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พทุธสภุาษติ ที�ใชบ้อ่ย

1. การไมท่าํบาป นําสขุมาให้
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

2. ขนัตคิอืความอดทน เป็นตบะอยา่งยิ�ง
หมวดหมู ่หมวดอดทน

3. คนเกยีจครา้น ยอ่มไมพ่บความสขุ
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

4. คนขยนั ยอ่มหาทรพัยไ์ด้
หมวดหมู ่หมวดความเพยีร

5. คนควรใหข้องที�ควรให้
หมวดหมู ่หมวดทาน

6. คนโง ่คนพาล ไมค่วรเป็นผูนํ้า
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

7. คนผูม้สีต ิมคีวามเจรญิทกุเมื�อ
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

8. คนผูส้ดบันอ้ยนี� ยอ่มแกไ่ป เหมอืนววัแก ่อว้นแตเ่นื�อ แตป่ญัญาไมเ่จรญิ
หมวดหมู ่หมวดปญัญา

9. คนพาลเทา่น ั�น ยอ่มไมส่รรเสรญิทาน
หมวดหมู ่หมวดทาน

10. คนมกัโกรธ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข์
หมวดหมู ่หมวดความโกรธ

11. คนมกัทาํบาปเพราะความหลง
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

12. คนมปีญัญาดไีมป่ระมาทในเมื�อผูอ้ ื�นประมาท มกัตื�นในเมื�อผูอ้ ื�นหลบั ยอ่ม
ละทิ�งผูป้ระมาท (คนโง)่ เหมอืนมา้ฝีเทา้เร็ว ทิ�งมา้ไมม่กีาํลงัไปฉะน ั�น
หมวดหมู ่หมวดความไมป่ระมาท
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13. คนมปีญัญาทราม ไดย้ศแลว้ ยอ่มประพฤตสิ ิ�งที�ไมเ่ป็นประโยชนแ์กต่น
ยอ่มปฏบิตั ิเพื�อเบยีดเบยีนท ั�งตนและผูอ้ ื�น
หมวดหมู ่หมวดปญัญา

14. คนมสีต ิเป็นผูป้ระเสรฐิทกุวนั
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

15. คนมสีต ิยอ่มไดร้บัความสขุ
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

16. คนมสีนัดานช ั�ว ยอ่มลาํบากเพราะกรรมของตน
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

17. คนไมถ่กูนนิทา ไมม่ใีนโลก
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

18. คนสะอาด ไมย่นิดใีนความช ั�ว
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

19. คนหอ่กฤษณาดว้ยใบไม ้แมใ้บไมก็้หอมไปดว้ยฉนัใด การคบกบั
นกัปราชญก็์หอมไปดว้ยฉนัน ั�น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

20. คนหอ่ปลาเนา่ดว้ยใบหญา้คา แมห้ญา้คาก็พลอยเหม็นเนา่ไปดว้ยฉนัใด
การคบกบัคนพาลก็เป็นคนพาลฉนัน ั�น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

21. คนเห็นแกต่วั เป็นคนสกปรก
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

22. คบคนเชน่ใด ยอ่มเป็นคนเชน่น ั�น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

23. คบคนเชน่ใดเป็นมติร เขาก็เป็นคนเชน่น ั�น เพราะการอยูร่ว่มกนัยอ่มเป็น
เชน่น ั�น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

24. ควรคบมติรที�ด ี
หมวดหมู ่หมวดคบหา

25. ควรทาํแตค่วามเจรญิ อยา่เบยีดเบยีนผูอ้ ื�น
หมวดหมู ่หมวดบคุคล
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26. ควรทาํบญุอนันําสขุมาให้
หมวดหมู ่หมวดบญุ

27. ความกตญั�กูตเวทเีป็นเครื�องหมายของคนดี
หมวดหมู ่หมวดธรรม

28. ความคุน้เคยเป็นญาตอิยา่งยิ�ง
หมวดหมู ่หมวดคบหา

29. ความด ีอนัคนช ั�วทาํยาก
หมวดหมู ่หมวดกรรม

30. ความด ีอนัคนดทีาํงา่ย
หมวดหมู ่หมวดกรรม

31. ความพรอ้มเพรยีงของหมูเ่ป็นสขุ และ การสนบัสนนุคนผูพ้รอ้มเพรยีงกนัก็
เป็นสขุ, ผูย้นิดใีนคนผูพ้รอ้มเพรยีงกนั ต ั�งอยูใ่นธรรม ยอ่มไมค่ลาดจาก
ธรรมอนัเกษมจากโยคะ
หมวดหมู ่หมวดศลี

32. ความไมเ่บยีดเบยีนกนัเป็นสขุในโลก
หมวดหมู ่หมวดความสขุ

33. ความไมม่โีรค เป็นลาภอนัประเสรฐิ
หมวดหมู ่หมวดพเิศษสาํหรบับคุคลท ั�วไป

34. ความรกัอื�น เสมอดว้ยความรกัตนเองไมม่ ี
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน

35. ความส ั�งสมบาป นําทกุขม์าให้
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

36. ความสนัโดษเป็นทรพัยอ์ยา่งยิ�ง
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

37. คาํจรงิเป็นสิ�งไมต่าย
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

38. ใครค่รวญกอ่นแลว้จงึทาํ ดกีวา่
หมวดหมู ่หมวดกรรม

39. จงเตอืนตน ดว้ยตนเอง
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

3



40. จงเตอืนตนดว้ย ตนเอง
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน

41. จงสามคัคมีนํี �าใจตอ่กนั
หมวดหมู ่หมวดสามคัคี

42. ไดล้าภ เสื�อมลาภ ไดย้ศ เสื�อมยศ นนิทา สรรเสรญิ สขุ และ ทกุข ์สิ�งเหลา่นี�
เป็นธรรมดาในหมูม่นษุยไ์มม่คีวามเที�ยงแมแ้นน่อน อยา่เศรา้โศกเลย ทา่น
จะโศกเศรา้ไปทาํไม
หมวดหมู ่หมวดพบสขุ

43. ตนแลเป็นที�พ ึ�งแหง่ตน
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน

44. ถา้คนพงึทาํบาป ก็ไมค่วรทาํบาปน ั�นบอ่ย ๆ ไมค่วรทาํความพอใจในบาป
น ั�น เพราะการส ั�งสมบาปนําทกุขม์าให้
หมวดหมู ่หมวดกรรม

45. ถา้สอนผูอ้ ื�นฉนัใด พึ�งทาํตนฉนัน ั�น ผูฝึ้กตนดแีลว้ ควรฝึกผูอ้ ื�น ไดย้นิวา่ตน
แลฝึกยาก
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน

46. ถงึสิ�นทรพัย ์ผูม้ปีญัญาก็เป็นอยูไ่ด,้ แตอ่บัปญัญา แมม้ทีรพัยก็์เป็นอยูไ่ม่
ได้
หมวดหมู ่หมวดปญัญา

47. ทา่นท ั�งหลาย จงยนิดใีนความไมป่ระมาท คอยรกัษาจติของตน จงถอนตน
ขึ�นจากหลม่ เหมอืนชา้งที�ตกหลม่ถอนตนขึ�นฉะน ั�น
หมวดหมู ่หมวดความไมป่ระมาท

48. ทา่นท ั�งหลายตอ้งทาํความเพยีรเอง ตถาคตเป็นแตผู่บ้อก ผูม้ปีกตเิพง่พนิจิ
ดาํเนนิไปแลว้จกัพน้จากเครื�องผกูของมาร
หมวดหมู ่หมวดความเพยีร

49. ทาํดไีดด้ ีทาํช ั�วไดช้ ั�ว
หมวดหมู ่หมวดกรรม

50. บณัฑติพงึต ั�งตนไวใ้นคณุอนัสมควรกอ่น แลว้จงึสอนผูอ้ ื�นภายหลงั จงึไม่
มวัหมอง
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน
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51. บณัฑติพงึทาํความเป็นเพื�อนกบัคนมศีรทัธา มศีลีเป็นที�รกั มปีญัญาและ
เป็นพหสุตู เพราะการสมาคมกบัคนดเีป็นความเจรญิ
หมวดหมู ่หมวดคบหา

52. บณัฑติไมพ่งึคบอสตับรุษุ พงึคบแตส่ตับรุษุ เพราะอสตับรุษุยอ่มนําไปสู่
นรก สตับรุษุยอ่มนําไปสูส่คุต ิ
หมวดหมู ่หมวดคบหา

53. บณัฑติยอ่มสรรเสรญิความไมป่ระมาท
หมวดหมู ่หมวดความไมป่ระมาท

54. บาปกรรม ที�ทาํแลว้ยอ่มไมม่เีปลี�ยนแปลง เหมอืนนมสดที�รดีในวนัน ั�น, บาป
ยอ่มตามเผาคนเขลา เหมอืนไฟที�เถา้กลบไว้
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

55. บคุคลควรเตอืนกนั ควรสอนกนั และ ป้องกนัจากคนไมด่ ีเพราะเขายอ่ม
เป็นที�รกัของคนด ีแตไ่มเ่ป็นที�รกัของคนไมด่ ี
หมวดหมู ่หมวดธรรม

56. บคุคลหวา่นพชืเชน่ใด ยอ่มไดผ้ลเชน่น ั�น ผูท้าํกรรมดี ยอ่มไดผ้ลด ีผู ้
ทาํกรรมช ั�ว ยอ่มไดผ้ลช ั�ว
หมวดหมู ่หมวดกรรม

57. ประโยชนท์ ั�งหลาย ยอ่มลว่งเลยคนผูท้อดทิ�งการงาน ดว้ยอา้งวา่หนาวนกั
รอ้นนกั เย็นเสยีแลว้
หมวดหมู ่หมวดกรรม

58. ปราชญ ์พงึรกัษาศลี
หมวดหมู ่หมวดธรรม
คาํบาล ีสลี ํ รกฺเขยฺย  เมธาวี

59. ปราชญผ์ูใ้หค้วามสขุ ยอ่มไดร้บัความสขุ
หมวดหมู ่หมวดทาน

60. ปญัญา ยอ่มเกดิเพราะการฝึกฝน
หมวดหมู ่หมวดการศกึษา

61. ปญัญายอ่มประเสรฐิกวา่ทรพัย์
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้
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62. ผูค้บคนช ั�ว ยอ่มถงึความสขุโดยสว่นเดยีวไมไ่ด ้เขายอ่มยงัตนใหป้ระสบ
โทษ เหมอืนกิ�งกา่เขา้ฝงูเหี�ยฉะน ั�น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

63. ผูเ้คารพผูอ้ ื�น ยอ่มมคีวามเคารพตนเอง
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

64. ผูช้อบธรรม เป็นผูเ้จรญิ
หมวดหมู ่หมวดบคุคล

65. ผูใ้ด อนัผูอ้ ื�นทาํความด ีทาํประโยชนใ์หใ้นกาลกอ่นยอ่มสาํนกึ (คณุของ
เขา) ได ้ประโยชนท์ี�ผูน้ ั�นปรารถนายอ่มเจรญิ
หมวดหมู ่หมวดกรรม

66. ผูใ้ดเกยีจครา้น มคีวามเพยีรเลว พงึเป็นอยูต่ ั�งรอ้ยปี แตผู่ป้รารถนาความ
เพยีรม ั�นคง มชีวีติอยูเ่พยีงวนัเดยีว ประเสรฐิกวา่ผูน้ ั�น
หมวดหมู ่หมวดความเพยีร

67. ผูใ้ดมคีวามไรศ้ลีธรรมครอบคลมุ เหมอืนยา่นทรายคลมุไมส้าละ ผูน้ ั�น
ชื�อวา่ทาํตนเหมอืนถกูผูร้า้ยคมุตวั
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน

68. ผูใ้ดมปีญัญาทราม มใีจไมม่ ั�นคง พงึเป็นอยูต่ ั�งรอ้ยปี สว่นผูม้ปีญัญาเพง่
พนิจิ มชีวีติอยูเ่พยีงวนัเดยีว ประเสรฐิกวา่
หมวดหมู ่หมวดความประมาท

69. ผูต้ ั�งใจศกึษา ยอ่มไดป้ญัญา
หมวดหมู ่หมวดการศกึษา

70. ผูป้รารถนาความสขุที�ม ั�นคง พงึเวน้มติรช ั�วเสยี คบแตบ่คุคลสงูสดุ และพงึ
ต ั�งอยูใ่นโอวาทของทา่น
หมวดหมู ่หมวดคบหา

71. ผูม้จีติอนัไมชุ่ม่ดว้ยราคะ มใีจอนัโทสะไมก่ระทบแลว้ มบีญุและบาปอนัละ
ไดแ้ลว้ ตื�นอยู ่ยอ่มไมม่ภียั
หมวดหมู ่หมวดจติ

72. ผูม้ตีน ฝึกตนดแีลว้ ยอ่มไดท้ี�พ ึ�งซึ�งไดย้าก
หมวดหมู ่หมวดตน- ฝึกตน
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73. ผูม้ปีญัญา ถงึพรอ้มดว้ยความรู ้ฉลาดในวธิจีดัการงาน รูก้าลและรูส้มยั
เขาพงึอยูใ่นราชการได้
หมวดหมู ่หมวดปญัญา

74. ผูไ้มป่ระมาท ยอ่มไมต่าย
หมวดหมู ่หมวดความไมป่ระมาท

75. ผูห้ม ั�นในการงาน ไมป่ระมาท เป็นผูร้อบคอบ จดัการงานเรยีบรอ้ย, จงึควร
อยูใ่นราชการ
หมวดหมู ่หมวดกรรม

76. ผูใ้ห ้ยอ่มผกูไมตรไีวไ้ด้
หมวดหมู ่หมวดทาน

77. ผูใ้หย้อ่มเป็นที�รกั คนหมูม่ากยอ่มคบเขา
หมวดหมู ่หมวดทาน

78. ผูใ้หส้ ิ�งที�เลศิ ยอ่มไดส้ ิ�งที�เลศิอกี
หมวดหมู ่หมวดทาน

79. ผูใ้หส้ ิ�งประเสรฐิ ยอ่มถงึฐานะที�ประเสรฐิ
หมวดหมู ่หมวดทาน

80. พงึชนะคนโกรธดว้ยความไมโ่กรธ
หมวดหมู ่หมวดการชนะ

81. พงึตดัความโกรธดว้ยความขม่ใจ
หมวดหมู ่หมวดความโกรธ

82. พงึรกัษาความดขีองคนไว ้ดงัเกลอืรกัษาความเค็ม
หมวดหมู ่หมวดกรรม

83. พงึละเวน้บาปท ั�งหลาย
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

84. พงึศกึษาความสามคัค ีความสามคัคนี ั�น ทา่นผูรู้ท้ ั�งหลาย สรรญเสรญิแลว้
ผูย้นิดใีนสามคัค ีต ั�งอยูใ่นธรรม ยอ่มไมค่ลาดจากธรรมอนัเกษมจากโยคะ
หมวดหมู ่หมวดสามคัคี

85. พงึสละทรพัย ์เพื�อรกัษาอวยัวะ พงึสละอวยัวะ เพื�อรกัษาชวีติ พึ�งสละ ท ั�ง
ทรพัย ์อวยัวะ และ ชวีติ เพื�อรกัษาธรรม (ความถกูตอ้ง)
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้
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86. พดูอยา่งไร ทาํไดอ้ยา่งน ั�น
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

87. ฟงัดว้ยด ียอ่มไดป้ญัญา
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้

88. มมีติรเลวมเีพื�อนเลว ยอ่มมมีารยาทเลวและที�เที�ยวเลว
หมวดหมู ่หมวดมติร

89. เมื�อคนโงม่ปีญัญาทราม ทาํกรรมช ั�วอยูก็่ไมรู่ส้กึ เขาเดอืดรอ้นเพราะกรรม
ของตน เหมอืนถกูไฟไหม้
หมวดหมู ่หมวดกรรม

90. เมื�อผูอ้ ื�นทาํความดใีห ้ทาํประโยชนใ์หก้อ่น แตเ่ราไมส่าํนกึบญุคณุ เมื�อมี
กจิเกดิขึ�นภายหลงั จะหาผูช้ว่ยทาํไมไ่ด้
หมวดหมู ่หมวดกเิลส

91. เมื�อให ้บญุก็เพิ�มขึ�น
หมวดหมู ่หมวดทาน

92. ไมค่วรทาํบาป เพราะเห็นแกก่นิ
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

93. โลกถกูจตินําไป ถกูจติชกัไป, สตัวท์ ั�งปวงไปสูอ่าํนาจแหง่จติอยา่งเดยีว
หมวดหมู ่หมวดจติ

94. เวรยอ่มระงบัดว้ยการไมจ่องเวร
หมวดหมู ่หมวดบาป-เวร

95. สงัขารท ั�งหลาย ไมเ่ที�ยงหนอ
หมวดหมู ่หมวดพเิศษสาํหรบับคุคลท ั�วไป

96. สตัวท์ ั�งหลายยอ่มตอ้งการความสขุ ผูใ้ดแสวงหาสขุเพื�อตน ไมเ่บยีดเบยีน
เขาดว้ยอาชญา ผูน้ ั�นละไปแลว้ ยอ่มไดส้ขุ
หมวดหมู ่หมวดกรรม

97. สิ�งท ั�งหลายท ั�งปวง ไมค่วรยดึม ั�นถอืม ั�น
หมวดหมู ่หมวดธรรม

98. เหยา้เรอืนที�ปกครองไมด่ ีนําทกุขม์าให้
หมวดหมู ่หมวดทกุข-์พน้ทกุข์

99. อยา่ปลอ่ยกาลเวลาใหล้ว่งไปโดยเปลา่ประโยชน์
หมวดหมู ่หมวดความเพยีร
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100. อยูร่ว่มกบัคนช ั�ว ยอ่มมแีตค่วามทกุข์
หมวดหมู ่หมวดธรรมเบื�องตน้
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