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๑๐๕ 8:kBle8yN  Wdt0AD;Kcd: ๑๕ ความสําคัญ กระจกวาแกว 

 8yNrA{cd:  d|y[;KWdt0AD  คันพบแกว กับวากระจก 

 lyFOVAD  skluN[Ywf  สัตวนาฮก หาศีลบได 

 grbNd}k:w;  /̂\oyN.=8AN  เพิ่นกลาวไว ฝูงนั้นใชคน 

 ẑgxyN8AN  [yNfbFoyDWxkF  ผูเปนคน บัณฑิตนักปราชญ 

 grbNvA"vkF 2nNw;5Z8e  เพิ่นองอาจ ยืนไวถอยคํา 

 gsyNWdt0AD  Wdt0AD[Yc8:  เห็นกระจก กระจกบแคว 

 gsyNsN;qcd:  2nNcd:[Y;K"  เห็นหนวยแกว ยืนแกวบวาง 

๑๐๖ TyBgxyNd|k"  =umk"oyDWxkF ๑๖ ธรรมเปนกลาง ชี้ทางนักปราชญ 

 8:kBC|kF  lkBlb"mq,9AN  ความฉลาด สามสิ่งเทียมตน 

 sN7'[YsUi OY-U\skpky  หนึ่งบหอน นําของหายาก 

 lU\[YsUi OYlb"0b{skq  สองบหอน นําสิ่งจิบหาย 

 lkB0y9kq  l9b[Ys}k  สามจักตาย สติบหลา 

 [Y9y";K  =kqoyNcdN8AN  บตั้งวา ชายนั้นแกนคน 

๑๐๗ vo6lAN  =umk"=ugsF ๑๗ อนุสนธิ์ ชี้ทางชี้เหตุ 

 1xgmF  8AN.[8ANrkN  อุปเทศ คนใบคนพาล 

 lkBWxtdkN  0n0e1Akw;  สามประการ จ่ือจําเอาไว 

 sN7'-uwV  s|A'G]{c9dkB  หนึ่งขี้ไฮ หลงโลภแตกาม 

 lU\.0skN  de]y"9A:oZ  สองใจหาญ กําลังตัวนอย 

 2kydq;dZ  5u{xe5q\c-y"  อยากเกี่ยวกอย ถีบปล้ําเถียงแขง 

 cd8ANcV"  d:k9AN8:i2kN  แกคนแฮง กวาตนควรยาน 

 lkB-uW8kN  VqนoZ[Y0e  สามขี้คราน เฮียนนอยบจํา 

 ,yD-nN8e  5q\8ANV̂,ky  มักขืนคํา เถียงคนฮูมาก 
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๑๐๘ f̂rnNrky  8AN5Zg]y:=kB ๑๘ ดูพื้นพาก คนถอยเลวทราม 

 lkBWxtdkN  fy"fq;gru"V̂  สามประการ ดังเดียวเพิงฮู 

 sN7'l̂s|# mq;-7N9kBgVnUi  หนื่งสูหลู เที่ยวขึ้นตามเฮือน 

 g-Ak[Yg9nUi  g=bN9AN-7N[kN  เขาบเตือน เชิญตนขึ้นบาน 

 lU\sNkfkN  v:fV̂v:f'kB  สองหนาดาน อวดฮูอวดงาม 

 g-Ak[Y5kB  v:f9kqc9g;Ak  เขาบถาม อวดตายแตเวา 

 -YlkBg0Ak pYpU\c9G9  ขอสามเจา ยอยองแตโต 

 8ANG,Gs  skBG98n[k  คนโมโห หามโตคือบา 

 ginU'5Z=k  ay"c0"0n1Ak  เรื่องถอยซา ฟงแจงจ่ือเอา 

๑๐๙ =kq,ug8Ak sN;F8k"VbBxky ๑๙ ชายมีเคา หนวดคางฮิมปาก 

 c,Nskpky  .ornNczNfbN  แมนหายาก ในพื้นแผนดิน 

 2k5:bi 8A{8ANxkydq\  อยาถวิล คบคนปากเกี้ยง 

 .ss}udlq\  oUi]uẑfq;  ใหหลีกเล่ียง นอนลี้ผูเดียว 

๒๐ ẑl|ย; sbN9U\8eWxkF ๒๐ ผูเฉลียว ฮ่ินตรองคําปราชญ 

 ,kipkF  [UylYW9td̂i  มารยาท บอกสอตระกูล 

 lq\gxyN,^i  [Uymk"WxtgmF  เสียงเปนมูล บอกทางประเทศ 

 wxl^g-F  g8uq86ic;sk  ไปสูเขต เคยคุนแวหา 

 [UylU\-k  VyDdyNrq\pkF  บอกสองขา ฮักกันเพียงญาดิ 

 gonUvbBvkF  g9yBv:i[YzU,  เนื้ออิ่มอาจ เต็มอวนบผอม 

 [UyvkskN  -U\dbN[YwV  บอกอาหาร ของกินบไฮ 

 0e1Akw;  mk"sU,[yNfbF  จําเอาไว ทางฮอมบัณฑิต 

๒๐๑ Wrvk0kN  pAD8:kB,kmq[ ๒๑ พระอาจารย ยกความมาเทียบ 

 ,kxq[.s  OVADO0u  มาเปรียบให นาฮกนาจี 
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 ,us}kq Q .oTyB,gmX  มีหลายๆ  ในธรรมะเทศ 

 =u.og-F 8ANpky8AN0AN  ชี้ในเขต คนยากคนจน 

 dyB.szAN  0b{skqm6ypky  กรรมใหผล จิบหายทุกขยาก 

 clN]e[ky  OVAD9Y9k  แสนลําบาก นาฮกตอตา 

 g;mNk  gs|nvmANVU\ws  เวทนา เหลือทนฮองไห 

 mkNxq[w;  OVAD9kgsyN  ทานเปรียบไว นาฮกตาเห็น 

๒๐๒ dyB]Ag;N  9ANmegrbN8qf ๒๒ กรรมแลเวร ตนทําเพิ่นเคียด 

 grbN[y"[qf  pADGmX9b9qน  เพิ่นบังเบียด ยกโทษติเตียน 

 db)9ANrqน  skzAN[Ywf  กิจตนเพียร หาผลบได 

 dyBWlk"w;  OVADgxyNgVnUi  กรรมสรางไว นาฮกเปนเฮือน 

 mkNzug/nUi  pAD9AN[Y.d|  ทานผีเผือน ยกตนบใกล 

 mkN07"wf  Vqy=n[yNfbF  ทานจึงได เฮียกชื่อบัณฑิต 

๒๐๓ gxyN[yNfbF  f̂8ANgrb"V̂ ๒๓ เปนบัณฑิต ดูคนเพิ่งฮู 

 2k]A{s|#  zbFr:y8ANfu  อยาลบหลู ผิดพวกคนดี 

 8AN,uค  ๑๐๕ 0er:y  คนมีศรี ๑๕ จําพวก 

 r:y ๑ oyN  rYc,]6\vk  พวก ๑ นั้น  พอแมลุงอา 

 r:ymu ๒  sBY2k;bglX  พวกที่ ๒  หมอยาวิเศษ 

 r:ymu ๓  sBYg]yD8̂iskN  พวกที่ ๓  หมอเลขคูณหาร 

 r:ymu ๔  OqfkNWxt9^  พวกที่ ๔  นายดานประดู 

 r:ymu ๕  8ANV̂sNy'ln  พวกที่ ๕  คนฮูหนังสือ 

 r:ymu ๖  8AN]nrY8k  พวกที่ ๖  คนลือพอคา 

 r:ymu ๗  8ANlkgศXฐu  พวกที่ ๗  คนสาเศรษฐี  

 r:ymu ๘  8ANfurY[kN  พวกที่ ๘  คนดีพอบาน 
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 r:ymu ๙  8ANgzAkik=k  พวกที่ ๙  คนเผาราชา 

๒๐๔ r:ymu ๑๐  glOve,kF ๒๔ พวกที่ ๑๐  เสนาอํามาตย 

 mu ๑๐๑  vA"vkFik=k  ท่ี ๑๑  องอาจราชา 

 mu ๑๐๒  lABIkoyD[:f  ท่ี ๑๒  สมณานักบวช 

 mu ๑๐๓  8ANp:f,u86i  ท่ี ๑๓  คนยวดมีคุณ 

 mu ๑๐๔  8AN[6ioyDWxkF  ท่ี ๑๔  คนบุญนักปราชญ 

 mu ๑๐๕  8ANC|kFW8^9AN  ท่ี ๑๕  คนฉลาดครูตน 

 .sxtxAN  8A{skg-Ak.d|  ใหปะปน คบหาเขาโกล 

 gxyN,bFw;  rkV6\rkgVnU'  เปนมิตรไว พาฮุงพาเฮือง 

๒๐๕ =kqglk4k .0g2yNoyDWxkF ๒๕ ชายโสภา ใจเย็นนักปราชญ 

 =kqC|kF  s}udg;N8ANzbF  ชายฉลาด หลีกเวนคนผิด 

 8AN.=,bF  ẑy0U\NdyBg;yN  คนใชมิตร ผูกจองกรรมเวร 

 8AN,ug-yN  sk86i[Ywf  คนมีเข็ญ หาคุณบได 

 8ANm6ywV  dq;sqkskanN  คนทุกขไฮ เกี่ยวหญาหาฟน 

 [Y/k/nN  zbF5q\f̂sBbi  บฝาฝน ผิดเถียงดูหมิ่น 

๒๐๖ 87Fl^5bN  mA:G]yG]dk ๒๖ คึดสูถิ่น ท่ัวโลกโลกา 

 dtx̂O  sksA:[Ywf  กะปูนา หาหัวบได 

 wzsk.s  ]q\mU\g-Akgv"  ไผหาให เล้ียงทองเขาเอง 

 r:yly{Gx  '^-q;'̂gsAk  พวกสัปโป งูเขียวงูเหา 

 -7N9ANw, glnUdc]N9kBfbN  ขึ้นตนไม เสือกแลนตามดิน 

 9uN[Y,u  c]Nw;xkN,k  ตีนบมี แลนไวปานมา 

 c,wdd}k oAB0^2̂wl  แมไกกลา นมจูอยูใส 

 c,Nẑ.f  =Uย,yN]q\]̂y  แมนผูใด สอยมันเลี้ยงลูก 
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 2kf̂5̂y  =kF]^y8AN=kq  อยาดูถูก ชาติลูกคนชาย 

 W8k:0b{skq  f̂c8N[Y=U[  คราวจิบหาย ดูแคนบชอบ 

๒๐๗ .sWxtdU[  lA"g8ktlA"sk ๒๗ ใหประกอบ สงเคราะหสงหา 

 .og;}k g-Ak0ANg-Akpky  ในเวลา เขาจนเขายาก 

 g-Ak]e[ky  m6ypkyc]Ng5b"  เขาลําบาก ทุกขยากแลนเถิง 

 2kgsb"lk  8:kBs|y'8:kBgdAk  อยาเหิงสา ความหลังความเกา 

 =kF'^gsAk  8AN5Z8ANrkN  ชาติงูเหา คนถอยคนพาล 

 .slA"lkN  =k",yNpkBVkq  ใหสงสาร ซางมันยามฮาย 

 =Uยfy{VUi  pkBg,nUwagzAk  สอยดับฮอน ยามเมื่อไฟเผา 

 s:y'1Ak[6i  =kF=kq.0d:k"  หวังเอาบุญ ชาติชายใจกวาง 

๒๐๘ 87F.sV̂  9A:xq[czNfbN ๒๘ คึดใหฮู ตัวเปรียบแผนดิน 

 =kFczNfbN coNsNk[Y8kF  ชาติแผนดิน แนนหนาบคาด 

 8ANr|kF]AB  ]A"g]nUย[Yg=Ak  คนพลาดลม ลงเล้ือยบเซา 

 8AN.0g[Ak  =y"fbNfkxZ  คนใจเบา ชังดินดาปอย 

 8AN.0oZ  9A:]ABfkfbN  คนใจนอย ตัวลมดาดิน 

 fkczNfbN  [YsNufbNwf  ดาแผนดิน บหนีดินได 

 grbNxq[w;  oyDWxkF.0[6i  เพิ่นเปรียบไว นักปราชญใจบุญ 

 .zme[6i  medyBmeGmX  ไผทําบุญ ทํากรรมทําโทษ 

 [YGdF.s  pkBVUic]Nsk  บโกรธให ยามฮอนแลนหา 

 [Y5nlk  8ANzbF8ANr|kF  บถือสา คนผิดคนพลาด 

 
ยังมีอีก โปรดติดตาม 


