
                                         คํานํา 
           หนังสือพุทธศาสนาสุภาษิต  เลม ๒  และเลม ๓ นี้  พระมหา- 
ทองสืบ จารุวณฺโณ  ป. ธ.  ๙  หัวหนากอบตํารา  พรอมดวยคณะ  
กรรมการ  ( ตามรายชื่อทายคํานํา )  ไดรวบรวมและเรียบเรียงข้ึน  ตาม 
คําชี้แจงในคํานําพิมพครั้งแรก  พ. ศ.  ๒๔๗๙  นัน้แลว  ภายหลัง 
คณะกรรมการจึงแยกพิมพเปนเลม ๓  และเลม ๓  ตามท่ีปรากฏน้ี 
           ในการพิมพครั้งน้ี  แผนกตําราไดตรวจแกไขคําแปลและถอยคํา 
สํานวนใหสละสลวยและกระทัดรัดยิ่งข้ึนโดยตลอด  ถายังมีที่ขาดตก 
บกพรอง  กข็อใหทานผูรูโปรดชวยทักทวงแกไขตอไปดวย. 
                                                                        แผนกตํารา  
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑  มีนาคม  ๒๕๒๖ 
 
 
                                            คํานํา 
                           ( พิมพครั้งแรก  พ. ศ. ๒๔๗๙ )  
           บัดนี้  การศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาไดเจริญแพรหลาย 
ทั่วพระราชอาณาจักร  สวนหลักสูตรแผนกเรียงความแกกระทูธรรม 
นั้น  สําหรับชั้นตรี  ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต  เลม ๑  ของสมเด็จ 
พระมหาสมณะเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  สําหรับชั้นโท  ยังไม 
มีหนังสือหลักสูตรโดยเฉพาะ  แตไดใชกระทูธรรมในหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิต  เลม ๑  นัน้ไปพลางกอน  แมสําหรับชั้นเอก  กย็ังไมมี 
หนังสือหลักสูตรโดยเฉพาะเชนเดียวกัน  และไดใชกระทูธรรมใน 
หนังสือน้ันบาง  ในหนังสืออ่ืนบาง  ไมจํากัด 
           ขาพเจาเห็นวา  ถึงเวลาสมควรท่ีจะเรียบเรียงหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิต  เลม ๒ ข้ึน  เพ่ือเปนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา 



ชั้นโท  และพุทธศาสนสุภาษิต  เลม ๓  ข้ึน  เพ่ือเปนหลักสูตรนักธรรม 
และธรรมศึกษาชั้นเอกตอไป  ไดนําความดํารินั้นกราบเรียนทาน 
เจาพระคุณสมเด็จพระวชิรญาณวงศ  วัดบวรนิเวศวิหาร  นายก 
กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย  และทานเจาคุณพระศาสโศภน  ( แจม 
จตฺตสลฺโล  ป. ธ. ๗ )   วัดมกุฏกษัตรยิาราม  กรรมการมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  และแมกองแผนกธรรมสนามหลวง  เมื่อไดรับความ 
เห็นชอบแลว  จึงขอใหเพื่อสหพรหมจารีหลายรูป  ( ตามรายนาม 
ในหนังสือน้ี )   ชวยคัดคาถาในพระไตรปฎกโดยมาก และ 
แปลตรวจจัดระเบียบเขาหมวดธรรมชั้นหน่ึงกอน  ครั้นรางสําเร็จ  
แลว  ขาพเจาจึงไดจัดแปลแกไขตัดเติมอีกชั้นหน่ึง  จนสําเร็จรูปตาม 
ที่ปรากฏน้ี. 
           อน่ึง  ขาพเจามีเจตนาเรียบเรียงหนังสือน้ีข้ึน  เพ่ือประโยชน 
แกกุลบุตรหลายประเภท  มิใชสําหรับใชเปนหลักสูตรนักธรรมและ 
ธรรมศึกษาอยางเดียว  แมผูมิไดเปนนักเรียนชั้นนัน้  จักอานดูเพ่ือ 
ธรรมปฏิบัติก็ได  สําหรบันักเทศกยกข้ึนเปนหัวขอธรรมเทศนาก็ได 
เพราะฉะนั้น  หนังสือน้ีจึงสมควรแกนักเทศกนักธรรมท้ังปวง. 
           ในขณะที่กําลังรวบรวมหนังสือน้ีอยู  ทานผูอุปการะจะฉลอง 
พระพุทธรูป  และประโยค ๙  มีความประสงคจะพิมพหนังสือธรรม 
ข้ึนฉลองแลวแจกในงานน้ันดวย  ขาพเจาไดรับมอบใหจัดหาหนังสือ 
สําหรับการนั้น  จึงไดเลือกหนังสือน้ีใหพิมพข้ึนกอน  ภายหลบัจักได 
แยกเปนเลม ๒  และเลม ๓  สําหรับเปนหลักสูตรตอไป. 
           หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตไดสําเร็จรูปเห็นปานน้ี  เพราะอาศัย 
น้ําพักน้ําแรงของเพ่ือสพรหมจารีผูชวยเหลือเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้น 
จึงขอขอบใจทานเหลาน้ันไวในท่ีนี้ดวย. 
                                                 พระมหาทองสืบ   จารุวณฺโณ 
 



วัดมกุฏกษัตริยาราม 
๘  ตุลาคม  ๒๔๗๙  
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                                 พุทธศาสนสุภาษิต 
                                         เลม ๓    
                        ๑.  อัตตาวรรค  คือ  หมวดตน 
           ๑.  อตฺตา  หิ  อติตโน  นาโถ  โก  ห ิ นาโถ  ปโร  สิยา 
                 อตฺตนา  หิ  สทุนฺเตน     นาถ  ลภติ  ทุลลฺภ. 
           ตนแล  เปนที่พ่ึงของตน  คนอ่ืน  ใครเลาจะเปนที่พ่ึงได  ก็บุคคล 
มีตนฝกฝนดีแลว  ยอมไดที่พ่ึงท่ีไดยาก. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ. ธ.  ๒๕/๓๖. 
 
           ๒.  นตฺถิ  อตฺตสม  เปม     นตฺถิ  ธ ฺสม  ธน 
                 นตฺถิ  ป ฺาสมา  อาภา     วุฏ ิ  เว  ปรมา  สรา. 
           สิ่งท่ีรัก  ( อ่ืน )  เสมอดวยตนไมมี,  ทรัพย  ( อ่ืน )  เสมอดวย 
ขาวเปลือกไมมี,  แสงสวาง  ( อ่ืน )  เสมอดวยปญญาไมมี,  ฝนแล 
เปนสระอยางยิ่ง. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๙.  
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           ๓.  ยสฺส  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย     มาลุวา  สาลมโิวตฺถต 
                 กโรติ  โส  ตถตฺตาน     ยถา  น  อิจฺฉตี  ทิโส. 
           ผูใดมีความไรศีลธรรมครอบคลุม  เหมือนยานทรายคลุมไมสาละ 
ผูนั้นชื่อวาทําตนเหมือนถูกผูรายคุมตัว. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗. 
 
                 ๒.  อัปปมาทวรรค  คือ  หมวดไมประมาท 
           ๔.  อปฺปมตฺตา  สตีมนฺโต     สสุีลา  โหถ  ภกิฺขโว 
                 สสุมาหิตสงฺกปฺปา     สจิตฺตมนุรกฺขถ. 
           ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเปนผูไมประมาท  มีสติ  มีศีลดีงาม 
ต้ังความดําริไวใหดี  คอยรักษาจิตของตน. 
                     ( พุทฺธ )                               ท.ี  มหา  ๑๐/๑๔๒. 
           ๕.  อปฺปมาทรตา  โหถ     สจิตฺตมนุกฺขถ 
                 ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตาน     ปงฺเก  สนฺโนว  กุ ฺชโร. 
           ทานท้ังหลาย  จงยินดีในความไมประมาท  คอยรักษาจิต 
ของตน,  จงถอนตนข้ึนจากหลม  เหมือนชางที่ตกหลมถอนตนข้ึน 
ฉะน้ัน. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๘.  
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           ๖.  อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ     ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา 
                 ส ฺโชน  อณุ  ถูล     ฑห  อคฺคีว  คจฺฉติ. 
           ภิกษุยินดีในความไมประมาท  หรือเห็นภัยในความประมาท 
ยอมเผาสังโยชนนอยใหญไป  เหมือนไฟไหมเชื้อนอยใหญไปฉะนั้น. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
 
           ๗.  อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ     ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา 
                 อภพฺโพ  ปริหานาย     นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก. 
           ภิกษุยินดีในความไมประมาท  หรือเห็นภัยในความประมาท 
เปนผูไมควรเพือจะเส่ือม  ( ชื่อวา )  อยูใกลพระนพิพานทีเดียว. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
                    ๘.  เอววิหารี     สโต   อปฺปมตฺโต 
                         ภิกฺข ุ จร  หิตฺวา  มมายิตานิ 
                         ชาติชร     โสกปริทฺทว ฺจ 
                         อิเธว  วิทฺวา  ปชเหยฺย  ทุกฺข. 
           ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้  มีสติ  ไมประมาท  ละความ 
ถือม่ันวาของเราไดแลวเท่ียวไป  เปนผูรู  พึงละชาติ  ชรา  โสกะ 
ปริเทวะ  และทุกข  ในโลกน้ีได. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๓๕.     ขุ.  จู.  ๓๐/๙๒.  
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           ๙.  อฏุาเนนปฺปมาเทน     ส ฺเมน  ทเมน  จ 
                 ทีป  กยิราถ  เมธาวี     ย  โอโฆ  นาภิกีรติ. 
           คนมีปญญา  พึงสรางเกาะ  ที่น้ําหลากมาทวมไมได  ดวยความ 
หม่ัน  ความไมประมาท  ความสํารวม  และความขมใจ. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
                     ๓.  กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม 
         ๑๐.  อฏุาตา  กมมฺเธยฺเยสุ     อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณ 
                 สสุวิหิตกมฺมนโฺต     ส  ราชวสตึ  วเส. 
           ผูหม่ันในการงาน  ไมประมาท  เปนผูรอบคอบ  จัดการงาน 
เรียบรอย.  จึงควรอยูในราชการ. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๓๙. 
         ๑๑.  ปาป ฺเจ  ปุริโส  กยิรา     น  น  กยิรา  ปุนปฺปุน 
                 น  ตมหฺิ  ฉนฺท  กยิราถ     ทกฺุโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย. 
           ถาคนพึงทําบาป  ก็ไมควรทําบาปน้ันบอย ๆ  ไมควรทําความพอ 
ใจในบาปน้ัน  เพราะการส่ังสมบาป  นําทุกขมาให. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐.  
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         ๑๒.  โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ     กตตฺโถ  นาวพุชฺฌติ 
                 ปจฺฉา  กิจฺเจ  สมุปฺปนฺเน     กตฺตาร  นาธิคจฺฉติ. 
           ผูอ่ืนทําความดีให  ทําประโยชนใหกอน  แตไมสํานึกถึง 
( บุญคุณ )  เม่ือมีกิจเกิดข้ึนภายหลัง  จะหาผูชวยทําไมได. 
                ( โพธิสตฺต )                       ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๙. 
 
         ๑๓.  สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส     สพฺเพ  ภายนฺติ  มจฺจุโน 
                 อตฺตาน  อุปม  กตฺวา     น  หเนยฺย  น  ฆาตเย. 
           สัตวทั้งปวง  หวาดตออาญา  ลวนกลัวตอความตาย  ควรทําตน 
ใหเปนอุปมาแลว  ไมฆาเขาเอง  ไมพึงใหผูอ่ืนฆา  ( ผูอ่ืน ). 
                     ( พุทฺธ )                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒. 
 
                    ๔.  กิเลสวรรค  คือ  หมวดกิเลส 
         ๑๔.  อนิจฺจา  อทฺธุวา  กามา    พหุทุกฺขา  มหาวิสา 
                 อโยคุโฬว  สนฺตตฺโต     อฆมูลา  ทุกฺขปฺผลา. 
           กามท้ังหลาย  ไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  มีทุกขมาก  มีพิษมาก  ดัง 
กอนเหล็กที่รอนจัด  เปนตนเคาแหงความคับแคน  มีทุกขเปนผล. 
                ( สุเมธาเถรี )                      ขุ.  เถรี.  ๒๖/๕๐๓.  
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         ๑๕.  อวิชฺชาย  นิวุโต  โลโก     เววิจฺฉา  ( ปมาทา )  นปฺปกาสติ 
                 ชปฺปาภิเลปน  พฺรูมิ    ทุกฺขมสฺส  มหพฺภย. 
           โลกถกูอวิชชาปดบังแลว  ไมปรากฏ  เพราะความตระหน่ี 
( และความประมาท )  เรากลาวความอยากวา  เปนเครื่องฉาบทาโลก 
ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น. 
                     ( พุทฺธ )     ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๓๐.     ขุ.  จู.  ๓๐/๙. 
         ๑๖.  อจิฺฉาย  พชฺฌตี  โลโก    อจิฺฉาวินยาย  มุจฺจติ  
                 อจิฺฉาย  วิปฺปหาเนน     สพฺพ  ฉินฺทติ  พนธน. 
           โลกถกูความอยากผูกมัดไว จะหลุดไดเพราะกําจัดความอยาก, 
เพราะละความอยากเสียได  จึงชื่อวาตัดเครื่องผูกท้ังปวงได. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ศ.  ๑๕/๕๖. 
         ๑๗.  อจิฺฉา  นร  ปรกิสฺสติ     อิจฉฺา  โลกสฺม ิ ทุชฺชหา 
                 อจิฺฉาพทฺธา  ปุถู  สตฺตา     ปาเสน  สกณุี  ยถา. 
           ความอยากยอมชักลากนรชนไป  ความอยากละไดยากในโลก, 
สัตวเปนอันมากถูกความอยากผูกมัดไว  ดุจนางนกถูกบวงรัดไวฉะน้ัน. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๖๑.  
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         ๑๘.  อุเปกฺขโก  สทา  สโต    น  โลเก  ม ฺตี  สม 
                 น  วิเสสี  น  นเีจยฺโย    ตสฺส  โน  สนฺติ  อุสฺสทา. 
           ผูวางเฉยมีสติทุกเมื่อ  ไมสําคัญตนวาเสมอเขา  วาดีกวาเขา 
วาตํ่ากวาเขาในโลก,  ผูนั้นชื่อวา  ไมมีกิเลสเครื่องฟูข้ึน. 
                     ( พุทฺธ )     ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๗๙.     ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๐๑. 
 
         ๑๙.  อจฺุฉินฺนภวตณฺหสฺส     สนฺตจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน 
                 วกิฺขีโร  ชาติสสาโร    นตฺถิ  ตสฺส  ปุนพฺภโว. 
           ภิกษุผูถอนภวตัณหาไดแลว  มีจิตสงบแลว  สิ้นความเวียน 
เกิดแลว  ยอมไมมีภพอีก. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๓. 
 
         ๒๐.  เอวมาทีนว  ตฺวา     ตณหฺา  ทุกขฺสฺส  สมฺภว 
                 วตีตณฺโห  อนาทาโน     สโต  ภิกฺข ุ ปรพฺิพเช. 
           ภิกษุรูโทษอยางนี้วา  ตัณหาเปนแดนเกิดแหงทุกขแลว  พึง 
เปนผูปราศจากตัณหา  ไมถือม่ัน  มีสติอยูทุกอิริยาบถเถิด. 
                     ( พุทฺธ )     ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๗๘.     ขุ.  จู.  ๓๐/๓๒๐.  
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                      ๒๑.  กามา  หิ  จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา 
                              วิรูปรูเปน  มเถนฺติ  จิตฺต 
                              อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา 
                              เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
           กามท้ังหลาย  ตระการหวานชื่นใจ  ยอมย่ํายีจิตโดยรูปรางตาง ๆ 
กัน  บุคลพึงเห็นโทษในกามคุณแลว  เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๓๔. 
 
                      ๒๒.  โกธ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มาน 
                               ส ฺโชน  สพฺพมติกฺกเมยฺย 
                               ต  นามรูปสฺมมิสชชฺมาน 
                               อกิ ฺจน  นานุปตนฺติ  สงฺคา. 
           บุคคลพึงละความโกรธ  พึงเลิกถือตัว  พึงกาวลวงสังโยชน 
ทั้งปวง,  ( เพราะ )  เครื่องของท้ังหลาย  ยอมไมติดตามผูไมของใน 
นามรูป  ไมมีกังวลน้ัน 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๓๕๐.  
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                      ๒๓.  โกธ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มาน 
                               สฺโชน  สพฺพมติกฺกเมยฺย 
                               ตนฺนามรูปสฺมึ  อสชฺชมาน 
                               อกิ ฺจน  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. 
           บุคคลพึงละความโกรธ  พึงเลิกถือตัว  พึงกาวลวงสังโยชน 
ทั้งปวง,  ( เพราะ )  ทุกขทัง้หลายยอมไมติดตามผูไมของอยูในนามรูป 
ไมมีกังวลน้ัน. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ .  ๒๕/๔๔. 
 
         ๒๔.  ตณฺหา  ชเนติ  ปุริส     จตฺิตมสฺส  วิธาวติ 
                 สตฺโต  สสารมาปาทิ     ทุกขฺา  น  ปรมิจฺุจติ. 
           ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอมว่ิงพลาน  สัตวยังทองเท่ียวไป 
จึงไมพนจากทุกข. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๑. 
 
         ๒๕.  ตณฺหา  ชเนติ  ปุริส     จตฺิตมสฺส  วิธาวติ 
                 สตฺโต  สสารมาปาทิ     ทุกขฺมสฺส  มหพฺภย. 
           ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอมว่ิงพลาน  สัตวยังทองเท่ียวไป 
จึงมีทุกขเปนภัยใหญ. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๑.  
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         ๒๖.  ตณฺหา  ชเนติ  ปุริส     จิตฺตมสฺส  วิธาวติ 
                 สตฺโต  สสารมาปาทิ     กมมฺ  ตสฺส  ปรายน. 
           ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอมว่ิงพลาน  สัตวยังทองเท่ียวไป 
จึงยังมีกรรมนําหนา. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๒. 
 
         ๒๗.  ตณฺหาย  อุฑฑฺิโต  โลโก    ชราย  ปริวาริโต 
                 มจฺจุนา  ปหิโต  โลโก     ทุกเฺข  โลโก  ปติฏ ิโต. 
           โลกถกูตัณหากอข้ึน  ถูกชราลอมไว  ถูกมฤตยูปดไว  จึงต้ังอยู 
ในทุกข. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๕. 
 
         ๒๘.  นนฺทิสมฺพนฺธโน  โลโก     วิตกฺกสฺส  วจิารณ 
                  ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน     สพฺพ  ฉินฺทติ  พนฺธน. 
           โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูก  มีวิตกเปนเครื่องเที่ยวไป 
เพราะละตัณหาเสียได  จึงชื่อวาตัดเครื่องผูกไวทั้งหมด. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส. ๑๕/๕๕.  
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         ๒๙.  นทิฺท  ตนฺทึ  สเห  ถีน     ปมาเทน  น  สวเส 
                  อติมาเน  น  ติฏเยฺย     นพฺิพานมนโส  นโร. 
           คนที่นึกถึงพระนิพพาน  พึงครอบงําความหลับ  ความ 
เกียจคราน  ความทอแท,  ไมพึงอยูดวยความประมาท  ไมพึงต้ัง 
อยูในความทะนงตัว. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๘. 
 
         ๓๐.  นริาสตฺตี  อนาคเต     อตีต  นานุโสจติ 
                 วิเวกทสฺสี  ผสฺเสสุ     ทิฏ ีสุ จ  น  นิยฺยติ. 
           ผูไมคํานึงถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง  ยอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไป 
แลว,  ผูเห็นความสงัดในผัสสะท้ังหลาย  ยอมไมถกูชักนําไปในทิฏฐิ 
ทั้งหลาย. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๐๐.     ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๖๔,๒๖๒. 
 
         ๓๑.  ปุราณ  นาภินนฺเทยฺย     นเว  ขนฺติมกุพฺพเย 
                 หยิฺยมาเน  น  โสเจยฺย    อากาส  น  สิโต  สิยา. 
           ไมพึงเพลิดเพลินของเกา  ไมพึงทําความพอใจในของใหม  เมื่อ 
สิ่งน้ันเสื่อมไป  ก็ไมพึงเศราโศก  ไมพึงอาศัยตัณหา. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๘.  
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         ๓๒.  มจฺจุนาพฺภาหโต  โลโก     ชราย  ปริวาริโต 
                 ตณฺหาสลฺเลน  โอติณฺโณ   อิจฺฉาธูปายิโต  สทา. 
           สัตวโลกถูกมฤตยขูจัดแลว  ถูกชราลอมไว  ถูกลูกศรคือตัณหา 
เสียบแลว  ถกูอิจฉาคุกรุนแลวทุกเม่ือ. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๕. 
 
         ๓๓.  มานุเปตา  อย  ปชา     มานคนฺถา  มานวินิพฺพทฺธา 
                 ทิฏ ีสุ  พฺยารมฺภกตา     สสาร  นาติวตฺตติ. 
           หมูสัตวนี้ประกอบดวยมานะ  มีมานะเปนเครื่องรอยรัด  ถูก 
มานะมัดไว  ทําความแขงดีเพราะทิฏฐิ  ยอมลวงสงสารไปไมได. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๙๓. 
 
         ๓๔.  มฬฺูโห  อตฺถ  น  ชานาติ     มูฬฺโห  ธมมฺ  น  ปสฺสติ 
                 อนฺธตม  ตทา  โหติ     ย  โมโห  สหเต  นร. 
           ผูหลงยอมไมรูอรรถ  ผูหลงยอมไมเห็นธรรม  ความหลง 
ครอบงําคนใดเมื่อใด  ความมืดมิดยอมมีเมื่อน้ัน. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๖.   ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๘.  
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         ๓๕.  ยสฺส  นตฺถิ  อทิ  เมติ     ปเรส  วาป  กิ ฺจน 
                 มมตฺต  โส  อสวินฺท       นตฺถิ  เมติ  น  โสจติ. 
           ผูใดไมมีกังวลวา  นี้ของเรา  นี้ของผูอ่ืน  ผูนั้นเมื่อไมถือวา 
เปนของเรา  จึงไมเศราโศกวาของเราไมมี  ดังนี้. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๑๙.    ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๓๔. 
 
         ๓๖.  โยธ  กาเม  อจฺจุตฺตริ     สงฺค  โลเก  ทรุจฺจย 
                 น  โส  โสจติ  นาชฺเฌติ  ฉินฺนโสโต  อพนฺธโน. 
           ผูใดขามพนกามในโลกและเครื่องของท่ีขามไดยากในโลก,  ผูนั้น 
ตัดกระแสตัณหาไดแลว  ไมมีเครื่องผูก,  ชื่อวาไมเศราโศก  ไม 
ยินดี. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๑๙.    ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๒๗. 
 
                      ๓๗.  โย  เว  อวิทฺวา  อุปธึ  กโรติ 
                               ปุนปฺปุน  ทุกฺขมุเปติ  มนฺโท 
                               ตสฺมา  ปชาน  อุปธึ  น  กยริา 
                               ทุกฺขสฺส  ชาติปฺปภวานุปสฺสี. 
           ผูใดไมรู  ยอมกออุปธิ  ผูนั้นเปนคนเขลา  เขาถึงทุกขบอย ๆ 
เพราะฉะนั้น  ผูรูเห็นแดนเกิดแหงทุกข  จึงไมควรกออุปธิ. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๓๔.    ขุ.  จู.  ๓๐/๘๐,๘๑  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 14 

         ๓๘.  ลทฺุโธ  อตฺถ  น  ชานาติ  ลุทโฺธ  ธมมฺ  น  ปสฺสติ 
                 อนฺธตม  ตทา  โหติ     ย  โลโภ  สหเต  นร. 
           ผูโลภ  ยอมไมรูอรรถ  ผูโลภยอมไมเห็นธรรม,  ความโลภเขา 
ครอบงําคนใดเมื่อใด  ความมืดมิดยอมมีเมื่อน้ัน. 
                     ( พุทฺธ )  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๕.    ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๗. 
 
         ๓๙.  วน  ฉินฺทถ  มา  รุกขฺ  วนโต  ชายตี  ภย 
                  เฉตฺวา  วน ฺจ  วนถ ฺจ  นิพฺพนา  โหถ  ภิกฺขโว. 
           ทานท้ังหลายจงตัดปา  ( กิเลส )  อยาตัดตนไม,  ภัยยอมเกิด 
จากปา  ภิกษุทั้งหลาย !  พวกทานจงตัดปา  และสิ่งท่ีต้ังอยูในปาแลว 
เปนผูไมมีปา  เถิด. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒. 
 
                      ๕.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน 
         ๔๐.  ขนฺติ  ธีรสฺส ลงฺกาโร     ขนติฺ  จดป  ตปสฺสิโน 
                 ขนฺติ  พล  ว  ยตีน     ขนฺติ  หิตสขุาวหา. 
           ขันติเปนเครื่องประดับของนักปราชญ  ขันติเปนตบะของผู 
พากเพียร  ขันติเปนกําลังของนักพรต  ขันตินําประโยชนสุขมาให. 
                                                                 ส.  ม.  ๒๒๒.  
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         ๔๐.  น  สุทฺธ ิ เสจเนน  อตฺถิ  นป  เกวลี  พฺราหฺมโณ 
                 น  เจว  ขนฺติ  โสรจฺจ     นป  โส  ปรินพฺิพุโต. 
           ความบริสุทธิ์ก็ดี  ผูที่จะประเสริฐลวนก็ดี  ขันติและโสรัจจะก็ดี 
จะเปนผูเย็นสนิทก็ดี  ยอมไมมี  เพราะการชําระลาง  ( ดวยนํ้า ). 
                     ( โพธิสตฺต )                 ขุ.  ชา.  ปกิณฺณก.  ๒๗/๓๗๖. 
 
                      ๔๒.  นเหตมตฺถ  มหตีป  เสนา 
                               สราชกิา  ยุชฺฌมานา  ลเภถ 
                               ย  ขนติฺมา  สปฺปุริโส  ลเภถ 
                               ขนฺติพลสฺสูปสมตฺติ  เวรา. 
           เสนาแมหมูใหญ  พรอมดวยพระราชา  รบอยู  ไมพึงได 
ประโยชนทีส่ัตบุรุษผูมีขันติพึงได,  ( เพราะวา )   เวรทั้งหลายของผูมี 
ขันติเปนกําลัง  ยอมสงบระงับ. 
                     ( โพธิสตฺต )                 ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๓๘. 
 
                         ๖. จิตตวรรค  คือ  หมวดจิต 
         ๔๓.  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส        อนนฺวาหตเจตโส 
                  ปุ ฺปาปปหีนสฺส     นตฺถิ  ชาครโต  ภย. 
           ผูมีจิตอันไมชุมดวยราคะ  มีใจอันโทสะไมกระทบแลว  มีบุญ 
และบาปอันละไดแลว  ต่ืนอยู  ยอมไมมีภัย. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐.  
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                      ๔๔.  กมฺุภปูม  กายมิม  วิทิตฺวา 
                              นครูปม  จิตฺตมิท  ถเกตฺวา 
                              โยเธถ  มาร  ป ฺาวุเธน 
                              ชิต ฺจ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยา. 
           บุคคลรูกายน้ีที่เปรียบดวยหมอ  กั้นจิตท่ีเปรียบดวยเมืองนี้แลว 
พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา  และพึงรักษาแนวที่ชนะไว  ไมพึง 
ยับยั้งอยู. 
                     ( พุทฺธ )                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐. 
 
         ๔๕.  จตฺิเตน  นียติ  โลโก     จิตฺเตน  ปริกสฺสติ 
                  จตฺิตสฺส  เอกธมฺมสฺส    สพฺเพว  วสมนฺวคู. 
           โลกถกูจิตนําไป  ถูกจิตชักไป,  สัตวทั้งปวงไปสูอํานาจแหง 
จิตอยางเดียว. 
                     ( พุทฺธ )                               ส.  ส.  ๑๕/๕๔. 
 
                      ๔๖.  ตณฺหาธิปนฺนา  วตฺตสีลพทฺธา 
                              ลขู  ตป  วสฺสสต  จรนฺตา 
                              จิตฺต ฺจ  เนส  น  สมฺมา  วิมุตฺต 
                              หีนตฺตรูปา  น  ปารงฺคมา  เต./B 
           ผูถูกตัณหาครอบงํา  ถูกศลีพรตผูกมัด  ประพฤติตบะอัน 
เศราหมองต้ังรอยป,  จิตของเขาก็หลุดพนดวยดีไมได.  เขามีตนเลว 
จะถึงฝงไมได. 
                     ( พุทธฺ )                               ส.  ส.  ๑๕/๔๐  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 17 

         ๔๒.  ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน     ยตฺถ  กามนิปาติโน 
                  จตฺิตสฺส  ทมโถ  สาธุ     จตฺิต  ทนฺต  สขุาวห. 
           การฝกจิตท่ีขมยาก  ที่เบา  มกัตกไปในอารมณที่นาใคร  เปน 
ความดี,  ( เพราะวา )  จิตท่ีฝกแลว  นาํสุขมาให. 
         ( พุทฺธ )                                                  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
 
                      ๔๘.  ปทุฏจิตฺตสฺส  น  ผาติ  โหติ 
                               น  จาป  น  เทวตา  ปูชยนฺติ 
                               โย  ภาตร  เปตฺติก  สาปเตยฺย 
                               อว ฺจยี ทุกฺกฏกมมฺการี. 
           ผูใดทํากรรมชั่ว  ลอลวงเอาทรัพยสมบัติพ่ีนองพอแม  ผูนั้นมีจิต 
ชั่วราย  ยอมไมมีความเจริญ  แมเทวดาก็ไมบูชาเขา. 
         ( นทีเทวตา )                                       ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๒๐. 
 
                      ๔๙.  ภกิฺข ุ สิยา  ฌายิ  วมิุตฺตจิตฺโต 
                              อากงฺเข  เว  หทยสสฺานุปตฺตึ 
                              โลกสสฺ  ตฺวา  อทุยพฺพย ฺจ 
                              สุเจตโส  อนิสฺสิโต  ตทานิสโส. 
           ภิกษุเพงพินิจ  มีจิตหลุดพน  รูความเกิดและความเสื่อมแหง 
โลกแลว  มใีจดี  ไมถูกกิเลสอาศัย  มีธรรมน้ันเปนอานิสงส  พึงหวัง 
ความบริสุทธ์ิแหงใจได. 
         ( เทวปุตฺต )                                             ส.  ส.  ๑๔/๗๓.  
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         ๕๐.  โย  อลีเนน  จตฺิเตน      อลนีมนโส  นโร 
                 ภาเวติ  กุสล  ธมฺม        โยคกฺเขมสฺส  ปตฺติยา 
                 ปาปุเณ  อนุปุพฺเพน     สพฺพสโยชนกฺขย. 
           คนใดมีจิตไมทอถอย  มีใจไมหดหู  บําเพ็ญกุศลธรรม  เพ่ือ 
บรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ  พึงบรรลุธรรมเปนทีส่ิ้นสังโยชนทั้งปวงได. 
        ( พุทฺธ )                                                 ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๑๘. 
 
         ๕๑.  สทุุทฺทส  สุนปุิณ         ยตฺถ  กามนิปาตินั 
                 จตฺิต  รกฺเขถ  เมธาวี     จิตฺต  คุตฺต  สุขาวห. 
           ผูมีปญญา  พึงรักษาจิตท่ีเห็นไดยากนัก  ละเอียดนัก  มักตกไป 
ในอารมณที่นาใคร,  ( เพราะวา )  จิตท่ีคุมครองแลว  นําสุขมาให. 
         ( พุทฺธ )                                                   ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙. 
 
                        ๗.  ทานวรรค  คือ  หมวดทาน 
         ๕๒.  อเทยฺเยสุ  อทท  ทาน     เทยฺเยสุ  โย  ปเวจฺฉติ 
                 อาปาสุ  พฺยสน  ปตฺโต     สหาย  อธิคจฺฉติ. 
           ผูใดไมใหทานในคนท่ีไมควรให  ยอมใหในคนที่ควรให.  ผูนั้น 
ประสบความเส่ือมเพราะอันตราย  ยอมไดสหาย. 
        ( โพธิสตฺต )                                      ขุ.  ชา.  จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙.  
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         ๕๓.  อเทยฺเยสุ  ทท  ทาน       เทยฺเยสุ  นปฺปเวจฺฉติ 
                 อาปาสุ  พฺยสน  ปตฺโต     สหาย  นาธิคจฺฉติ. 
           ผูใดใหทานในบุคคลท่ีไมควรให  ไมใหในคนที่ควรให. ผูนั้น 
ถึงความเส่ือมเพราะอันตราย  ยอมไมไดสหาย. 
         ( โพธิสตฺต )                                      ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๒๙. 
 
         ๕๔.  อนฺนโท  พลโท  โหติ     วตฺถโท  โหติ  วณฺณโท 
                 ยานโท  สุขโท  โหติ        ทปีโท  โหติ  จกฺขุโท. 
           ผูใหขาว  ชื่อวาใหกําลัง  ผูใหผา  ชื่อวาใหผิวพรรณ  ผูใหยาน- 
พาหนะ  ชื่อวาใหความสุข  ผูใหประทีปโคมไฟ  ชื่อวาใหจักษุ. 
         ( พุทฺธ )                                                ส.  ส.  ๑๕/๔๔. 
 
                      ๕๕.  ปนาปทายี  ลภเต  มนาป 
                               อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺค 
                               วรสฺส  ทาตา  วรลาภี  จ  โหติ 
                               เสฏนฺทโท  เสฏมุเปติ  าน. 
           ผูใหของชอบใจ  ยอมไดของชอบใจ  ผูใหของเลิศ  ยอมได 
ของเลิศ  ผูใหของดี  ยอมไดของดี  ผูใหของประเสริฐ  ยอมถึง 
ฐานะอันประเสริฐ. 
         ( พุทฺธ )                                     องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๕๖.  
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                     ๘.  ธัมมวรรค  คือ  หมวดธรรม 
                      ๕๖.  อตฺถงฺคตสฺส  น  ปมาณมตฺถิ 
                              เยน  น  วชฺช ึ  ต  ตสฺส  นตฺถิ 
                              สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  สมูหเตสุ 
                              สมูหตา  วาทปถาป  สพฺเพ. 
           ทานผูดับไป  (  คือปรินิพพาน )  แลว  ไมมปีระมาณ,  จะพึง 
กลาวถึงทานน้ันดวยเหตุใด  เหตุนั้นของทานก็ไมมี,  เมื่อธรรมท้ังปวง 
( มีขันธเปนตน )  ถูกเพิกถอนแลว  แมคลองแหงถอยคําท่ีจะพูดถึง 
( วาผูนั้นเปนอะไร )  ก็เปนอันถูกเพิกถอนเสียทั้งหมด. 
         ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.  ๒๕/๕๓๙.                          ขุ.  จู.  ๓๐/๑๓๙. 
 
                      ๕๗.  อาทานตณฺห  วินเยถ  สพฺพ 
                               อุทฺธ  อโธ  ติริย  วาป  มชฺเฌ 
                               ย  ย  หิ  โลกสมฺึ  อปุาทิยนฺติ 
                               เตเนว  มาโร  อนฺเวติ  ชนฺตุ. 
           พึงขจัดตัณหาที่เปนเหตุถือม่ันทั้งปวง  ทั้งเบื้องสูง  เบื้องตํ่า 
เบื้องขวาง  ทามกลาง,  เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลกไว  มารยอม 
ติดตามเขาไป  เพราะสิ่งนั้น ๆ. 
          ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.  ๒๕/๕๔๖.                   ขุ.  จู.  ๓๐/๒๐๒.  
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                      ๕๘.  อุจฉฺนิฺท  สิเนหมตฺตโน 
                               กุมุท  สารทิกว  ปาณินา 
                               สนฺติมคฺคเมว  พฺรหูย 
                               นิพฺพาน  สุคเตน  เทสิต. 
           จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย  เหมือนเอาฝามือเด็ดบัวในฤดแูลง  จง 
เพ่ิมพูนทางสงบ  ( ใหถึง )  พระนิพพานท่ีพระสุคตแสดงแลว. 
            ( พุทฺธ )                                 ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๓. 
 
         ๕๙.  โอวเทยฺยานุสาเสยฺย     อสพฺภา  จ  นิวารเย     
                 สติ  ห ิ โส  ปโย  โหติ  อสต  โหติ  อปฺปโย. 
           บุคคลควรเตือนกัน  ควรสอนกัน  และปองกันจากคนไมดี 
เพราะเขายอมเปนที่รักของคนดี  แตไมเปนที่รักของคนไมดี. 
            ( พุทฺธ )                                   ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕. 
 
         ๖๐.  กาเมสุ  พฺรหฺมจริยวา     วีตตณฺโห  สทา  สโต 
                 สงฺขาย  นิพฺพุโต  ภิกฺข ุ  ตสฺส  โน  สนติฺ  อิ ฺชิตา. 
           ภิกษุผูเห็นโทษในกาม  มีความประพฤติประเสริฐ  ปราศจาก 
ตัณหา  สติทุกเม่ือ  พิจารณาแลว  ดับกิเลสแลว  ยอมไมมีความ 
หว่ันไหว. 
            ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ ๒๕/๕๓๑.          ขุ.  จู.  ๓๐/๓๕.  
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         ๖๑.  ขตฺติโย  จ  อธมฺมฏโ     เวสฺโส  จาธมมฺนิสฺสิโต 
                 เต  ปริจฺจชฺชุโภ  โลเก    อุปปชฺชนฺติ  ทุคฺคตึ. 
           กษัตรยิไมทรงตั้งอยูในธรรม  และแพศย  [ คนสามัญ ]  ไม 
อาศัยธรรม  ชนทั้ง ๒  นัน้ละโลกแลว  ยอมเขาถึงทุคติ. 
            ( โพธิสตฺต )                             ขุ.  ชา.  ป ฺจก.  ๒๗/๑๗๕. 
         ๖๒.  คตทฺธิโน  วิโสกสฺส       วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธิ 
                 สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส     ปรฬิาโห  น  วชิฺชติ. 
           ทานผูมีทางไกลอันถึงแลว  หายโศก  หลุดพนแลวในธรรม 
ทั้งปวง  ละกิเลสเครื่องรัดท้ังปวงแลว  ยอมไมมีความเรารอน. 
           ( พุทฺธ )                                   ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๗. 
 
                      ๖๓.  จเช  ธน  องฺควรสฺส  เหตุ 
                               องฺค  จเช  ชีวิต  รกฺขมาโน 
                               องฺค  ธน  ชีวิต ฺจาป  สพฺพ 
                               จเช  นโร  ธมฺมมนุสฺสรนฺโต. 
           พึงสละทรัพยเพ่ือรักษาอวัยวะ,  เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ, 
เมื่อคํานึงถึงธรรม  พึงสละอวัยวะ  ทรัพย  และแมชีวิต  ทุกอยาง. 
            ( โพธิสตฺต )                              ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๔๗.  
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         ๖๔.  ฉนฺทชาโต  อนกฺขาเต         มนสา  จ  ผุโ  สิยา 
                 กาเม  จ  อปฏพิทฺธจิตฺโต     อุทฺธโสโตติ  วุจฺจติ. 
           พึงเปนผูพอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไมได  ผูมีจิต 
ไมติดกาม  ทานเรียกวาผูมีกระแสอยูเบื้องบน. 
         ( พุทฺธ )                                                     ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๔. 
 
         ๖๕.  ชฆิจฺฉา  ปรมา  โรคา     สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา 
                 เอต  ตฺวา  ยถาภูต          นพฺิพาน  ปรม  สขุ. 
           ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง  สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง  รูขอนั้น 
ตามเปนจริงแลว  ดังเสียได  เปนสุขอยางยิ่ง. 
         ( พุทฺธ )                                                      ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
 
                      ๖๖.  ชีรนฺติ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตา 
                              อโถ  สรีรมฺป  ชร  อุเปติ 
                              สต ฺจ  ธมฺโม  น  ชร  อุเปติ 
                              สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวทยนฺติ. 
           ราชรถอันงดงามยอคร่ําครา  แมรางกายก็เขาถึงชรา  สวนธรรม 
ของสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา  สัตบุรษุกับสัตบุรุษเทาน้ันยอมรูกันได. 
        ( พุทฺธ )                                                       ส.  ส.  ๑๕/๑๐๒.  
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         ๖๗.  เต  ฌายิโน  สาตติกา     นจิฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา 
                 ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพาน     โยคกุเขม  อนตฺุตร. 
           ผูฉลาดน้ันเปนผูเพงพินิจ  มีเพียรติดตอ  บากบ่ันมั่นคงเปนนิตย 
ยอมถูกตองพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได. 
         ( พุทฺธ )                                                      ขุ.  ธ .  ๒๕/๑๘. 
 
         ๖๘.  ทกฺุขเมว  ห ิ สมฺโภติ          ทุกฺข  ติฏติ  เวติ  จ 
                 นา ฺตฺร  ทุกขฺา  สมฺโภติ  นา ฺตฺร  ทกฺุขา  นริุชฺฌติ. 
           ทุกขเทาน้ันเกิดข้ึน  ทุกขยอมต้ังอยู  และเส่ือมไป  นอกจากทุกข 
ไมมีอะไรเกิด  นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ. 
         ( วชิราภิกฺขุนี )   ส.  ส.  ๑๕/๑๙๙.             ขุ. มหา.  ๒๙/๕๓๖. 
 
         ๖๙.  ธมฺโม  ปโถ  มหาราช    อธมฺโม  ปน  อปฺุปโถ 
                 อธมฺโม  นิรย  เนติ        ธมโฺม  ปาเปติ  สุคตึ. 
           มหาราช !  ธรรมเปนทาง  ( ควรดําเนินตาม )  สวนอธรรมนอกลู 
นอกทาง  ( ไมควรดําเนินตาม )   อธรรมนําไปนรก  ธรรมให 
ถึงสวรรค. 
         ( โพธิสตฺต )                                 ขุ.  ชา.  สฏ ิ.  ๒๘/๓๙.  
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         ๗๐.  นนฺทิส ฺโชโน  โลโก     วติกฺกสฺส  วิจารณา 
                 ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน        นิพฺพาน  อิติ  วุจฺจติ. 
           สัตวโลกมีความเพลินเปนเครื่องผูกพัน  มีวิตกเปนเครื่องเที่ยวไป 
ทานเรียกวานิพพาน  เพราะละตัณหาได. 
        ( พุทฺธ )    ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๔๗.                       ขุ.  จู  ๓๐/๒๑๖,๒๑๗. 
 
         ๗๑.  นา ฺตฺร  โพชฺฌาตปสา     นา ฺตฺร  อินฺทฺริยสวรา 
                 นา ฺตฺร  สพฺพนิสฺสคฺคา     โสตฺถึ  ปสฺสามิ  ปาณิน. 
           เรา  ( ตถาคต )  ไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย นอกจาก 
ปญญา  ความเพียร  ความระวังตัว  และการสละสิ่งท้ังปวง. 
         ( พุทฺธ )                                                 ส.  ส.  ๑๕/๗๕. 
 
         ๗๒.  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา   ติฏนฺติ  ฉนิฺนมูลกา 
                 ทุกฺขกฺขโย  อนปฺุปตฺโต        นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว. 
           เบญจขันธที่กําหนดรูแลว  มีรากขาดต้ังอยู  ถึงความส้ินทุกข 
แลว  ก็ไมมภีพตอไปอีก. 
       ( พฺรหฺมทตฺตเถรี )                                     ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๔.  
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         ๗๓.  ปตฺตา  เต  นิพฺพาน  เย  ยตฺุตา  ทสพลสฺส  ปาวจเน 
                 อปฺุโปสฺสุกฺกา  ฆเฏนฺติ               ชาติมรณปฺปหานาย. 
           ผูใดประกอบในธรรมวินัยของพระทศพล  มีความขวนขวายนอย 
พากเพียรละความตาย  ผูนั้นยอมบรรลุพระนิพพาน. 
        ( สุเมธาเถร )                               ขุ.  เถรี. ๒๖/๕๐๒. 
 
         ๗๔.  พหุสฺสุต  อุปาเสยฺย       สตุ ฺจ  น  วนาสเย 
                 ต  มูล  พฺรหฺมจริยสฺส     ตสฺมา  ธมฺมธโร  สิยา. 
           พึงนั่งใกลผูเปนพหูสูต   และไมพึงทําสุตะใหเสื่อม  สุตะน้ันเปน 
รากแหงพรหมจรรย  เพราะฉะน้ัน  ควรเปนผูทรงธรรม. 
        ( อานนฺทเถร )                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๐๖. 
 
         ๗๕.  มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ     สจฺจาน  จตุโร  ปทา 
                 วริาโค  เสฏโฐ  ธมฺมาน       ทิปทาน ฺจ  จกฺขมุา. 
           บรรดาทางทั้งหลาย  ทางมีองค ๘  ประเสรฐิสุด,  บรรดาสัจจะ 
ทั้งหลาย บท ๔  ประเสรฐิสุด,  บรรดาธรรมท้ังหลาย วิราคธรรม 
ประเสริฐสุด,  และบรรดาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย  พระพุทธเจาผูมีจักษุ 
ประเสริฐสุด. 
        ( พุทฺธ )                                                  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.  
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         ๗๖.  ยตฺถ นาม ฺจ  รูป ฺจ     อเสส  อุปรุชฺฌติ 
                 วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน     เอตฺเถต  อุปรุชฺฌติ. 
           นามและรูปยอมดับไมเหลือในที่ใด  นามและรูปนี้ยอมดับในที่นั้น 
เพราะวิญญาณดับ. 
            ( พุทฺธ )   ขุ.  สุง  ๒๕/๕๓๑.                  ขุ.  จู.  ๓๐/๒๑. 
 
         ๗๗.  ยมฺหิ  สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ     อหึสา  ส ฺโม  ทโม 
                 เอตทริยา  เสวนฺติ               เอต  โลเก  อนามต. 
           สัจจะ  ธรรมะ  อหิงสา  สัญญมะ  และทมะ  มีอยูในผูใด  อารยชน 
ยอมคบผูนั้น  นั่นเปนธรรมอันไมตายในโลก. 
             ( อุปสมฬฺหาโพธิสตฺต )               ขุ.  ชา. ทกุ.  ๒๗/๕๘. 
 
         ๗๘.  ยานิ  โสตานิ  โลกสฺมึ      สติ  เตส  นิวารณ 
                 โสตาน  สวร  พฺรูมิ           ป ฺาเยเต  ปถิยฺยเร. 
           กระแสเหลาใดมีอยูในโลก  สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน 
เรากลาววาสติเปนเครื่องกั้นกระแส  กระแสเหลาน้ันอันบุคคลปดกั้นได 
ดวยปญญา. 
              ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๓๐.           ขุ.  จู.  ๓๐/๑๖,๒๐.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 28 

         ๗๙.  เย  สนฺตจิตฺตา  นิปกา     สติมนฺโต  จ  ฌายิโน 
                 สมฺมา  ธมมฺ  วิปสฺสนฺติ     กาเมสุ  อนเปกฺขิโน. 
           ผูมีจิตสงบ  มีปญญาเครื่องรักษาตัว  มีสติ  เปนผูเพงพินิจ 
ไมเยื่อใยในกาม ยอมเห็นธรรมโดยชอบ. 
         ( พุทฺธ )                                                  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๐. 
 
         ๘๐.  โย  จ  ปป ฺจ  หิตฺวาน    นปฺิปป ฺจปเท  รโต 
                 อาราธยิ  โส  นิพฺพาน     โยคกุเขม  อนตฺุตร. 
           ผูใดละปปญจธรรมท่ีทําใหเน่ินชาไดแลว  ยินดีในธรรมท่ีไมมี 
สิ่งทําใหเน่ินชา  ผูนั้นก็บรรลุพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ  ไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
         ( สารีปุตฺต )                                     องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๒๙. 
 
                      ๘๑.  สก  ห ิ ธมฺม  ปริปุณฺณมาห ุ
                              อ ฺสฺส  ธมฺม  ปน  หีนมาห ุ
                              เอวมปฺ  วิคฺคยฺห  วิวาทยนฺติ 
                              สก  สก  สมฺมติมาหุ  สจฺจ. 
           สมณพราหมณบางเหลากลาวธรรมของตนวาบริบูรณ,  แต 
กลาวธรรมของผูอ่ืนวาเลว ( บกพรอง ),  เขายอมทะเลาะวิวาทกัน 
แมดวยเหตุนี้  เพราะตางก็กลาวขอสมมติของตน ๆ วาเปนจริง. 
         ( พุทฺธ )   ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๑๑.                     ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๘๓.    
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         ๘๒.  สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน      สติปฏานโคจโร 
                 วิมุตฺติกุสุมส ฺฉนฺโน         ปรินิพฺพายสิฺสตฺยนาสโว. 
           ผูถึงพรอมดวยสัมมัปปธาน  มสีติปฏฐานเปนอารมณ  ดาดาษ 
ดวยดอกไมคือวิมุตติ  หาอาสวะมิได  จักปรินิพพาน. 
        ( เทวสภเถร )                                       ขุ.  เถร.  ๒๖/๒๘๒. 
 
         ๘๓.  สสุุข  วต  นิพฺพาน      สมมฺาสมฺพุทฺธเทสิต    
                 อโสก  วิรช  เขม           ยตฺถ  ทุกฺข  นริุชฺฌติ. 
           พระนิพพานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว  ไมมีโศก 
ปราศจากธุลี  เกษม  เปนที่ดับทุกข  เปนสุขดีหนอ. 
         ( หาริตเถร )                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๙. 
 
         ๘๔.  โสรจฺจ  อวหิสึา  จ         ปาทา  นาคสฺส  เต  ทุเว 
                 สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ     จรณา  นาคสสฺ  เต  ปเร. 
           โสรัจจะและอวิหิงสานั้น  เปนชางเทาหลัง  สติและสัมปชัญญะ 
นั้น  เปนชางเทาหนา. 
       ( อุทายีเถร )                                             ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๖๘.  
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         ๘๕.  หีน  ธมมฺ  น  เสเวยฺย     ปมาเทน  น  สวเส 
                 มจิฺฉาทิฏ ึ  น  เสเวยฺย     น  สิยา  โลกวฑฺฒโน. 
           ไมควรเสพธรรมทีเ่ลว  ไมควรอยูกับความประมาท  ไมควร 
เสพมิจฉาทิฏฐิ  ไมควรเปนคนรกโลก. 
        ( พุทฺธ )                                                  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๗. 
 
         ๘๖.  หเีนน  พฺรหมฺจริเยน     ขตฺติเย  อุปปชฺชติ 
                 มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺต     อุตฺตเมน  วิสุชฌฺติ. 
           บุคคลยอมเขาถึงความเปนกษัตริย  ดวยพรหมจรรยอยางเลว, 
ถึงความเปนเทวดา  ดวยพรหมจรรยอยางกลาง,  ยอมบริสุทธิ์  ดวย 
พรหมจรรยอยางสูง. 
         ( พุทฺธ )                                             ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๙๙. 
 
                   ๙.  ปกริณกวรรค  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด 
         ๘๗.  อจินฺติตมฺป  ภวติ         จินติฺตมฺป  วินสสฺติ 
                 น  ห ิ จินฺตามยา  โภคา  อตฺิถิยา  ปุริสสฺส  วา. 
           สิ่งท่ีไมไดคิดไว  ยอมมีได.  สิ่งที่คิดไว  ก็เสียหายได,  โภคะ 
ของสตรีหรือบุรุษท่ีสําเร็จไดดวยนึกเอาไมมีเลย. 
        ( มหาชนกโพธิสตฺต )                           ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๗.  
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         ๘๘.  อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ     เวทน  นาภนินฺทโต 
                 เอวสตสฺส  จรโต                  วิ ฺาณ  อปุรุชฺฌติ. 
           บุคคลไมเพลินเวทนา  ทั้งภายในทั้งภายนอก  มีสติดําเนินอยู 
อยางนี้  วิญญาณยอมดับ. 
        ( พุทฺธ )    ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๔๗.                         ขุ.  จู.  ๓๐/๒๑๘. 
 
                      ๘๙.  อชฺฌตฺตเมว  อุปสเม 
                              นา ฺโต  ภิกฺข ุ สนฺติเมเสยฺย 
                              อชฺฌตฺต  อุปสนฺตสฺส 
                              นตฺถิ  อตฺต  กุโต  นริตฺต  วา. 
           ภิกษุพึงสงบกิเลสและบาปธรรมท่ีเปนภายในเสีย,  ไมพึงแสวง 
หาความสงบจากท่ีอ่ืน,  เมื่อระงับภายในไดแลว  สิ่งท่ีจะพึงยึดถือใหม 
ยอมไมมี  สิง่ท่ียึดถือไวจําจะสละจะมีแตไหน. 
        ( พุทฺธ )    ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๔.               ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๒๕,๔๒๖. 
 
         ๙๐.  อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา  กามา  นตฺถิ  กามา  ปร  ทุกฺข. 
                 เย  กาเม  ปฏิเสวนฺติ           นิรยนฺเต  อปุปชฺชเร. 
           กามท้ังหลายมีความยินดีนอย  มีทุกขมาก  ทุกขอันยิ่งกวากาม 
ไมมี  ผูใดสองเสพกาม  ผูนั้นยอมเขาถึงนรก. 
        ( โพธิสตฺต )                                  ขุ.  ชา  เอกาทสก.  ๒๗/๓๑๕.  
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         ๙๑.  อพฺยาปชฺโฌ  สิยา  เอว    สจฺจวาที  จ  มาณโว 
                 อสฺมา  โลกา  ปร  โลก     เอว  เปจฺจ  น  โสจติ. 
           พึงเปนคนไมเบียดเบียน  ( ผูอ่ืน )  และกลาวคําสัตยอยางนี้  ละ 
ไปจากโลกน้ีไปสูโลกอ่ืนแลว ยอมไมเศราโศก. 
         ( พุทฺธ )                                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๓๒. 
 
                       ๙๒.  อลโส  คิห ี กามโภคี  น  สาธ ุ
                               อส ฺโต  ปพฺพชิโต  น  สาธ ุ
                               ราชา  น  สาธุ  อนสิมฺมการ ี
                               โย  ปฺฑิโต  โกธโน  ต  น  สาธุ. 
           คฤหัสถผูบริโภคกามเปนผูเกียจคราน  ไมดี,  บรรพชิตไม 
สํารวม  ก็ไมดี  พระราชาไมทรงใครครวญกอนแลวทํา ไมดี. 
บัณฑิตมักโกรธ  ก็ไมดี. 
         ( โพธิสตฺต )                                    ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๔๖. 
 
         ๙๓.  อสาเร  สารมติโน           สาเร  จาสารทสฺสิโน 
                 เต  สาร  นาธิคจฺฉนฺติ     มีจฉฺาสงฺกปฺปโคจรา. 
           ผูเขาใจส่ิงท่ีไมเปนสาระวาเปนสาระ  และเห็นสิ่งท่ีเปนสาระวา 
ไมเปนสาระ  เขามีความดําริผิดเปนโคจร  จึงไมประสบสิ่งท่ีเปนสาระ. 
        ( พุทฺธ )                                                    ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๖.  
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         ๙๔.  อตีต  นานุโสจนฺติ              นปฺปชปฺปนฺติ  นาคต 
                 ปจฺจุปฺปนฺเนน  ยาเปนฺติ     เตน  วณฺโณ  ปสีทติ. 
           บุคคลไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  ไมใฝหาสิ่งท่ียังมาไมพึง, 
ยังชีวิตใหเปนไปดวยส่ิงที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา  เพราะเหตุนั้น  ผิวพรรณ 
ยอมผองใส. 
              ( พุทฺธ )                                             ส.  ส.  ๑๕/๗. 
 
         ๙๕.  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส       ลหหจุิตฺตสฺส  ทุพฺภิโน 
                 นจิฺจ  อทฺธุวสีลสฺส      สขุภาโว  น  วิชชฺติ. 
           เมื่อมีจิตใจไมหนักแนน  เปนคนใจเบา  มักประทุษรายมิตร 
มีความประพฤติกลับกลอกเปนนิตย  ยอมไมมีความสุข. 
              ( สิงฺคิลโพธิสตฺต )                ขุ.  ชา.  จตุกกฺ.  ๒๗/๑๔๒. 
 
         ๙๖.  อตฺิถีธุตฺโต  สุราธุตฺโต     อกขฺธุตฺโต  จ  โย  นโร 
                 ลทฺธ  ลทฺธ  วนิาเสติ       ต  ปราภวโต  มุข. 
           คนใดเปนนักเลงหญิง  นักเลงสุรา  และนักเลงการพนัน 
ยอมลางผลาญทรัพยที่ตนไดแลว ๆ.  ขอน้ันเปนเหตุแหงผูฉิบหาย. 
              ( พุทฺธ )                                     ส.ุ  ขุ.  ๒๕/๓๔๗.  
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         ๙๗.  อตฺิถี  มล  พฺรหฺมจริยสฺส    เอตฺถาย  สชชฺเต  ปชา 
                 ตโป  จ  พฺรหมฺจริย ฺจ       ต  สินานมโนทก. 
           หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย  ประชาชนน้ีของอยูในหญิงน้ี 
ตบะและพรหมจรรยเปนเครื่องอาบ  ไมใชน้ํา. 
              ( พุทฺธ )                                       ส.  ส.  ๑๕/๕๒. 
 
                      ๙๘.  อุปนียติ  ชีวิตมปฺปมายุ 
                               ชรูปนีตสฺส  น  สนฺติ  ตาณา 
                               เอต  ภย  มรเณ  เปกฺขมาโน 
                               โลกามิส  ปชเห  สนฺติเปกฺโข. 
           ชีวิตคืออายุอันนอยนี้  ถูกชรานําเขาไป  เมื่อสัตวถูกชรานํา 
เขาไปแลว  ยอมไมมีเครื่องตานทาน  ผูเล็งเห็นภัยในมรณะนั้น  มุง 
ความสงบ  พึงละโลกามิสเสีย. 
               ( พุทฺธ )                                      ส.  ส.  ๑๕/๗๗. 
 
         ๙๙.  อุปสนฺโต  อุปรโต     มนฺตภาณี  อนุทฺธโต 
                 ธนุาติ  ปาปเก  ธมฺเม     ทุมปตฺตว  มาลุโต. 
           ผูสงบ  เวนบาป  ฉลาดพูด  ไมฟุงซาน  ยอมขจัดบาปธรรม 
เสียได  เหมือนลมกําจัดใบไมฉะน้ัน. 
               ( มหาโกฏ ิตเถร )                   ขุ.  เถร.  ๒๖/๒๖๐.  
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        ๑๐๐.  เอว ฺเจ  สตฺตา  ชาเนยฺยุ    ทุกฺขาย  ชาติสมฺภโว 
                  น  ปาโณ  ปาณิน  ห ฺเ   ปาณฆาตี  หิ  โสจติ. 
           ถาสัตวพึงรูอยางนี้  ' ชาติสมภพนี้เปนทุกข '  สัตวก็ไมควร 
ฆาสัตว  เพราะผูฆาสัตวยอมเศราโศก. 
             ( รุกขฺเทวตาโพธิสตฺต )             ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๖. 
 
        ๑๐๑.  กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย     มนสานาวิโล  สิยา 
                  กสุโล  สพฺพธมฺมาน     สโต  ภิกฺข ุ ปรพฺิพเช. 
           ภิกษุไมควรติดในกามทั้งหลาย  ควรมีใจไมขุนมัว ควรเปน 
ผูฉลาดในธรรมทั้งปวง  ควรมีสติอยูทุกอิริยาบถ. 
             ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๓๑.            ขุ.  จู.  ๓๐/๒๖. 
 
        ๑๐๒.  ตานิ  เอตานิ  ทิฏานิ      ภวเนตฺติ  สมูหตา 
                  อจฺุฉินฺน  มูล  ทุกฺขสฺส       นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว. 
           เห็นอริยสัจแลว  ถอนตัณหาผูนําไปสูภพไดแลว  ตัดมูลรก 
แหงทุกขขาดแลว  ยอมไมมีภพอีกตอไป. 
             ( พุทฺธ )                                   ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๐๗.  
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        ๑๐๓.  ทาเนน  สมจริยาย       สยเมน  ทเมน  จ 
                   ย  กตฺวา  สุขโิต  โหติ   น  จ  ปจฺฉานุตปฺปติ. 
           คนทํากรรมใดดวยทาน  ดวยความประพฤติสม่ําเสมอ  ดวย 
ความสํารวม  และดวยการฝกตน  ยอมมีความสุข  เพราะกรรมนั้น 
ยอมไมตามเผาผลาญในภายหลัง. 
               ( โพธิสตฺต )                  ขุ.  ชา.  ปกิณฺณก.  ๒๗/๓๙๘. 
 
        ๑๐๔.  นิทฺทาสีลี  สภาสีลี         อนุฏาตา  จ  โย  นโร 
                   อลโส  โกธป ฺาโณ     ต  ปราภวโต  มุข. 
           คนใดมักหลับ  มักคุย  และไมขยัน  เกียจคราน  มีความมุทะลุ 
ขอน้ันเปนเหตุของผูฉิบหาย. 
               ( พุทฺธ )                                     ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๔๖. 
 
        ๑๐๕.  ธโช  รถสฺส  ป ฺาณ         ธูโม  ป ฺาณมคฺคิโน 
                  ราชา  รฏสฺส  ป ฺาณ     ภตฺตา  ป ฺาณมิตฺถิยา. 
           ธงเปนเครื่องปรากฏของรถ  ควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ 
พระราชาเปนเครื่องปรากฏของแวนแควน  สามีเปนเครื่องปรากฏ 
ของสตรี. 
               ( พุทฺธ )                                ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๓๘๖. 
                 



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 37 

        ๑๐๖.  ธมฺมาราโม  ธมฺมรโต     ธมฺม  อนุวิจินตฺย 
                  ธมฺม  อนุสฺสร  ภิกฺข ุ     สทฺธมฺมา  น  ปริหายติ. 
           ภิกษุรืน่รมยยินดีในธรรม ใครครวญธรรม  และระลึกถงึธรรม 
อยูเนือง ๆ ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม. 
            ( พุทฺธ )                                         ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕. 
 
        ๑๐๗.  ปตฺถิ โลเก  รโห  นาม     ปาปกมฺม  ปกุพฺพโต 
                   ปสฺสนฺติ  วนภูตานิ        ต  พาโล  ม ฺเต  รโห. 
           ชื่อวาท่ีลับของผูทําความชั่วไมมีอยูในโลก,  คนทั้งหลายเห็นเปน 
ปา  แตคนเขลาสําคัญที่นั้นวาเปนที่ลับ. 
             ( โพธิสตฺต )                           ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๑. 
 
                     ๑๐๘.  น  สานกามสฺส  ทโม  อิธตฺถิ 
                                น  โมนมตฺถิ  อสมาหิตสฺส 
                                เอโก  อร ฺเ  วิหรมฺปมตฺโต 
                                น  มจฺจุเธยฺยสฺส  ตเรยฺย  ปาร. 
           ในโลกน้ี  ผูที่ชอบถือตัว  ยอมไมมีการฝกตน,  ตนมีใจไม 
มั่นคง  ยอมไมมีความรู,  ผูประมาทแมอยูในปาคนเดียว  ก็ขามฝง 
แหงแดนมฤตยูไมได. 
                 ( เทวตา )                                    ส.  ส.  ๑๕/๖.  
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        ๑๐๙.  น  ปเรส  วิโลมานิ           น  ปเรส  กตากต 
                   อตฺตโน  ว  อเวกฺเขยฺย     กตานิ  อกตานิ  จ. 
           ไมควรฟงคํากาวราวของคนอ่ืน,  ไมควรมองดูการงาน 
ของคนอ่ืนที่เขาทําแลวยังไมไดทํา,  ควรพิจารณาดูแตการงานของ 
ตนท่ีตนทําแลวและยังไมไดทําเทาน้ัน. 
            ( พุทฺธ )                              ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๑. 
 
        ๑๑๐. ปมาท  ภยโต  ทิสฺวา     อปฺปมาท ฺจ  เขมโต 
                  ภาเวถฏงฺคิก  มคฺค     เอสา  พุทฺธานุสาสนี. 
           เห็นความประมาทเปนภัย  และเห็นความไมประมาทเปนความ 
ปลอดภัยแลว  พึงเจริญมรรคมีองค ๘  นี้เปนพุทธานุศาสนี. 
            ( พุทฺธ )                                 ขุ.  จริยา.  ๓๓/๕๙๕. 
 
        ๑๑๑.  ปยาน  อทสฺสน  ทุกขฺ     อปฺปยาน ฺจ  ทสฺสน 
                  ตสฺมา  ปย  น  กยิราถ     ปยาปาโย  หิ  ปาปโก. 
           การไมเห็นสิ่งท่ีรักเปนทุกข  และการเห็นสิ่งท่ีไมรักก็เปนทุกข 
เหตุนั้น  จึงไมควรทําอะไรใหเปนที่รัก  เพราะความพรากจากส่ิงท่ี 
รัก  เปนการทราม. 
            ( พุทฺธ )                                 ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๓.  
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        ๑๑๒.  มจฺจุนพฺภาหโต  โลโก       ปริกฺขิตฺโต  ชราย  จ 
                   ห ฺติ  นิจจฺมตฺตาโณ     ปตฺตหณฺโฑว  ตกฺกโร. 
           โลกถกูมฤตยูกําจัด  ถูกชราลอมไว  ไมมีผูตานทาน  ยอม 
เดือดรอนเปนนิตย  ดุจคนตองโทษตองทําตามอาชญาฉะนั้น. 
             ( สิริมณฺฑเถร )                            ขุ.  เถร. ๒๖/๓๓๕. 
 
                     ๑๑๓.  ย  ลภติ  น  เตน  ตุสฺสติ 
                                ย  ปตฺเถติ  ลทฺธ  หีเฬติ 
                                อิจฺฉา  ห ิ อนนฺตโคจรา 
                                วิคติจฺฉาน  นโม  กโรม  เส. 
           บุคคลไดสิ่งใด  ไมยินดีดวยส่ิงนั้น,  ปรารถนาสิ่งใด  ดหูม่ิน 
สิ่งท่ีไดแลวน้ัน,  เพราะความตองการไมมีที่สุด,  พวกเราจงทําความ 
นอบนอมผูปราศจากความตองการเถิด. 
              ( โพธิสตฺต )                             ขุ.  ชา.  ทกุ.  ๒๗/๙๔. 
 
        ๑๑๔.  ยถาหิ  องฺคสมฺภารา      โหติ  สทฺโท  รโถ  อิติ 
                   เอว  ขนฺเธสุ  สนฺเตสุ     โหติ  สตฺโตติ  สมมฺติ. 
           เหมือนอยางวา  เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา  เสียงวารถยอมมี 
ฉันใด  เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู  การสมมติวาสัตว  ยอมมี  ฉันนั้น. 
             ( วชิราภิกฺขุนี )   ส.  ส.  ๑๕/๑๙๘.  ขุ. มหา.  ๒๙/๕๓๖.  
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                     ๑๑๕.  ยถาป  มูเล  อนุปทฺทเว  ทฬฺเห 
                               ฉินฺโนป  รุกฺโข  ปุนเรว  รหูติ 
                               เอวมปฺ  ตณฺหานุสเย  อนูหเต 
                               นิพฺพตฺตติ  ทุกฺขมทิ  ปุนปฺปุน. 
           เมื่อรากยังมั่นคงไมมีอันตราย  ตนไมแมถูกตัดแลวยอมงอกได 
อีกฉันใด,  เมื่อตัณหานุสัยยังไมถูกกําจัดแลว  ทุกขนี้ยอมเกิดร่ําไป 
ฉันนั้น. 
            ( พุทฺธ )                                       ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๐. 
 
        ๑๑๖.  ยสฺส  ราโค  จ  โสโส  จ     อวิชฺชา  จ  วริาชิตา 
                  โส  อมิ  สมุททฺ  สคาห  สรกฺขส 
                  สอุมฺมิภย  สุทตฺิตร  อจฺจตริ. 
           ผูสํารอกราคะโทสะและอวิชชาไดแลว  ชื่อวาไดขามทะเลท่ี 
มีสัตวราย  มผูีราย  มีภัยจากคลื่น  อันขามไปไดยากนักนี้. 
              ( พุทฺธ )                                      ส.  สฬ.  ๑๘/๑๙๗. 
 
        ๑๑๗.  ยสฺมึ  กามา  น  วสนฺติ       ตณฺหา  ยสฺส  น  วิชฺชติ 
                   กถงฺกถา  จ  โย  ติณฺโณ     วิโมกฺโข  ตสฺส  นาปโร. 
           ผูใดไมมีกามอยู  ผูใดไมมีตัณหา  และผูใดขามความสงสัย 
ได,  ผูนั้นยอมมีความพน  ที่ไมแปรผันเปนอยางอ่ืนอีก. 
              ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๔๓.         ขุ.  จู.  ๓๐/๑๗๐.  
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        ๑๑๘.  โย  ทุกขฺมทฺทกฺขิ  ยโตนิทาน 
                   กาเมสุ  โส  ชนฺตุ  กถ  นเมยฺย 
                   อุปธึ  วิทิตฺวาน  สงฺโคติ  โลเก 
                   ตสฺเสว  ชนฺตุ  วินยาย  สิกเฺข. 
           ผูใดเปนทุกขวาเกิดเพราะกาม,  ผูนั้นจะพึงนอม ( จิต ) ไปใน 
กามไดอยางไร,  ผูรูจักอุปธิวาเปนเครื่องของในโลกแลว  พึงศึกษา 
เพ่ือกําจัดอุปธิเสีย. 
            ( พุทฺธ )                                    ส.  ส.  ๑๕/๑๗๐. 
 
        ๑๑๙.  โย  เว  ต  สหตี  ชมมฺี        ตณฺห  โลเก  ทุรจฺจย 
                   โสกา  ตมฺหา  ปปตนฺติ     อทุพินฺทุว  โปกฺขรา. 
           ผูใดครอบงําตัณหาลามก  อันลวงไดยากในโลก  ความโศก 
ทั้งหลายยอมตกไปจากผูนั้น  เหมือนหยาดนํ้าตกจากใบบัวฉะนั้น. 
            ( พุทฺธ )                                       ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๐. 
 
                   ๑๒๐.  รเสสุ  เคธ  อกร  อโลโล 
                              อน ฺโปสี  สปทานจารี 
                              กุเล  กเุล  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต 
                              เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
           ผูไมโลเล  ไมทําความติดในรส  ไมเลี้ยงผูอ่ืน  เที่ยว 
บิณฑบาตตามลําดับ  มีจิตไมติดในสกุล  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรด. 
            ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๓๗.          ขุ.  จู.  ๓๐/๔๐๖.  
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        ๑๒๑.  รตฺิตสฺส  มุนิโน  จรโต       กาเมสุ  อนเปกฺขิโน 
                   โอฆติณฺณสฺส  ปหยนฺติ     กาเมสุ  คธิตา  ปชา. 
           มุนีผูประพฤติตนเปนคนวาง  ไมเยื้อใยในกรม  ขามโอฆะ 
ได  ประชาชนผูยังติดในกามก็ชอบ. 
            ( พุทฺธ )                                  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๔. 
 
                     ๑๒๒.  วิทฺวา  จ  โย  เวทคู  นโร  อิธ 
                                ภวาภเว  สงฺคมมิ  วิสชฺช 
                                โส  วตีตณฺโห  อนโีฆ  นิราโส 
                                อตาริ  โส  ชาติชรนฺติ  พฺรมูิ. 
           ผูใดรูจบพระเวทในโลกน้ี  สละเครื่องของในภพนอยใหญได 
แลว,  ผูนั้นปราศจากตัณหา  ไมมีทุกข  ไมมีความทะเยอทะยาน,  เรา 
กลาววา  เขาขามชาติและชราได. 
             ( พุทฺธ )      ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๓๖.       ขุ.  จู.  ๓๐/๑๐๔,๑๐๗ 
 
        ๑๒๓.  วิเวก ฺเว  สิกฺเขถ           เอตทริยานมุตฺตม 
                   เตน  เสฏโ  น  ม ฺเถ    ส  เว  นิพฺพานสนฺติเก. 
           พึงศึกษาวิเวก  ซึ่งเปนคุณอันสูงสุดของพระอริยะท้ังหลาย, ไม 
ถือตัววาเปนผูประเสริฐเพราะวิเวกน้ัน  ผูนั้นแล  ชื่อวาปฏิบัติใกลพระ 
นิพพาน. 
             ( พุทฺธ )      ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๔.        ขุ.  มหา. ๒๙/๑๙๑.   
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        ๑๒๔.  สงฺเกยฺย  สงฺกิตพฺพานิ     รกฺเขยฺยานาคต  ภย 
                   อนาคตภยา  ธีโร              อุโภ  โลเก  อเวกฺขติ. 
           พึงระแวงภัยที่ควรระแวง  พึงระวังภัยที่ยังไมมาถึง  ผูฉลาด 
ยอมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวตออนาคต. 
               ( อสฺสตฺถเทวตา )               ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๖. 
 
                     ๑๒๕.  ส ฺ  ปริ ฺา  วิตเรยฺย  โอฆ 
                                ปริคฺคเหสุ  มุนิ  โนปลิตฺโต 
                                อพฺพูฬฺหสลฺโล  จรมปฺปมตฺโต 
                                นาสึสติ  โลกมมิ  ปร ฺจ. 
           กําหนดรูสัญญาแลวพึงขามโอฆะได  เปนมุนีไมติดในสิ่งท่ี 
หวงแหน  ถอนลูกศรแลวเที่ยวไป  ไมประมาท  ชื่อวาไมหวังโลกน้ี 
และโลกหนา. 
              ( พุทฺธ )      ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๘๖.          ขุ.  มหา.  ๒๙/๗๑. 
 
        ๑๒๖.  สนฺต  ตสฺส  มน  โหติ       สนฺตา  วาจา  จ  กมฺม  จ 
                   สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺส     อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน. 
           เมื่อพนเพราะรูชอบ  สงบคงที่แลว  ใจคอของเขาก็สงบ  คําพูด 
และการกระทําก็สงบ. 
              ( พุทฺธ )                                         ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘.  
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        ๑๒๗.  สพฺพปาปสฺส  อกรณ    กุสลสฺสูปสมปฺทา 
                   สจิตฺตปริโยทปน           เอต  พุทฺธานาสน. 
           การไมทําบาปท้ังปวง  การยังกุศลใหถึงพรอม  การทําจิตของ 
ตนใหผองแผว,  ๓ ขอน้ีเปนคําส่ังสอนของทานผูรูทั้งหลาย. 
              ( พุทฺธ )                                         ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
 
        ๑๒๘.  สาธุ  ธมฺมรุจ ี ราชา          สาธุ  ป ฺาณวา  นโร 
                   สาธุ  มิตฺตานมทฺทุพฺโภ     ปาปสฺสากรณ  สขุ. 
           พระราชาดี  ที่ทรงยินดีในธรรม,  คนดี  ที่มปีญญา,  เพ่ือดี 
ที่ไมประทุษรายมิตร,  สุข  อยูที่ไมทําบาป. 
              ( โพธิสตฺต )                    ขุ.  ชา.  ป ฺาส.  ๒๘/๒๐. 
 
                  ๑๐.  ปญญาวรรค  คือ  หมวดปญญา 
                     ๑๒๙.  อทฺธา  ห ิ ป ฺา  ว  สต  ปสตฺถา 
                                กนฺตา  สิร ี โภครตา  มนุสฺสา 
                                าณ ฺจ  พุทฺธานมตุลฺยรูป 
                                ป ฺ  น  อจฺเจติ  สิร ี กทาจิ. 
           สัตบุรุษสรรเสริญปญญาแนแท  คนทั้งหลายชอบทรัพยสมบัติ 
จึงใครไดสิริ  ( ยศ )  ก็ความรูของทานผูรูทั้งหลายชั่งไมได  ทรัพยจึง 
เกินกวาปญญาไปไมได  ไมวากาลไหน ๆ 
                 ( ปโหสธโพธสิตฺต )              ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๒๘.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 45 

                     ๑๓๐.  คมฺภรีป ฺห  มนสาภิจินฺตย 
                                นจฺจาหิต  กมมฺ  กโรติ  ลุทฺท 
                                กาเลคต  อตฺถปท  น  ริ ฺจติ 
                                ตถาวิธ  ป ฺาวนฺต  วทนฺติ. 
           ผูขบคิดปญหาอันลึกซึ้งดวยใจ  ไมทํากรรมชั่ว  อันไมเปน 
ประโยชนเกือ้กูลเลย,  ไมละทางแหงประโยชนทีม่าถึงตามเวลา, 
บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอยางนั้นวา  ผูมีปญญา. 
               ( สรภงฺคโพธิสตฺต )         ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๐. 
 
                     ๑๓๑.  ทาโส  ว  ป ฺสฺส  ยสสฺส ิ พาโล 
                                อตฺเถสุ  ชาเตสุ  ตถาวิเธสุ 
                                ย  ป ฺฑิโต  นิปุณ  สวิเธติ 
                                สมฺโมหมาปชฺชติ  ตตฺถ  พาโล. 
           คนเขลามียศศักด์ิ  ก็เปนทาสของคนมีปญญา,  เมื่อเรื่องราว 
ตาง ๆ  เกิดข้ึน  คนฉลาดจัดการขอใดไดแนบเนียน  คนเขลาถึง 
ความงมงายในขอน้ัน. 
               ( มโหสธโพธิสตฺต )             ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๒๘.  
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        ๑๓๒.  ป ฺวนฺต  ตถาวาทึ     สึเลสุ  สุสมาหิต 
                   เจโตสมถมนุยุตฺต           ต  เว  วิ ฺ ู  ปสสเร. 
           ผูรูยอมสรรเสริญคนมีปญญา  พูดจริง  ต้ังมั่นในศีล  ประกอบ 
ความสงบใจน้ันแล. 
             ( มหาสฺสปเถร )                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๑๑. 
 
        ๑๓๓.  ป ฺา  สุตวินิจฺฉินี       ป ฺา  กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี 
                   ป ฺาสหิโต  นโร  อิธ    อป  ทุกฺเขสุ  สุขานิ  วินฺทติ. 
           ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟงแลว ปญญาเปนเครื่องเพิ่มพูน 
เกียรติคุณและชื่อเสียง  คนผูประกอบดวยปญญาในโลกน้ี  แมในความ 
ทุกขก็หาความสุขได. 
             ( มหากปฺปนเถร )                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๐. 
 
        ๑๓๔.  ป ฺาย  ติตฺติน  เสฏฐ     น  โส  กาเมหิ  ตปฺปติ 
                   ป ฺาย  ติตฺต  ปุริส         ตณฺหา  น  กรุุเต  วส. 
           บรรดาความอ่ิมทั้งหลาย  ความอ่ิมดวยปญญาประเสริฐ,  ผูอ่ิม 
ดวยปญญานั้นยอมไมเดือดรอนดวยกาม,  ตัณหาทําผูอ่ิมดวยปญญาไว 
ในอํานาจไมได. 
             ( โพธิสตฺต )                  ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๒๙.  
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                     ๑๓๕.  ส  ป ฺวา  กามคเณ  อเวกฺขติ 
                                อนิจจฺโต  ทุกฺขโต  โรคโต  จ 
                                เอว  วิปสฺสี  ปชหาติ  ฉนฺท 
                                ทุกฺเขสุ  กาเมส ุ มหพฺภเยสุ. 
           ผูมีปญญาน้ัน  ยอมเล็งเห็นกามคุณเปนของไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  และเปนโค,  ผูเห็นอยางนี้  ยอมละความพอใจในกามอัน 
เปนทุกข  เปนภัยใหญได. 
             ( สรภงฺคโพธิสตฺต )          ขุ. ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๒. 
 
                    ๑๑.  ปุคคลวรรค  คือ  หมวดบุคคล 
        ๑๓๖.  อกฺโกธโน  อนปุนาหี      อมกฺข ี สุทฺธต  คโต 
                   สมฺปนฺนทิฏ ิ  เมธาวี     ต  ช ฺา  อริโย  อิติ. 
           ผูใดไมโกรธ  ไมผูกโกรธ  ไมลบหลู  ถึงความหมดจด  มีทิฏฐิ 
สมบูรณ  มีปญญา,  พึงรูวาผูนั้นเปนอริยะ. 
              ( สารีปุตฺตเถร )                          ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๒๔๑. 
 
        ๑๓๗.  อกฺโกธสฺส  กโุต  โกโธ      ทนฺตสฺส  สมชีวิโน 
                   สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺส     อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน. 
           ผูไมโกรธ  ฝกตนแลว  เปนอยูสม่ําเสมอ  หลุดพนเพราะรูชอบ 
สงบระงับ  คงท่ี  จะมีความโกรธมาแตไหน. 
               ( นฺหาตกมุนีเถร )                       ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๔.  
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        ๑๓๘.  อจฺฉิทฺทวุตฺตึ  เมธาว ึ     ป ฺาสีลสมาหิต 
                   เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว     โก  ต  นินฺทิตุมรหติ. 
           ใครควรจะติคนฉลาดประพฤติไมขาด  ต้ังมั่นดวยปญญาและศีล 
ประดุจแทงทองชมพูนุท. 
              ( พุทฺธ )                                         ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕. 
 
        ๑๓๙.  อนาคตปฺปชปฺปาย          อตีตสฺสานุโสจนา 
                   เอเตน  พาลา  สุสฺสนฺติ    นโฬว  หริโต  ลุโต. 
           คนเขลายอมซูบซีด  เพราะคํานึงถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง  เพราะ 
เศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  เหมือนตนออสดท่ีถูกตัด. 
               ( พุทฺธ )                                     ส.  ส.  ๑๕/๗. 
 
        ๑๔๐.  อนุทฺธโต  อจปโล           นิปโล  สวุตินฺทฺริโย 
                   กลฺยาณมิตฺโต  เมธาวี     ทุกฺขสฺสนฺตกโร  สิยา. 
           คนฉลาด ไมฟุงซาน  ไมคลอนแคลน  มีปญญา  สํารวมอินทรีย 
มีมิตรดี  พึงทําท่ีสุดทุกขได. 
            ( อ ฺาโกณฺฑ ฺเถร )          ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๖๖.  
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        ๑๔๑.  อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา  กามา  อิติ  วิ ฺาย  ปณฺฑิโต 
                   อป  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ           รตึ   โส    นาธิคจฺฉติ. 
           กามท้ังหลายมีความยินดีนอย  มีทุกขมาก,  บัณฑิตรูดังนี้แลว 
ไมใยดีในกามแมเปนทิพย. 
            ( พุทฺธ )                                             ขุ. ธ.  ๒๕/๔๐. 
 
        ๑๔๒.  อสฺสทฺโธ  อกต ฺ ู  จ      สนฺธิจฺเฉโท  จ  โย  นโร 
                   หตาวกาโส  วนฺตาโส        ส  เว  อุตฺตมโปริโส. 
           นรชนใด  ไมเชื่อ  ( ตามเขาวา )  รูจัดพระนิพพาน  อันอะไร ๆ 
ทําไมได  ตัดเง่ือนตอได  มีโอกาสอันขจัดแลว  และคายความหวัง 
แลว,  ผูนั้นแล  เปนบุรุษสูงสุด. 
          ( พุทฺธ )                                          ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘. 
 
        ๑๔๓.  อโยเค  ยุ ฺชมตฺตาน       โยคสฺมิ ฺจ  อโยชย 
                   อตฺถ  หิตฺวา  ปยคฺคาหี     ปเหตตฺตานุโยคิน. 
           ผูประกอบตนในสิ่งท่ีไมควรประกอบ  และไมประกอบตนในสิ่ง 
ควรประกอบ  ละประโยชนเสีย  ถือตามชอบใจ  ยอมกระหยิ่มตอ 
ผูประกอบตนเนือง ๆ. 
           ( พุทฺธ )                                            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๓.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 50 

                     ๑๔๔.  อสต ฺจ  สต ฺจ  ตฺวา  ธมมฺ 
                                อชฺฌตฺต  พหิทฺธา  จ  สพฺพโลเก 
                                เทวมนุสฺเสหิ  จ  ปูชิโต  โย 
                                โส  สงฺคชาลมติจฺจ  โส  มุน.ิ 
           ผูใดรูธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ  ทั้งภายใน  ทั้งภายนอก 
มีเทวดาและมนุษยบูชาในโลกท้ังปวง  ผูนั้นจึงลวงขายคือเครื่องของ 
ได  และเปนมุนี. 
         ( พุทฺธ )   ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๓๒.           ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๐๖. 
 
        ๑๔๕.  อากาเสว  ปท  นตฺถิ         สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร 
                   สงฺขารา  สสสฺตา  นตฺถิ     นตฺถิ  พุทฺธานมิ ฺชิต. 
           สมณะภายนอกไมมี,  สังขารเท่ียงไมมี,  ความหว่ัน 
ไหวของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี, เหมือนรอยเทาไมมีใน 
อากาศ. 
           ( พุทฺธ )                                ขุ. ธ.  ๒๕/๔๙. 
 
        ๑๔๖.  อฏุานวโต  สตีมโต             สุจิกมฺมสฺส  นิสมมฺการิโน 
                   ส ฺตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน     อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฺฒติ. 
           เกียรติยศยอมเจริญแกผูขยัน  มีสติ  มีการงานสะอาด ใครครวญ 
แลวจึงทํา  สํารวมแลว  เปนอยูโดยธรรม  และไมประมาท. 
          ( พุทฺธ )                                        ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  
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        ๑๔๗.  อุตฺตม  ธมมฺต  ปตฺโต        สพฺพโลเก  อนตฺถิโก 
                   อาทิตฺตาว  ฆรา  มุตฺโต     มรณสมฺึ  น  โสจติ. 
           ผูบรรลุธรรมอยางสุงสุด  ไมมีความตองการในโลกท้ังปวง  ยอม 
ไมเศราโศกในเพราะความตาย  เหมือนพนจากเรือนถูกไฟไหม. 
           ( ปาราสริยเถร )                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๐. 
 
        ๑๔๘.  อุยฺยุ ฺชนติ  สตีมนฺโต     น  นิเกเต  รมนฺติ  เต 
                   หสาว  ปลฺลล  หิตฺวา       โอกโมก  ชหนฺติ  เต. 
           ผูมีสติยอมหลีกออก  ทานไมยินดีในที่อยู  ทานยอมละท่ีอยูได 
ดุจหงสละเปอกตมไปฉะน้ัน. 
         ( พุทฺธ )                                         ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๗. 
 
        ๑๔๘.  กายมุนึ  วาจามุนึ           เจโตมุนิมนาสว 
                   มุนึ  โมเนยฺยสมฺปนฺน     อาหุ  สพฺพปหายิน. 
           บัณฑิตทั้งหลายกลาวถึงผูนิ่งทางกาย  นิ่งทางวาจา  นิ่งทางใจ 
ไมมีอาสวะ  ถึงพรอมดวยปญญา  ผูละสิ่งท้ังปวงได  วาเปนมุนี. 
           ( พุทฺธ )                                       องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๕๒.  
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        ๑๕๐.  กายสุจึ  วาจาสุจึ           เจโตสุจิมนาสว 
                   สุจึ  โสเจยฺยสมฺปนฺน    อาหุ  นินหฺาตปาปก. 
           บัณฑิตกลาวถึงผูมีกายสะอาด  มีวาจาสะอาด  มีใจสะอาด  ไมม ี
อาสวะ  ถึงพรอมดวยความสะอาด  ลางบาปแลว  วาเปนผูสะอาด. 
          ( พุทฺธ )                                         องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๕๒. 
 
        ๑๕๑.  โกธโน  อุปนาหี  จ       ปาปมกฺขี  จ  โย  นโร 
                   วิปนฺนทิฏ ิ  มายาวี     ต  ช ฺา  วสฺล  อิติ. 
           ผูใดมักโกรธ  ผูกโกรธไว  ลบหลูเขาดวยความชั่ว  มีความเห็น 
วิบัติ  มีมายา  พึงรูวาคนน้ัน  เปนคนเลว. 
          ( พุทฺธ )                                       ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๔๙. 
 
        ๑๕๒.  ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  เวสฺสา  สุทฺทา  จณฺฑาลปุกฺกุสา 
                   สพฺเพว  โสรตา  ทนฺตา  สพฺเพว  ปรินพฺิพุตา. 
           กษัตรยิ  พราหมณ  แพศย  ศูทร  จัณฑาล  และคนงาน 
ชั้นตํ่าท้ังปวง  สงบเสง่ียมแลว  ฝกตนแลว  ก็ปรนิิพพานเหมือนกัน 
หมด. 
          ( พฺราหฺมณ  อุทฺทาลก )           ขุ.  ชา.  ปกิณฺณก.  ๒๗/๓๗๖.  
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        ๑๕๓.  โจร  หรนฺต  วาเรนฺติ     หรนฺโต  สมโณ  ปโย 
                   สมณ  ปุนปฺปุนายนฺต     อภินนฺทนฺติ  ปณฺฑิตา. 
           บัณฑิตขัดขวางโจรผูนําของไป,  สวนสมณะนําไป  ยอมเปน 
ที่รัก,  บัณฑิตยอมยินดีตอนรับสมณะผูมาบอย ๆ. 
        ( พุทฺธ )                                                    ส.  ส.  ๒๕/๖๐. 
 
        ๑๕๔.  ชย  เวร  ปสวติ          ทุกขฺ  เสติ  ปราชิโต 
                   อุปสนฺโต  สุข  เสติ     หตฺิวา  ชยปราชย. 
           ผูชนะยอมกอเวร  ผูแพยอมนอนเปนทุกข  คนละความชนะ 
และความแพไดแลว  สงบใจได  ยอมนอนเปนสุข. 
         ( พุทฺธ )                                              ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒. 
 
        ๑๕๕.  ตสฺมา  สต ฺจ  อสต ฺจ   นานา  โหติ  อิโต  คติ 
                   อสนฺโต  นิรย  ยนฺติ          สนฺโต  สคคฺปรายนา. 
           ( เพราะธรรมของสัตบุรุษยากท่ีอสัตบุรุษจะประพฤติตาม )  คติ 
ที่ไปจากโลกน้ีของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงตางกัน,  คืออสัตบุรุษไป 
นรก,  สัตบุรุษไปสวรรค. 
         ( พุทฺธ )                                      ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๔๓๕.  
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                     ๑๕๖.  ตสมฺา  ห ิ ธีโร  อธิุปฏ ิตาสติ 
                                กาเม  จ  ปาเป  จ  อเสวมาโน 
                                สหาป  ทุกฺเขน  ชเหยฺย  กาเม 
                                ปฏิโสตคามีติ  ตมาหุ  ปุคฺคล. 
           เพราะนักปราชญมีสติต้ังม่ันในธรรมวินัยนี้  ไมเสพกามและ 
บาป  พึงละกามพรอมท้ังทุกขได  ทานจึงกลาวบุคคลน้ันวา  ผูไปทวน 
กระแส. 
        ( พุทฺธ )                                         องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๗. 
 
        ๑๕๗.  ทุทฺทท  ททมานาน        ทุกฺกร  กมมฺกุพฺพต 
                   อสนฺโต  นานุกุพฺพนฺติ     สตฺ  ธมฺโม  ทุรนฺวโย. 
           เมื่อสัตบุรุษใหสิ่งท่ีใหยาก  ทํากรรมท่ีทําไดยาก,  อสัตบุรุษ 
ยอมทําตามไมได  เพราะธรรมของสัตบุรุษยากท่ีอสัตบุรุษจะประพฤติ 
ตาม. 
        ( โพธิสตฺต )                             ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๖๓. 
 
        ๑๕๘.  น  ชจฺจา  วสโล  โหติ     น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ 
                   กมฺมุนา  วสโล  โหติ       กมฺมุนา  โหติ  พฺรมหมฺโณ. 
           บุคคลเปนคนเลวเพราะชาติก็หาไม  เปนผูประเสริฐเพราะชาติก็หา 
ไม  ( แต )  เปนคนเลวเพราะการกระทํา  เปนผูประเสริฐก็เพราะการกระทํา. 
           ( พุทฺธ )                                              ขุ.  ส.ุ ๒๕/๓๕๒.  
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        ๑๕๙.  นิฏ  คโต  อสนฺตาสี    วตีตณฺโห  อนงฺคโณ 
                   อจฺฉินฺทิ  ภวสลฺลานิ     อนฺติโมย  สมสฺุสโย. 
           บุคคลถึงความสําเร็จแลว  ( พราะอรหัตผล )  ไมสะดุง  ปราศจาก 
ตัณหา ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน  ตัดลกูศรอันจะนําไปสูภพไดแลว 
รางกายนี้จึงชื่อวา  มีในทีสุ่ด. 
         ( พุทฺธ )                                           ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓. 
 
                     ๑๖๐.  นิลฺโลลุโป  นิกฺกุโห  นิปฺปปาโส 
                                นมิฺมกฺโข  นิทฺธนตฺกสาวโมโห 
                                นิราสโส  สพฺพโลเก  ภวิตฺวา 
                                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
           ผูไมละโมภ  ไมอําพราง  ไมกระหาย  ไมลบหลู  ขจัดโมหะ 
ดุจนํ้าฝาดแลว  ไมมีความมุงหวัง  ครอบงําโลกทั้งหมด  ควรเท่ียวไป 
ผูเดียวเหมือนนอแรด. 
           ( พุทฺธ )    ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๓๖.               ขุ.  จู.  ๓๐/๓๗๙. 
 
                     ๑๖๑.  ปาป  น  กยิรา  วจสา  มนสา 
                               กาเยน  วา  กิ ฺจน  สพฺพโลเก 
                               กาเม  ปหาย  สติมา  สมฺปชาโน 
                               ทุกฺข  น  เสเวถ  อนตฺถส ฺหิต. 
           บุคคลไมควรทําบาปซึ่งเปนเครื่องกังวลในโลกทั้งปวง  ดวย 
กาย  วาจา  หรือดวยใจ  มีสติสัมปชัญญะ  ละกามท้ังหลายไดแลว 
ไมควรเสพทุกขอันประกอบดวยส่ิงที่ไรประโยชน. 
           ( จุลฺลโกกนทา  ปชฺชุนฺนธีตา )               ส.  ส.  ๑๕/๔๒.  
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        ๑๖๒.  มทนิมฺมทน  โสกนุท      สสารปริโมจน 
                   สพฺพทุกฺขกฺขย  มคฺค      สกฺกจฺจ  ปฏปิชฺชถ. 
           ทานท้ังหลายจงดําเนินตามทางที่สรางความเมา  บรรเทาความ 
โศก  เปลื้องสงสาร  เปนที่สิ้นทุกขทั้งปวง  โดยความเคารพ. 
           ( พุทฺธ )                                      ขุ.  พุ.  ๓๓/๔๑๕. 
 
                     ๑๖๓.  มาน  ปหาย  สุสมาหิตตฺโต 
                                สุเจตโส  สพฺพธิ  วิปฺปมุตฺโต 
                                เอโก  อร ฺเ  วิหร  อปฺปมตฺโต 
                                ส  มจฺจุเธยฺยสฺส  ตเรยฺย  ปาร. 
           ผูใดละมานะ  มีตนต้ังม่ันดีแลว  มีใจดี  หลดุพนในที่ทั้งปวง 
อยูในปาคนเดียว  เปนผูไมประมาท,  ผูนั้นพึงขามฝงแหงแดน 
มฤตยู. 
          ( พุทฺธ )                                  สส.  ส.  ๒๕/๖. 
 
        ๑๖๔.  โมสวชฺเช  น  นิยฺเยถ     รูเป  เสฺนห  น  กุพฺพเย 
                   มาน ฺจ  ปรชิาเชยฺย      สาหสา  วิรโต  จเร. 
           บุคคลไมควรนิยมการกลาวคําเท็จ  ไมควรทําความเสนหาใน 
รูปโฉม  ควรกําหนดรูมานะ  และประพฤติงดเวนจากความผลุนผลัน. 
          ( พุทฺธ )     ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๑๘.         ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๑๗.  
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        ๑๖๕.  มาเนน  ว ฺจิตา  เส     สงฺขาเรสุ  สงฺกิลิสฺสมานา  เส 
                   ลาภาลาเภน  มถิตา     สมาธึ   นาธิคจฺฉนฺติ. 
           ผูถูกมานะหลอกลวง  เศราหมองอยูในสังขาร  ถูกลาภและ 
ความเสื่อมลาภย่ํายี  ยอมไมลุถึงสมาธิ. 
            ( เสตุจฺฉเถร )                            ขุ.  เถร.  ๒๖/๒๘๓. 
 
        ๑๖๖.  ยมฺหิ  สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ     อหึสา  ส ฺโม  ทโม 
                   ส  เว  วนฺตมโล  ธีโร         โส  เถโรติ  ปวุจฺจติ. 
           ผูใดมีความสัตย  มีธรรม  มีความไมเบียนดเบียน  มีความ 
สํารวม  และมีความขมใจ  ผูนั้นแล  ชือ่วา  ผูมีปญญา  หมด 
มลทิน  เขาเรียกทานวา  เถระ.  
          ( พุทฺธ )                                       ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๐. 
 
                     ๑๖๗.  ยทา  ทุกฺข  ชรามรณนฺติ  ปณฺฑโิต 
                                อวิททฺสู  ยตฺถ  สติา  ปุถุชฺชนา 
                                ทุกขฺ  ปริ ฺาย  สโต  ว  ฌายติ 
                                ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ. 
           เมื่อใด  บัณฑิตรูวา  ชราและมรณะเปนทุกข  กําหนดรูทุกขซึ่ง 
เปนที่อาศัยแหงปุถุชน  มสีติเพงพินิจอยู  เม่ือน้ัน  ยอมไมประสบ 
ความยินดีที่ยิ่งกวานั้น. 
            ( ภูตเถร )                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๔๔.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 58 

        ๑๖๘.  ยสฺส  ราโค  จ  โทโส  จ   มาโน  มกฺโข  จ  ปาติโต 
                   สาสโปริว  อารคฺคา        ตมห  พฺรูม ิพฺราหฺมณ. 
           ผูใดทํา  ราคะ  โทสะ  มานะ  และมักขะ  ใหตกไป 
เหมือนทําใหเมล็ดผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลม,  เราเรียกผูนั้นวา 
พราหมณ. 
         ( พุทฺธ )                                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๙. 
 
        ๑๖๙.  ยสฺสาลยา  น  วิชฺชนฺต     อ ฺาย  อกถงฺกถี 
                   อมโตคธ  อนุปฺปตฺต        ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
           ผูใดไมมีความอาลัย  รูแลวหาความสงสัยมิได  เราเรียกผูหยั่ง 
ลงสูอมตะ  บรรลุประโยชนแลวน้ันวาเปนพราหมณ. 
         ( พุทฺธ )                                             ขุ.  ธ.  ๒๕/๗๐. 
 
                     ๑๗๐.  เย  เกจิ  กาเมส ุ อส ฺตา  ชนา 
                                อวีตราคา  อิธ  กามโภคิโน 
                                ปุนปฺปุน  ชาติชรปูคา  หิ  เต. 
                                ตณฺหาธิปนฺนา  อนุโสตคามิโน. 
           คนบางพวกเหลาใด  ไมสํารวมในกาม  ยังไมปราศจากราคะ 
เปนผูบริโภคกามในโลกนี้,  คนเหลาน้ันถูกตัณหาครอบงํา  ลอยไปตาม 
กระแส  ( ตัณหา )  ตองเปนผูเขาถึงชาติชราร่ําไป. 
        ( พุทฺธ )                                         องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๗.  
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        ๑๗๑.  เย  จ  โข  พาลา  ทุมฺเมธา  ทุกมมฺนฺตี  โมหปารุตา 
                   ตาทิสา  ตตฺถ  รชฺชนฺติ      มารกฺขิตฺตสฺมิ  พนฺธเน. 
           คนเหลาใดเขลา  มีปญญาทราม  มีความคิดเลว  ถูกความหลง 
ปกคลุม,  คนเชนนั้น  ยอมติดเครื่องผูกอันมารทอดไวนั้น. 
         ( นนฺทกเถร )                                    ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๒. 
 
        ๑๗๒.  เย  จ  สีเลน  สมฺปนฺนา    ป ฺายูปสเม  รตา 
                   อารกา  วิรตา  ธีรา           น  โหนฺติ  ปรปตฺติยา. 
           ผูมีปญญาเหลาใด  ประกอบดวยศีล  ยินดีในความสงบดวยปญญา 
ผูมีปญญาเหลาน้ัน  เวนไกลจากความชั่วแลว  ไมตองเชื่อผูอ่ืน. 
         ( โพธิสตฺต )                                ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๔๓. 
 
        ๑๗๓.  เย  ฌานปสุตา  ธีรา        เนกฺขมมฺูปสเม  รตา 
                   เทวาป  เตส  ปหยนฺติ     สมฺพุทฺธาน  สตีมต. 
           ผูมีปญญาเหลาใด  ขวนขวายในฌาน  ยินดใีนความสงบอันเกิด 
จากเนกขัมมะ  เทวดาทั้งหลายก็พอใจตอผูมีปญญา  ผูรูดีแลว  มสีติ 
เหลาน้ัน. 
         ( พุทฺธ )                                                    ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๙. 
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        ๑๗๔.  เสย  ราโค  จ  โทโส  จ    อวิชฺชา  จ  วิราชิตา 
                   ตาที  ตตฺถ  น  รชชฺนฺติ   ฉินฺนสุตฺตา  อพนฺธนา. 
           ราคะ  โทสะ  และอวิชชา  อันผูใดหลุดพนแลว,  ผูนั้น  เปนผูคงท่ี 
มีสายลามขาดแลว ไมมีเครื่องผูก  ยอมไมติดในที่นั้น. 
          ( นนฺทเถร )                             ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๒. 
 
        ๑๗๕.  โย  จ  คุตฺเตน  จิตฺเตน      สุณาติ  ชินสาสน 
                   เขเปตฺวา  อาสเว  สพฺเพ    สจฺฉิกตฺวา  อกุปฺปต 
                   ปปฺปุยฺย  ปรม  สนฺตึ         ปรินิพฺพาติ  อนาสโว. 
           ผูใดมีจิตคุมครองแลว  ฟงคําสอนของพระชินเจา  ผูนั้นชื่อวา 
ใหอาสวะทั้งปวงส้ินไป  ทําใหแจงซ่ึงอกุปปธรรม,  บรรลุความสงบ 
อยางยิ่ง  ไมมีอาสวะ  ยอมดับสนิท. 
         ( ยสทตฺตเถร )                           ขุ.  เถร. ๒๖/๓๒๓. 
 
                     ๑๗๖.  โย  เตสุ  คุตฺโต  วิทิตินฺทฺริโย  จเร 
                                ธมฺเม   ิโต  อชฺชวมทฺทเว  รโต 
                                สงฺคาติโค  สพฺพทุกฺขปฺปหีโน 
                                น  ลมิฺปตี  ทิฏสุเตสุ  ธีโร. 
           ผูใด  ระมัดระวังอินทรียเหลานั้น  รูจักอินทรีย ๖ ต้ังอยูในธรรม 
ยินดีในความซื่อตรงและความออนโยน  ลวงกิเลสเครื่องของเสียได 
ละทุกขไดทั้งหมดเท่ียวไป,  ผูนั้น  เปนธีรชน  ยอมไมติดในสิ่งที่เห็น 
แลวและไดฟงแลว. 
         ( พุทฺธ )                                          ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๗๔.  
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        ๑๗๗.  โรสโก  กทรโิย  จ      ปาปจฺโฉ  มจฺฉรี  สโ 
                   อหิริโก  อฺนตฺตปฺป     ต  ช ฺา  วสฺโล  อิติ. 
           ผูใดเปนคนขัดเคือง  เหนียวแนน  ปรารถนาลามก  ตระหนี่ 
โออวด  ไมละอาย  และไมเกรงกลัวบาป  พึงรูวา  ผูนั้นเปนคนเลว. 
          ( พุทฺธ )                                       ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๕๑. 
 
        ๑๗๘.  ลาภกมฺยา  น  สิกขฺติ     อลาเภ  จ  น  กุปฺปติ 
                   อวิรุทฺโธ  จ  ตณฺหาย     รเส  จ  นานุคิชฺฌติ. 
           บัณฑิตไมศึกษา  เพราะอยากไดลาภ,  ไมขุนเคือง  เพราะเส่ือม 
ลาภ, ไมยินดียินรายเพราะตัณหา  และไมติดในรส. 
          ( พุทฺธ )      ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๐๑.         ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๘๔. 
 
                     ๑๗๘.  สงฺขาย  โลกสฺม ิ ปโรปรานิ 
                                ยสฺสิ ฺชต  ขตฺถิ  กุหิ ฺจิ  โลเก 
                                สนฺโต  วิธูโม  อนโีฆ  นิราโส 
                                อตาริ  โส  ชาติชรนฺติ  พฺรมูิ. 
           ผูใดพิจารณาเห็นความยิ่งและหยอนในโลกแลว  ไมมีความ 
หว่ันไหวในอารมณไหน ๆ  ในโลก, เรากลาววา  ผูนั้นเปนผูสงบ 
ไมมีกิเลสดุจควันไฟ  ไมมีทุกข  ปราศจากตัณหา  ขามชาติชราได. 
           ( พุทฺธ )                                     องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๖๙.  
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        ๑๘๐.  สพฺพทา  เว  สุข  เสติ     พฺราหฺมโณ  ปรินิพฺพุโต 
                   โย  น  ลมิฺปติ  กาเมสุ      สติีภูโต  นิรูปธิ. 
           ผูใดเปนผูเยือกเย็น  ไมมีอุปธิ  ไมติดในกาม,  ผูนั้นเปน 
พราหมณ  เปนผูดับแลว  อยูเปนสุขทุกเม่ือ. 
         ( พุทฺธ )                                            ส.  ส.  ๑๕/๓๑๒. 
 
        ๑๘๑.  สพฺพโส  นามรูปสฺม ึ    ยสฺส  นตฺถิ  มมายิต 
                   อสตา  จ  น  โสจติ       ส  เว  ภิกขฺูติ  วจฺุจติ. 
           ผูใดไมมีความยึดถือวาของเราในนามรูปโดยประการท้ังปวง 
และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะนามรูปท่ีไมมีอยู,  ผูนั้นแลทานเรียกวา 
ภิกษุ. 
         ( พุทฺธ )                                               ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕. 
 
        ๑๘๒.  สพฺพา  อาสตฺติโย  เฉตฺวา   วิเนยฺย  หทเย  ทร 
                   อุปสนฺโต  สุข  เสติ              สนฺตึ  ปปฺปุยฺย  เจตโส. 
           ผูใดตัดความของทั้งปวงแลว  บรรเทาความกระวนกระวายใจ 
ได,  ผูนั้น  ถงึความสงบใจ  เปนผูสงบระงับอยูเปนสุข. 
         ( พุทฺธ )                                         องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๗๕.  
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                     ๑๘๓.  สพฺเพสุ  กาเมส ุ โย  วีตราโค 
                                อากิ ฺจ ฺ  นิสสฺิโต  หิตฺวม ฺ 
                                ส ฺาวิโมกฺเข  ปรเมธิมุตฺโต 
                                ติฏเยฺย  โส  ตตฺถ  อนานุยายี. 
           ผูใดปราศจากความติดในกามทั้งปวง  ลวงฌานอ่ืนไดแลว 
อาศัยอากิญจัญญายตนฌาน  นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอันประเสริฐ, 
ผูนั้นจะพึงในอากิญจัญญายตนฌานนั้น  ไมมีเสื่อม. 
          ( พุทฺธ )   ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๓๘.        ขุ.  จู.  ๓๐/๑๓๓. 
 
                     ๑๘๔.  ส  วตีราโค  ส  วิเนยฺย  โทส 
                                เมตฺตจิตฺต  ภาวเยฺย  อปฺปมาณ 
                                สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ 
                                อนินทฺิโต  พฺรหฺมมุเปติ  าน. 
           ผูปราศจากราคะ  และกําจัดโทสะไดแลวน้ัน  พึงเจริญเมตตาจิต 
ไมมีประมาณ.  ผูนั้น  งดอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว  ไมถูกติเตียน 
ยอมเขาถึงสถานอันประเสริฐ. 
          ( สรภงฺคโพธิสตฺต )             ขุ.  ชา. จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๒. 
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        ๑๘๕.  โส  อุภนฺตมภิ ฺาย      มชฺเฌ  มนฺตา  น  ลิมฺปติ 
                   ต  พฺรูม ิ มหาปุริโสติ     โส  อิธ  สิพฺพนิมจฺจคา. 
           ผู ( ดบักิเลสไดแลวหมดความหว่ันไหว )  นั้น  รูที่สุดทัง้ ๒ แลว 
ยอมไมติดในทามกลางดวยปญญา,  เราเรียกผูนั้นวา  เปนมหาบุรุษ 
ผูนั้นละตัณหาเครื่องเย็บรอยใจในโลกน้ีไดแลว. 
        ( พุทฺธ )           ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๓๒.            ขุ.  จู.  ๓๐/๓๕. 
 
                     ๑๘๖.  โสกปริเทวมจฺฉร 
                                น  ชหนฺติ  คิทฺธา  มมายิเต 
                                ตสฺมา  มุนโย  ปรคฺิคห 
                                หิตฺวา  อจรึส ุ เขมทสฺสิโน. 
           ผูติดในสิ่งท่ียึดถือวาของเรา  ยอมละความโศกเศรา  ความ 
รําพัน  และความตระหน่ีไมได  เพราะฉะนั้น  มุนีทั้งหลายผูเห็นความ 
ปลอดภัย  จึงละความยึดถือไปได. 
         ( พุทฺธ )     ขุ.  สุ.  ๒๕/๑๙๓.          ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๕๔.  
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                     ๑๘๗.  โสจติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา 
                                โคมิโก  โคห ิ ตเถว  โสจติ 
                                อุปธหีิ  นรสฺส  โสจนา 
                                น  ห ิ โส  โสจติ  โย  นิรูปธ.ิ 
           ผูมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตร,  ผูมีโคยอมเศราโศกเพราะโค 
เหมือนกัน,  นรชนมีความเศราโศกเพราะอุปธิ,  ผูใด  ไมมีอุปธิ  ผูนั้น 
ไมตองเศราโศกเลย. 
               ( พุทฺธ )                                           ส.  ส. ๑๕/๙. 
 
                     ๑๒.  มัจจุวรรค  คือ  หมวดความตาย 
                     ๑๘๘.  อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย 
                                วโยคุณา  อนุปุพฺพ  ชหนฺติ 
                                เอต  ภย  มรเณ  เปกฺขมาโน 
                                ปุ ฺานิ  กยิราถ  สขุาวหานิ. 
           กาลยอมลวงไป  ราตรียอมผานไป  ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป 
ผูเล็งเห็นภัยในมรณะนั้น  พึงทําบุญอันนําสุขมาให. 
                ( นนฺทเทวปุตฺต )                          ส.  ส.  ๑๕/๘๙.  
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        ๑๘๙.  ผลานมิว  ปกฺกาน          ปาโต  ปตนโต  ภย 
                   เอว  ชาตาน  มจฺจาน     นจิฺจ  มรณโต  ภย. 
           ภัยของสัตวผูเกิดมาแลว  ยอมมีเพราะตองตายแนนอน  เหมือน 
ภัยของผลไมสุก  ยอมมีเพราะตองหลนในเวลาเชาฉะน้ัน. 
                ( พุทฺธ )  ขุ. สุ.  ๒๕/๔๔๘.      ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔๕. 
 
        ๑๙๐.  รปูธาตุปริ ฺาย           อรูเปสุ  อสณฺ ิตา 
                   นิโรเธ  เย  วมิุจฺจนฺติ     เต  ชนา  มจจฺุหายิโน. 
           ชนเหลาใด  กําหนดรูรูปธาตุ  ไมต้ังอยูในอรูปธาตุ  ยอม 
หลุดพนไปไดในนิโรธธาตุ,  ชนเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนผูละมัจจุได. 
                ( พุทฺธ )                                 ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๕. 
 
                     ๑๓.  วาจาวรรค  คือ  หมวดวาจา 
        ๑๙๑.  อกกฺกส  วิ ฺาปนึ        คิร  สจฺจ  อุทีรเย 
                   ยาย  นาภิสเช  ก ฺจิ     ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
           ผูใด  พึงกลาวถอยคําอันไมเปนเหตุใหใคร ๆ  ขัดใจ  ไม 
หยาบคาย  เปนเครื่องใหรูความไดและเปนคําจริง,  เราเรียกผูนั้นวา 
เปนพราหมณ. 
              ( พุทฺธ )                                       ขุ.  ธ.  ๒๕/๗๐.  
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        ๑๙๒.  อกฺโกธโน  อสนฺตาสี       อวิกตฺถี อกุกฺกุจฺโจ 
                   มนฺตาภาณี  อนุทฺธโต     ส  เว  วาจายโต  มุนิ. 
           ผูใด  ไมโกรธ  ไมสะดุง  ไมโออวด  ไมรําคาญ  พูดดวยปญญา 
ไมฟุงซาน  ผูนั้นแลชื่อวา  เปนมุนี  มวีาจาสํารวมแลว. 
                 ( พุทฺธ )  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๕๐๐.    ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๕๗. 
 
        ๑๙๓.  อพทฺธา  ตตฺถ  พชฺฌนฺติ   ยตฺถ  พาลา  ปภาสเร; 
                   พทฺธาป  ตตฺถ  มุจฺจนติ    ยตฺถ  ธรีรา  ปภาสเร. 
           คนเขลา  ยอมกลาวในเรื่องใด  ไมถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น, คน 
ฉลาดยอมกลาวในเรื่องใด  แมถกูผูก  ก็หลุดในเรือ่งนั้น. 
               ( โพธิสตฺต )                       ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๙. 
 
                     ๑๙๔.  ปรสสฺ  วา  อตฺตโน  วาป  เหตุ 
                                น  ภาสติ  อลิก  ภรูิป ฺโ 
                                โส  ปูชิโต  โหติ  สภาย  มชฺเฌ 
                                ปจฺฉาป  โส  สุคติคามิ  โหติ. 
           ผูมีภูมิปญญา  ยอมไมพูดพลอย ๆ  เพราะเหตุแหงคนอ่ืน 
หรือตนเอง  ผูนั้นยอมมีผูบูชาในทามกลางชุมชน  แมภายหลังเขา 
ยอมไปสูสุคติ. 
                 ( มโหสธโพธสิตฺต )        ขุ.  ชา.  วีสติ.  ๒๗/๔๒๗.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 68 

         ๑๙๕.  ย  พุทฺโธ  ภาสตี  วาจ      เขม  นิพฺพานปตฺติยา 
                   ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย            สา  เว  วาจานมุตฺตมา. 
            พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด  เปนคําปลอดภัย  เพื่อบรรลุพระ 
นิพพาน  และเพ่ือทําท่ีสุดทุกข,  พระวาจานั้นแล  เปนสูงสุดแหงวาจา 
ทั้งหลาย. 
             ( วงฺคีสเถร )                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๓๔.  
 
         ๑๙๖.  สจฺจ  เว  อมตา  วาจา         เอส  ธมฺโธ  สนนฺตโน 
                   สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ     อหุ  สนฺโต  ปติฏ ิตา. 
            คําสัตยแล  เปนวาจาไมตาย  นั่นเปนธรรมเกา  สัตบุรุษท้ังหลาย 
เปนผูต้ังม่ันในคําสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรม. 
              ( วงฺคีสเถร )                           ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๓๔. 
 
                     ๑๔.  วิรยิวรรค  คือ  หมวดความเพียร 
         ๑๙๗.  โกสชฺช  ภยโต  ทิสฺวา     วิริยารมฺภจฺ  เขมโต 
                   อารทฺธวิริยา  โหถ           เอสา  พุทฺธาสาสนี. 
            ทานท้ังหลายจงเห็นความเกียจครานเปนภัย  และเห็นการปรารภ 
ความเพียรเปนความปลอดภัย  แลวปรารภความเพียรเถิด  นี้เปน 
พุทธานุศาสนี. 
               ( พุทฺธ )                                 ขุ.  จริยา.  ๒๒/๕๙๕.  
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         ๑๙๘.  ตุมฺเหหิ  กิจจฺ  อาตปฺป     อกฺขาตาโร  ตถาคตา 
                   ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺติ     ฌายิโน  มารพนฺธนา. 
            ทานท้ังหลายตองทําความเพียรเอง  ตถาคตเปนแตผูบอก  ผูม ี
ปกติเพงพินิจดําเนินไปแลว  จักพนจากเครื่องผูกของมาร. 
              ( พุทฺธ )                                      ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑. 
 
         ๑๙๙.  นิทฺท  ตนฺทึ  วิชิมฺหิต       อรตึ  ภตฺตสมฺมท 
                   วิริเยน  น  ปณาเมตฺวา     อริยมคฺโค  วสิุชฺฌติ. 
            อริยมรรคยอมบริสุทธิ์  เพราะขับไลความหลับ  ความเกียจคราน 
ความบิดข้ีเกียจ  ความไมยินดี  และความเมาอาหารน้ันไดดวยความเพียร. 
              ( พุทฺธ )                                         ส.  ส.  ๑๕/๑๐. 
 
         ๒๐๐.  โย  จ  วสฺสสต  ชีเว     กุสโีต  หีนวีริโย 
                   เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย     วิรยิ  อารภโต  ทฬฺห. 
            ผูใดเกียจคราน  มีความเพียรเลว  พึงเปนอยูต้ังรอยป  แตผู 
ปรารภความเพียรมั่นคง  มีชีวิตอยูเพียงวันเดียว  ประเสริฐกวาผูนั้น. 
               ( พุทฺธ )                                      ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐.  
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         ๒๐๑.  สพฺพทา  สีลสมฺปนฺโน     ปฺวา  สุสมาหิโต 
                   อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต     โอฆ  ตรติ  ทุตฺตร. 
            ผูถึงพรอมดวยศีล  มีปญญา  มีใจม่ันคงดีแลว  ปรารภความ 
เพียร  ต้ังตนไวในกาลทุกเม่ือ  ยอมขามโอฆะท่ีขามไดยาก. 
             ( พุทฺธ )                                    ส.  ส. ๑๕/๗๔. 
 
                  ๑๕.  สามัคคีวรรค  คือ  หมวดสามัคคี 
         ๒๐๒.  วิวาท  ภยโต  ทิสฺวา     อวิวาทฺจ  เขมโต 
                    สมคฺคา  สขลิา  โหถ     เอสา  พุทฺธานุสาสนี. 
            ทานท้ังหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเปนภัย  และความไม 
วิวาทโดยความปลอดภัยแลว  เปนผูพรอมเพรียง  มีความประนี 
ประนอมกันเถิด.  นี้เปนพระพุทธานุศาสนี. 
             ( พุทฺธ )                                 ขุ.  จริยา.  ๓๓/๕๙๕. 
 
         ๒๐๓.  สามคฺยเมว  สิกฺเขถ       พุทฺเธเหต  ปสสิต 
                   สามคฺยรโต  ธมฺมฏโ      โยคกฺเขมา  น  ธสติ. 
            พึงศึกษาความสามัคคี,  ความสามัคคีนั้น  ทานผูรูทั้งหลาย 
สรรเสริญแลว,  ผูยินดีในสามัคคี  ต้ังอยูในธรรม  ยอมไมคลาดจาก 
ธรรมอันเกษมจากโยคะ. 
              ( พุทฺธ )                       ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๔๖.  
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         ๒๐๔.  สุขา  สงฺฆสสฺ  สมมคฺคี     สมคฺคานฺจนุคฺคโห 
                   สมคฺครโต  ธมฺมฏโ           โยคกฺเขมา  น  ธสติ. 
            ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข  และการสนับสนุนคนผูพรอม 
เพรียงกันก็เปนสุข,  ผูยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน  ต้ังอยูในธรรม 
ยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ. 
                 ( พุทฺธ )                            ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๓๘. 
 
                           ๑๖.  สีลวรรค  คือ  หมวดศีล 
         ๒๐๕.  อุนฺนฬสฺส  ปมตฺตสฺส     พาหิราสสฺส  ภิกฺขุโน 
                   สีล  สมาธิ  ปฺา  จ        ปาริปูรึ  น  คจฺฉติ. 
            เมื่อภิกษุมีมานะ  ประมาทแลว  มีความหวังในภายนอก,  ศีล 
สมาธิ  และปญญา  ยอมไมถึงความบริบูรณ. 
               ( โสณโกฬิวิสเถร )                  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๖๐. 
 
         ๒๐๖.  เตส  สมฺปนฺนสีลาน         อปฺปมาทวิหาริน 
                   สมฺมทฺา  วิมุตฺตาน     มาโร  มคฺค  น  วินฺทติ. 
            มารคนหาอยู  ยอมไมพบทางของทานผูมีศีลสมบูรณ  อยูดวย 
ความไมประมาท  หลุดพนแลว  เพราะรูชอบ. 
              ( พุทฺธ )                                  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๒.  
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         ๒๐๗.  สีล  พล  อปฺปฏิม      สีล  อาวุธมุตฺตม 
                   สีล  อาภรณ  เสฏ      สีล  กวจมพฺภุต. 
            ศลีเปนกําลังไมมีที่เปรียบ  ศลีเปนอาวุธสูงสุด  ศลีเปนเครื่อง 
ประดับอยางประเสริฐสุด  ศลีเปนเกราะอยางอัศจรรย. 
               ( สีลวเถร )                           ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘. 
 
         ๒๐๘.  สีลเมว  อิธ  อคฺค      ปฺวา  ปน  อตฺุตโม 
                   มนุสฺเสสุ  จ  เทเวสุ     สีลปฺาณโต  ชย. 
            ศลีเทานั้นเปนเลิสในโลกนี ้ สวนผูมีปญญาเปนผูสูงสุด  ความ 
ชนะในหมูมนุษยและเทวดา  ยอมมีเพราะศีลและปญญา. 
                ( สีลวเถร )                         ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘. 
 
         ๒๐๙.  สีล  สมฺพลเมวคฺค        สลี  ปาเถยฺยมตฺุตม 
                   สีล  เสฏโ  อติวาโห     เยน  วาติ  ทิโส  ทิส. 
            ศลีเปนคุณรวมกําลังอยางเลิศ  ศีลเปนเสบียงทางอยางสูงสุด  ศีล 
เปนผูนําทางอยางประเสริฐสุด  เพราะศีล  ( มีกลิน่ )  ขจรไปท่ัวทุกทิศ. 
                 ( สีลวเถร )                          ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘.  
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            ๒๑๐.  สีล  เสตุ  มเหสกฺโข     สลี  คนฺโธ  อนตฺุตโร 
                      สีล  วิเลปน  เสฏ       เยน  วาติ  ทิโส  ทิส. 
            ศลีเปนสะพานอันสําคัญ  ศีลเปนกลิ่นที่ไมมกีลิ่นอ่ืนยิ่งกวา  ศีล 
เปนเครื่องลูบไลอันเประเสริฐสุด  เพราะศีล  ( มีกลิ่น )  ขจรไปท่ัวทุกทิศ. 
                 ( สีลวเถร )                              ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๘. 
 
                   ๑๗.  เสวนาวรรค  คือ  หมวดคบหา 
         ๒๑๑.  อุทฺธโต  จปโล  ภิกขฺุ     มตฺิเต  อาคมฺม  ปาปเก 
                   สสีทติ  มโหฆสฺมึ           อุมฺมิยา  ปฏกิุชฺชิโต. 
            ภิกษุผูฟุงซาน  คลอนแคลน  อาศัยมิตรชั่ว  ถูกคลื่นซัด 
ยอมจมลงในนานน้ําใหญ. 
                ( อฺาโกณฺฑฺเถร )            ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๖๖. 
 
         ๒๑๒.  ธมฺมกาโม  สตุาธาโร      ภเวยฺย  ปริปุจฉฺโก 
                   สกฺกจฺจ  ปยิรุปาเสยฺย       สีลวนฺเต  พหุสฺสุเต. 
            พึงเปนผูใครธรรม  ทรงไวซึ่งสุตะ  เปนผูสอบถาม  เขาไปน่ัง 
ใกลผูมีศีลและเปนพหุสูตโดยเคารพ. 
                ( พุทฺธ )                        ขุ.  ชา. มหา.  ๒๘/๓๓๒.  
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         ๒๑๓.  นิธีนว  ปวตฺตาร        ย  ปสฺเส  วชฺชทสฺสิน 
                   นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ     ตาทิส  ปณฺฑิต  ภเช 
                   ตาทิส  ภชมานสฺส        เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย. 
            เห็นบัณฑิตใด  ผูมีปกติชี้ความผิดให  ดุจผูบอกขุมทรัพยให 
ซึ่งมีปกติกลาวกําราบ  มีปญญา,  พึงคบบัณฑิตเชนนั้น,  เมื่อคบ 
ทานเชนนั้น  ยอมประเสริฐ  ไมเลวเลย. 
              ( พุทฺธ )                              ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕. 
 
                     ๒๑๔.  นหิียติ  ปุริโส  นหิีนเสวี 
                                น  จ  หาเยถ  กทาจิ  ตุลฺยเสวี 
                                เสฏมุปนม  อุเทติ  ขิปฺป 
                                ตสฺมา  อตฺตโน  อตฺุตรึ  ภเชถ. 
            ในกาลไหน ๆ  ผูคบคนเลว  ยอมเลว  คบคนเสมอกัน  ไมพึง 
เสื่อม  คบหาคนประเสริฐ  ยอมพลันเดนข้ึน  เหตุนั้นควรคบคนที่สูง 
กวาตน. 
              ( พุทฺธ )                             องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๕๘. 
 
         ๒๑๕.  ปสนฺนเมว                    อปฺปสนฺน  วิวชฺชเย 
                    ปสนฺน  ปยิรปุาเสยฺย     รหทวุทกตฺถิโก. 
            บุคคลควรคบผูเลื่อมใสเทาน้ัน  ควรเวนผูไมเลื่อมใส  ควร 
เขาไปน่ังใกลผูเลื่อมใส  เหมือนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ําฉะนั้น. 
              ( โพธิสตฺต )                  ขุ.  ชา.  ปฺาส.  ๒๘/๒๓.  



นักธรรมเอก - พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๓ - หนาท่ี 75 

                      ๒๑๖.  ปสุเณน  จ  โกธเนน 
                                 มจฺฉรินา  จ  วิภูตินนฺทินา 
                                 สขิต  น  กเรยฺย  ปณฺฑิโต 
                                 ปาโป  กาปุริเสน  สงฺคโม. 
            บัณฑิตไมควรทําความเปนเพ่ือนกับคนสอเสียด  คนมักโกรธ 
คนตระหน่ี  และคนเพลิดเพลินในสมบัติ  เพราะการสมาคมกับคนชั่ว 
เปนความเลวทราม. 
               ( อานนฺทเถร )                         ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๐๕. 
 
         ๒๑๗.  ภเช  ภชนฺต  ปุริส     อภชนฺต  น  ภชฺชเย 
                   อสปฺปุริสธมโฺม  โส     โย  ภชนฺต  น  ภชิชติ. 
            ควรคบกับคนท่ีคบตน  ไมควรคบคนท่ีไมคบตน  ผูใดไมคบคน 
ที่คบตน  ผูนั้นชื่อวาไมมีธรรมของสัตบุรุษ. 
             ( โพธิสตฺต )                 ขุ.  ชา.  ปฺาส.  ๒๘/๒๓. 
 
          ๒๑๘.  สพฺภิเรว  สมาเสถ         สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนถฺว 
                    สต  สทฺธมมฺมฺาย      สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ. 
            พึงสมาคมกับสัตบุรุษ  พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ  ผูนั้น 
รูทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษแลว  ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวง. 
             ( สีวเทวปุตฺต )                            ส.  ส.  ๑๕/๘๐. 
                           


