฝกดีแลว เปนแสงสวางของบุรุษ  

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ 

สํ.ส. ๑๕/๒๔๘ 

 

ตนแล เปนที่พึ่งของตน  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๖, ๖๖. 

 



ตนแล เปนคติของตน  

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. 

 

ตนทําบาปเอง ยอมเศราหมองเอง  

อตฺตนา ว กตํ ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๗ 

 

ตนไมทําบาปเอง ยอมหมดจดเอง  

อตฺตนา อกตํ ปาป อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๗ 

 

มนุษยผูเห็นแกประโยชนตน  เปนคนไมสะอาด  

อตฺตตฺถปฺญา อสุจี มนุสฺสา 

ขุ.สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๙ 

 

บัณฑิต ยอมฝกตน  

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๕ 

ผูประพฤติดี ยอมฝกตน  

อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๔ 

บุคคลมีตนฝกดีแลว  ยอมไดที่พึ่งที่ไดยาก. 

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน    นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ 

ถารูวาตนเปนที่รัก  ก็ควรรักษาตนนั้นใหดี  

อตฺตานฺเจ ปยํ ชฺญา    รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ 

 

ถาพรํ่าสอนผูอื่นฉันใด  ก็ควรทําตนฉันนั้น  

อตฺตานฺเจ  ตถา กยิรา     ยถฺญมนุสาสติ  

ขุ.ธ.๒๕/๓๖ 

 

จงถอนตนขึ้นจากหลม  เหมือนชางตกหลมถอนตนขึ้นฉะน้ัน  

ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ     ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๘ 



 

บุคคลไมพึงยังประโยชนของตนใหเส่ือม เพราะประโยชนของผูอื่นแมมาก   บุคคลรูจักประโยชนของตนแลว พึง

ขวนขวายในประโยชนของตน 

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน    พหุนาป น หาปเย 

อตฺตทตฺถมภิฺญาย     สทตฺถปสุโต สิยา 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๗ 

   

ถาพรํ่าสอนผูอื่นฉันใด  ก็ควรทําตนฉันนั้น  

ผูฝกตนดี ควรฝกผูอื่น   ไดยินวาตนแลฝกยาก  

อตฺตานฺเจ  ตถา กยิรา     ยถฺญมนุสาสติ  

สุทนฺโต วต ทเมถ    อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ 

บัณฑิตพึงต้ังตนไวในคุณอันสมควรกอน  

สอนผูอื่นภายหลัง จึงไมมัวหมอง  

อตฺตานเมว ปฐมํ       ปฏิรูเป นิเวสเย 

อถฺญมนุสาเสยฺย     น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ 

 

ตนแล เปนที่พึ่งของตน    คนอื่น ใครเลาจะเปนที่พึ่งได     ก็บุคคลมีตนฝกฝนดีแลว  ยอมไดที่พึ่งที่ไดยาก.      

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ    โก หิ นาโถ ปโร สิยา 

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน    นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. 

 

ความรักเสมอดวยความรักตนไมมี   ทรัพยเสมอดวยขาวเปลือกยอมไมมี   แสงสวางเสมอดวยปญญายอมไม

มี   ฝนตางหากเปนสระยอดเย่ียม 

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ    นตฺถิ ธฺญสมํ ธนํ 

นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา     วุฏฐิ เว ปรมา สราติ 

สํ.ส. ๑๕/๒๙/๙ 

   

ผูใดมีความไรศีลธรรม (ทุศีล) ครอบงํา เหมือนเถายานทรายคลุมไมสาละ ผูนั้นชื่อวายอมทําตนเหมือนถูกผูราย

คุมตัว 

ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยํ     มาลุวา สาลมิโวตฺถตํ 

กโรติ โส ตถตฺตานํ     ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๗ 

จิตตวรรค : หมวดจิต 



 
เม่ือจิตเศราหมองแลว ทุคคติเปนอันหวังได  

จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ   ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา 

ม.มู. ๑๒/๖๔ 

 

เม่ือจิตไมเศราหมอง   สุคติเปนอันหวังได  

จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ   สุคติ ปาฏิกงฺขา 

ม.มู. ๑๒/๖๔ 

โลกถูกจิตนําไป 

จิตฺเตน นียติ โลโก 

สํ.ส. ๑๕/๑๘๑ 

การฝกจิตเปนความดี  

จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ  

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙ 

 

จิตท่ีฝกแลวนําสุขมาให 

 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ  

ขุ. ธ. ๒๕/๑๓ 

 

จิตท่ีคุมครองแลวนําสุขมาให  

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ  

ขุ. ธ. ๒๕/๑๓ 

 

ผูประพฤติตามอํานาจจิตยอมลําบาก  

วิหฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี 

ขุ. ชา. ๒๗/๓๑๖ 

พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มดวยนํ้ามัน  

เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย   เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข 

ขุ. ชา. ๒๗/๙๖ 

จงตามรักษาจิตของตน  

สจิตฺตมนุรกฺขถ 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๘ 

 



ผูมีปญญา พึงรักษาจิต  

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 

ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ  

ยโต ยโต จ ปาปกํ     ตโต ตโต มโน นิวารเย  

สํ.ส. ๑๕/๖๓ 

 เม่ือจิตไมม่ันคง ไมรูพระสัทธรรม  

มีความเล่ือมใสเล่ือนลอย ปญญายอมไมบริบูรณ  

อนวฏฐิตจิตฺตสฺส     สทฺธมฺมํ อวิชานโต 

ปริปฺลวปสาทสฺส     ปฺญา น ปริปูรติ 

ขุ. ชา. ๒๗/๑๓ 

 

สติกําหนดลมหายใจเขาออก อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ ทั้งกายทั้งจิตของผูนั้นก็หวั่นไหว  

อานาปานสฺสติ ยสฺส     อปริปุณฺณา อภาวิตา  

กาโยป อิฺชิโต โหติ    จิตฺตมฺป โหติ อิฺชิตํ 

ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๖๙ 

 

สติกําหนดลมหายใจเขาออก อันผูใดอบรมบริบูรณดีแลว  ทั้งกายท้ังจิตของผูนั้นก็ไมหวั่นไหว  

อานาปานสฺสติ ยสฺส     ปริปุณฺณา สุภาวิตา  

กาโยป อนิฺชิโต โหติ    จิตฺตมฺป โหติ อนิฺชิตํ 

ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๖๙ 

 

โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี พึงทําความพินาศใหแกกัน  

สวนจิตต้ังไวผิด พึงทําใหเขาเสียหายย่ิงกวานั้น  

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา     เวริ วา ปน เวรินํ  

มิจฺฉา ปณิหิตํ จิตตํ     ปาปโย นํ ตโต กเร 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๓ 

 

มารดาบิดาหรือญาติเหลาอื่น ไมพึงทําเหตุนั้นใหได  

สวนจิตท่ีต้ังไวดีแลว พึงทําเขาใหดีกวานั้น  

น ตํ มาตา ปตา กยิรา     อฺเญ วาปจ ญาตกา  

สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ     เสยฺยโส นํ ตโต กเร  

ขุ. ธ. ๒๕/๑๓ 

 

ฝนยอมร่ัวรดเรือนที่มุงไมดีฉันใด  

ราคะยอมร่ัวรดจิตท่ีไมไดอบรมฉันนั้น  

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ     วุฏติ สมติวิชฺฌติ 



เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ     ราโค สมติวิชฺฌติ 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๑ 

 

ภูเขาหินแทงทึบ ไมส่ันสะเทือนเพราะลมฉันใด  

บัณฑิตยอมไมหวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น  

เสโล ยถา เอกฆโน     วาเตน น สมีรติ  

เอวํ นินฺทาปสํสาสุ    น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตา 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖ 

 

ผูมีจติอันไมชุมดวยราคะ  มีใจอันโทสะไมกระทบแลว 

ผูมีบุญและบาปอันละไดแลว ผูต่ืนอยู ยอมไมมีภัย 

อนวสฺสุตจิตฺตสฺส     อนนฺวาหตเจตโส 

ปฺุญปาปปหีนสฺส     นตฺถิ ชาครโต ภยํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๐ 

 

บุคคลรูกายนี้ที่เปรียบดวยหมอ 

ก้ันจิตที่เปรียบดวยเมืองน้ีแลว 

พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา 

และพึงรักษาแนวที่ชนะไว ยับย้ังอยู.  

กุมฺภูปมํ   กายมิมํ   วิทิตฺวา 

นครูปมํ   จิตฺตมิทํ   ถเกตฺวา 

โยเธถ   มารํ   ปฺญาวุเธน 

ชิตฺจ   รกฺเข   อนิเวสโน   สิยา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๐. 

 

โลกถูกจิตนําไป ถูกจิตชักไป  

สัตวทั้งปวงไปสูอํานาจแหงจิตอยางเดียว  

จิตฺเตน นียติ โลโก     จิตฺเตน ปริกิสฺสติ 

จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส     สพฺเพว วสมนฺวคู 

สํ.ส. ๑๕/๑๘๑ 

การฝกจิตท่ีขมยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณที่นาใคร   เปนความดี,    

(เพราะวา) จิตท่ีฝกแลว นําสุขมาให.  

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน    ยตฺถ กามนิปาติโน. 

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ    จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 

ผูใดทํากรรมชั่ว ลอลวงเอาทรัพยสมบัติพี่นองพอแม   

ผูนั้นมีจิตชั่วราย ยอมไมมีความเจริญ แมเทวดาก็ไมบูชาเขา.   



ปทุฏฐจิตฺตสฺส น ผาติ โหติ 

น จาป นํ เทวตา ปูชยนฺติ 

โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺยํ 

อวฺจยี ทุกฺกฏกมฺมการี. 

(นทีเทวตา) ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๒๐. 

 

ผูมีปญญา พึงรักษาจิตท่ีเห็นไดยากนัก ละเอียดนัก   มักตกไปในอารมณที่นาใคร,  

(เพราะวา) จิตท่ีคุมครองแลว นําสุขมาให.   

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ    ยตฺถ กามนิปาตินํ 

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี    จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 
ปุคคลวรรค : หมวดบุคคล 

 

ชื่อวาบัณฑิตยอมทําประโยชนใหสําเร็จไดแล  

สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม 

สํ. ส. ๑๕/๘๒๕ 

 

บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองเหมือนไฟสวาง  

ปณฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน    ชลํ อคฺคีว ภาสติ 

ที.ปา. ๑๑/๑๙๗ 

 

บัณฑิตยอมเวนส่ิงที่ไมเปนประโยชน ถึงเอาแตส่ิงที่เปนประโยชน  

อนตฺถํ ปริวชฺเชติ     อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต  

องฺ.จตุกฺก ๒๑/๔๒ 

 

ในหมูมนุษย ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด  

ทนฺโต  เสฎโฐ   มนุสฺเสสุ 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๓ 

 

คนฉลาดยอมละบาป  

กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ  

ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๘  

 

คนมีปญญา ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนํา  

นยํ  นยติ  เมธาวี 

ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๑๘๑๙ 

 



ผูมีปรีชาไดโภคะแลว ยอมสงเคราะหหมูญาติ  

ธีโร โภเค อธิคมฺม     สงฺคณฺหาติ จ ญาตเก  

ขุ.ชา. ๒๗/๙๓๖ 

 

ผูใดไมพูดเปนธรรม ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ  

สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ 

สํ. ส. ๑๕/๗๒๕ 

 

สัตบุรุษยินดีในการเก้ือกูลสัตว    

สนฺโต สตฺตหิเต รตา 

ชาตฏฐกถา ๑/๒๓๐ 

 

สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฎไดในที่ใกล  เหมือนภูเขาหิมพานต  

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ     หิมวนฺโตว ปพฺพโต  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

 

สัตบุรุษมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา  

สนฺโต สคฺคปรายนา 

ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๔๘ 

 

ผูสงบใจได ยอมนอนเปนสุข  

อุปสนฺโต สุขํ เสติ 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๔๑๕. 

 

กล่ินของสัตบุรุษยอมหอนทวนลมได  

สตญจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๔ 

 

คนซ่ึงรูสึกตนวาโง จะเปนผูฉลาดเพราะเหตุนั้นไดบาง  

โย พาโล มฺญติ พาลฺยํ   ปณฺฑิโต วาป เตน โส  

ขุ. ธ. ๒๕/๑๕ 

 

อสัตบุรุษ แมนั่งอยูในท่ีนี้เองก็ไมปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน ฉะนั้น  

อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ     รตฺติขิตฺตา ยถา สรา  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

 

อสัตบุรุษยอมไปนรก  

อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ  



สํ. ส. ๑๕/๙๐  

 

ผูรูดีเปนผูเจริญ  

สุวิชาโน ภวํ โหติ 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๔ 

 

ผูเคารพยอมมีผูเคารพตอบ  

ครุ โหติ สคารโว 

ขุ. ชา. ๒๘/๔๐๑ 

 

ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ  

วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ  

ขุ. ชา. ๒๘/๔๐๑ 

 

ผูกินคนเดียวไมไดความสุข  

เนกาสี  ลภเต  สุขํ  

ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๗๔ 

 

คนไมถูกนินทาไมมีในโลก  

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต  

ขุ. ธ. ๒๕/๒๗  

 

คนแข็งกระดางก็มีเวร  

อติติกฺโข จ เวรวา 

ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๐๓ 

 

คนตรงไมพูดคลาดความจริง  

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ  

ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๓ 

 

มารดาบิดาทานวาเปนบูรพาจารย (ของบุตร)  

ปุพพาจริยาติ วุจฺจเร 

องฺ.ติก. ๒๐/๑๖๘ 

 

มารดาบิดาเปนท่ีนับถือของบุตร  

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ  

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๖ 

 



สามีเปนเคร่ืองปรากฏของสตรี  

ภตฺตา ปฺญาณมิตฺถิยา  

สํ.ส. ๑๕/๕๗ 

 

บรรดาภริยาท้ังหลาย ภริยาผูเช่ือฟง เปนผูประเสริฐ  

สุสฺสูสา เสฏฐา ภริยานํ  

สํ.ส. ๑๕/๑๐ 

 

บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผูเช่ือฟงเปนผูประเสริฐ  

โย จ ปุตฺตา นมสฺสโว 

สํ.ส. ๑๕/๑๐  

 

ผูมีความดี จงรักษาความดีของตนไว  

คุณวา จาตฺตโน คุณํ 

ขุ.ชา.สตฺตก. ๒๗/๒๑๒ 

 

เม่ือเขาขอโทษ ถาผูใดมีความขุนเคือง  

โกรธจัด ไมยอมรับ ผูนั้นชื่อวา หมกเวรไว  

อจฺจยํ เทสยนฺตีนํ     โย เจ น ปฏิคณฺหติ 

โกปนฺตโร โทสครุ     ส เวรํ ปฏิมุจฺจติ 

สํ.ส. ๑๕/๑๑๐ 

 

ผูที่มีมารดาบิดาเล้ียงมาไดโดยยากอยางนี้  

ไมบํารุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ยอมเขาถึงนรก  

เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส     ปตุ อปริจารโก  

ปตริมิจฺฉาจริตฺวาน     นิรยํ โส อุปปชฺชติ  

ขุ.ชา. ๒๘/๑๖๒ 

 

ถีงเปนคนมีเดช มีปญหาเฉียบแหลม  

อันคนเปนอันมากสักการบูชา    

อยูในอํานาจสตรีเสียแลวยอมไมรุงเรือง  

เหมือนพระจันทรถูกพระราหูบังฉะนั้น  

เตชวาป หิ นโร วิจกฺขโณ 

สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชิโต 

นารีนํ วสงฺคโต น ภาสติ 

ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา  

ขุ.ชา. ๒๘/๓๑๓ 

 



สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฎไดในที่ใกล เหมือนภูเขาหิมวันต  

อสัตบุรุษทั้งหลายถึงในที่นี้ก็ไมปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน ฉะนั้น  

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ     หิมวนฺโตว ปพฺพโต  

อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ     รตฺติขิตฺตา ยถา สรา  

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

 

ผูมีปรีชาไดโภคะแลว ยอมสงเคราะหหมูญาติ  

เพราะการสงเคราะหนั้น เขายอมไดเกียรติ ละไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค  

ธีโร โภเค อธิคมฺม     สงฺคณฺหาติ จ ญาตเก  

เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ  

ขุ.ชา. ๒๗/๙๓๖ 

 

ตราบเทาท่ีบาปยังไมใหผล คนเขลายังเขาใจวามีรสหวาน  

แตบาปใหผลเม่ือใด คนเขลายอมประสบทุกขเม่ือนั้น  

มธุวา มฺญตี พาโล     ยาว ปาป น ปจฺจติ  

ยทา จ ปจฺจติ ปาป     อถ (พาโล) ทุกฺขํ นิคจฺฉติ  

ขุ.ธ. ๒๕/๑๕ 

 

ผูใดทํากรรมชั่วแลว ละเสียไดดวยกรรมดี  

ผูนั้นยอมยังโลกใหสวาง เหมือนพระจันทรพนจากเมฆ  

ยสฺส ปาป กตํ กมฺมํ     กุสเลน ปถียติ  

โสมํ โลกํ ปภาเสติ     อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา  

ม.ม. ๑๓/๕๓๔ 

 

บุคคลนั่งหรือนอน (อาศัย) ที่รมเงาตันไมใด  

ไมควรรานก่ิงตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม  

ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย     นิสีเทยฺย สเยยฺย วา  

น ตสฺส สาขํ ภฺเชยฺย     มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก  

ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๖ 

 

ผูใดยอมเล้ียงมารดาบิดาโดยธรรม  

บัณฑิตยอมสรรเสริญผูนั้นในโลกนี้ เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค  

โย มาตรํ ปตรํ วา     มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ  

อิเธว นํ ปสํสนฺติ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ  

ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๒ 

 

ผูใดไมโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลู ถึงความหมดจด  มีทิฏฐิสมบูรณ มีปญญา, พึงรูวาผูนั้นเปนอริยะ.   



อกฺโกธโน อนุปนาหี    อมกฺขี สุทฺธตํ คโต 

สมฺปนฺนทิฏฐิ เมธาวี    ตํ ชฺญา อริโย อิติ 

(สารีปุตฺตเถร) ขุ ปฏิ. ๓๑/๒๔๑. 

 

คนเขลายอมซูบซีด เพราะคํานึงถึงส่ิงที่ยังไมมาถึง    

เพราะเศราโศกถึงส่ิงที่ลวงไปแลว เหมือนตนออสดที่ถูกตัด.  

อนาคตปฺปชปฺปาย    อตีตสฺสานุโสจนา 

เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ    นโฬว หริโต ลุโต. 

สํ. ส. ๑๕/๗. 

 

คนฉลาด ไมฟุงซาน ไมคลอนแคลน มีปญญา    

สํารวมอินทรีย มีมิตรดี พึงทําที่สุดทุกขได.  

อนุทฺธโต อจปโล    นิปโก สํวุตินฺทฺริโย 

กลฺยาณมิตฺโต เมธาวี    ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา. 

(อฺญาโกณฺฑฺญเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖. 

 

กามท้ังหลายมีความยินดีนอย มีทุกขมาก,  

 บัณฑิตรูดังนี้แลว ไมใยดีในกามแมเปนทิพย.   

อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา    อิติ วิฺญาย ปณฺฑิโต 

อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ    รตึ โส นาธิคจฺฉติ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๐. 

 

ผูประกอบตนในส่ิงที่ไมควรประกอบ และไมประกอบตนในส่ิงควรประกอบ   

ละประโยชนเสีย ถือตามชอบใจ ยอมกระหย่ิมตอผูประกอบตนเนืองๆ.   

อโยเค ยฺุชมตฺตานํ    โยคสฺมิฺจ อโยชยํ 

อตฺถํ หิตฺวา ปยคฺคาหี    ปเหตตฺตานุโยคินํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๓. 

 

ผูใดรูธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ ทั้งภายใน ทั้งภายนอก   

มีเทวดาและมนุษยบูชาในโลกทั้งปวง ผูนั้นจึงลวงขายคือเคร่ืองของได และเปนมุนี.   

อสตฺจ สตฺจ ญตฺวา ธมฺมํ 

อชฺฌตฺตํ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก 

เทวมนุสฺเสหิ จ ปูชิโต โย 

โส สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๒. ขุ. มหา. ๒๙/๔๐๖. 

 

สมณะภายนอกไมมี, สังขารเที่ยงไมมี,  

ความหวั่นไหวของพระพุทธเจาทั้งหลายไมมี,  เหมือนรอยเทาไมมีในอากาศ.  



อากาเสว ปทํ นตฺถิ    สมโณ นตฺถิ พาหิโร 

สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ    นตฺถิ พุทฺธานมิฺชิตํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๙. 

 

เกียรติยศยอมเจริญแกผูขยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใครครวญแลวจึงทํา   

สํารวมแลว เปนอยูโดยธรรม และไมประมาท.  

อุฏฐานวโต สตีมโต    สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน 

สฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน    อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘. 

 

ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข   

คนละความชนะและความแพไดแลว สงบใจได ยอมนอนเปนสุข  

ชยํ เวรํ ปสวติ    ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต 

อุปสนฺโต สุขํ เสติ    หิตฺวา ชยปราชยํ. 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๔๑๕. 

 

(เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม)    

คติที่ไปจากโลกน้ีของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงตางกัน,    

คืออสัตบุรุษไปนรก, สัตบุรุษไปสวรรค. 

ตสฺมา สตฺจ อสตฺจ    นานา โหติ อิโต คติ 

อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ    สนฺโต สคฺคปรายนา. 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๔๑๕ 

 

เพราะนักปราชญมีสติต้ังม่ันในธรรมวินัยนี้ ไมเสพกามและบาป    

พึงละกามท้ังทุกขได ทานจึงกลาวบุคคลนั้นวา ผูไปทวนกระแส.   

ตสฺมา หิ ธีโร อิธุปฏฐิตาสติ 

กาเม จ ปาเป จ อเสวมาโน 

สหาป ทุกฺเขน ชเหยฺย กาเม 

ปฏิโสตคามินี ตมาหุ ปุคฺคลํ. 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗. 

 

เม่ือสัตบุรุษใหส่ิงที่ใหยาก ทํากรรมที่ทําไดยาก,  

อสัตบุรุษยอมทําตามไมได  เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม  

ทุทฺททํ ททมานานํ    ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ 

อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ    สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๓. 

 

บุคคลเปนคนเลวเพราะชาติก็หาไม เปนผูประเสริฐเพราะชาติก็หาไม    



(แต) เปนคนเลวเพราะการกระทํา เปนผูประเสริฐก็เพราะการกระทํา.  

น ชจฺจา วสโล โหติ    น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 

กมฺมุนา วสโล โหติ    กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๒. 

 

บุคคลถึงความสําเร็จแลว (พระอรหันตผล) ไมสะดุง ปราศจากตัณหา  

ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน ตัดลูกศรอันจะนําไปสูภพไดแลว รางกายจึงชื่อวา มีในที่สุด.  

นิฏฐํ คโต อสนฺตาสี    วีตตณฺโห อนงฺคโณ 

อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ     อนฺติโมยํ สมุสฺสโย. 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๓. 

 

ผูใดมีความสัตย มีธรรม มีความไมเบียดเบียน มีความสํารวม  

และมีความขมใจ ผูนั้นแล ชื่อวา ผูมีปญญา หมดมลทิน เขาเรียกทานวา เถระ. 

ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม     จ อหึสา สฺญโม ทโม 

ส เว วนฺตมโล ธีโร     โส เถโรติ ปวุจฺจติ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๐. 

 

เม่ือใด บัณฑิตรูวา ชราและมรณะเปนทุกข กําหนดรูทุกขซึ่งเปนที่อาศัยแหงปุถุชน   

มีสติเพงพินิจอยู เม่ือน้ัน ยอมไมประกอบความยินดีที่ย่ิงกวานั้น.   

ยทา ทุกฺขํ ชรามรณนฺติ ปณฺฑิโต 

อวิทฺทสู ยตฺถ สิตา ปุถุชชนา 

ทุกฺขํ ปริฺญาย สโต ว ฌายติ 

ตโต รตึ ปรมตรํ น วินฺทติ. 

(ภูตเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๔. 

 

คนบางพวกเหลาใด ไมสํารวมในกาม ยังไมปราศจากราคะ  เปนผูบริโภคกามในโลกนี้,  

คนเหลานั้นถูกตัณหาครอบงํา  ลอยไปตามกระแส (ตัณหา) ตองเปนผูเขาถึงชาติชรารํ่าไป.  

เย เกจิ กาเมสุ อสฺญตา ชนา  

อวีตราคา อิธ กามโภคิโน 

ปุนปฺปุนํ ชาติชรูปคา หิ เต 

ตณฺหาธิปนฺนา อนุโสตคามิโน. 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗. 

 

คนเหลาใดเขลา มีปญญาทราม มีความคิดเลว ถูกความหลงปกคลุม,   

คนเชนนั้น ยอมติดเคร่ืองผูกอันมารทอดไวนั้น.  

เย จ โข พาลา ทุมฺเมธา     ทุมฺมนฺตี โมหปารุตา  

ตาทิสา ตตฺถ รชฺชนฺติ     มารกฺขิตฺตสฺมิ พนฺธเน. 

(นนฺทกเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒. 



 

ผูมีปญญาเหลาใด ประกอบดวยศีล ยินดีในความสงบดวยปญญา   

ผูมีปญญาเหลานั้น เวนไกลจากความชั่วแลว ไมตองเชื่อผูอื่น. 

เย จ สีเลน สมฺปนฺนา     ปฺญายูปสเม รตา 

อารกา วิรตา ธีรา     น โหนฺติ ปรปตฺติยา. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๔๓. 

 

ผูมีปญญาเหลาใด ขวนขวายในฌาน ยินดีในความสงบอันเกิดจากเนกขัมมะ   

เทวดาท้ังหลายก็พอใจตอผูมีปญญา ผูรูดีแลว มีสติเหลานั้น. 

เย ฌานปสุตา ธีรา     เนกฺขมฺมูปสเม รตา  

เทวาป เตสํ ปหยนฺติ     สมฺพุทฺธานํ สตีมตํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๙. 

 

ผูใดเปนคนขัดเคือง เหนียวแนน ปรารถนาลามก ตระหนี่  โออวด  

ไมละอาย และไมเกรงกลัวบาป พึงรูวา ผูนั้นเปนคนเลว. 

โรสโก กทริโย จ     ปาปจฺโฉ มจฺฉรี สโฐ 

อหิริโก อโนตฺตปฺป     ตํ ชฺญา วสโล อิติ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๑. 

 

ผูมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตร, ผูมีโคยอมเศราโศกเพราะโคเหมือนกัน,   

นรชนมีความเศราโศกเพราะอุปธิ, ผูใด ไมมีอุปธิ ผูนั้น ไมตองเศราโศกเลย.  

โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา 

โคมิโก โคหิ ตเถว โสจติ 

อุปธีหิ นรสฺส โสจนา 

น หิ โส โสจติ โย นิรูปธิ. 

สํ. ส. ๑๕/๙. 

 

 
กัมมวรรค : หมวดกรรม 

 

กรรมช่ัวของตนเอง  ยอมนําไปสูทุคคติ    

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๗ 

 

ความดี อันคนดีทํางาย    

สุกรํ สาธุนา สาธุ 

ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗ 

 



ความดี อันคนช่ัวทํายาก    

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ 

ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗ 

 

ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง กรรมที่ทํานั้นแลเปนดี    

ตฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ    ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๓ 

 

ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง กรรมที่ทําแลวนั้นไมดี    

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธ ุ   ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๓ 

 

บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผลเชนนั้น 

ผูทํากรรมดี ยอมไดผลดี ผูทํากรรมชั่ว ยอมไดผลช่ัว    

ยาทิสํ วปเต พีชํ     ตาทิสํ ลภเต ผลํ 

กลฺยาณการี กลฺยาณํ     ปาปการี จ ปาปกํ 

สํ.ส. ๑๕/๓๓๓ 

 

ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา    

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 

ว.ว. 

 

พึงรักษาความดีของตนไว ดังเกลือรักษาความเค็ม    

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ  ํ     ลวณํ โลณตํ ยถา 

ส.ส. 

 

ไมพึงทําประโยชนแกผูมุงความพินาศ    

นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๘๔ 

      

ประโยชนทั้งหลายยอมลวงเลยคน ผูทอดทิ้งการงาน 

ดวยอางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นเสียแลว 

อติสีตํ อติอุณฺห  ํ     อติสายมิทํ อหุ 

อิติ วิสฺฏฐกมฺมนฺเต    อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว 

ที.ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙ 

      

เม่ือคนโงมีปญญาทราม ทํากรรมชั่วอยูก็ไมรูสึก 

เขาเดือดรอนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม    



อถ ปาปานิ กมฺมานิ     กรํ พาโล น พุชฺฌติ 

เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ     อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๓ 

      

ผูใดปรารถนาทํากิจท่ีควรทํากอนในภายหลัง 

ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง  ดุจมาณพ (ผูประมาทแลวรีบ) หักไมกุม ฉะนั้น 

โย ปุพฺเพ กรณียานิ     ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ 

วรุณกฏฐํ ภฺโชว     ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๓ 

      

ถาประสบสุขทุกข เพราะบุญบาปที่ทําไวกอนเปนเหตุ 

ชื่อวาเปล้ืองบาปเกาที่ทําไว ดุจเปล้ืองหนี้ ฉะนั้น    

สเจ ปุพฺเพกตเหตุ     สุขทุกฺขํ นิคจฺฉติ 

โปราณกํ กตํ ปาป     ตเมโส มฺุจเต อณิํ 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.ปณฺณาส. ๒๘/๒๕ 

      

สัตวทั้งหลายยอมตองการความสุข ผูใดแสวงหาสุขเพื่อตน 

 เบียดเบียนเขาดวยอาชญา   ผูนั้นละไปแลว ยอมไมไดสุข    

สุขกามานิ ภูตานิ     โย ทณฺเฑน วิหึสติ 

อตฺตโน สุขเมสาโน     เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๒ 

      

สัตวทั้งหลายยอมตองการความสุข ผูใดแสวงหาสุขเพื่อตน 

ไมเบียดเบียนเขาดวยอาชญา   ผูนั้นละไปแลว ยอมไดสุข    

สุขกามานิ ภูตานิ     โย ทณฺเฑน น หึสติ 

อตฺตโน สุขเมสาโน     เปจฺจ โส ลภเต สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๒ 

      

ผูหม่ันในการงาน ไมประมาท เปนผูรอบคอบ 

จัดการงานเรียบรอย, จึงควรอยูในราชการ.    

อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ    อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 

สุสํวิหิตกมฺมนฺโต    ส ราชวสตึ วเส. 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๙. 

      

ถาคนพึงทําบาป ก็ไมควรทําบาปนั้นบอยๆ   ไมควรทําความพอใจในบาปนั้น   

เพราะการส่ังสมบาป นําทุกขมาให.    

ปาปฺเจ ปุริโส กยิรา    น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ 

น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ    ทุกโข ปาปสฺส อุจฺจโย. 



ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. 

      

ผูอื่นทําความดีให ทําประโยชนใหกอน แตไมนึกถึง (บุญคุณ)     

เม่ือมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง จะหาผูชวยทําไมได.    

โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ    กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ 

ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน    กตฺตารํ นาธิคจฺฉติ. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๙. 

      

สัตวทั้งปวงหวาดตออาชญา  ลวนกลัวตอความตาย  

ควรทําตนใหเปนอุปมาแลวไมพึงฆาเอง ไมพึงใชผูอื่นใหฆา 

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน 

อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๒. 

 
มัจจุวรรค : หมวดความตาย 

 

ชีวิตของสัตวเหมือนภาชนะดิน ลวนมีความสลายเปนที่สุด    

สพฺพํ เภทปริยนฺติ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ 

ที.มหา. ๑๐/๑๔๑ 

 

ทรัพยสักนิดก็ติดตามคนตายไปไมได    

น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิฺจิ 

ม.ม. ๑๓/๔๑๒ 

 

ทั้งคนมีคนจน ลวนมีแตความตายเปนเบื้องหนา    

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุ ปรายนา 

ที.มหา. ๑๐/๑๔๑ 

      

ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งเขลา ทั้งฉลาด 

ลวนไปสูอํานาจแหงความตาย ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา    

ทหรา จ มหนฺตา จ     เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา 

สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ     สพฺเพ มจฺจุปรายนา 

นัย- ที.มหา. ๑๐/๑๔๑ 

      

ผูเล้ียงโคยอมตอนฝูงโค ไปสูที่หากินดวยพลองฉันใด 

ความแกและความตาย ยอมตอนอายุของสัตวมีชีวิตไปฉันนั้น    

ยถา ทณฺเฑน โคปาลา     คาโว ปาเชติ โคจรํ 

เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ     อายุ  ํ ปาเชนฺติ ปาณินํ 



ขุ.ธ. ๒๕/๓๓ 

      

หวงน้ําท่ีเต็มฝง พึงพัดตนไมซึ่งเกิดท่ีตล่ิงไปฉันใด 

สัตวมีชีวิตทั้งปวง ยอมถูกความแกและความตายพัดไปฉันนั้น    

ยถา วาริวโห ปูโร     วเห รุกฺเข ปกูลเช 

เอวํ ชราย มรเณน     วุยฺหนฺเต สพฺพปาณิโน 

(เตมิยโพธิสตฺต) ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๑๖๔ 

      

กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป   

ผูเล็งเห็นภัยในมรณะน้ัน พึงทําบุญอันนําสุขมาให    

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย 

วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ 

เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน 

ปฺุญานิ กยิราถ สุขาวหานิ. 

(นนฺทเทวปุตฺต) สํ. ส. ๑๕/๘๙. 

 
ธัมมวรรค : หมวดธรรม 

 

ธรรมเหมือนหวงน้ําไมมีตม    

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม 

ขุ.ชา.ฉกฺก. ๒๗/๒๐๒ 

 

ธรรมที่ประพฤติดีแลว นําสุขมาให    

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 

สํ.ส. ๑๕/๕๘ 

 

ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม    

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ 

ขุ.เถร. ๒๖/๓๑๔ 

 

ผูประพฤติธรรม ไมไปสูทุคติ    

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี 

ขุ.เถร. ๒๖/๓๑๔ 

 

เกียรติ ยอมไมละผูต้ังอยูในธรรม    

ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ 

องฺ.ปฺจก. ๒๓/๕๑ 

 



ผูต้ังอยูในธรรม ยอมไมทําบาป    

ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕ 

พึงประพฤติธรรมใหสุจริต  ไมควรประพฤติใหทุจจริต    

ธมฺมํ จเร สุจริตํ    น ตํ ทุจฺจริตํ จเร 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๘ 

      

เขากลาววา ฟากับดินไกลกัน และฝงทะเลก็ไกลกัน     

แตธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษ ไกลกันย่ิงกวานั้น    

นภฺจ ทูเร ปฐวี จ ทูเร 

ปารํ สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร 

ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ 

สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราช 

(พฺราหฺมณ) ขุ.ชา.อสีติ. ๒๘/๑๔๓ 

      

เม่ือพระพุทธเจาผูทําความสวางอุบัติขึ้นในโลก   

พระองคยอมประกาศธรรมสําหรับดับทุกขนี้    

ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ     อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา 

เต อิมํ ธมฺมํ ปกาเสนฺติ     ทุกฺขูปสมคามินํ 

(สารีปุตฺต) ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๑๘ 

      

ชนใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจากลาวดีแลว     

ชนเหลานั้นจักขามแดนมฤตยูที่ขามไดยาก    

เย จ โข สมฺมทกฺขาเต     ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน 

เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ     มจฺจุเธยฺยํ สุทตฺตรํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๖ 

      

ผูใดปราถนาโภคทรัพย อายุ ยศ สุข อันเปนทิพย 

ผูนั้นพึงงดเวนบาปท้ังหลาย แลวประพฤติสุจริตธรรม ๓ อยาง    

โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคฺจ     ทิพฺพมายุ  ํ ยสํ สุขํ 

ปาปานิ ปริวชฺ เชตฺวา     ติวิธํ ธมฺมมาจเร 

(เทวธีตา) ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๐๖ 

      

พึงขจัดตัณหาที่เปนเหตุถือม่ันทั้งปวง ทั้งเบื้องสูง เบ้ืองต่ํา เบ้ืองขวาง  

ทามกลาง, เพราะเขาถือม่ันส่ิงใดๆ ในโลกไว มารยอมติดตามเขาไป เพราะส่ิงนั้นๆ.    

อาทานตณฺหํ วินเยถ สพฺพํ 

อุทฺธํ อโธ ติริยํ วาป มชฺเฌ 

ยํ ยํ ห ิโลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ 



เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุ  ํ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๙๔๖. ขุ. จู. ๓๑/๒๐๒. 

      

จงเด็ดเย่ือใยของตนเสีย เหมือนเอาฝามือเด็ดบัวในฤดูแลง 

จงเพิ่มพูนทางสงบ (ใหถึง) พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแลว    

อุจฉินฺท สิเนหมตฺตโน 

กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา 

สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย 

นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๓ 

      

บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และปองกันจากคนไมดี     

เพราะเขายอมเปนที่รักของคนดี แตไมเปนที่รักของคนไมดี.    

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย    อสพฺภา จ นิวารเย 

สตํ หิ โส ปโย โหติ    อสตํ โหติ อปฺปโย. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. 

      

ภิกษุผูเห็นโทษในกาม   มีความประพฤติประเสริฐ  ปราศจากตัณหา    

มีสติทุกเม่ือ   พิจารณาแลว  ดับกิเลสแลว  ยอมไมมีความหวั่นไหว. 

 กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา    วีตตณฺโห สทา สโต 

สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ    ตสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา. 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑. ขุ. จู. ๓๐/๓๕. 

      

พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ,  เม่ือรักษาชีวิตพึงสละอวยัวะ    

เม่ือคํานึงถึงธรรม  พึงสละอวัยวะ ทรัพย และแมชีวิต ทุกอยาง.    

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ 

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน 

องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป 

สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๑๔๗. 

      

พึงเปนผูพอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไมได 

ผูมีจิตไมติดกาม   ทานเรียกวาผูมีกระแสอยูเบ้ืองบน.    

ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต   มนสา จ ผุโฐ สิยา 

กาเม จ อปฏิพทฺธจิตฺโต   อุทฺธํโสโตติ วุจฺจติ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔. 

      

ราชรถอันงดงามยอมครํ่าครา   แมรางกายก็เขาถึงชรา     



สวนธรรมของสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา     

สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้นยอมรูกันได.    

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 

อโถ สรีรมฺป ชรํ อุเปติ 

สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ 

สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ. 

สํ. ส. ๑๕/๑๐๒. 

      

ผูฉลาดนั้นเปนผูเพงพินิจ  มีความเพียรติดตอ  บากบั่นม่ันคงเปนนิตย   

ยอมถูกตองพระนิพพาน  อันปลอดจากโยคะ  หาธรรมอื่นย่ิงกวามิได    

เต ฌายิโน สาตติกา     นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา 

ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ     โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

      

ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น  ทุกขยอมต้ังอยู  และเส่ือมไป     

นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด   นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ.    

ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ    ทุกฺขํ ติฏฐติ เวติ จ 

นาฺญตร ทุกฺขา สมฺโภติ   นาฺญตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌติ. 

(วชิราภิกฺขุนี) สํ. ส. ๑๕/๑๙๙,   ขุ. มหา. ๒๙/๕๓๖. 

      

มหาราช !  ธรรมเปนทาง (ควรดําเนินตาม)    

สวนอธรรมนอกลูนอกทาง (ไมควรดําเนินตาม)     

อธรรมนําไปนรกถึงสวรรค.    

ธมฺโม ปโถ มหาราช    อธมฺโม ปน อุปฺปโถ 

อธมฺโม นิรยํ เนติ    ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. สฏฐิ. ๒๘/๓๙ 

      

เรา (ตถาคต) ไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย นอกจากปญญา   

ความเพียร  ความระวังตัว  และการสละส่ิงทั้งปวง    

นาฺญตฺร โพชฺฌาตปสา     นาฺญตฺร อินฺทริยสํวรา 

นาฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา     โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ 

สํ.ส. ๑๕/๗๕ 

      

ผูมีจิตสงบ มีปญญาเคร่ืองรักษาตัว มีสติ  

เปนผูเพงพินิจไมเย่ือใยในกาม ยอมเห็นธรรมโดยชอบ.    

เย สนฺตจิตฺตา นิปกา    สติมนฺโต จ ฌายิโน 

สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ    กาเมสุ อนเปกฺขิโน. 

ขุ. อติิ. ๒๕/๒๖๐. 



      

ผูถึงพรอมดวยสัมมัปปธาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ 

ดาดาษดวยดอกไมคือวิมุตติ หาอาสวะมิได จักปรินิพพาน.    

 

สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน  

สติปฏฐานโคจโร 

วิมุตฺติกุสุมสฺฉนฺโน  

ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว. 

(เทวสภเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๘๒. 

      

พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ไมมีโศก  

ปราศจากธุลี เกษม เปนที่ดับทุกข เปนสุขดีหนอ.    

สุสุขํ วต นิพฺพานํ    สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตํ 

อโสกํ วิรชํ เขมํ    ยตฺถ ทุกฺขํ นิรุชฺฌติ. 

(หาริตเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙. 

      

โสรัจจะและอวิหิสานั้น เปนชางเทาหลัง  

สติและสัมปชัญญะนั้น เปนชางเทาหนา.    

โสรจฺจํ อวิหึสา จ    ปาทา นาคสฺส เต ทุเว 

สติ จ สมฺปชฺญฺจ    จรณา นาคสฺส เต ปเร. 

(อุทายีเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๘. 

      

ไมควรเสพธรรมท่ีเลว ไมควรอยูกับความประมาท  

ไมควรเสพมิจฉาทิฏฐิ ไมควรเปนคนรกโลก.    

หีนํ ธมฺมํ น เสเวยฺย    ปมาเทน น สํวเส 

มิจฺฉาทิฏฐึ น เสเวยฺย    น สิยา โลกวฑฺฒโน. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗. 

      

บุคคลยอมเขาถึงความเปนกษัตริย ดวยพรหมจรรยอยางเลว.,  

ถึงความเปนเทวดา ดวยพรหมจรรยอยางกลาง, ยอมบริสุทธิ์ ดวยพรหมจรรยอยางสูง.    

หีเนน พฺรหฺมจริเยน    ขตฺติเย อุปปชฺชติ. 

มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ    อุตฺตเมน วิสุชฺฌนฺติ. 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๙๙. 

      

พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ   เม่ือรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ    

เม่ือคํานึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย และแมชีวิต ทุกอยาง    

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ 

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน 



องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป สพฺพํ 

จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต 

ขุ.ชา. ๒๘/๓๘๒/๑๔๗ 

      

ราชรถอันงดงามยอมครํ่าครา แมรางกายก็เขาถึงชรา 

สวนธรรมสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้นยอมรูกันได    

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา อโถ สรีรมฺป ชรํ อุเปติ 

สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ 

สํ.ส. ๑๕/๓๓๓/๑๐๒ 

      

ผูมีจิตสงบ  มีปญญาเคร่ืองรักษาตัว  มีสติ  เปนผูเพงพินิจ  

 ไมเย่ือใยในกาม  ยอมเห็นธรรมโดยชอบ    

เย สนฺตจิตฺตา นิปกา     สติมนฺโต จ ฌายิโน 

สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ     กาเมสุ อนเปกฺขิโน 

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๒๓/๒๖๐ 

 

อัปปมาทวรรค : หมวดความไมประมาท 

 

ความไมประมาท เปนทางไมตาย    

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

 

ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว 

เหมือนรักษาทรัพยอันประเสริฐ    

อปฺปมาทฺจ เมธาวี     ธนํ เสฏฐํว รกฺขติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

  

ผูไมประมาท ยอมไมตาย    

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

 

ผูไมประมาทพินิจอยู  ยอมถึงสุขอันไพบูลย    

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต     ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีลดีงาม 

ต้ังความดําริไวใหดี คอยรักษาจิตใจของตน. 

อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต   สุสีลา โหถ ภิกฺขโว 



สุสมาหิตสงฺกปฺปา   สจิตฺตมนุรกฺขถ. 

ที. มหา. ๑๐/๑๔๒. 

  

ทานทั้งหลายจงยินดีในความไมประมาท จงตามรักษาจิตของตน  

จงถอนตนขึ้นจากหลมคือกิเลสที่ถอนไดยาก  

เหมือนชางที่ตกหลม ถอนตนขึ้น ฉะนั้น 

อปฺปมาทรตา โหถ     สจิตฺตมนุรกฺขถ 

ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ     ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๓/๕๘ 

  

ภิกษุยินดีในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท  

ยอมเผาสังโยชนนอยใหญไป เหมือนไฟไหมเช้ือนอยใหญไป ฉะนั้น    

อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ    ปมาเท ภยทสฺสิ วา 

สฺโญชนํ อณุ  ํ ถูลํ   ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

  

ภิกษุยินดีในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท  

เปนผูไมควรเพื่อจะเส่ือม (ชื่อวา)  อยูใกลพระนิพพานทีเดียว.    

อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ    ปมาเท ภยทสฺสิ วา 

อภพฺโพ ปริหานาย    นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

  

ภิกษุผูมีธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางน้ี มีสติ ไมประมาท 

ละความถือมั่นวาของเราไดแลวเที่ยวไป เปนผูรู 

พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข ในโลกนี้ได.     

เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต 

ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ 

ชาติชรํ โสกปริทฺทวฺจ 

อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขํ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๕. ขุ. จู. ๓๐/๙๒. 

  

ผูมีปญญา พึงสรางเกาะท่ีน้ําหลากมาทวมไมได  ดวยความหม่ัน    

ความไมประมาท  ความสํารวมระวัง  และความขมใจ 

อุฏฐาเนนปฺปมาเทน     สฺญเมน ทเมน จ 

ทีป กยิราถ เมธาวี     ยํ โอโฆ นาภิกีรติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ 

  

คนมีปญญาดีไมประมาทในเมื่อผูอื่นประมาท    มักต่ืนในเม่ือผูอื่นหลับ    



ยอมละทิ้งคนนั้น เหมือนมาฝเทาเร็ว ทิ้งมาไมมีกําลังไป ฉะนั้น    

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสฺ     สุตฺเตสุ พหุชาคโร 

อพลสฺสํว สีฆสฺโส     หิตฺวา ยาติ สุเมธโส 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

  

ยศยอมเจริญแกผูมีความหม่ัน  มีสติ   มีการงานสะอาด  

ใครครวญแลวทํา   ระวังดีแลว  เปนอยูโดยธรรม  และไมประมาท    

อุฏฐานวโต สติมโต     สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน 

สฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน     อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘ 

 

ขันติวรรค : หมวดความอดทน 

 

ขันติคือความอดทน เปนตบะอยางย่ิง    

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา 

ที.มหา. ๑๐/๕๗ 

 

ขนฺติพลา สมณพฺราหฺมณา    

สมณพราหมณ มีความอดทนเปนกําลัง 

องฺ.อฏฐก. ๒๓/๒๒๗ 

      

ผูมีขันติ ชื่อวานําประโยชนมาให ทั้งแกตนทั้งแกผูอื่น 

ผูมีขันติ ชื่อวาเปนผูขึ้นสูทางไปสวรรคและนิพพาน    

อตฺตโนป ปเรสฺจ     อตฺถาวโห ว ขนฺติโก 

สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ     อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก 

ส.ม. ๒๒๒ 

      

ขันติ ยอมตัดรากแหงบาปทั้งส้ิน  ผูมีขันติชื่อวา 

ยอมขุดรากแหงความติเตียนและการทะเลาะกันได    

เกวลานํป ปาปานํ     ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ 

ครหกลหาทีนํ มูลํ    ขนฺติ ขนติฺโก 

ส.ม. ๒๒๒ 

      

ผูมีขันตินับวามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ 

ผูมีขันติเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษยทั้งหลาย    

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี     ยสสฺสี สุขสีลวา 

ปโย เทวมนุสฺสานํ     มนาโป โหติ ขนฺติโก 

ส.ม. ๒๒๒ 



      

ผูมีขันติ ชื่อวาทําตามคําสอนของพระศาสดา   

และผูมีขันติ ชื่อวาบูชาพระชินเจาดวยบูชาอันย่ิง    

สตฺถุโน วจโนวาทํ     กโรติเยว ขนฺติโก 

ปรมาย จ ปูชาย     ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก 

ส.ม. ๒๒๒ 

      

ขันติ เปนประธาน  เปนเหตุ  แหงคุณคือศีลและสมาธิ  

กุศลธรรมทั้งปวงยอมเจริญเพราะขันติเทานั้น 

สีลสมาธิคุณานํ     ขนฺติ ปธานการณํ 

สพฺเพป กุสลา ธมฺมา     ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต 

ส.ม. ๒๒๒ 

      

ขันติเปนเคร่ืองประดับของนักปราชญ    ขันติเปนตบะของผูพากเพียร     

ขันติเปนกําลังของนักพรต    ขันตินําประโยชนสุขมาให.    

ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร    ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน 

ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ     ขนฺติ หิตสุขาวหา. 

ส. ม. ๒๒๒. 

      

ความบริสุทธิ์ก็ดี  ผูที่จะประเสริฐลวนก็ดี  ขันติและโสรัจจะก็ดี    

จะเปนผูเย็นสนิทก็ดี   ยอมไมมีเพราะการชําระลาง (ดวยนํ้า)    

น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ     นป เกวลี พฺราหฺมโณ 

น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ     นป โส ปรินิพฺพุโต 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.ปกิณฺณก. ๒๗/๓๗๖ 

      

เสนาแมหมูใหญ พรอมดวยพระราชารบอยู ไมพึงไดประโยชนที่สัตบุรุษผูมีขันติพึงได    

(เพราะ) เวรทั้งหลายของผูมีขันติเปนกําลังนั้น ยอมสงบระงับ    

นเหตมตฺถํ มหตีป เสนา 

สราชิกา ยุชฺฌมานา ลเภถ 

ยํ ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ 

ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๓๘ 

 
วิริยวรรค : หมวดความเพียร 

 

คนขยันยอมไมพราประโยชนชั่วตามกาล    

กาลาคตฺจ น หาเปติ อตฺถํ 

ขุ,ชา,ฉกฺก. ๒๗/๑๙๕ 



 

คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร    

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 

ขุ.สุ. ๒๕/๓๖๑ 

 

คนมีธุระหม่ันทําการงานใหเหมาะเจาะ ยอมหาทรัพยได 

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ 

ขุ.สุ. ๒๕/๓๖๑ 

 

ประโยชนยอมไมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยเบื่อหนาย    

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส     สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ 

ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๓๓ 

      

คนที่ผลัดวันประกันพรุงยอมเส่ือม ย่ิงวามะรืนนี้ย่ิงเส่ือม    

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ 

ขุ.ชา.วีส. ๒๗/๔๖๖ 

      

ผูมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมต้ังตนไดดวยตนทุนแมนอย 

เหมือนคนกอไฟนอยขึ้นฉะน้ัน    

อปฺปเกนป เมธาวี     ปาภเฏน วิจกฺขโณ 

สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ     อณุ  ํ อคคึว สนฺธมํ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒ 

      

ผูขยันในหนาที่การงาน ไมประมาท 

เขาใจเล้ียงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพยที่หามาได    

อฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อบฺปมตฺโต วิธานวา 

สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ     สมภตํ อนุรกฺขติ 

อง.อฏฐก. ๒๓/๒๙๘ 

      

ผูเกียจคราน มีความเพียรเลว พึงเปนอยูต้ังรอยป 

สวนผูปรารภความเพียรม่ันคง มีชีวิตอยูเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกวา    

โย จ วสฺสสตํ ชีเว    กุสีโต หีนวีริโย 

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย     วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐ 

      

ทานทั้งหลายจงเห็นความเกียจครานเปนภัย และเห็นการปรารภความเพียรเปนความปลอดภัย  

แลวปรารภความเพียรเถิด นี้เปนพุทธานุศาสนี.    

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภฺจ เขมโต 



อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี. 

ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

      

ทานทั้งหลายตองทําความเพียรเอง ตถาคตเปนแตผูบอก  

ผูมีปกติเพงพิเนิจดําเนินไปแลว จักพนจากเคร่ืองผูกของมาร.    

ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา  

ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑. 

      

อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ เพราะขับไลความหลับ ความเกียจคราน  

ความบิดขี้เกียจ ความไมยินดี และความเมาอาหารนั้นไดดวยความเพียร.    

นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหิตํ อรตึ ภตฺตสมฺมทํ 

วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา อริยมคฺโค วิสชฺฌติ. 

สํ. ส. ๑๕/๑๐. 

      

ผูใดเกียจคราน มีความเพียรเลว พึงเปนอยูต้ังรอยป  

แตผูปรารภความเพียรม่ันคง มีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูนั้น.    

โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย 

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. 

      

ผูถึงพรอมดวยศีล มีปญญา มีใจม่ันคงดีแลว 

ปรารภความเพียรต้ังตนไวในกาลทุกเม่ือ ยอมขามโอฆะท่ีขามไดยาก    

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปฺญวา สุสมาหิโต 

อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ 

สํ.ส. ๑๒/๗๔ 

 

ปุญญวรรค : หมวดบุญ 

 

บุญอันโจรนําไปไมได    

ปฺุญํ โจเรหิ ทูหรํ 

สํ.ส. ๑๕/๕๐ 

 

บุญนําสุขมาใหในเวลาส้ินชีวิต    

ปฺุญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๙ 

 

ความส่ังสมบุญ นําสุขมาให    



สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐ 

 

บุญเปนที่พึ่งของสัตวในโลกหนา    

ปฺุญานิ ปรโลกสฺมึ     ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินํ 

สํ.ส. ๑๕/๒๖ 

      

ผูทําบุญแลวยอมยินดีในโลกน้ี    ตายแลวยอมยินดีชื่อวายินดีในโลกทั้งสอง     

เขายอมยินดีวาเราทําบุญไวแลว ไปสูสุคติยอมยินดีย่ิงขึ้น    

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ    กตปุญโฺ อุภยตฺถ นนฺทติ 

ปฺุญํ เม กตนุติ นนฺทติ     ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๗ 

      

ถาบุรุษจะพึ่งทําบุญ ควรทําบุญน้ันบอย ๆ 

ควรทําความพอใจในบุญนั้น การส่ังสมบุญนําความสุขมาให    

ปฺญฺ ปริโส กยิรา     กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ 

ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ     สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐ 

      

ไมควรดูหม่ินตอบุญวามีประมาณนอยจักไมมีมาถึง 

แมหมอน้ํายอมเต็มไดดวยหยาดน้ําที่ตกลงมาฉันใด 

ผูมีปญญาส่ังสมบูญแมทีละนอยๆ ยอมเต็มไดดวยบุญ ฉันนั้น    

มาวมฺเญถ ปฺุญสฺส     น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 

อุทพินฺทุนิปาเตน     อุทกุมฺโภป ปูรติ 

อาปูรติ ธีโร บฺุญสฺส     โถกํ โถกํป อาจินํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

      

สหายเปนมิตรของคนผูมีความตองการเกิดขึ้นบอย ๆ 

บุญทั้งหลายที่ตนทําเองนั้น จะเปนมิตรในสัมปรายภพ    

สหาโย อตฺถชาตสฺส     โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ 

สยํ กตานิ ปฺุญานิ     ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ 

สํ.ส. ๑๕/๕๑ 

 

สุขวรรค : หมวดความสุข 

 

ละเหตุทุกขไดเปนสุขในที่ทั้งปวง    

สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๙ 



 

ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก    

อพฺยาปชฺฌํ  สุขํ  โลเก 

ขุ.ธ. ๒๕/๘๖ 

 

ความสุข (อื่น) ย่ิงกวาความสงบไมมี    

นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

นิพพานเปนสุขอยางย่ิง    

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๙ 

 

จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล    

อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

ผูเจริญเมตตาดีแลวยอมหลับและต่ืนเปนสุข    

สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ     เยน เมตฺตา สุภาวิตา 

ว.ว. 

 

ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจาท้ังหลายนําสุขมาให    

สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท 

 ขุ.ธ. ๒๕/๔๑ 

 

ชยวรรค : หมวดชนะ 

 

ผูชนะยอมกอเวร    

ชยํ เวรํ ปสวติ 

สํ.ส. ๑๕/๑๒๒ 

  

การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง  

รสแหงธรรมยอมชนะรสทั้งปวง 

ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งปวง 

ความส้ินตัณหายอมชนะทุกขทั้งปวง    

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ 

สพฺพํ รสํ  ธมฺมรโส  ชินาติ 

สพฺพํ รตึ ธมฺมรตี  ชินาติ 



ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺขํ  ชินาติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๖๓ 

  

ความชนะใดที่ชนะแลวกลับแพได  ความชนะน้ันไมดี    

น ตํ ชิตํ  สาธุ  ชิตํ     ย  ํ  ชิตํ  อวชิยฺยติ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๒ 

  

พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ    พึงชนะคนไมดีดวยความดี    

พึงชนะคนตระหนี่ดวยการให   พึงชนะคนพูดปดดวยคําจริง    

อกฺโกเธน  ชิเน  โกธํ    อสาธุ  ํ  สาธุนา  ชิเน 

ชิเน กทริยํ  ทาเนน     สจฺเจนาลิกวาทินํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๕ 

 

กิเลสวรรค : หมวดกิเลส 

 

ความกําหนัดเพราะดําริ เปนกามของคน    

สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม 

สํ.ส. ๑๕/๑๐๓/๓๒ 

 

กามท้ังหลายท่ีเท่ียง ไมมีในหมูมนุษย    

น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา 

สํ.ส. ๑๕/๑๐๓/๓๑ 

      

ผูคนหลอกลวง  เยอหย่ิง  เพอเจอ  ขี้โอ  อวดดี  และไมต้ังม่ัน   

ยอมไมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว 

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี     อุนฺนฬา จาสมาหิตา 

น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ     สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต 

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ 

      

พราหมณ !  พระอริยเจายอมสรรเสริญผูฆาความโกรธ ซึ่งมีโคนเปนพิษ ปลายหวาน    

เพราะคนตัดความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก 

โกธสฺส วิสมูลสฺส     มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ 

วธํ อริยา ปสํสนฺติ     ตฺหิ เฉตฺวา น โสจติ 

สํ.ส. ๑๕/๒๓๖ 

      

ผูมีความเพียรไมพึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องต่ืน พึงละความเกียจคราน มายา   

ความราเริง การเลน  และเมถุนพรอมทั้งเคร่ืองประดับเสีย 

นิทฺทํ น พหุลีกเรยฺย     ชาคริยํ ภเชยฺย อาดาป 



ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ     เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภูสํ 

ขุ.สุ. ๒๕/๕๑๕ 

      

คนที่เห็นแตโทษผูอื่น  คอยแตเพงโทษนั้น     

อาสวะก็เพิ่มพูน เขายังไกลจากความส้ินอาสวะ    

ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจํ    

อุชฺฌานสฺญิโน อาสวา 

ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๙ 

      

ทุคคติในโลกน้ีและโลกหนา ลวนมีอวิชชาเปนราก  

มีอิจฉาและโลภเปนลําตน    

ยา กาจิมา ทุคฺคติโย     อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ 

อวิชฺชา มูลกา สพฺพา     อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา 

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๖ 

      

บุคคลถูกลูกศรใดแทงแลว ยอมแลนไปทั่วทิศ 

ถอนลูกศรนั้นแลว ยอมไมแลนและไมจม    

เยน สลฺเลน โอติณฺโณ     ทิสา สพฺพา วิธาวติ 

ตเมว สลฺลํ อพฺพุยฺห     น ธาวติ น สีทติ 

ขุ.มหา. ๒๙/๕๐๑ 

      

โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง  

ยอมเบียดเบียนผูมีใจชั่ว ดุจขุยไผฆาตนไผ ฉะนั้น    

โลโภ โทโส จ โมโห จ     ปุริสํ ปาปเจตสํ 

หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา     ตจสารํว สมฺผลํ 

ขุ.มหา. ๒๙/๑๘ 

      

กามท้ังหลาย ไมเท่ียง ไมย่ังยืน มีทุกขมาก มีพิษมาก   

ดังกอนเหล็กท่ีรอนจัด เปนตนเคาแหงความคับแคน มีทุกขเปนผล. 

อนิจฺจา อทฺธุวา กามา    พหุทุกฺขา มหาวิสา 

อโยคุโฬว สนฺตตฺโต    อฆมูลา ทุกฺขปฺผลา. 

(สุเมธาเถรี) ขุ. เถรี. ๒๖/๕๐๓. 

      

โลกถูกความอยากผูกพันไว จะหลุดไดเพราะกําจัดความอยาก 

เพราะละความอยากเสียได จึงชื่อวาตัดเคร่ืองผูกทั้งปวงได    

อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก     อิจฺฉาวินยายุ มุจฺจต 

อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน     สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ 



สํ.ส. ๑๕/๕๖ 

      

ความอยากยอมชักลากนรชนไป ความอยากละไดยากในโลก 

สัตวเปนอันมากถูกความอยากผูกมัดไว ดุจนางนกถูกบวงรัดไว ฉะน้ัน 

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ     อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชชหา 

อิจฺฉาพุทฺธา ปุถู    สตฺตา ปาเสน สกุณี ยถา 

สํ.ส. ๑๕/๖๑ 

      

ผูวางเฉยมีสติทุกเม่ือ ไมสําคัญตนวาเสมอเขา วาดีกวาเขา 

วาตํ่ากวาเขาในโลก, ผูนั้นชื่อวา ไมมีกิเลสเคร่ืองฟูขึ้น     

อุเปกฺขโก สทา สโต    น โลเก มฺญตี สมํ 

น วิเสสี น นีเจยฺโย    ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา. 

ขุ. มหา. ๒๙/๒๘๙. ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๑. 

      

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงกาวลวงสังโยชนทั้งปวง,   

(เพราะ) เคร่ืองของท้ังหลายยอมไมติดตามผูไมของในนามรูป ไมมีกังวลนั้น.    

โกธํ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มานํ 

สฺโญชนํ  สพฺพมติกฺกเมยฺย 

ตํ นามรูปสฺมิมสชฺชมานํ 

อกิฺจนํ  นานุปตนฺติ  สงฺคา. 

สํ.ส. ๑๕/๓๕๐ 

      

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงกาวลวงสังโยชนทั้งปวง,   

(เพราะ) ทุกขทั้งหลายยอมไมติดตามผูไมของอยูในนามรูป ไมมีกังวลนั้น.    

โกธํ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มานํ 

สฺโญชนํ  สพฺพมติกฺกเมยฺย 

ตนฺนามรูปสฺมึ  อสชฺชมานํ 

อกิฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔. 

      

ตัณหายังคนใหเกิด   จิตของเขายอมวิ่งพลาน 

สัตวยังทองเที่ยวไป จึงไมพนจากทุกข.    

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ    จิตฺตมสฺส วิธาวติ 

สตฺโต สํสารมาปาทิ    ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ. 

สํ. ส. ๑๕/๕๑. 

      

ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอมวิ่งพลาน 

สัตวยังทองเที่ยวไป จึงมีทุกขเปนภัยใหญ.    



ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ    จิตฺตมสฺส วิธาวติ 

สตฺโต สํสารมาปาทิ   ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ. 

สํ. ส. ๑๕/๕๑. 

      

ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอมวิ่งพลาน 

สัตวยังทองเที่ยวไป จึงยังมีกรรมนําหนา    

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ    จิตฺตมสฺส วิธาวติ 

สตฺโต สํสารมาปาทิ    กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ 

สํ. ส. ๑๕/๕๑. 

      

โลกถูกตัณหากอขึ้น ถูกชราลอมไว ถูกมฤตยูปดไว จึงต้ังอยูในทุกข.    

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก    ชราย ปริวาริโต 

มจฺจุนา ปหิโต โลโก    ทุกฺเข โลโก ปติฏฐิโต. 

สํ. ส. ๑๕/๕๕. 

      

คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงําความหลับ ความเกียจคราน   

ความทอแท, ไมพึงอยูดวยความประมาท ไมพึงต้ังอยูในความทะนงตัว.     

นิทฺทํ ตนฺทึ สเห ถีนํ    ปมาเทน น สํวเส 

อติมาเน น ติฏเฐยฺย    นิพฺพานมนโส นโร. 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๘. 

      

ผูไมคํานึงถึงส่ิงที่ยังไมมาถึง   ยอมไมเศราโศกถึงส่ิงที่ลวงไปแลว,   

ผูเห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย  ยอมไมถูกชักนําไปในทิฏฐิทั้งหลาย.    

นิราสตฺตี อนาคเต    อตีตํ นานุโสจติ 

วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ    ทิฏฐีสุ จ น นิยฺยติ. 

ขุ.สุ. ๒๕/๕๐๐ 

      

ไมพึงเพลิดเพลินของเกา ไมพึงทําความพอใจในของใหม 

เม่ือส่ิงนั้นเส่ือมไป ก็ไมพึงเศราโศก ไมพึงอาศัยตัณหา.    

ปุราณํ นาภินนฺเทยฺย    นเว ขนฺติมกุพฺพเย 

หิยฺยมาเน น โสเจยฺย    อากาสํ น สิโต สิยา. 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๘. 

      

ผูหลงยอมไมรูอรรถ ผูหลงยอมไมเห็นธรรม 

ความหลงครอบงําคนใดเมื่อใด ความมืดมิดยอมมีเม่ือน้ัน.     

มูฬฺโห อตฺถํ น ชานาติ    มูฬฺโห ธมฺมํ น ปสฺสติ 

อนฺธตมํ ตทา โหติ    ยํ โมโห สหเต นรํ. 

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๖ ขุ. มหา. ๒๙/๑๘. 



      

ผูใดไมมีกังวลวา นี้ของเรา นี้ของผูอื่น    

ผูนั้นเม่ือไมถือวาเปนของเรา จึงไมเศราโศกวาของเราไมมี ดังนี้.     

ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ    ปเรสํ วาป กิฺจนํ 

มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ    นตฺถิ เมติ น โสจติ. 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๙. ขุ. มหา. ๒๙/๕๓๔. 

      

ผูโลภยอมไมรูอรรถ ผูโลภยอมไมเห็นธรรม 

ความโลภเขาครอบงําคนเม่ือใด ความมืดมิดยอมมีเม่ือน้ัน    

ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ     ลุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 

อนฺธตมํ ตทา โหติ     ยํ โลโภ สหเต นรํ 

ขุ.มหา. ๒๙/๒๒/๑๗ 

 

ปาปวรรค : หมวดบาป 

 

บาปธรรมเปนมลทินแท ทั้งโลกนี้และโลกหนา    

มลา เว ปาปกา ธมฺมา     อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ 

องฺ.อฏฐก. ๒๓/๑๐๔/๑๙๘ 

      

ผูทําบาป ยอมเศราโศกในโลกนี้ ละไปแลวก็เศราโศก ชื่อวาเศราโศกในโลกทั้งสอง 

เขาเห็นกรรมอันเศราหมองของตน จึงเศราโศกและเดือดรอน    

อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ     ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ 

โส โสจติ โส วิหฺญติ     ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฐมตฺตโน 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๗ 

  

แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดนํ้าฉันใด 

คนเขลาส่ังสมบาปแมทีละนอย ๆ ก็เต็มดวยบาปฉันนั้น    

อุทพินทุนิปาเตน     อุทกุมฺโภป ปูรติ 

อาปูรติ พาโล ปาปสฺส     โถกํ โถกํป อาจินํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

  

ถาฝามือไมมีแผล ก็พึงนํายาพิษไปดวยฝามือได 

ยาพิษซึมเขาฝามือไมมีแผลไมไดฉันใด บาปยอมไมมีแกผูไมทําฉันนั้น    

ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส     หเรยฺย ปาณินา วิสํ 

นาพฺพณํ วิสมนฺเวติ     นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

  

ควรงดเวนบาปเสีย เหมือนพอคามีพวกนอยมีทรัพยมาก 



เวนหนทางที่มีภัย และเหมือนผูรักชีวิตเวนยาพิษเสียฉะน้ัน 

วาณิโชว ภยํ มคฺคํ     อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน 

วิสํ ชีวิตุกาโมว     ปาปานิ ปริวชฺชเย 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑ 

 

ทุกขวรรค : หมวดทุกข 

 

ทุกขเสมอดวยขันธ ไมมี    

นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

สังขาร เปนทุกขอยางย่ิง    

สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

เหยาเรือนที่ปกครองไมดี นําทุกขมาให    

ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๕ 

 

ความจน เปนทุกขในโลก    

ทฬิทฺทิยํ  ทุกฺขํ  โลเก 

องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๙๔ 

 

การเปนหนี้ เปนทุกขในโลก    

อิณาทานํ  ทุกฺขํ  โลเก 

นัย- องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๙๔ 

 

คนไมมีที่พึ่ง อยูเปนทุกข    

ทุกฺขํ  อนาโถ  วิหรติ 

องฺ.ทสก. ๒๔/๒๗, ๓๑ 

 

ผูแพ ยอมอยูเปนทุกข    

ทุกฺขํ  เสติ  ปราชิโต 

สํ.ส. ๑๕/๑๒๒ 

 

ทุกข ยอมไมตกถึงผูหมดกังวล    

อกิฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา 

สํ.ส. ๑๕/๑๒๒ 



 

การพลัดพรากจากส่ิงที่รัก เปนทุกข    

ปยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๖/๔๓ 

 

การพบเห็นส่ิงที่ไมเปนที่รัก เปนทุกข    

อปฺปยานฺจ ทสฺสนํ ทุกฺขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๒๖/๔๓ 

 

โกธวรรค : หมวดความโกรธ 

 

ความโกรธไมดีเลย    

น   หิ   สาธุ   โกโธ 

ขุ.ชา.ฉกฺก. ๒๗/๑๘๘ 

 

ความโกรธเปนดังสนิมในโลก    

โกโธ  สตฺถมลํ  โลเก 

สํ.ส. ๑๕/๖๐ 

 

ความโกรธกอความพินาศ    

อนตฺถชนโน  โกโธ 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

ความโกรธทําจิตใหกําเริบ    

โกโธ  จิตฺตปฺปโกปโน 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

ความโกรธครอบงํานรชนเมื่อใด 

ความมืดมนยอมมีขึ้นเม่ือนั้น 

อนฺธตมํ  ตทา  โหติ     ยํ  โกโธ  สหเต นรํ 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

ฆาความโกรธได อยูเปนสุข    

โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ 

สํ.ส. ๑๕/๕๗,๖๔ 

 

ผูถูกความโกรธครอบงํา ยอมละกุศลเสีย    

โกธาภิภูโต  กุสลํ  ชหาติ 



นัย- ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๘๖ 

 

คนมักโกรธ ยอมอยูเปนทุกข    

ทุกฺขํ  สยติ  โกธโน 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๘ 

 

ญาติมิตรและสหาย ยอมหลีกเล่ียงคนมักโกรธ    

ญาติมิตฺตา  สุหชฺชา จ     ปริวชฺเชนฺติ  โกธนํ 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

ผูโกรธ ยอมไมเห็นธรรม    

กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

ภายหลังเม่ือความโกรธหายแลว 

เขายอมเดือดรอนเหมือนถูกไฟไหม 

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ    อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ 

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙ 

 

พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ    

โกธํ  ทเมน  อุจฺฉินฺเท 

นัย- องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๐๐ 

 

วาจาวรรค : หมวดวาจา 

 

วาจาเชนเดียวกับใจ    

หทยสฺส  สทิสี  วาจา 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๑๓๘ 

 

เปลงวาจางามยังประโยชนใหสําเร็จ    

โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๘ 

 

คนเปลงวาจาช่ัวยอมเดือดรอน    

มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปกํ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๘ 

 

คนโกรธมีวาจาหยาบ    



ทุฏฐสฺส  ผรุสา  วาจา 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๗๓ 

 

คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย    

สจฺจํ เว  อมตา  วาจา 

สํ.ส. ๑๕/๗๔๐/๒๗๘ 

 

ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา    

สํโวหาเรน  โสเจยฺยํ  เวทิตพฺพํ 

นัย- ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๘ 

 

ควรกลาวแตวาจาท่ีไมยังตนใหเดือดรอน    

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย     ยายตฺตานํ น ตาปเย 

สํ.ส. ๑๕/๒๗๘ 

      

บุคคลพึงเปลงวาจางามเทานั้น ไมพึงเปลงวาจาช่ัวเลย     

การเปลงวาจางาม ยังประโยชนใหสําเร็จ   ผูเปลงวาจาช่ัวยอมเดือดรอน.    

กลฺยาณิเมว มฺุเจยฺย     น หิ มฺุเจยฺย ปาปกํ 

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ     มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกํ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๘ 

      

บุคคลพึงกลาวแตวาจาที่ไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน และ 

ไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอื่น   วาจานั้นแลเปนสุภาษิต    

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย     ยายตฺตานํ น ตาปเย 

ปเร จ น วิหึเสยฺย     สา เว วาจา สุภาสิตา 

 (วงฺคีสเถร) ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๑ 

      

ไมควรูดจนเกินกาล ไมควรนิ่งเสมอไป  

เม่ือถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไมฟนเฝอ    

นาติเวลํ ปภาเสยฺย     นตุณหี สพฺพทา สิยา 

อวิกิณฺ มิตํ วาจํ     ปตฺเตกาเล อุทีริเย 

ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๓๘ 

      

ผูใดสรรเสริญคนควรติ หรือติคนที่ควรสรรเสริญ 

ผูนั้นยอมเก็บโทษดวยปาก เขาไมไดสุขเพราะโทษน้ัน    

โย นินฺทิยํ ปสํสติ     ตํ วา นินฺทติ โย ปสํสิโย 

วิจินาติ มุเขน โส กลี     กลินา เตน สุขํ น วินทติ 

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔ 



      

ผูใด พึงกลาวถอยคําอันไมเปนเหตุใหใครๆ ขัดใจ ไมหยาบคาย   

เปนเคร่ืองใหรูความไดและเปนคําจริง, เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ.    

อกกฺกสํ วิฺญาปนึ     คิรํ สจฺจํ อุทีรเย 

ยาย นาภิสเช กฺจิ     ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๗๐. 

      

ผูมีภูมิปญญา ยอมไมพูดพลอยๆ เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือตนเอง   

ผูนั้นยอมมีผูบูชาในทามกลางชุมชน (สภา) แมภายหลังเขายอมไปสูสุคติ.    

ปรสฺส วา อตฺตโน วาป เหตุ 

น ภาสติ อลิกํ ภูริปฺโญ 

โส ปูชิโต โหติ สภาย มชฺเฌ 

ปจฺฉาป โส สุคติคามิ โหติ. 

(มโหสธโพธิสตฺต) ขุ. ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗. 

      

พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด เปนคําปลอดภัย เพื่อบรรลุพระนิพพาน   

และเพื่อทําที่สุดทุกข, พระวาจานั้นแล เปนสูงสุดแหงวาจาทั้งหลาย.    

ยํ พุทฺโธ ภาสตี วาจํ     เขมํ นิพฺพานปตฺติยา 

ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย     สา เว วาจานมุตฺตมา. 

(วงฺคีสเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๑/๔๓๔ 

 

มิตตวรรค : หมวดมิตร 

 

มารดาเปนมิตรในเรือนของตน    

มาตา  มิตฺตํ  สเก  ฆเร 

สํ.ส. ๑๕/๕๐ 

 

สหายเปนมิตรของผูมีความตองการเกิดขึ้นเนือง ๆ    

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ 

สํ.ส. ๑๕/๕๑ 

 

ผูไมประทุษรายมิตร ยอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง    

สพพตฺถ ปูชิโต โหติ     โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ 

ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๕๔ 

 

ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวแท    

มิตฺตทุพโภ  หิ  ปาปโก 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๗ 



 

ภรรยาเปนเพื่อนสนิท    

ภริยา  ปรมา  สขา 

สํ.ส. ๑๕/๕๑ 

 

ความเปนสหายไมมีในคนพาล    

นตฺถิ  พาเล  สหายตา 

วิ.มหา. ๕/๓๓๖  ขุ.ธ. ๒๕/๒๓ 

      

ถาไดสหายผูรอบคอบ พึงพอใจมีสติเท่ียวไปกับเขา 

ถาไมไดสหายผูรอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียว และไมพึงทําความชั่ว    

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ 

จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา 

โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ 

เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา 

วิ.มหา. ๕/๓๓๖  ม.อุป. ๑๔/๒๙๗ 

 

เสวนาวรรค : หมวดการคบหา 

 

เพราะความไวใจภัยจึงตามมา    

วิสฺสาสา  ภยมนฺเวติ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๐ 

 

เพราะอยูดวยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหนาย    

อติจิรํ นิวาเสน    ปโย ภวติ อปฺปโย 

ขุ.ชา.เตรส. ๒๗/๓๔๗ 

 

คบคนใดก็เปนเชนคนนั้นแล    

ยํ  เว  เสวติ  ตาทิโส 

ว.ว. 

 

อยูรวมกับคนพาลนําทุกขมาใหเสมอไป 

เหมือนอยูรวมกับศัตรู 

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส     อมิเตเนว สพฺพทา 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

อยูรวมกับปราชญนําสุขมาให เหมือนสมาคมกับญาติ    

ธีโร จ สุขสํวาโส     ญาตีนํว สมาคโม 



ขุ.ธ. ๒๕/๔๒ 

 

สมาคมกับสัตบุรุษ นําสุขมาให    

สุโข  หเว  สปฺปุริเสน  สงฺคโม 

ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๕ 

 

ผูคบคนเลวยอมเลวลง    

หียติ  ปุริโส  นิหีนเสวี 

องฺ.ติก. ๒๐/๑๕๘ 

 

สมาคมกับคนพาลนําทุกขมาให    

ทุกฺโข  พาเลหิ  สงฺคโม 

ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๒๖๕ 

 

ผูไมคบคนช่ัว ยอมไดรับสุขสวนเดียว    

น ปาปชนสํเสวี     อจฺจนฺตสุขเมธติ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๔๖ 

 

ควรระแวงในศัตรู   แมในมิตรก็ไมควรไวใจ    

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ    มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส 

ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๗ 

 

ไมควรไวใจคนทําบาป    

นาสฺมเส  กตปาปมฺหิ 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐ 

 

ไมควรไวใจคนทําบาป    

นาสฺมเส  อลิกวาทิเน 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐ 

 

ไมควรไวใจคนเห็นแกประโยชนสวนตัว    

นาสฺมเส  อตฺตตฺถปญญมฺหิ 

ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐ 

 

ภิกษุมีใจฟุงซาน  คลอนแคลน  คบหาแตมิตรชั่ว  

ถูกคล่ืนซัด ยอมจมลงในหวงน้ําใหญคือสังสารวัฏ 

อุทฺธโต จปโล ภิกฺขุ     มิตฺเต อาคมฺม ปาปเก 

สํสีทติ มโหฆสฺมึ     อุมฺมิยา ปฏิกุชฺชิโต 



(อฺญาโกณฺฑฺญเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖ 

      

เห็นบัณฑิตใด ผูมีปกติชี้ความผิดให ดุจผูบอกขุมทรัพยให ซึ่งมีปกติกลาวกําราบ มีปญญา,  

พึงคบบัณฑิตเชนนั้น,   เม่ือคบทานเชนนั้น ยอมประเสริฐ ไมเลวเลย.    

นิธีนํว ปวตฺตารํ     ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ 

นิคฺคยฺหาวาทึ เมธาวึ     ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช 

ตาทิสํ ภชมานสฺส     เสยฺโย โหติ น ปาปโย. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. 

      

ในกาลไหนๆ ผูคบคนเลว ยอมเลว     คบคนเสมอกัน ไมพึงเส่ือม      

คบหาคนประเสริฐ ยอมพลันเดนขึ้น     เหตุนั้นควรคบคนท่ีสูงกวาตน.    

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี 

น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี 

เสฏฐมุปนมํ อุเทติ ขิปฺป 

ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ. 

องฺ. ติก. ๒๐/๑๕๘. 

      

บุคคลควรคบผูเล่ือมใสเทานั้น  ควรเวนผูไมเล่ือมใส   

ควรเขาไปนั่งใกลผูเล่ือมใส  เหมือนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ําฉะน้ัน    

ปสนฺนเมว เสเวยฺย     อปฺปสนฺนํ วิวชฺชเย 

ปสนฺนํ ปยิรุปาเสยฺย     รหทํวุทกตฺถิโก 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.ปฺญาส. ๒๘/๒๓ 

      

คนหอกฤษณาดวยใบไม แมใบไมก็หอมไปดวยฉันใด   

การคบกับนักปราชญก็ฉันนั้น    

ตครํ ว ปลาเสน     โย นโร อุปนยฺหติ 

ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ     เอวํ ธีรูปเสวนา 

(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.วีส. ๒๗/๔๓๗ 

      

คนหอปลาเนาดวยใบหญาคา แมหญาคาก็พลอยเหม็นเนาไปดวยฉันใด    

การคบคนพาลก็ฉันนั้น    

ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน     โย นโร อุปนยฺหติ 

กุสาป ปูติ วายนฺติ     เอวํ พาลูปเสวนา 

(ราชธีตา) ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๐๓ 

      

บัณฑิตพึงทําความเปนเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเปนที่รัก 

มีปญญาและเปนพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เปนความเจริญ    

สทฺเธน จ เปสเลน จ 



ปฺญวตา พหุสฺสุเตน จ 

สขิตํ หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต 

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม 

(อานนฺทเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๔๐๕ 

 

สามัคคีวรรค : หมวดความสามัคคี 

 

ความพรอมเพรียงของหมู ใหเกิดสุข 

สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี 

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘. 

 

ความพรอมเพรียงของผูพรอมเพรียงกัน ใหเกิดสุข 

สมคฺคานํ  ตโป  สุโข 

ขุ.ธ. ๒๕/๔๑ 

      

ทานทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเปนภัย และความไมวิวาทโดยความปลอดภัยแลว   

เปนผูพรอมเพรียง มีความรประนีประนอมกันเถิด. นี้เปนพระพุทธานุศาสนี. 

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา     อวิวาทฺจ เขมโต 

สมคฺคา สขิลา โหถ     เอสา พุทฺธานุสาสนี. 

ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

      

พึงศึกษาความสามัคคี, ความสามัคคีนั้น ทานผูรูทั้งหลายสรรเสริญแลว,   

ผูยินดีในสามัคคี ต้ังอยูในธรรม ยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ. 

สามคฺยเมวา สิกฺเขถ     พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ. 

สามคฺยรโต ธมฺมฏโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติ. 

ขุ. ชา. เตรส. ๒๗/๓๔๖. 

      

ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข และการสนับสนุนคนผูพรอมเพรียงกันเปนสุข,   

ผูยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน ต้ังอยูในธรรมยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ. 

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี     สมคฺคานฺจนุคฺคโห 

สมคฺครโต ธมฺมฏโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติ. 

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘. 

 

ทานวรรค : หมวดทาน 

 

เม่ือจิตเล่ือมใสแลว ทักษิณาทานชื่อวานอยยอมไมมี    

นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺห     อปฺปกา นาม ทกฺขิณา 

ขุ.วิมาน. ๒๖/๘๒ 



 

การเลือกให อันพระสุคตทรงสรรเสริญ    

วิเจยฺย  ทานํ  สุคตปฺปสตฺถํ 

สํ.ส. ๑๕/๓๐ 

 

คนพาลเทานั้น ยอมไมสรรเสริญทาน    

พาลา หเว  นปฺปสํสนฺติ  ทานํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๘ 

 

ผูให ยอมผูกไมตรีไวได    

ททํ  มิตฺตานิ  คนฺถติ 

สํ.ส. ๑๕/๓๑๖ 

 

ผูใหยอมเปนที่รัก    

ททมาโน  ปโย  โหติ 

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๔ 

 

ปราชญผูใหความสุข ยอมไดรับความสุข    

สุขสฺส ทาตา เมธาวี     สุขํ โส อธิคจฺฉติ 

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๕ 

 

ผูใหส่ิงประเสริฐ ยอมถึงฐานะที่ประเสริฐ    

เสฏฐนฺทโท  เสฏฐมุเปติ  ฐานํ 

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๖ 

      

เม่ือใหทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ 

วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ กําลังอันเลิศ ก็เจริญ    

อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ     อคฺคํ ปฺุญํ ปวทฺฒติ 

อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ    ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ 

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๙๙ 

      

ผูใหส่ิงที่เลิศ ใหส่ิงที่ดี ใหส่ิงที่ประเสริฐ 

ยอมเปนผูมีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด    

อคฺคทายี วรทายี     เสฏฐทายี จ โย นโร 

ทีฆายุ ยสวา โหติ     ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ 

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๖ 

      

ใหทานเปนตนกอน จึงไดสุขบัดนี้ 



เหมือนรดนํ้าที่โคนใหผลที่ปลาย    

ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา     อิทานิ ลภตี สุขํ 

มูเลว สิฺจิตํ โหติ     อคฺเค จ ผลทายกํ 

สทฺทสารตฺถชาลินี 

      

หวงน้ําท่ีเต็ม ยอมยังสาครใหเต็มไดฉันใด 

ทานที่ใหแตโลกน้ี ยอมสําเร็จแกผูละไปแลวฉันนั้น    

ยถา วาริวหา ปูรา     ปริปูเรนฺติ สาคร 

เอวเมว อิโต ทินฺนํ     เปตานํ อุปกปฺปติ 

ขุ.ขุ. ๒๕/๑๐ 

      

ผูใดใหที่พักอาศัย ผูนั้นชื่อวาใหส่ิงทั้งปวง 

ผูใดสอนธรรม ผูนั้นชื่อวาใหอมตะ    

โส จ สพฺพทโท โหติ     โย ททาติ อุปสฺสยํ 

อมตนฺทโท จ โส โหติ     โย ธมฺมมนุสาสติ 

สํ.ส. ๑๕/๔๔ 

      

ผูใดไมใหทานในคนที่ไมควรให แตใหทานในคนที่ควรให 

เม่ือประสบปญหา ยอมไดพบผูชวยเหลือ    

อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ 

อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ อธิคจฺฉติ 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙. 

      

ผูใดไมใหทานในคนที่ไมควรให ยอมใหในคนที่ควรให. 

ผูนั้นประสบความเส่ือมเพราะอันตราย ยอมไดสหาย.    

อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ    เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ 

อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ อธิคจฺฉนฺติ 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙. 

      

ผูใดใหทานในบุคคลที่ไมควรให   ไมใหในคนที่ควรให.   

ผูนั้นถึงความเส่ือมเพราะอันตราย ยอมไมไดสหาย.    

อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ   เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ 

อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ นาธิคจฺฉติ. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙. 

      

ผูใหขาว ชื่อวาใหกําลัง   ผูใหผา ชื่อวาใหผิวพรรณ    

ผูใหยานพาหนะ ชื่อวาใหความสุข    ผูใหประทีบโคมไฟ ชื่อวาใหจักษุ. 

อนฺนโท พลโท โหติ    วตฺถโท โหติ วณฺณโท 



ยานโท สุขโท โหติ    ทีปโท โหติ จกฺขุโท. 

สํ. ส. ๑๕/๔๔. 

      

ผูใหของชอบใจ ยอมไดของชอบใจ   ผูใหของเลิศ ยอมไดของเลิศ    

ผูใหของดี ยอมไดของดี   ผูใหของประเสริฐ ยอมถึงฐานะอันประเสริฐ.    

มนาปทายี ลภเต มนาป 

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ 

วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ 

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ. 

อง. ปฺจก. ๒๒/๕๖. 

      

ผูใหขาวช่ือวาใหกําลัง ผูใหผาชื่อวาใหผิวพรรณ 

ผูใหยานพาหนะช่ือวาใหความสุข ผูใหประทีปโคมไฟช่ือวาใหจักษุ    

อนฺนโท พลโท โหติ     วตฺถโท โหติ วณฺณโท 

ยานโท สุขโท โหติ     ทีปโท โหติ จกฺขุโท 

๑๕/๑๓๗. 

 

สีลวรรค : หมวดศีล 

 

ศีลยังประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา    

สีลํ  ยาว  ชรา สาธุ 

สํ.ส. ๑๕/๕๐ 

 

ศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา    

สฺขํ  ยาว  ชรา  สีลํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๕๙ 

 

ทานวาศีลนั้นเทียวเปนความดี    

สีลํ  กิเรว  กลฺยาณํ 

ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๘ 

 

ศีลพึงรูไดเพราะอยูรวมกัน    

สํวาเสน  สีลํ  เวทิตพฺพํ 

นัย- ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๘ 

 

ความสํารวมในที่ทั้งปวงเปนดี    

สาธุ  สพฺพตฺถ  สํวโร 

สํ.ส. ๑๕/๑๐๖ 



 

ปราชญพึงรักษาศีล    

สีลํ  รกฺเขยฺย  เมธาวี 

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๒ 

      

ศีลเปนที่พึ่งเบื้องตน  เปนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย    

เปนประมุขของธรรมทั้งปวง   เพราะฉะน้ันควรชําระศีลใหบริสุทธิ์ 

อาทิ สีลํ ปติฏฐา จ     กลฺยาณานฺจ มาตุกํ 

ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ     ตสฺมา สีลํ วิโสธเย 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๘ 

      

คนผูทุศีลยอมไดรับความติเตียน และความเสียช่ือเสียง   

สวนผูมีศีลยอมไดรับชื่อเสียงและความยกยองสรรเสริญทุกเม่ือ 

อวณฺณฺจ อกิตฺติฺจ     ทุสฺสีโล ลภเต นโร 

วณฺณํ กิตฺตึ ปสํสฺจ     สทา ลภติ สีลวา 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๗ 

      

ผูมีปรีชาม่ันคงดีแลวในศีล  ยอมไดรับชื่อเสียงในโลกนี้  

ละไปแลวยอมดีใจในสวรรค  ชื่อวายอมดีใจในที่ทั้งปวง    

อิเธว กิตฺตึ ลภติ     เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน 

สพฺพตฺถ สุมโน ธีโร     สีเลสุ สุสมาหิโต 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๘ 

      

ผูมีปรีชาม่ันคงดีแลวในศีล ยอมไดรับชื่อเสียงในโลกนี้ 

จะไปแลวยอมดีใจในสวรรค ชื่อวายอมดีใจในที่ทั้งปวง    

อิเธว นินฺทํ  ลภติ     เปจฺจาปาเย จ ทุมฺมโน 

สพฺพตฺถ ทุมฺมโน พาโล    สีเลสุ อสมาหิโต 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๘ 

      

ผูมีปญญาเมื่อปรารถนาสุข ๓ อยาง คือ  ความสรรเสริญ   

ความไดทรัพย  และความละไปบันเทิงในสวรรค   ก็พึงรักษาศีล 

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี     ปตฺถยาโน ตโย สุเข 

ปสํสํ วิตฺติลาภฺจ     เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๗ 

 

ผูมีศีลยอมไดมิตรมากดวยความสํารวม 

สวนผูไมมีศีล ประพฤติชั่ว ยอมแตกจากมิตร    

สีลวา หิ พหู มิตฺเต     สฺญเมนาธิคจฺฉติ 



ทุสฺสีโล ปน มิตฺเตหิ     ธํสเต ปาปมาจรํ 

(สีลวเถร) ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๗ 

      

ศีลเปนกําลังไมมีที่เปรียบ ศีลเปนอาวุธสูงสุด 

ศีลเปนเคร่ืองประดับอยางประเสริฐสุด ศีลเปนเกราะอยางอัศจรรย 

สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ     สีลํ อาวุธมุตฺตมํ 

สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ     สีลํ กวจมพฺภุตํ 

      

ศีลเปนสะพานอันสําคัญ ศีลเปนกล่ินที่ไมมีกล่ินอื่นย่ิงกวา 

ศีลเปนเคร่ืองลูบไลอันประเสริฐสุด เพราะศีล (มีกล่ิน) ขจรไปทั่วทุกทิศ    

สีลํ เสตุ มเหสกฺโข     สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร 

สีลํ วิเลปนํ เสฏฐํ     เยน วาติ ทิโส ทิสํ 

      

เม่ือภิกษุมีมานะ ประมาทแลว มีความหวังในภายนอก,  

ศีล สมาธิ และปญญา ยอมไมถึงความบริบูรณ.    

อุนฺนฬสฺส ปมตฺตสฺส     พาหิราสสฺส ภิกฺขุโน 

สีลํ สมาธิ ปฺญา จ     ปาริปูรึ น คจฺฉติ. 

(โสณโกฬิวิสเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๐. 

      

มารคนหาอยู ยอมไมพบทางของทานผูมีศีลสมบูรณ  

อยูดวยความไมประมาท หลุดพนแลว เพราะรูชอบ.    

เตสํ สมฺปนฺนสีลานํ     อปฺปมาทวิหารินํ 

สมฺมทฺญา วิมุตฺตานํ     มาโร มคฺคํ น วินฺทติ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๒. 

      

ศีลเปนกําลังไมมีที่เปรียบ ศีลเปนอาวุธสูงสุด  

ศีลเปนเคร่ืองประดับอยางประเสริฐสุด ศีลเปนเกราะอยางอัศจรรย.    

สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ     สีลํ อาวุธมุตฺตมํ 

สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ     สีลํ กวจมพฺภุตํ. 

(สีลวเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘. 

      

ศีลเปนสะพานอันมีศักด์ิใหญ ศีลเปนกล่ินที่ไมมีกล่ินอื่นย่ิงกวา  

ศีลเปนเคร่ืองลูบไลอันประเสริฐ ซึ่งเปนเคร่ืองขจรไปทั่วทุกทิศ.    

สีลํ เสตุ มเหสกฺโข     สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร 

สีลํ วิเลปนํ เสฏฐํ     เยน วาติ ทิโส ทิสํ. 

(สีลวเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘. 

 

ปญญาวรรค : หมวดปญญา 



 

แสงสวางเสมอดวยปญญา ไมมี    

นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา. 

สํ.ส. ๑๕/๕ 

 

ปญญาเปนแสงสวางในโลก    

ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

สํ.ส. ๑๕/๖๑ 

 

ปญญาเพียงดังแผนดินยอมเกิด เพราะความ 

ประกอบโดยแท 

โยคา เว ชายตี ภูริ 

ขุ.ธ.๒๕/๕๒ 

 

ความส้ินไปแหงปญญาเพียงดังแผนดิน 

เพราะความไมประกอบ 

อโยคา ภูริสงฺขโย 

ขุ.ธ.๒๕/๕๒ 

 

การไดเฉพาะซ่ึงปญญานํามาซ่ึงความสุข    

สุโข ปฺญาย ปฏิลาโภ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๙ 

 

ปญญาเปนรัตนะของนรชน    

ปฺญา นรานํ รตนํ 

สํ.ส. ๑๕/๕๐ 

 

ปญญาเทียวประเสริฐกวาทรัพย    

ปฺญาว ธเนน เสยฺโย 

ขุ.เถร. ๒๖/๓๘๘/๓๗๙ 

 

ความพินิจไมมีแกคนไรปญญา 

(ฌานไมมีแกผูไมมีปญญา) 

นตฺถิ ฌานํ อปฺญสฺส 

ขุ.ธ. ๒๕/๖๕ 

 

ปญญาไมมีแกผูไมพินิจ    

นตฺถิ ปฺญา อฌายโต 



ขุ.ธ. ๒๕/๖๕ 

 

ปญญายอมปกครองคนนั้น    

ปฺญา เจนํ ปสาสติ 

สํ.ส. ๑๕/๑๗๕/๕๒ 

 

คนเกียจครานยอมไมประสบทางแหงปญญา 

ปฺญาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ 

 

ฟงดวยดี  ยอมไดปญญา 

สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ 

สํ.ส. ๑๕/๑๗๕/๕๒ 

 

คนยอมเห็นเนื้อความดวยปญญา    

ปฺญายตฺถํ วิปสฺสติ 

อง.สตฺตก. ๒๓/๓ 

 

คนยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา    

ปฺญาย  ปริสุชฺฌติ 

ขุ.สุ. ๒๕/๓๖๑ 

 

คนฉลาดกลาววาปญญาแล ประเสริฐสุด    

ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลส วทนฺติ 

ขุ.ชา. สตฺตก. ๒๗/๕๔๑ 

 

ปราชญกลาวชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด    

ปฺญาชีวีชีวิตมาหุ  เสฏฐํ 

สํ.ส. ๑๕/๕๘, ๓๑๕  ขุ.สุ. ๒๕/๓๖๐ 

      

แทจริง สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปญญาเทาน้ัน,     

ศิริเปนที่ใครของ คนโง เพราะมนุษยทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ, 

ก็ความรูของทานผูรู ทั้งหลาย ใครๆ ชั่งไมได ในกาลไหนๆ,  

คนมีศิริยอมไมลวงเลยคน มีปญญาไปได ไมวาในกาลไหนๆ. 

อทฺธา หิ ปฺญาว สตํ ปสตฺถา 

กนฺตา สิรี โภครตา มนุสฺสา 

ญาณฺจ พุทฺธานมตุลฺยรูป 

ปฺญํ น อจฺเจติ สิรี กทาจิ 



(มโหสธโพธิสตฺต) ขุ.ชา.วีส. ๒๗/๔๒๘ 

      

ผูขบคิดปญหาอันลึกซ้ึงดวยใจ 

ไมทํากรรมช่ัว อันไมเปนประโยชนเก้ือกูลเลย, 

ไมละทางแหงประโยชนที่มาถึงตามเวลา, 

บัณฑิตท้ังหลายเรียกคนอยางนั้นวา ผูมีปญญา.    

คมฺภีรปฺหํ มนสาภิจินฺตยํ 

นจฺจาหิตํ กมฺม กโรติ ลุทฺทํ 

กาลาคตํ อตฺถปทํ น ริฺจติ 

ตถาวิธํ ปฺญวนฺตํ วทนฺติ. 

(สงฺภงฺคโพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๔๐. 

      

คนเขลามียศศักด์ิ ก็เปนทาสของคนมีปญญา, 

เม่ือเร่ืองราวตางๆ เกิดขึ้น  คนฉลาดจัดการขอใดไดแนบเนียน    

คนเขลาถึงความงมงายในขอนั้น.    

ทาโส ว ปฺญาสฺส ยสสฺสิ พาโล 

อตฺเถสุ ชาเตสุ ตถาวิเธสุ 

ยํ ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ 

สมฺโมหมาปชฺชติ ตตฺถ พาโล. 

(มโหสธโพธิสตฺต) ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๒๘. 

      

ผูรูยอมสรรเสริญคนมีปญญา   พูดจริง     

ต้ังม่ันในศีล   ประกอบความสงบใจนั้นแล.    

ปฺญวนฺตํ ตถาวาทึ     สีเลสุ สุสมาหิตํ 

เจโตสมถมนุยุตฺตํ     ตํ เว วิฺุ  ํ ปสํสเร. 

(มหากสฺสปเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๔๑๑. 

      

ปญญาเปนเคร่ืองวินิจฉัยส่ิงที่ฟงแลว ปญญาเปนเคร่ืองเพิ่มพูนเกีรยติคุณและชื่อเสียง  

คนผูประกอบดวยปญญาในโลกนี้ แมในความทุกขก็หาความสุขได. 

ปฺญา สุตวินิจฺฉินี     ปฺญา กิตฺติโลกวฑฺฒนี  

ปฺญาสหิโต นโร อิธ   อป ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ. 

(มหากปฺปนเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๐. 

      

บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มดวยปญญาประเสริฐ  

เพราะผูอิ่มดวยปญญานั้น ยอมไมเดือดรอนดวยกามท้ังหลาย,     

คนผูอิ่มดวยปญญา ตัณหายอมกระทําใหอยูในอํานาจไมได. 

ปฺญาย ติตฺตีนํ เสฏฐํ     น โส กาเมหิ ตปฺปติ 

ปฺญาย ติตฺตํ ปุริสํ     ตณฺหา น กุรุเต วสํ 



(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. ทฺวาทส. ๒๗/๓๘ฅ. 

      

ผูมีปญญานั้น ยอมเล็งเห็นกามคุณเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนโรค,     

ผูเห็นอยางนี้ ยอมละความพอใจในกามอันเปนทุกข เปนภัยใหญได.    

ส ปฺญวา กามคุเณ อเวกฺขติ 

อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต จ 

เอวํ วิปสฺสี ปชหาติ ฉนฺทํ 

ทุกฺเขสุ กาเมสุ มหพฺภเยสุ. 

(สรภงฺคโพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๔๒. 

      

คนฉลาดกลาววาปญญาประเสริฐ   เหมือนพระจันทรประเสริฐกวาดาวท้ังหลาย     

แมศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ยอมไปตามผูมีปญญา    

ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ 

นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ 

สีลํ สิรึ จาป สตฺจ ธมฺโม 

อนฺวายิกา ปฺญวโด ภวนฺติ 

ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๖๘/๕๔๑ 

      

คนมีปญญาทราม ไดยศแลวยอมประพฤติส่ิงที่ไมเปนประโยชนแกตน    

ยอมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียน ทั้งตนและผูอื่น    

ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ    อนตฺถํ จรติ อตฺตโน 

อตฺตโน จ ปเรสฺจ    หึสาย ปฏิปชฺชติ 

ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๒/๔๐ 

      

ถาพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะยอมเสียสละสุขสวนนอย 

ผูมีปญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย ก็ควรสละสุขสวนนอยเสีย    

มตฺตาสุขปริจฺจาคา     ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ 

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร     สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ 

ขุ.ธ. ๒๕/๓๑/๕๓ 

 

ปกิณณกวรรค :  หมวดเบ็ดเตล็ด 

 

ส่ิงที่ไมไดคิดไว ยอมมีได, ส่ิงที่คิดไว ก็เสียหายได, 

โภคะของสตรีหรือบุรุษที่สําเร็จไดดวยนึกเอาไมมีเลย.    

อจินฺติตมฺป ภวติ     จินฺติตมฺป วินสฺสติ 

น หิ จินฺตามยา โภคา    อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา. 

(มหาชนกโพธิสตฺต) ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๗. 

  



กามท้ังหลายมีความยินดีนอย มีทุกขมาก ทุกขอันย่ิงกวากามไมมี 

ผูใดสองเสพกาม ผูนั้นยอมเขาถึงนรก.    

 

อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา     นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ 

เย กาเม ปฏิเสวนฺติ     นิรยนฺเต อุปปชฺชเร. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. เอกาทสก. ๒๗/๓๑๕. 

  

พึงเปนคนไมเบียดเบียน (ผูอื่น)  และกลาวคําสัตยอยางนี้  

ละไปจากโลกนี้ไปสูโลกอื่นแลว ยอมไมเศราโศก.    

อพฺยาปชฺโฌ สิยา เอวํ   สจฺจวาที จ มาณโว 

อสฺมา โลกา ปรํ โลกํ     เอวํ เปจฺจ น โสจติ. 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๒. 

  

คฤหัสถผูบริโภคกามเปนผูเกียจคราน ไมดี,  

บรรพชิตไมสํารวม ก็ไมดี, 

พระราชาไมทรงใครครวญกอนแลวทํา ไมดี,  

บัณฑิตมักโกรธ ก็ไมดี    

อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ 

อสฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ 

ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี 

โย ปณฺฑิโต โกธโน ตํ น สาธุ. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๔๖. 

  

ผูเขาใจส่ิงที่ไมเปนสาระวาเปนสาระ และเห็นส่ิงที่เปนสาระวาไมเปนสาระ      

เขามีความดําริผิดเปนโคจร  จึงไมประสบส่ิงที่เปนสาระ    

อสาเร สารมติโน     สาเร จาสารทสฺสิโน 

เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ     มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖. 

  

บุคคลไมเศราโศกถึงส่ิงที่ลวงไปแลว   ไมใฝหาถึงส่ิงที่ยังมาไมถึง,    

ยังชีวิตใหเปนไปดวยส่ิงที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา    เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณยอมผองใส.    

อตีตํ นานุโสจนฺติ     นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ 

ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ     เตน วณฺโณ ปสีทติ. 

สํ. ส. ๑๕/๗. 

  

เม่ือมีจิตใจไมหนักแนน เปนคนใจเบา มักประทุษรายมิตร 

มีความประพฤติกลับกลอกเปนนิตย ยอมไมมีความสุข.    

อวนฏฐิตจิตฺตสฺส     ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน 



นิจฺจํ อทฺธุวสีลสฺส     สุขภาโว น วิชฺชติ. 

(สิงฺคิลโพธิสตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก ๒๗/๑๔๒. 

  

คนใดเปนนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ยอมลางผลาญทรัพยที่ตนไดแลวๆ,    

ขอนั้นเปนเหตุแหงผูฉิบหาย.    

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต     อกฺขธุตฺโต จ โย นโร 

ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ     ตํ ปราภวโต มุขํ. 

สุ. ขุ. ๒๕/๓๔๗. 

  

หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย   ประชาชนนี้ของอยูในหญิงนี้     

ตบะและพรหมจรรยเปนเคร่ืองอาบ ไมใชน้ํา.    

อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส     เอตฺถายํ สชฺชเต ปชา 

ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ     ตํ สินานมโนทกํ 

สํ. ส. ๑๕/๕๒. 

  

ชีวิตคืออายุอนันอยนี้ ถูกชรานําเขาไป      

เม่ือสัตวถูกชรานําเขาไปแลว ยอมไมมีเคร่ืองตานทาน      

ผูเล็งเห็นภัยในมรณะน้ัน มุงความสงบ พึงละโลกามิสเสีย.    

อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ  ํ 

ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา 

เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขามาโน 

โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข. 

สํ. ส. ๑๕/๗๗. 

  

ผูสงบ  เวนบาป  ฉลาดมาก  ไมฟุงซาน     

ยอมขจัดบาปธรรมเสียได เหมือนลมกําจัดใบไมฉะนั้น.    

อุปสนฺโต อุปรโต     มนฺตภาณี อนุทฺธโต 

ธุนาติ ปาปเก ธมฺเม     ทุมปตฺตํว มาลุโต. 

(มหาโกฏฐิตเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๐. 

  

ถาสัตวพึงรูอยางนี้วา ‘ชาติสมภพนี้เปนทุกข’     

สัตวก็ไมควรฆาสัตว   เพราะผูฆาสัตวยอมเศราโศก.    

เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ  ํ     ทุกฺขายํ ชาติสมฺภโว 

น ปาโณ ปาณินํ หฺเญ     ปาณฆาตี หิ โสจติ. 

(รุกฺขเทวตาโพธิสตฺต) ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๖. 

  

ไมควรฟงคํากาวราวของคนอื่น,    ไมควรมองดูการงานของคนอื่นที่เขาทําแลวและยังไมไดทํา,      

ควรพิจารณาดูแตการงานของตนที่ทําแลวและยังไมไดทําเทานั้น.    



น ปเรสํ วิโลมานิ     น ปเรสํ กตากตํ 

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย     กตานิ อกตานิ จ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๑. 

  

เห็นความประมาทเปนภัย   และเห็นความไมประมาทเปนความปลอดภัยแลว    

พึงเจริญมรรคมีองค ๘    นี้เปนพุทธานุศาสนี.    

ปมาทํ ภยโต ทิสฺวา     อปฺปมาทฺจ เขมโต 

ภาเวถฏฐงฺคิกํ มคฺคํ     เอสา พุทฺธานุสาสนี. 

ข.ุ จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

  

การไมเห็นส่ิงที่รักเปนทุกข และการเห็นส่ิงที่ไมรักก็เปนทุกข    

เหตุนั้น จึงไมควรทําอะไรใหเปนที่รัก     

เพราะความพรากจากส่ิงที่รัก เปนการทราม.    

ปยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ     อปฺปยานฺจ ทสฺสนํ 

ตสฺมา ปยํ น กยิราถ     ปยาปาโย หิ ปาปโก. 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๓. 

  

โลกถูกมฤตยูกําจัด  ถูกชราลอมไว   ไมมีผูตานทาน  ยอมเดือดรอนเปนนิตย    

ดุจคนตองโทษตองทําตามอาชญาฉะน้ัน.    

มจฺจุนพฺภาหโต โลโก     ปริกฺขิตฺโต ชราย จ 

หฺญติ นิจฺจมตฺตาโณ     ปตฺตทณฺโฑว ตกฺกโร. 

(สิริมณฺฑเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๕. 

  

เม่ือรากยังม่ันคงไมมีอันตราย  ตนไมแมถูกตัดแลวยอมงอกไดอีกฉันใด,     

เม่ือตัณหานุสัยยังไมถูกกําจัดแลว   ทุกขนี้ยอมเกิดรํ่าไป ฉันนั้น.    

ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห 

ฉินฺโนป รุกฺโข ปุนเรว รูหติ 

เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต 

นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๐. 

  

ผูใดเห็นทุกขวาเกิดเพราะกาม,  ผูนั้นจะพึงนอม (จิต) ไปในกามไดอยางไร,     

ผูรูจักอุปธิวาเปนเคร่ืองของในโลกแลว พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธิเสีย.    

โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนิทานํ 

กาเมสุ โส ชนฺตุ กถํ นเมยฺย 

อุปธึ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก 

ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเข. 

สํ. ส. ๑๕/๑๗๐. 



  

ผูใดครอบงําตัณหาลามก อันลวงไดยากในโลก     

ความโศกทั้งหลายยอมตกไปจากผูนั้น   

เหมือนหยาดน้ําตกจากใบบัวฉะนั้น.    

โย เว ตํ สหตี ชมฺมึ     ตณฺหํ โลเก ทุรจฺจยํ 

โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ     อุทพินฺทุว โปกฺขรา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๐. 

  

การไมทําบาปทั้งปวง   การยังกุศลใหถึงพรอม   การทําจิตของตนใหผองแผว, ๓     

ขอนี้เปนคําส่ังสอนของทานผูรูทั้งหลาย.    

สพฺพปาปสฺส อกรณํ     กุสลสฺสูปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปนํ     เอตํ พุทฺธานสาสนํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๙. 

  

พระราชา ดีที่ทรงยินดีในธรรม,   คน ดีที่มีปญญา,     

เพื่อน ดีที่ไมประทุษรายมิตร,    สุข อยูที่ไมทําบาป.    

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา     สาธุ ปฺญาณวา นโร 

สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ    ปาปสฺสากรณํ สุขํ. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชา. ปฺญาส. ๒๘/๒๐. 

 

อักษรยอชื่อคัมภีร 

 

องฺ. อฏฐก.  องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาต 

องฺ. จตุกฺก.  องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

องฺ. ฉกฺก.  องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 

องฺ. ติก.  องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

องฺ. ทสก.  องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

องฺ. ปฺจก.  องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต 

องฺ. สตฺตก.  องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

ขุ. อิติ.  ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

ขุ. อุ.  ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

ขุ. ขุ.  ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ 

ขุ. จริยา.  ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 

ขุ. จู.  ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

ขุ. ชา. อฏฐก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก อฏฐกนิปาต 

ขุ. ชา. อสีติ.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก อสีตินิปาต 

ขุ. ชา. เอก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก เอกนิปาต 

ขุ. ชา. จตฺตาฬีส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตฺตาฬีสนิปาต 



ขุ. ชา. จตุกฺก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตุกฺกนิปาต 

ขุ. ชา. ฉกฺก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ฉกฺกนิปาต 

ขุ. ชา. ตึส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ตึสนิปาต 

ขุ. ชา. ติก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ติกนิปาต 

ขุ. ชา. เตรส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก เตรสนิปาต 

ขุ. ชา. ทฺวาทส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทฺวาทสนิปาต 

ขุ. ชา. ทสก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทสกนิปาต 

ขุ. ชา. ทุก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทุกนิปาต 

ขุ. ชา. นวก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก นวกนิปาต 

ขุ. ชา. ปกิณฺณก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปกิณฺณกนิปาต 

ขุ. ชา. ปฺจก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปฺจกนิปาต 

ข.ุ ชา. ปฺญาส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปฺญาสนิปาต 

ขุ. ชา. มหา.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก มหานิปาต 

ขุ. ชา. วีส.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก วีสนิปาต 

ขุ. ชา. วีสติ.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก วีสตินิปาต 

ขุ. ชา. สฏฐิ.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก สฏฐินิปาต 

ขุ. ชา. สตฺตก.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก สตฺตกนิปาต 

ขุ. ชา. สตฺตติ.  ขุทฺทกนิกาย ชาตก สตฺตตินิปาต 

ขุ. เถร.  ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

ขุ. เถรี.  ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 

ขุ. ธ.  ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

ขุ. ปฏิ.  ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

ขุ. พุ.  ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 

ขุ. มหา.  ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

ขุ. วิ.  ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 

ขุ. เปต.  ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 

ขุ. สุ.  ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

ที. ปาฏิ.  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ที. มหา.  ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ม. อุป.  มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ม. ม.  มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 

วิ. จุล.  วินยปฎก จุลฺลวคฺค 

วิ. ภิ.  วินยปฎก ภิกฺขุนีวิภงฺค 

วิ. มหา.  วินยปฎก มหาวคฺค 

วิ. มหาวิภงฺค.  วินยปฎก มหาวิภงฺค 

สํ. นิ.  สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

สํ. มหา.  สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

สํ. ส.  สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 



สํ. สฬ.  สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

     

ส. ม.  สวดมนตฉบับหลวง 

ร.ร.๔  พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๔ 

ว.ว.  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ส.ฉ.  สมเด็จพระสังฆราช (ฉิม) 

ส.ส.  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
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