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ตวัอยา่ง สภุาษติจนี ที�ใชบ้อ่ย

1. กตญั�เูป็นการแสดงออกของจติใจอนัสงูและประเสรฐิ
2. การกลา่ววาจากระทบผูอ้ ื�น เหมอืนคมมดีกรดีหวัใจ
3. การพดูจาไมรู่จ้กัถอ่มตน ธรุกจิก็ยากที�จะประสบผล
4. การมสุาเป็นกา้วแรกเดนิเขา้สูป่ระตคูกุ
5. การไมส่ามารถแยกดชี ั�ว เป็นบคุคลนา่เป็นหว่งที�สดุ
6. การวางเฉยเป็นมารยาทที�ด ีแตม่ากนกัเป็นคนลบัลมคมใน
7. กจิการท ั�งมวล ความซื�อสตัยส์าํคญัที�สดุ
8. กศุลกรรมที�ไมม่อีะไรใหญเ่ทา่กบัการให ้"อโหสกิรรม"
9. โกหกเพยีงคร ั�งเดยีว ถกูสงสยัตลอดกาล
10. ของมพีษิหา้มกนิ ของผดิกฎหมายหา้มทาํ
11. คนซื�อสตัยพ์ดูคาํใดถอืเป็นสญัญาคาํน ั�น
12. คนดเีกลยีดชงัความช ั�ว เพราะรกัในคณุธรรม
13. คนดมีกัถกูรงัแก มา้ดมีกัถกูควบขี�
14. คนตอ้งมกีริยิาสภุาพ ดจุดอกไมต้อ้งมกีลิ�นหอม
15. คนตายสง่กลิ�นเหม็นหนึ�งลี� คนเป็นสง่กลิ�นเหม็นพนัลี�
16. คนที�มปีญัญาเห็นแกต่วั สูค้นโงท่าํเพื�อสว่นรวมไมไ่ด้
17. คนที�ไมม่รีอยยิ�มแยม้ อยา่คดิเปิดทาํกจิกรรมการคา้
18. คนมกัตายเพราะทรพัยเ์ป็นเหต ุนกมกัตายเพราะเหยื�อ
19. คนมคีณุธรรมยอ่มรุง่เรอืง คนถอือาํนาจยอ่มหายนะ
20. คบคนดคีวรผอ่นปรน คบคนช ั�วควรระวงักวดขนั
21. คบหากนัเพราะรปูโฉม ความงามรว่งโรย ความรกัก็สลาย
22. ครอบครวัจะรุง่เรอืงดว้ย 2 ประโยค ขยนักบัประหยดั
23. ความขี�เกยีจ คอืสสุานฝงัคนเป็น
24. ความรบีรอ้นมกันําความผดิพลาดมาใหเ้สมอ
25. ความรูท้าํใหรู้จ้กัถอ่มตน ความไมรู่ท้าํใหจ้องหอง
26. ความหว ั�นกลวัเป็นอปุสรรคการสรา้งคณุธรรมท ั�งมวล
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27. ความอดทนเป็นตน้ไมใ้หร้สแสนขม แตก่ารใหผ้ลแสนหวาน
28. ความอดทนรวมกบัความกลา้หาญ ยอ่มบรรลสุขุแนน่อน
29. ความอดทนหลกีเลี�ยงทกุขภ์ยัที�ใหญห่ลวงได้
30. ความอวดดจีองหองเป็นการเร ิ�มตน้แหง่บาป
31. คณุธรรมความดไีมไ่ดอ้ยูท่ ี�ล ิ�น หากเก็บไวใ้นใจ
32. ใครค่รวญตอ้งชา้ๆ ลงมอืตอ้งรวดเร็ว
33. จงเอาความรกับตุรภรรยาไปมอบใหแ้กบ่ดิามารดา
34. จติที�ยดึม ั�นในพทุธธรรม ไมม่มีารปีศาจมารบกวน
35. โชควาสนาตดิตามคนกลา้ เคราะหก์รรมตามหลงัคนขลาด
36. เดนิพลาดเพยีงกา้วเดยีว อาจทาํใหง้านใหญพ่งัได้
37. ตอ้งเคารพตนเอง มฉิน ั�นแลว้จะไมม่ใีครเคารพทา่น
38. ถอยสกักา้ว ทะเลดสูวย ทอ้งฟ้าสดใส
39. ท ั�วปฐพลีว้นมขีมุทรพัย ์เพยีงแตร่อผูม้วีาสนา
40. บคุคลเปิดชอ่งใหโ้ทษะครอบงาํ ยงัความวบิตัใิหแ้กค่รอบครวั
41. บรุษุอจัฉรยิะอยูท่ ี�ปาก อาชาดอียูท่ ี�ฝีเทา้
42. ปลกูตน้ไมบ้าํรงุราก ปลกูฝงัคณุธรรมบาํรงุจติใจ
43. ปจัจบุนัละเลยเรื�องเล็กนอ้ย ภายหนา้เสยีใจอยา่งใหญห่ลวง
44. ปญัญาชนควรสนทิไว ้แตไ่มใ่ชต่อ้งตามเขาไปเสยีทกุอยา่ง
45. ปถุชุนหาใชน่กัปราชญบ์ณัฑติไม ่ใครบา้งจะไมท่าํผดิเลย
46. ผดิพลาดเพยีงกา้วเดยีว เสยีใจไปตลอดชพี
47. ผูก้ระทาํการใหญ ่ยอ่มไมถ่อืสาคาํตาํหนเิล็กๆนอ้ยๆ
48. ผูช้อบทะเลาะววิาท ยอ่มมมีติรนอ้ย
49. ผูท้ ี�สามารถควบคมุความโกรธไวไ้ด ้เป็นผูม้ปีญัญายอดเยี�ยม
50. ผูม้คีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ เทา่กบัสาํเร็จไปแลว้ครึ�งหนึ�ง
51. ผูม้เีมตตาธรรมยอ่มไรท้กุข ์ผูม้ปีญัญายอ่มไมลุ่ม่หลง
52. ผูไ้มค่ดิการณไ์กล มกัประสบความทกุขย์ากเมื�อจวนตวั
53. ผูร้อบรูม้กัถอ่มตน ผูโ้งเ่ขลามกัยะโส
54. ผูไ้รส้จัจะ ถงึจะมคีวามสามารถก็ไรป้ระโยชน์
55. ผูส้ญูเสยีความซื�อสตัย ์เหมอืนสญูเสยีแลว้ทกุสิ�งทกุอยา่ง
56. พนัคนก็มเีร ื�องทกุขพ์นัอยา่ง แตม่ทีกุขไ์มเ่หมอืนกนัสกัคน
57. ภรรยาเพื�อน อยา่ไดร้งัแกลว่งเกนิ
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58. ภายใตฟ้้าไมม่สี ิ�งใดมาก สาํหรบัผูม้ใีจพากเพยีร
59. มารดาที�อบรมดคีนเดยีวมคีา่เลศิเทา่ครรูอ้ยคน
60. มลูรากของความช ั�วรา้ย มาจากความเกยีจครา้น
61. มลูเหตแุหง่ความเสยีทรพัยม์าจากความเรง่รบีเสมอ
62. เมื�อฝ่ายหนึ�งไมต่อ้งการ ท ั�งคูก็่ยอ่มไมเ่กดิทะเลาะกนั
63. เมื�ออยากจะรูค้วามในใจเขา ตอ้งฟงัเขาพดู
64. ยามรุง่เรอืงไมป่ระมาท ยามตกยากตอ้งอดทน
65. ยามใหไ้มค่วรคดิ ยามรบัควรตอบแทนคณุ
66. ระยะทางพสิจูนก์าํลงัมา้ กาลเวลาพสิจูนจ์ติใจคน
67. รา่งกายสมบรณูไ์มต่อ้งใชย้าบาํรงุ จติใจดงีามไมต่อ้งกนิเจ
68. เร ื�องราวของครอบครวัไมค่วรแพรง่พรายออกนอกเรอืน
69. โรคภยัเขา้ทางปาก ภยัพบิตัอิอกจากปาก
70. สตรที ี�ดทีกุระเบยีบนิ�ว มอียูใ่นนยิาย
71. สรรพสิ�งยอ่มผนัแปรเหมอืนวนัหนึ�ง สะใภจ้ะเป็นแมผ่วั
72. สวรรคไ์มม่ตีา แตม่ตีาด ูหฟูงั
73. สอนใครก็สอนได ้แตส่อนตนสอนไมไ่ด้
74. สจัจะไมม่คีาํอธบิาย ก็เขา้ใจไดโ้ดยงา่ย
75. สจัจะสลายเมื�ออารมณเ์กดิ
76. สมัผสัที�หลอกลอ่ เป็นเสนห่ท์ ี�หลอกใจ
77. เสร็จนาฆา่โคถกึ เสร็จศกึฆา่ขนุพล

หมายถงึ การละทิ�ง ปลอ่ยปละ่ ละเลย ไมเ่ลี�ยงด ูไมรู่จั้กใหร้างวลั ไมม่คีวามระลกึ
นกึถงึ แกบ่คุคลที�เคยทํางานให ้ที�ไดช้ว่ยเหลอืตนเอง เมื�อหมดประโยชนห์รอื
ภารกจิงานนั�น ๆ

78. หญงิขี�เกยีจกบัเตยีงที�อบอุน่ยอ่มแยกจากกนัยาก
79. หญงิสาวแตง่ใหพ้อ่แม ่หญงิหมา้ยแตง่ใหต้นเอง
80. หนทางน ั�นคดเคี�ยว แตเ่หตผุลน ั�นเที�ยงธรรม
81. หนงัสอืคอืสิ�งอมตะ เป็นมรดกใหล้กูหลาน
82. หมื�นแสนบาทของเขา สลงึเดยีวในกระเป๋าเราดกีวา่
83. หลงยศ อาํนาจ บารม ีความอบุาทวต์ามมา
84. เหนี�ยวร ั�งความอยากไว ้หนี�ไมม่ ี
85. เหนอืฟ้ายงัมฟ้ีาอยู่
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86. เหนอืภเูขายงัมภีเูขา เหนอืฟ้ายงัมฟ้ีา เหนอืคนยงัมคีน
87. อกเราคอืกระเป๋าแหง่ความทกุข์
88. อดไดเ้ป็นพระละไดเ้ป็นดี
89. อยา่ดื�มโดยไมเ่ห็น อยา่เซ็นโดยไมอ่า่น
90. อยา่เปิดความในใจ หากยงัไมถ่งึเวลา
91. อยา่รงัแกคนยากจน อยา่หยิ�งยะโสในความม ั�งมี
92. อยา่หลงงมงายกบัคาํยอ อยา่ทอ้แทก้บัคาํหยาบ
93. อยา่อวดตนเกง่กวา่ผูอ้ ื�น โลกนี�ผูท้ ี�เกง่กวา่ตนน ั�นมมีากมาย
94. อยูใ่นเรอืนกระจก อยา่คดิขวา้งกอ้นหนิ
95. อยูบ่า้นอาศยัพอ่ แตง่งานอาศยัสาม ีเมื�อเฒา่อาศยัลกูหลาน
96. อวดรูเ้พราะไมรู่ ้อวดรวยเพราะไมม่ ี
97. อวดสวยเพราะไมง่าม
98. อารมณโ์กรธเขา้ประตหูนา้ สตปิญัญาก็โผออกประตหูลงั
99. อาศยัโชควาสนา หรอืจะสูค้วามสามารถของตนได้
100. อาศยัผูอ้ ื�นอยา่เอาแตใ่จตน ตอ้งเรยีนรูน้สิยัผูอ้ ื�นไวด้ว้ย
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