พุทธศาสนสุภาษิต
(แยกตามนวังคสัตถุศาสน)
คําสอนในพระพุทธศาสนามีองค 9 ประการ ที่เรียกวา นวังคสัตถุศาสน
ไดแก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และ เวทัลละ
พุทธศาสนสุภาษิต ไดมาจากเนื้อหาที่ปรากฎอยูในคําสอนดังกลาว ที่มอี ยูเปนจํานวนมาก เปนเนื้อความ
สั้น ๆ ที่ทรงคุณคา ใหขอคิด ขอเตือนใจ ใหผูที่ไดศึกษาแลว มีความรูค วามเขาใจ และยึดถือเปนหลักธรรมประจํา
ใจ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางที่ถูกที่ควร ตรงทาง อันจะนําไปสูความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต
ของตน แลวยังเปนการเสริมสรางสันติสุข ในสังคมโลกอีกดวย
พุทธศาสนสุภาษิต ณ ทีน่ ี้ไดแบงออกเปนหมวดตาง ๆ เพื่อใหสดวกแกการศึกษา และนําไปใชประโยชน
ไดอยางมีระบบ
อัตตวรรค - หมวดตน
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เปนดี
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ ตนที่ฝกดีแลวเปนแสงสวางของบุรุษ
อตฺตนา ว กตํ ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ ตนทําบาปเองยอมเศราหมองเอง
อตฺตตฺถปฺญา อสุจี มนุสฺสา มนุษยผูเห็นแกประโยชนตน เปนคนไมสะอาด
อตฺตานฺเจ ปยํ ชฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
อตฺตานฺเจ ตถา กยิรา ยถฺญมนุสาสติ
ถารูวาตนเปนที่รัก ก็ควรรักษาตนนัน้ ใหดี ถาพร่ําสอนผูอื่นฉันใด ก็ควรทําตนฉันนั้น
สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
ผูฝกตนดี ควรฝกผูอื่น ไดยนิ วาตนแลฝกยาก
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ผูประพฤติดี ยอมฝกตน
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร
จงถอนตนขึ้นจากหลม เหมือนชางตกหลมถอนตนขึ้นฉะนั้น

อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
อถฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต
บัณฑิตพึงตั้งตนไวในคุณอันสมควรกอน สอนผูอื่นภายหลัง จึงไมมัวหมอง
อัปปมาทวรรค - หมวดไมประมาท
อปฺปมาทฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฐํว รกฺขติ
ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐ
อปฺปมตฺตา น มียนฺต ผูไมประมาท ยอมไมตาย
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ
ผูไมประมาทพินิจอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความไมประมาท เปนทางไมตาย
อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสฺ สุตฺเตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสํว สีฆสฺโส หิตฺวา ยาติ สุเมธโส
คนมีปญญาดีไมประมาทในเมื่อผูอื่นประมาท มักตื่นในเมื่อผูอื่นหลับ
ยอมละทิ้งคนนั้น เหมือนมาฝเทาเร็ว ทิ้งมาไมมีกําลังไป ฉะนั้น
อุฏฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน
สฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ
ยศยอมเจริญแกผูมีความหมัน่ มีสติ
มีการงานสะอาด ใครครวญแลวทํา ระวังดีแลว เปนอยูโดยธรรม และไมประมาท
กัมมวรรค - หมวดกรรม
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
กรรมชั่วของตนเอง ยอมนําไปสูทุคคติ
สุกรํ สาธุนา สาธุ ความดี อันคนดีทํางาย
สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ ความดี อันคนชั่วทํายาก
ตฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง กรรมที่ทํานั้นแลเปนดี

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ
ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง กรรมที่ทําแลวนั้นไมดี
ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผลเชนนั้น
ผูทํากรรมดี ยอมไดผลดี ผูทํากรรมชั่ว ยอมไดผลชั่ว
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา
รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา
พึงรักษาความดีของตนไว ดังเกลือรักษาความเค็ม
นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ ไมพึงทําประโยชนแกผูมุงความพินาศ
อติสีตํ อติอุณฺห ํ อติสายมิทํ อหุ
อิติ วิสฺฏฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
ประโยชนทั้งหลายยอมลวงเลยคน ผูทอดทิ้งการงาน
ดวยอางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นเสียแลว
อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรํ พาโล น พุชฺฌติ
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
เมื่อคนโงมีปญญาทราม ทํากรรมชั่วอยูกไ็ มรูสึก
เขาเดือดรอนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม
โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
วรุณกฏฐํ ภฺโชว ส ปจฺฉา อนุตปฺปต
ผูใดปรารถนาทํากิจที่ควรทํากอนในภายหลัง
ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง ดุจมาณพ (ผูประมาทแลวรีบ) หักไมกุม ฉะนั้น
สเจ ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ นิคจฺฉติ
โปราณกํ กตํ ปาป ตเมโส มฺุจเต อิณํ
ถาประสบสุขทุกข เพราะบุญบาปที่ทําไวกอนเปนเหตุ
ชื่อวาเปลื้องบาปเกาที่ทําไว ดุจเปลื้องหนี้ ฉะนั้น
สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน น หึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส ลภเต สุขํ

สัตวทั้งหลายยอมตองการความสุข ผูใดแสวงหาสุขเพื่อตน
ไมเบียดเบียนเขาดวยอาชญา ผูนั้นละไปแลว ยอมไดสุข
กิเลสวรรค - หมวดกิเลส
เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวต
ตเมว สลฺลํ อพฺพุยหฺ น ธาวติ น สีทติ
บุคคลถูกลูกศรใดแทงแลว ยอมแลนไปทั่วทิศ ถอนลูกศรนั้นแลว ยอมไมแลนและไมจม
ยา กาจิมา ทุคฺคติโย อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
อวิชฺชา มูลกา สพฺพา อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา
ทุคติในโลกนีแ้ ละโลกหนา ลวนมีอวิชชาเปนราก มีอิจฉาและโลภเปนลําตน
ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจ ํ อุชฺฌานสฺญิโน
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา
คนที่เห็นแตโทษผูอื่น คอยแตเพงโทษนัน้ อาสวะก็เพิ่มพูน เขายังไกลจากความสิ้นอาสวะ
นิทฺทํ น พหุลกี เรยฺย ชาคริยํ ภเชยฺย อาดาป
ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภูสํ
ผูมีความเพียรไมพึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องตื่น พึงละความเกียจคราน มายา
ความราเริง การเลน และเมถุนพรอมทั้งเครื่องประดับเสีย
กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา จาสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต
ผูคนหลอกลวง เยอหยิ่ง เพอเจอ ขี้โอ อวดดี และไมตั้งมัน่
ยอมไมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว
โกธสฺส วิสมูลสฺส มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ
วธํ อริยา ปสํสนฺติ ตฺหิ เฉตฺวา น โสจติ
พราหมณ พระอริยเจายอมสรรเสริญผูฆาความโกรธ ซึ่งมีโคนเปนพิษ
ปลายหวาน เพราะคนตัดความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก
โลโภ โทโส จ โมโห จ ปุริสํ ปาปเจตสํ
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา ตจสารํว สมฺผลํ
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ยอมเบียดเบียนผูมใี จชัว่ ดุจขุยไผฆาตนไผ ฉะนัน้
โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ สฺโยชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย
ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมานํ อกิฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา
บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงกาวลวงสังโยชนทั้งปวง (เพราะ) ทุกขทั้งหลาย
ยอมไมติดตามผูไมของอยูในนามรูป ไมมีกงั วลนั้น

ตฺหา ชเนติ ปุรสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สํสารมาปาทิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวยังทองเที่ยวไป จึงไมพนจากทุกข
ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สํสารมาปาทิ กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวยังทองเที่ยวไป จึงยังมีกรรมนําหนา
อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก อิจฺฉาวินยายุ มุจฺจต
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ
โลกถูกความอยากผูกพันไว จะหลุดไดเพราะกําจัดความอยาก
เพราะละความอยากเสียได จึงชื่อวาตัดเครือ่ งผูกทั้งปวงได
อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชชหา
อิจฺฉาพุทฺธา ปุถู สตฺตา ปาเสน สกุณี ยถา
ความอยากยอมชักลากนรชนไป ความอยากละไดยากในโลก
สัตวเปนอันมากถูกความอยากผูกมัดไว ดุจนางนกถูกบวงรัดไว ฉะนั้น
อุเปกฺขโก สทา สโต น โลเก มฺญตี สมํ
น วิเสสี น นีเจยฺโย ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา
ผูวางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไมสําคัญตนวาเสมอเขา ดีกวาเขา
หรือต่ํากวาเขาในโลก ผูนั้นชื่อวา ไมมีกิเลสเฟองฟูขึ้น
วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เปนทางดับทุกขทั้งหลาย
ตณฺหาย อุฑทิโต โลโก ชราย ปริวาริโต
มจฺจนา ปหิโต โลโก ทุกฺเข โลโก ปติฏฐิโต
โลกถูกตัณหากอขึ้น ถูกชราลอมไว ถูกมฤตยูปดไว จึงตัง้ อยูในความทุกข
นิราสตฺตี อนาคเต อตีตํ นานุโสจติ
วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ ทิฏฐีสุ จ น นิยฺยติ
ผูไมคํานึงถึงสิ่งที่ยังมาไมถึง ยอมไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว
ผูเห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย ยอมไมถูกชักนําไปในทิฏฐิทั้งหลาย
มูฬฺโห อตฺถํ น ชานาติ มูฬโฺ ห ธมฺมํ ปสฺสต
อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โมโห สหเต นรํ
ผูหลงยอมไมรูอรรถ ผูหลงยอมไมเห็นธรรม
ความหลงครอบงําคนใดเมื่อใด ความมืดมิดยอมมีเมื่อนัน้

ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ ปเรสํ วาป กฺจนํ
มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ นตฺถิ เมติ น โสจติ
ผูใดไมกังวลวา นี้ของเรา นี้ของผูอื่น ผูนั้น
เมื่อไมถือวาเปนของเรา จึงไมเศราโศกวาของเราไมมี ดังนี้
ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ ลุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โลโภ สหเต นรํ
ผูโลภยอมไมรูอรรถ ผูโลภยอมไมเห็นธรรม
ความโลภเขาครอบงําคนเมื่อใด ความมืดมิดยอมมีเมื่อนั้น
โกธวรรค - หมวดโกรธ
โกโธ สตฺถมลํ โลเก ความโกรธเปนดังสนิมในโลก
อนตฺถชนโน โกโธ ความโกรธกอความพินาศ
อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ
ความโกรธครอบงํานรชนเมือ่ ใด ความมืดมนยอมมีขึ้นเมื่อนั้น
โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน ความโกรธทําจิตใหกําเริบ
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ ฆาความโกรธได อยูเปนสุข
โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ ผูถูกความโกรธครอบงํา ยอมละกุศลเสีย
ทุกฺขํ สยติ โกธโน คนมักโกรธ ยอมอยูเปนทุกข
ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ
ญาติมิตรและสหาย ยอมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ ผูโกรธ ยอมไมเห็นธรรม
ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
ภายหลังเมื่อความโกรธหายแลว เขายอมเดือดรอนเหมือนถูกไฟไหม
โกธํ ทเมน อุจฉฺ ินฺเท พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ
ขันติวรรค - หมวดอดทน

อตฺตโนป ปเรสฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุฬฺโห โหติ ขนฺตโิ ก
ผูมีขันติ ชื่อวานําประโยชนมาให ทั้งแกตนทั้งแกผูอื่น
ผูมีขันติ ชื่อวาเปนผูขึ้นสูทางไปสวรรคและนิพพาน
เกวลานํป ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ
ครหกลหาทีนํ มูลํ ขนฺติ ขนฺติโก
ขันติ ยอมตัดรากแหงบาปทั้งสิ้น
ผูมีขันติชื่อวายอมขุดรากแหงความติเตียนและการทะเลาะกันได
ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา
ปโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก
ผูมีขันตินับวามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสขุ เสมอ
ผูมีขันติเปนทีร่ ักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษยทั้งหลาย
สตฺถุโน วจโนวาทํ กโรติเยว ขนฺติโก
ปรมาย จ ปูชาย ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก
ผูมีขันติ ชื่อวาทําตามคําสอนของพระศาสดา
และผูมีขันติ ชื่อวาบูชาพระชินเจาดวยบูชาอันยิ่ง
สีลสมาธิคุณานํ ขนฺติ ปธานการณํ
สพฺเพป กุสลา ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต
ขันติเปนประธาน เปนเหตุ แหงคุณคือศีลและสมาธิ
กุศลธรรมทั้งปวงยอมเจริญเพราะขันติเทานั้น
ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน
ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ ขนฺติ หิตสุขาวหา
ขันติเปนเครื่องประดับของนักปราชญ ขันติเปนตบะของผูพากเพียร
ขันติเปนกําลังของนักพรต ขันตินําประโยชนสุขมาให
น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นป เกวลี พฺราหฺมโณ
น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ นป โส ปรินิพฺพุโต
ความบริสุทธิ์ก็ดี ผูที่จะประเสริฐลวนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดี
จะเปนผูเย็นสนิทก็ดี ยอมไมมีเพราะการชําระลาง (ดวยน้าํ )

นเหตมตฺถํ มหตีป เสนา สราชิกา ยุชฺฌมานา ลเภถ
ยํ ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา
เสนาแมหมูใ หญ พรอมดวยพระราชารบอยู ไมพึงไดประโยชนที่สัตบุรุษผูมีขันติพึงได
(เพราะ) เวรทั้งหลายของผูมีขันติเปนกําลังนั้น ยอมสงบระงับ
จิตตวรรค - หมวดจิต
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝกแลวนําสุขมาให
จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิตที่คุมครองแลวนําสุขมาให
วิหฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี ผูประพฤติตามอํานาจจิตยอมลําบาก
เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข
พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มดวยน้าํ มัน
ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย
ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ
ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย
ก็บาปเกิดจากอารมณใด ๆ พึงหามใจจากอารมณนั้น ๆ
อนวัฏจิต จิตฺตสฺส สทฺธมฺมํ อวิชานโต
ปริปฺวลปสาทสฺสุ ปฺญา น ปริปูรติ
เมื่อจิตไมมั่นคง ไมรูพระสัทธรรม
มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย ปญญายอมไมบริบูรณ
ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา เวริ วา ปน เวรินํ
มิจฺ ฉา ปณิหิตํ จิตตํ ปาปโย นํ ตโต กเร
โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี พึงทําความพินาศใหแกกัน
สวนจิตตั้งไวผดิ พึงทําใหเขาเสียหายยิ่งกวานั้น
อานาปานสฺสติ ยสฺส อปริปุณฺณา อภาวิตา
กาโยป อิฺชิโต โหติ จิตฺตมฺป โหติ อิฺชิตํ
สติกําหนดลมหายใจเขาออก
อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ ทั้งกายทั้งจิตของผูนั้นก็หวั่นไหว

น ตํ มาตา ปตา กยิรา อฺเญ วาปจ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร
มารดาบิดาหรือญาติเหลาอื่น ไมพึงทําเหตุนั้นใหได
สวนจิตที่ตั้งไวดีแลว พึงทําเขาใหดกี วานั้น
ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฐี สมติวิชฺฌต
เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ
ฝนยอมรั่วรดเรือนที่มุงไมดฉี ันใด
ราคะยอมรั่วรดจิตที่ไมไดอบรมฉันนั้น
เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตา
ภูเขาหินแทงทึบ ไมสั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด
บัณฑิตยอมไมหวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น
จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกสฺสต
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู
โลกถูกจิตนําไป ถูกจิตชักไป
สัตวทั้งปวงไปสูอํานาจแหงจิตอยางเดียว
ปทุฏฐจิตฺตสฺส น ผาติ โหต น จาป นํ เทวตา ปูชยนฺติ
โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺย อวฺจยี ทุกกฺ ฏกมฺมการี
ผูใดทํากรรมชัว่ ลอลวงเอาทรัพยสมบัติพี่นอ งพอแม
ผูนั้นมีจิตชั่วราย ยอมไมมีความเจริญ แมเทวดาก็ไมบูชาเขา
ชยวรรค - หมวดชนะ
ชยํ เวรํ ปสวติ

ผูชนะยอมกอเวร

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง
รสแหงธรรมยอมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นตัณหายอมชนะทุกขทั้งปวง

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ย ํ ชิตํ อวชิยฺยติ
อกฺโกเธน ชิเน โกธํ

ความชนะใดทีช่ นะแลวกลับแพได ความชนะนัน้ ไมดี

พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ

อสาธุ สาธุนา ชิเน

พึงชนะคนไมดีดว ยความดี

ชิเน กทริยํ ทาเนน

พึงชนะคนตระหนี่ดวยการให

สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนพูดปดดวยคําจริง
ทานวรรค - หมวดทาน

นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺห อปฺปกา นาม ทกฺขิณา
เมื่อจิตเลื่อมใสแลว ทักขิณาทานชื่อวานอยยอมไมมี
วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ

การเลือกให อันพระสุคตทรงสรรเสริญ

พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ

คนพาลเทานั้น ยอมไมสรรเสริญทาน

ททํ มิตฺตานิ คนฺถต

ผูให ยอมผูกไมตรีไวได

ททมาโน ปโย โหติ

ผูใหยอมเปนที่รัก

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ
เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ

ปราชญผูใหความสุข ยอมไดรับความสุข

ผูใหสิ่งประเสริฐ ยอมถึงฐานะทีป่ ระเสริฐ

อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปฺุญํ ปวทฺฒติ
อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ
เมื่อใหทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ
วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ กําลังอันเลิศ ก็เจริญ
อคฺคทายี วรทายี เสฏฐทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ
ผูใหสิ่งที่เลิศ ใหสิ่งที่ดี ใหสิ่งที่ประเสริฐ
ยอมเปนผูมีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด
ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา อิทานิ ลภตี สุขํ
มูเลว สิฺจิตํ โหติ อคฺเค จ ผลทายกํ

ใหทานเปนตนกอน จึงไดสขุ บัดนี้
เหมือนรดน้าํ ที่โคนใหผลที่ปลาย
ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร
เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
หวงน้ําทีเ่ ต็ม ยอมยังสาครใหเต็มไดฉันใด
ทานที่ใหแตโลกนี้ ยอมสําเร็จแกผูละไปแลวฉันนัน้
โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ
อมตนฺทโท จ โส โหติ ธมฺมมนุสาสติ
ผูใดใหทพี่ ักอาศัย ผูนั้นชื่อวาใหสิ่งทั้งปวง
ผูใดสอนธรรม ผูนั้นชื่อวาใหอมตะ
อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท
ผูใหขาวชื่อวาใหกําลัง ผูใหผาชื่อวาใหผิวพรรณ
ผูใหยานพาหนะชื่อวาใหความสุข ผูใหประทีปโคมไฟชือ่ วาใหจักษุ
อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ อธิคจฺฉติ
ผูใดไมใหทานในคนที่ไมควรให แตใหทานในคนที่ควรให
เมื่อประสบปญหา ยอมไดพบผูชวยเหลือ
ทุกขวรรค - หมวดทุกข
สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา

สังขาร เปนทุกขอยางยิ่ง

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ความจน เปนทุกขในโลก

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก

การเปนหนี้ เปนทุกขในโลก

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ

คนไมมีที่พึ่ง อยูเปนทุกข

ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต

ผูแพ ยอมอยูเปนทุกข

อกิฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา

ทุกข ยอมไมตกถึงผูหมดกังวล

ปยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ

การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เปนทุกข

อปฺปยานฺจ ทสฺสนํ ทุกฺขํ

การพบเห็นสิ่งที่ไมเปนที่รัก เปนทุกข
ธัมมวรรค - หมวดธรรม

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม

ธรรมเหมือนหวงน้ําไมมตี ม

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธรรมที่ประพฤติดีแลว นําสุขมาให
ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี

ผูประพฤติธรรม ไมไปสูทุคติ

ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ

เกียรต ยอมไมละผูตั้งอยูในธรรม

ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ
ธมฺมํ จเร สุจริตํ

ผูตั้งอยูในธรรม ยอมไมทําบาป

พึงประพฤติธรรมใหสุจริต

นภฺจ ทูเร ปฐวี จ ทูเร ปารํ สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร
ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราช
เขากลาววา ฟากับดินไกลกัน และฝงทะเลก็ไกลกัน
แตธรรมของสัตบุรุษกับ อสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานั้น
ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา
เต อิมํ ธมฺมํ ปกาเสนฺติ ทุกฺขูปสมคามินํ
เมื่อพระพุทธเจาผูทําความสวางเกิดขึ้นในโลก
พระองคยอมประกาศธรรมสําหรับดับทุกขนี้
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺตโิ น
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺยํ สุทตฺตรํ
ชนใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจากลาวดีแลว
ชนเหลานั้นจักขามแดนมฤตยูที่ขามไดยาก
โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคฺจ ทิพฺพมายุ ยสํ สุขํ
ปาปานิ ปริวชฺ เชตฺวา ติวิธํ ธมฺมมาจเร

ผูใดปราถนาโภคทรัพย อายุ ยศ สุข อันเปนทิพย
ผูนั้นพึงงดเวนบาปทั้งหลาย แลวประพฤติสุจริตธรรม ๓ อยาง
อุจฉินฺท สิเนหมตฺตโน กุมทุ ํ สารทิกํว ปาณินา
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ
จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝามือเด็ดบัวในฤดูแลง
จงเพิ่มพูนทางสงบ (ใหถงึ ) พระนิพพานทีพ่ ระสุคตแสดงแลว
จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต
พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ เมื่อรักษาชีวติ พึงสละอวัยวะ
เมื่อคํานึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย และแมชีวิต ทุกอยาง
ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา อโถ สรีรมฺป ชรํ อุเปติ
สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ
ราชรถอันงดงามยอมคร่ําครา แมรางกายก็เขาถึงชรา
สวนธรรมสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้นยอมรูกนั ได
เต ฌายิโน สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ
ผูฉลาดนั้นเปนผูเพงพินิจ มีความเพียรติดตอ บากบั่นมัน่ คงเปนนิตย
ยอมถูกตองพระนิพพาน อันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได
นาฺญตฺร โพชฺฌาตปสา นาฺญตฺร อินฺทริยสํวรา
นาฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ
เรา (ตถาคต) ไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย
นอกจากปญญา ความเพียร ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง
สนฺต จิตฺตา นิปกา สติมนฺโน จ ฌายิโน
สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ กาเมสุ อนเปกขิโน
ผูมีจิตสงบ มีปญญาเครื่องรักษาตัว มีสติเปนผูเพงพินิจ
ไมเยื่อใยในกาม ยอมเห็นธรรมโดยชอบ
ปญญาวรรค - หมวดปญญา
ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปญญาเปนแสงสวางในโลก

ปฺญา นรานํ รตนํ
ปฺญาว ธเนน เสยฺโย

ปญญาเปนรัตนะของนรชน
ปญญาเทียวประเสริฐกวาทรัพย

ปฺญาชีวีชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ปราชญกลาวชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด
ปฺญายตฺถํ วิปสฺสติ

คนยอมเห็นเนือ้ ความดวยปญญา

ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
สีลํ สิรึ จาป สตฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปฺญวโด ภวนฺติ
คนฉลาดกลาววาปญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทรประเสริฐ
กวาดาวทั้งหลาย แมศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ยอมไปตามผูมีปญญา
ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน
อตฺตโน จ ปเรสฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ
คนมีปญญาทราม ไดยศแลวยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตน
ยอมปฏิบัติเพือ่ เบียดเบียน ทั้งตนและผูอื่น
มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ สุข
จเช มตฺตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ
ถาพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะยอมเสียสละสุขสวนนอย
ผูมีปญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย ก็ควรสละสุขสวนนอยเสีย
ปฺญวนฺตํ ตถาวาทึ สีเลสุ สุสมาหิตํ
เจโตสมถมนุยตุ ฺตํ ตํ เว วิฺู ปสํสเร
ผูรูยอมสรรเสริญคนมีปญญา พูดจริง ตั้งมัน่ ในศีล
ประกอบความสงบใจนั้นแล
ปาปวรรค - หมวดบาป
อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ
โส โสจติ โส วิหฺญติ ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฐมตฺตโน
ผูทําบาป ยอมเศราโศกในโลกนี้ ละไปแลวก็เศราโศก ชื่อวาเศราโศกในโลกทั้งสอง
เขาเห็นกรรมอันเศราหมองของตน จึงเศราโศกและเดือดรอน

อุทพินทุนิปาเตน อุทกุมฺโภป ปูรติ
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส โถกํ โถกํป อาจินํ
แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําฉันใด
คนเขลาสั่งสมบาปแมทีละนอย ๆ ก็เต็มดวยบาปฉันนัน้
ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส หเรยฺย ปาณินา วิสํ
นาพฺพณํ วิสมนฺเวติ นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต
ถาฝามือไมมีแผล ก็พึงนํายาพิษไปดวยฝามือได
ยาพิษซึมเขาฝามือไมมีแผลไมไดฉันใด บาปยอมไมมีแกผูไมทําฉันนั้น
วาณิโชว ภยํ มคฺคํ อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน
วิสํ ชีวิตุกาโมว ปาปานิ ปริวชฺชเย
ควรงดเวนบาปเสีย เหมือนพอคามีพวกนอยมีทรัพยมาก
เวนหนทางที่มภี ัย และเหมือนผูรักชีวิตเวนยาพิษเสียฉะนัน้
ปุญญวรรค - หมวดบุญ
ปฺุญํ โจเรหิ ทูหรํ
ปฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ
สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย

บุญอันโจรนําไปไมได
บุญนําสุขมาใหในเวลาสิ้นชีวิต
ความสั่งสมบุญ นําสุขมาให

ปฺุญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินํ
บุญเปนที่พึ่งของสัตวในโลกหนา
อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโฺ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปฺุญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต
ผูทําบุญแลวยอมยินดีในโลกนี้
ตายแลวยอมยินดีชื่อวายินดีในโลกทั้งสอง
เขายอมยินดีวา เราทําบุญไวแลว ไปสูสุคติยอมยินดียิ่งขึน้
ปฺญฺ ปริโส กยิรา กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย
ถาบุรุษจะพึ่งทําบุญ ควรทําบุญนั้นบอย ๆ
ควรทําความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนําความสุขมาให

มาวมฺเญถ ปฺุญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภป ปูรติ
อาปูรติ ธีโร บฺุญสฺส โถกํ โถกํป อาจินํ
ไมควรดูหมิน่ ตอบุญวามีประมาณนอยจักไมมีมาถึง
แมหมอน้ํายอมเต็มไดดว ยหยาดน้ําที่ตกลงมาฉันใด
ผูมีปญญาสั่งสมบูญแมทีละนอยๆ ยอมเต็มไดดว ยบุญ ฉันนั้น
สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปุญ
ฺ านิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ
สหายเปนมิตรของคนผูมีความตองการเกิดขึ้นบอย ๆ
บุญทั้งหลายทีต่ นทําเองนั้น จะเปนมิตรในสัมปรายภพ
ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล
สาธุ โข ปณฺฑโิ ต นาม

ชื่อวาบัณฑิตยอมทําประโยชนใหสําเร็จไดแล

ปฌฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน ชลํ อคฺคีว ภาสติ
บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองเหมือนไฟสวาง
อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต
บัณฑิตยอมเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน ถึงเอาแตสิ่งที่เปนประโยชน
ทนฺโต เสฎโฐ มนุสฺเสสุ
มหากรุณโิ ก นาโถ

ทานผูเปนที่พึ่ง ประกอบดวยกรุณายิ่งใหญ

กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ
นยํ นยติ เมธาวี

ในหมูมนุษย ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด

คนฉลาดยอมละบาป
คนมีปญญา ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนํา

สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ
สนฺโต สตฺตหิเต รตา
สนฺโต สคฺคปรายนา
สตญจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ

ผูใดไมผูดเปนธรรม ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ

สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว
สัตบุรุษมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
กลิ่นของสัตบุรุษยอมหอนทวนลมได

โย พาโล มฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาป เตน โส
คนซึ่งรูสึกตนวาโง จะเปนผูฉ ลาดเพราะเหตุนั้นไดบาง
อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ

อสัตบุรุษยอมไปนรก

สุวิชาโน ภวํ โหติ

ผูรูดีเปนผูเจริญ

ครุ โหติ สคารโว

ผูเคารพยอมมีผูเคารพตอบ

วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ

ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ

เนกาสี ลภเต สุขํ

ผูกินคนเดียวไมไดความสุข

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
อติติกฺโข จ เวรวา

คนไมถูกนินทาไมมีในโลก
คนแข็งกระดางก็มีเวร

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ

คนตรงไมพดู คลาดความจริง

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ

มารดาบิดาเปนที่นับถือของบุตร

ปุพพาจริยาติ วุจฺจเร

มารดาบิดาทานวาเปนบูรพาจารย (ของบุตร)

ภตฺตา ปฺญาณมิตฺถิยา

สามีเปนเครื่องปรากฏของสตรี

สุสฺสูสา เสฏฐา ภริยานํ

บรรดาภริยาทัง้ หลาย ภริยาผูเชื่อฟง เปนผูประเสริฐ

โย จ ปุตฺตา นมสฺสโว
คุณวา จาตฺตโน คุณ

บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผูเชื่อฟงเปนผูประเสริฐ
ผูมีความดี จงรักษาความดีของตนไว

อจฺจยํ เทสยนฺตีนํ โย เจ น ปฎิคณฺหติ
โกปนฺตโร โทสครุ ส เวรํ ปฎิมจฺจติ
เมื่อเขาขอโทษ ถาผูใดมีความขุนเคือง
โกรธจัด ไมยอมรับ ผูนั้นชื่อวา หมกเวรไว
เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส ปตุ อปริจารโก
ปตริมิจฺฉาจริตฺวาน นิรยํ โส อุปปชฺชติ
ผูที่มีมารดาบิดาเลี้ยงมาไดโดยยากอยางนี้
ไมบํารุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ยอมเขาถึงนรก

เตชวาป หิ นโร วิจกฺขโณ สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชิโต
นารีนํ วสงฺคโต น ภาสติ ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา
ถีงเปนคนมีเดช มีปญหาเฉียบแหลม อันคนเปนอันมากสักการบูชา
อยูในอํานาจสตรีเสียแลวยอมไมรุงเรือง เหมือนพระจันทรถูกพระราหูบังฉะนัน้
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺติขิตฺตา ยถา สรา
สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฎไดในทีใ่ กล เหมือนภูเขาหิมวันต
อสัตบุรุษทั้งหลายถึงในที่นี้กไ็ มปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยงิ ไปกลางคืน ฉะนั้น
ธีโร โภเค อธิคมฺม สงฺคณฺหาติ จ ญาตเก
เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ
ผูมีปรีชาไดโภคะแลว ยอมสงเคราะหหมูญาติ
เพราะการสงเคราะหนั้น เขายอมไดเกียรติ ละไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค
มธุวา มฺญตี พาโล ยาว ปาป น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ปาป อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ
ตราบเทาที่บาปยังไมใหผล คนเขลายังเขาใจวามีรสหวาน
แตบาปใหผลเมื่อใด คนเขลายอมประสบทุกขเมื่อนั้น
ยสฺส ปาป กตํ กมฺมํ กุสเลน ปถียติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา
ผูใดทํากรรมชัว่ แลว ละเสียไดดวยกรรมดี
ผูนั้นยอมยังโลกใหสวาง เหมือนพระจันทรพนจากเมฆ
ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาขํ ภฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโพ หิ ปาปโก
บุคคลนั่งหรือนอน (อาศัย) ที่รมเงาตันไมใด
ไมควรรานกิ่งตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม
โย มาตรํ ปตรํ วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ
อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ
ผูใดยอมเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม
บัณฑิตยอมสรรเสริญผูนั้นในโลกนี้ เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค
มัจจุวรรค - หมวดมฤตยู

สพฺพํ เภทปริยนฺติ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ
ชีวิตของสัตวเหมือนภาชนะดิน ซึ่งลวนมีความสลายเปนที่สุด
น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิฺจิ

ทรัพยสักนิดก็ตดิ ตามคนตายไปไมได

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุ ปรายนา
ทั้งคนมีคนจน ลวนมีแตความตายเปนเบื้องหนา
ทหรา จ มหนฺตา จ เย พาลา เย จ ปณฺฑติ า
สพฺเพ มจฺจวุ สํ ยนฺติ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งเขลา ทั้งฉลาด
ลวนไปสูอํานาจแหงความตาย ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา
ยถา ทณฺเฑน โคปาลา คาโว ปาเชติ โคจรํ
เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ อายุ ปาเชนฺติ ปาณินํ
ผูเลี้ยงโคยอมตอนฝูงโค ไปสูที่หากินดวยพลองฉันใด
ความแกและความตาย ยอมตอนอายุของสัตวมีชีวิตไปฉันนั้น
ยถา วาริวโห ปูโร วเห รุกฺเข ปกูลเช
เอวํ ชราย มรเณน วุยฺ หนฺเต สพฺพปาณิโน
หวงน้ําทีเ่ ต็มฝง พึงพัดตนไมซึ่งเกิดที่ตลิ่งไปฉันใด
สัตวมีชีวิตทั้งปวง ยอมถูกความแกและความตายพัดไปฉันนั้น
อจฺเจนติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปฺุญานิ กยิราถ สุขาวหานิ
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป
ผูเล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงทําบุญอันนําความสุขมาให
มิตตวรรค - หมวดมิตร
มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร

มารดาเปนมิตรในเรือนของตน

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สหายเปนมิตรของผูมีความตองการเกิดขึ้นเนือง ๆ

สพพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพภฺ ติ
ผูไมประทุษรายมิตร ยอมมีผบู ูชาในที่ทั้งปวง
มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก
ภริยา ปรมา สขา
นตฺถ พาเล สหายตา

ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวแท
ภรรยาเปนเพื่อนสนิท
ความเปนสหายไมมีในคนพาล

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา
ถาไดสหายผูรอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา
วาจาวรรค - หมวดวาจา
โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ

เปลงวาจางามยังประโยชนใหสําเร็จ

หทยสฺส สทิสี วาจา

วาจาเชนเดียวกับใจ

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกํ

คนเปลงวาจาชัว่ ยอมเดือดรอน

ทุฏฐสฺส ผรุสา วาจา

คนโกรธมีวาจาหยาบ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความสะอาดพึงรูไดดว ยถอยคํา

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย

ควรกลาวแตวาจาที่ไมยังตนใหเดือดรอน

นาติเวลํ ปภาเสยฺย นตุณหี สพฺพทา สิยา
อวิกิณฺ มิตํ วาจํ ปตฺเตกาเล อุทีริเย
ไมควรูดจนเกินกาล ไมควรนิ่งเสมอไป เมือ่ ถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไมฟน เฝอ
โย นินฺทยิ ํ ปสํสติ ตํ วา นินฺทติ โย ปสํสิโย
วิจินาติ มุเขน โส กลี กลินา เตน สุขํ น วินทติ
ผูใดสรรเสริญคนควรติ หรือติคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นยอมเก็บโทษดวยปาก เขาไมไดสุขเพราะโทษนั้น
สจฺ จํ เว อมตา วาจา

คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย
วิริยวรรค - หมวดความเพียร

กาลาคตฺจ น หาเปติ อตฺถํ
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

คนขยันยอมไมพราประโยชนชั่วตามกาล

คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ
คนมีธุระหมั่นทําการงานใหเหมาะเจาะ ยอมหาทรัพยได
น นิพฺพนิ ฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ
ประโยชนยอมไมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยเบื่อหนาย
หิยฺโยติ หิยยฺ ติ โปโส ปเรติ ปริหายติ
คนที่ผลัดวันประกันพรุงยอมเสื่อม ยิ่งวามะรืนนี้ยิ่งเสื่อม
อปฺปเกนป เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณุ อคคึว สนฺธมํ
ผูมีปญญาเฉลียวฉลาดยอมตัง้ ตนไดดว ยตนทุนแมนอย
เหมือนคนกอไฟนอยขึน้ ฉะนั้น
อฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อบฺปมตฺโต วิธานวา
สมํ กปฺเปติ ชีวติ ํ สมภตํ อนุรกฺขติ
ผูขยันในหนาที่การงาน ไมประมาท
เขาใจเลี้ยงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพยทหี่ ามาได
โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ
ผูเกียจคราน มีความเพียรเลว พึงเปนอยูตั้งรอยป
สวนผูปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยูเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกวา
โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภฺจ เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทธานุสาสนี
ทานทั้งหลายจงเห็นความเกียจครานเปนภัย
และเห็นการปรารภความเพียรเปนความปลอดภัย
แลวปรารภความเพียรเถิด นี้เปนพุทธานุศาสนี
สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปฺญวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ
ผูถึงพรอมดวยศีล มีปญญา มีใจมั่นคงดีแลว

ปรารภความเพียรตั้งตนไวในกาลทุกเมื่อ ยอมขามโอฆะที่ขามไดยาก
สีลวรรค - หมวดศีล
สฺขํ ยาว ชรา สีลํ

ศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา

สีลํ กิเรว กลฺยาณํ

ทานวาศีลนั้นเทียวเปนความดี

สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ

ศีลพึงรูไดเพราะอยูรวมกัน

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร

ความสํารวมใในที่ทั้งปวงเปนดี

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี

ปราชญพึงรักษาศีล

อาทิ สีลํ ปติฏฐา จ กลฺยาณานฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเปนที่พึ่งเบือ้ งตน เปนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เปนประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นควรชําระศีลใหบริสุทธิ์
อวณฺณฺจ อกิตฺติฺจ ทุสฺสีโล ลภเต นโร
วณฺณํ กิตฺตึ ปสํสฺจ สทา ลภติ สีลวา
คนผูทุศีลยอมไดรับความติเตียน และความเสียชื่อเสียง
สวนผูมีศีลยอมไดรับชื่อเสียงและความยกยองสรรเสริญทุกเมื่อ
อิเธว กิตฺตึ ลภติ เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน
สพฺพตฺถ สุมโน ธีโร สีเลสุ สุสมาหิโต
ผูมีปรีชามั่นคงดีแลวในศีล ยอมไดรับชื่อเสียงในโลกนี้
จะไปแลวยอมดีใจในสวรรค ชื่อวายอมดีใจในที่ทั้งปวง
สีลํ รกฺเขยฺย เมธาว ปตฺถยาโน ตโย สุเข
ปสํสํ วิตฺติลาภฺจ เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ
ผูมีปญญาเมื่อปรารถนาสุขสามอยาง คือความสรรเสริญ
ความไดทรัพย และความละไปบันเทิงในสวรรค ก็พึงรักษาศีล
สีลวา หิ พหู มิตฺเต สฺญเมนาธิคจฺฉติ
ทุสฺสีโล ปน มิตฺเตหิ ธํสเต ปาปมาจรํ

ผูมีศีลยอมไดมิตรยากดวยความสํารวม
สวนผูไมมีศีล ประพฤติชั่ว ยอมแตกจากมิตร
สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ
สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ
ศีลเปนกําลังไมมีที่เปรียบ ศีลเปนอาวุธสูงสุด
ศีลเปนเครื่องประดับอยางประเสริฐสุด ศีลเปนเกราะอยางอัศจรรย
สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร
สีลํ วิเลปนํ เสฏฐํ เยน วาติ ทิโส ทิสํ
ศีลเปนสะพานอันสําคัญ ศีลเปนกลิ่นที่ไมมีกลิ่นอื่นยิ่งกวา
ศีลเปนเครื่องลูบไลอันประเสริฐสุด เพราะศีล (มีกลิ่น) ขจรไปทั่วทุกทิศ
สุขวรรค - หมวดสุข
สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ
อพฺยา ปชฺฌํ สุขํ โลเก

ละเหตุทุกขไดเปนสุขในที่ทั้งปวง
ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

ความสุข (อื่น) ยิ่งกวาความสงบไมมี

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง

อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา

จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล

สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา
สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโทํ

ผูเจริญเมตตาดีแลวยอมหลับและตื่นเปนสุข

ความเกิดขึน้ ของพระพุทธเจาทั้งหลายนําสุขมาให

เสวนาวรรค - หมวดคบหา
วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ

เพราะความไวใจภัยจึงตามมา

อติจิรํ นิวาเสน ปโย ภวติ อปฺปโย
ยํ เว เสวติ ตาทิโส

เพราะอยูดว ยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหนาย

คบคนใดก็เปนเชนคนนั้น

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา
อยูรวมกับคนพาลนําทุกขมาใหเสมอไป เหมือนอยูรวมกับศัตรู
ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
อยูรวมกับปราชญนําสุขมาให เหมือนสมาคมกับญาติ
นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี

ผูคบคนเลวยอมเลวลง

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม

สมาคมกับคนพาลนําทุกขมาให

สุโข หเว สปฺปรุ ิเสน สงฺคโม

สมาคมกับสัตบุรุษนําสุขมาให

น ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ
สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ

ผูไมคบคนชั่ว ยอมไดรับสุขสวนเดียว

ควรระแวงในศัตรู

มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส
นาสฺมเส กตปาปมฺหิ
นาสฺมเส อตฺตตฺถปญญมฺหิ

แมในมิตรก็ไมควรไวใจ
ไมควรไวใจคนทําบาป
ไมควรไวใจคนเห็นแกประโยชนสวนตัว

ตครํ ว ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ
ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา
คนหอกฤษณาดวยใบไม
แมใบไมก็หอมไปดวยฉันใด การคบกับนักปราชญก็ฉันนั้น
ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน โย นโร อุปนยฺหติ
กุสาป ปูติ วายนฺติ เอวํ พาลูปเสวนา
คนหอปลาเนาดวยใบหญาคา
แมหญาคาก็พลอยเหม็นเนาไปดวยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น
สทฺเธน จ เปสเลน จ ปฺญวตา พหุสฺสุเตน จ
สขิตํ หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม
บัณฑิตพึงทําความเปนเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเปนที่รัก
มีปญญาและเปนพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เปนความเจริญ

ปสนฺนเมว เสเวยฺย อปฺปสนฺนํ วิวชฺชเย
ปสนฺนํ ปยิรุปา เสยฺย รหทํวุทกตฺถิโก
บุคคลควรคบผูเลื่อมใสเทานั้น ควรเวนผูไ มเลื่อมใส
ควรเขาไปนั่งใกลผูเลื่อมใส เหมือนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ําฉะนัน้
ปกิณณกวรรค - หมวดเบ็ดเตล็ด
หิริโอตฺตปฺปฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
หิริและโอตตัปปะ ยอมรักษาโลกไวเปนอันดี
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก

อรติ โลกนาสิกา

ความริษยาเปนเหตทําโลกใหฉบิ หาย

อโรคฺยปรมา ลาภา

ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิง่

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลา ยอมกินสรรพสัตวพรอมทั้งตัวมันเอง
สพฺพฺจ ปฐวึ ทชฺชา นากตฺุมภิราธเย
ถึงใหแผนดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญูใหจงรักไมได
หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ

โภคทรัพย ยอมฆาคนมีปญญาทราม
สักการะ ยอมฆาคนชั่วเสีย

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต
ชื่อวาที่ลับของผูทําบาปกรรม ไมมีในโลก
โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
โภคทรัพยของผูครองเรือนดี
ยอมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกําลังกอขึ้น
รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ
รางกายของสัตรยอยยับได แตชื่อและสกุลไมยอยยับ
อตีตํ นานฺราคเมยฺย

ไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงมาแลว

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ

ไมควรหวังในสิ่งที่ยังมาไมถึง

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร
ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปราภวโต มุขํ
คนใดเปนนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน
ยอมลางผลาญทรัพยที่ตนไดแลว ขอนั้นเปนเหตุแหงผูฉบิ หาย
อนวฏฐิตจิตฺตสฺส ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน
นิจจํ อทฺธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
เมื่อมีจิตไมหนักแนน เปนคนใจเบา มักประทุษรายมิตร
มีความประพฤติกลับกลอกเปนนิตย ยอมไมมีความสุข
ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห ฉินฺโนป รุกโฺ ข ปุนเรว รูหติ
เอวฺมป ตณฺหานุสเย อนูหเต นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปนุ ํ
เมื่อรากยังมั่นคงไมมีอันตราย ตนไมแมถูกตัด แลวยอมงอกไดอีกฉันใด
เมื่อตัณหานุสัยยังไมถูกกําจัดแลว ทุกขนี้ยอ มเกิดร่ําไปฉันนั้น
โย เว ตํ สหตี ชมฺมี ตณฺหํ โลเก ทุรจฺจยํ
โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ อุทพินฺทุว โปกฺขรา
ผูใดครอบงําตัณหาลามก อันลวงไดยากในโลก
ความโศกทั้งหลายยอมตกไปจากผูนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้น
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธฺ าน สาสนํ
การไมทําบาปทั้งปวง การยังกุศลใหถึงพรอม
การทําจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ที่มา : http://www.heritage.thaigov.net/religion/proverb/proverb.htm

