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ตวัอยา่ง ปรชัญาจนี ที�ใชบ้อ่ย

1. การเดนิทางหลายพนัลี� เร ิ�มจากการกา้วเทา้กา้วแรก
2. การพดูใหร้า้ย ไมท่าํใหค้นดเีป็นคนเลว เพราะเมื�อนํ �าลด หนิก็ยงัอยูท่ ี�เดมิ
3. การเรยีนภาษาตา่งประเทศน ั�นไมย่าก มนัก็เหมอืนกบัการคบเพื�อน ยิ�งคบก็

ยิ�งคุน้เคย พบหนา้กนัทกุวนั มติรภาพก็ยิ�งสนทิแนน่แฟ้น
4. การศกึษาเปรยีบเสมอืนพายเรอืทวนนํ �า ถา้ไมร่ดุหนา้ก็ถอยหลงั
5. การสรา้งเนื�อสรา้งตวัเป็นเรื�องลาํบาก การธํารงไวซ้ึ�งความสาํเร็จยิ�งลาํบาก

แตผู่ท้ ี�รูว้า่ลาํบากจกัไมล่าํบาก
6. การสรา้งใหส้มบรูณ ์เวลารอ้ยปีก็ยงัไมพ่อ การทาํลาย ใชเ้วลาวนัเดยีวก็

เกนิพอ
7. คนฉลาด ที�ไดเ้ห็นทกุสิ�งทกุอยา่ง ยงัไมเ่ทา่กบัคนที�ทาํงาน สิ�งเดยีวดว้ยมอื

ตนเอง
8. คนช ั�นตํ�าแตม่กีารศกึษาด ีมปีระโยชนต์อ่บา้นเมอืง คนช ั�นสงูแตไ่รก้าร

ศกึษา จะมปีระโยชนอ์ะไร
9. คนที�เกง่ทกุทาง แทจ้รงิคอืคนที�ไมม่อีะไรเกง่จรงิสกัอยา่ง คนที�รอบรูไ้ป

หมดทกุเรื�อง แทจ้รงิคอืคนที�ไมเ่ชี�ยวชาญอะไรเลย
10. คนที�ย ิ�มแทนที�จะโกรธ คอืคนที�เขม้แข็งกวา่เสมอ
11. คนที�เอาชนะผูอ้ ื�นไดเ้ป็นคนเขม้แขง้ คนที�เอาชนะตวัเองไดเ้ป็นคนที�ม ี

อาํนาจ
12. คนรวยวางแผนสาํหรบัวนัพรุง่นี� คนจนวางแผนแคว่นันี�
13. คนเรา มใิชจ่ะมโีชคเรื�อยไป ดอกไม ้มใิชจ่ะบานอยูต่ลอดไป
14. คนโลเล ก็เสมอืนดาบที�ยงัไมไ่ดต้ใีหเ้ป็นรปู
15. คมลิ�นฆา่คนอยา่งชนดิเลอืดไมอ่อก
16. ครเูปิดประตใูห ้แตค่ณุจะตอ้งเดนิเขา้ไปดว้ยตวัคณุเอง
17. ความจรงิที�วา่คนออ่นแอกวา่เอาชนะคนแข็งแรงกวา่ได ้คนที�หยาบกระดา้ง

ตอ้งพา่ยแพ ้คนที�ออ่นโยน เป็นสิ�งที�ทกุคนรู ้แตไ่มม่ใีครทาํตาม
18. ความฉลาดประกอบไปดว้ยการรูจ้กัใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์
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19. ความยิ�งใหญข่องอดุมการณ ์มไิดอ้ยูท่ ี�การชนะผูอ้ ื�น แตอ่ยูท่ ี�การชนะตวั
เอง

20. ความหวิแกด้ว้ยอาหาร ความเขลาแกด้ว้ยการศกึษา
21. เงยีบลง คณุจงึจะคดิได ้ถา้คณุไมเ่งยีบ คณุจะไมไ่ดย้นิทกุอยา่งที�คนพดู

กบัคณุ
22. เงยีบลง ทา่นจงึจะคดิได ้ถา้ทา่นไมเ่งยีบ ทา่นจะไมไ่ดย้นิทกุอยา่งที�ผูอ้ ื�น

พดูกบัทา่น เพราะวา่ใจของทา่น พะวงอยูก่บัส ิ�งที�ทา่นคดิวา่รูแ้ลว้ เรยีนรูท้ ี�
จะฟงั ฟงัดว้ยหวัใจของทา่น

23. จติม ั�น ความช ั�วรา้ยท ั�งปวงยอ่มไมอ่บุตั ิจติสงบ จกัไมส่นใจเรื�องท ั�งปวง
24. โชค ไมเ่คยมาคู ่เคราะห ์ก็ไมเ่คยมาเดี�ยว
25. ดดัตวัน ั�นงา่ย แตด่ดัใจน ั�นยาก
26. ตน้ไมต้น้ใหญ ่เกดิจากกลา้ไม ้ตน้เล็กๆ หอสงูเสยีดเมฆา ฐานรากเตี�ยตดิ

ดนิ การเดนิทางหลายพนัลี� เร ิ�มจากการกา้วเทา้กา้วแรก
27. ถอยหลงัเพยีงกา้วเดยีว ทะเลน ั�นก็ดกูวา้ง นภางคก็์แลสดใส
28. ถา้เขาไมฉ่ลาด ก็อยา่อา่นบทกวใีหเ้ขาฟงั
29. ถา้ดื�มกบัเพื�อน เหลา้พนัถว้ย ยงัดนูอ้ยไป ถา้โตเ้ถยีงกบัผูอ้ ื�น คาํพดูเพยีง

ครึ�งประโยค ก็มากเกนิไป
30. ถา้ไมม่กีระจกเงา ผูห้ญงิก็จะไมท่ราบวา่ แป้งที�หนา้เรยีบรอ้ยหรอืไม ่ถา้ไม่

มเีพื�อนแท ้ปญัญาชนก็ไมอ่าจรูถ้งึ ความผดิของตนได้
31. ถา้ไมศ่กึษาเพิ�มเตมิขึ�นทกุๆ วนั ก็จะลา้หลงัลงทกุๆ วนั
32. ถา้อดใจโกรธไดช้ ั�วขณะหนึ�ง ก็จะพน้ความเสยีใจไดถ้งึรอ้ยวนั
33. ทอง ตเีป็นราคาได ้แตก่ารศกึษา หาตรีาคาไดไ้ม่
34. ทะเลรองรบัแมนํ่ �ารอ้ยสายได ้จงึกวา้งใหญไ่พศาล บคุคลผูส้งูสง่ เขม้แข็ง

เพราะไรก้เิลสตณัหา
35. ที�ใดมแีสงอาทติย ์ที�น ั�นยอ่ม มคีนจนี ที�ใดมคีนจนี ที�น ั�นยอ่ม มคีวาม

รุง่โรจน์
36. ทกุคนเคยทาํผดิ มา้ทกุตวัเคยหกลม้
37. ในโลกนี�ไมม่อีะไรนุม่หรอืบางกวา่นํ �า แตก่ารที�นํ �าสามารถกดัเซาะสิ�งที�แข็ง

อยา่งไมย่อมจาํนนน ั�น ไมม่อีะไรจะเทยีบได ้ความจรงิที�วา่ คนออ่นแอกวา่
เอาชนะคนแข็งแรงกวา่ได ้คนที�หยาบกระดา้งตอ้งพา่ยแพค้นที�ออ่นโยน
เป็นสิ�งที�ทกุคนรู ้แตไ่มม่ใีครทาํตาม
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38. ปดัเป่าความยุง่ยากไดค้ร ั�งหนึ�ง ความยุง่ยากจะมาอกีรอ้ยคร ั�ง ก็ปดัเป่าได้
39. ผูใ้ดรูจ้กัใชพู้ก่นั จะไมต่อ้งขอทานเขากนิ
40. ผูท้ ี�ขาดความเขม้แข็งทางจติใจ ทาํสิ�งใดก็ไมบ่รรลุ
41. ผูท้ ี�ขาดคณุธรรม ยอ่มไมม่อีดุมการณอ์นัยิ�งใหญ ่ผูท้ ี�ขาดความรู ้ยอ่มไมม่ ี

สายตาอนักวา้งไกล
42. ผูท้ ี�มอีดุมการณอ์นัยิ�งใหญ ่จกัไมย่ตุกิลางคนั
43. ผูท้ ี�ย ิ�มแทนที�จะโกรธ คอืผูท้ ี�เขม้แข็งกวา่เสมอ
44. ผูท้ ี�รูว้า่ดอ้ยความรู ้จงึจะเตอืนตวัเองได ้ผูท้ ี�รูว้า่ลาํบาก จงึจะฝึกตนให้

เขม้แข็ง
45. ผูท้ ี�อดกล ั�นความอยากได ้ยอ่มไมม่หีนี�
46. ผูท้ ี�เอาชนะผูอ้ ื�นได ้เป็นคนเขม้แข็ง ผูท้ ี�เอาชนะตวัเองได ้เป็นคนมอีาํนาจ
47. ผูม้ใีจต ั�งม ั�น ยอ่มชนะฟ้า ผูไ้รค้วามต ั�งม ั�น ฟ้ายอ่มชนะคน
48. พดูถงึอะไรกอ่นอะไรหลงั ความรูต้อ้งมากอ่น พดูถงึอะไรสาํคญัที�สดุ ความ

ประพฤตยิอ่มสาํคญัที�สดุ
49. พดูถงึอะไรสาํคญัที�สดุ ความประพฤตยิอ่มสาํคญัที�สดุ
50. เพราะวา่ใจคณุพะวงอยูก่บัส ิ�งที�คณุคดิวา่คณุรูแ้ลว้ เรยีนรูท้ ี�จะฟงั ฟงัดว้ย

หวัใจของคณุ
51. มนีาแตไ่มไ่ถ ยุง้ฉางก็วา่งเปลา่ มหีนงัสอืแตไ่มอ่า่น ลกูหลานก็โง่
52. มหีนงัสอืต ั�งเลม่เกวยีน ก็ไมเ่ทา่กบัมคีรคูนเดยีว
53. เมื�อโชคด ีก็บงัคบัปีศาจได ้เมื�อโชครา้ย ปีศาจก็บงัคบัทา่นได้
54. เมื�อพอ่แมม่ชีวีติอยู ่ยงัไมเ่ลี�ยงดทูา่น คร ั�นทา่นตายไปแลว้ ทาํการเซน่ไหว้

ทา่นจะไดร้บัประโยชนอ์นัใด
55. ไมเ่ป็นจงึตอ้งเรยีน ไมรู่จ้งึตอ้งถาม
56. เรารูว้า่หนงัสอื ไมใ่ชว่ธิกีารที�จะใหค้นอื�นมาคดิแทนเรา ในทางตรงขา้ม..

หนงัสอื คอืเครื�องมอืที�กระตุน้ใหเ้ราคดิไดไ้กลมากยิ�งข ึ�น
57. เรยีน จงึรูว้า่ตนเองดอ้ยความรู ้สอน จงึรูว้า่ลาํบาก ผูท้ ี�รูว้า่ดอ้ยความรู ้จงึ

จะเตอืนตวัเองได ้ผูท้ ี�รูว้า่ลาํบาก จงึจะฝึกตนใหเ้ขม้แข็ง
58. เลี�ยงลกูชายโดยไมใ่หก้ารศกึษา ก็เหมอืนเลี�ยงลา เลี�ยงลกูสาวโดยไม่

ใหก้ารศกึษา ก็เหมอืนเลี�ยงหมู
59. วรรณคด ียอ่มไมนํ่าไปในทางที�ผดิ
60. หนงัสอืทกุเลม่อา่นอยา่งละเอยีด แบบขบเคี�ยวเพื�อใหไ้ดเ้นื�อแทข้องมนั
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61. อยา่กลวัที�จะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งชา้ ๆ สิ�งที�ตอ้งกลวัอยา่งเดยีว คอืการ
หยดุนิ�ง

62. อยา่ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งไปโดยเปลา่ประโยชน ์เพราะฤดใูบไมผ้ลจิะไมย่อ้น
กลบัมาอกี

63. อยา่ยอมแพ ้ตราบเทา่ที�ยงัมคีวามหวงั แตอ่ยา่หวงัจนเกนิเหตผุล เพราะน ั�น
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ ความปรารถนามากกวา่การพนิจิพจิารณา

64. อยา่วางใจ ในโชคของทา่นที�ม ีจงเตรยีมตวัไว ้เมื�อเวลาโชคจะพรากไป
65. อดุมการณเ์ล็กนดิเดยีว แตใ่จใหญ ่ผลสดุทา้ยยอ่มแย ่ลงัเลโลเล สดุทา้ย

ยอ่มเสยีใจ
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