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ตวัอยา่ง ปรชัญาสามกก๊ ที�ใชบ้อ่ย

1. กบัคนดว้ยกนัยงัไมรู่ว้ธิปีฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ จะไปรูว้ธิปีฏบิตัติอ่ผสีางเทวดา
ไดอ้ยา่งไรเลา่

2. การกระทาํท ั�งมวล ความซื�อสตัยส์าํคญัที�สดุ
3. การจะอบรมส ั�งสอนประชาชนใหม้มีารยาทและนอบนอ้มกนัไมม่อีะไรดไีป

กวา่การใหรู้จ้กัเคารพพี�ชาย
4. การจะอบรมส ั�งสอนประชาชนใหร้กัใครก่นั ไมม่อีะไรดไีปกวา่การใหรู้จ้กั

ความกตญั�กูตเวที
5. การถอืด ีคอื การหาที�ตาย
6. การทาํความดที ั�งปวงที�เกดิจากใจคน ไมม่สี ิ�งใดดไีปกวา่ความกตญั�ตูอ่

บดิา
7. การมชีวีติอยูน่านเทา่ใดไมใ่ชส่ ิ�งสาํคญั สิ�งสาํคญัก็คอื มชีวีติอยูอ่ยา่งไร
8. การลม้เหลวเป็นแมบ่ทแหง่ความสาํเร็จ
9. การสรา้งความด ีเหมอืนปีนป่ายขึ�นเขา ตอ้งใชค้วามพยายามสงู สว่นการ

ทาํช ั�ว เหมอืนลงเขาไมต่อ้งใชแ้รงอะไร
10. เกดิเป็นคนควรเป็นคนซื�อสตัย ์และเป็นผูเ้สยีสละ
11. เกดิเป็นชาย ถา้มคีวามมานะพยายาม ก็อาจเป็นขนุนางได้
12. ใกลนํ้ �ารูป้ลา ใกลป่้ารูน้ก
13. ขนมเปี� ย ๕ อนั แขก ๔ คน กนิไมห่มด
14. เขยีนเสอื วาดหนงั แลไมเ่ห็นหนา้ไมรู่นํ้ �าใจ
15. คนกลวัคน เสอื เกรง เสอื
16. คนขม่ได ้ฟ้าขม่ไมไ่ด ้คนหยามได ้ฟ้าหยามไมไ่ด้
17. คนจนอยูใ่นเมอืงไมม่ใีครรูจ้กั คนม ั�งมอียูใ่นป่าก็มคีนรูจ้กั
18. คนใจดถีกูเขารงัแกมา้ใจดถีกูคนขี�
19. คนฉลาดคดิมากมกัจะเขา้เนื�อ คนโงค่ดิมากมกัจะเกดิประโยชน์
20. คนชาญฉลาดไมเ่พยีงรูจ้กัแสรง้เป็นเมามาย ยงัตอ้งรูจ้กัแสรง้เป็นโงง่ม
21. คนดเีป็นครขูองคนช ั�ว คนช ั�วเป็นอทุาหรณข์องคนดี
22. คนทาํดหีากพลาดพล ั�งสกัคร ั�ง ที�ผา่นมาก็เทา่กบัสญูเปลา่
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23. คนที�ถกูเร ื�องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กระทบกระท ั�ง แตอ่ดกล ั�นไวไ้มไ่ด ้ยอ่มไมอ่าจ
ทาํการใหญไ่ด้

24. คนที�ในใจไมม่อีาฆาตแคน้ วนัเวลายอ่มปลอดโปรง่แจม่ใสกวา่
25. คนที�ไมม่คีวามรกั ไหนเลยมคีวามเชื�อม ั�น คนที�ปราศจากความเชื�อม ั�น ไหน

เลยเอาชนะได ้?
26. คนที�อารมณห์งดุหงดิ มกัคดิจะดื�มสรุา
27. คนผูห้นึ�งตอ้งเคารพตอ่ตวัเองกอ่น ผูอ้ ื�นจงึเคารพตอ่เขา
28. คนผูห้นึ�งหากมคีวามคดิอา่นลกึซึ�งมแีผนอบุายลกึลํ �า รบัรองไมก่ลา้กระทาํ

ผดิ
29. คนเราเกดิมาจะดหีรอืช ั�ว ขึ�นอยูก่บับญุทาํกรรมแตง่ จะเอารปูรา่งหนา้ตา

เป็นเครื�องวดัน ั�นไมถ่กู
30. คนเราถา้ไมก่อ่กรรมทาํเข็ญ ยอ่มไมก่ลวัใครจอ้งทาํลาย
31. คนอา่นคนอื�นออก คอืคนคงแกเ่รยีน คนรูจ้กัตวัเอง คอืคนฉลาด
32. ความกตญั�กูตเวททีี�บตุรมตีอ่บดิามารดาของตนเป็นหนา้ที�ตามธรรมชาติ

ของบตุรการ ที�บตุรนําเอาการสนองคณุปรนนบิตับิดิาไปสนองคณุ
ปรนนบิตัมิารดายอ่มเป็นความ รกัที�บตุรมตีอ่บดิามารดาโดยเทา่เทยีมกนั

33. ความกตญั�กูตเวททีี�บตุรมตีอ่บดิามารดาคอื บตุรไมพ่งึกระทาํการฝ่าฝืน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

34. ความกตญั�กูตเวทเีป็นหลกัธรรมของฟ้า เป็นคณุธรรมของดนิ และเป็น
หลกัการดาํเนนิชวีติตของคน

35. ความกลวัเป็นอปุสรรคของความดี
36. ความโงเ่ขลาตอ่เวลากลางคนืของจติใจ แตเ่ป็นเวลากลางคนืที�ปราศจาก

ดวงเดอืนหรอืดวงดาว
37. ความซื�อสตัย ์สจุรติ ความกลา้หาญ พากเพยีร บากบ ั�น เป็นหนทางสูค่วาม

สาํเร็จ
38. ความซื�อสตัยข์องสามภีรรยา เป็นสมบตัอินัลํ �าคา่ของครอบครวั
39. ความด ีคอื เวน้จากการทาํบาป และไมท่าํบาปดว้ย
40. ความตายหนกัด ั�งขนุเขา เบาด ั�งขนนก
41. ความเที�ยงธรรมไมเ่อนเอยีง คอืคณุสมบตัผิูป้กครอง
42. ความประหยดัเป็นคณุธรรมของสภุาพบรุษุ ความตระหนี�เป็นอปุนสิยัของ

คนตํ�าทราม
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43. ความรกั ความจรงิตาบอด ความหงึหวงยิ�งสามารถทาํใหค้นที�ฉลาดที�สดุ
กลายเป็นท ั�งบอดท ั�งโงเ่ขลา

44. ความรกัที�ลกึซึ�งกนิใจ ก็สามารถบนัดาลใหผู้ค้นใจแหลกลาญสลาย เชน่
เดยีวกบัความปวดรา้ว

45. ความเศรา้เปรยีบเสมอืนนก ทา่นหา้มมนัมใิหบ้นิไปบนศรษีะทา่นมไิด ้แต่
ทา่นหา้มมนัมใิหท้าํรงัอยูใ่นผมของทา่นได้

46. ความอดทน คอื บดิาแหง่คณุธรรม
47. คณุของพอ่คอืการเลี�ยงด ูคณุของแมค่อือบรมส ั�งสอน เราเป็นบตุรตอ้ง

ยอมตายดว้ยความกตญั� ูคนที�ไมรู่จ้กับรรพบรุษุของตนก็ตอ้งยากจน
48. คณุความด ีคอืการแสดงออกของจติใจที�ด ี
49. คณุธรรมความด ีเป็น อมตธรรม ผูส้ละเพื�อคณุธรรม ยอ่มไมด่บัสญู
50. คณุธรรมนํ �ามติร คบที�จติใจ หลกัความเป็นคน ควรยดึถอืไวใ้หม้ ั�น
51. จติใจคนยอกหย ั�งคาํนวณ คนผูห้นึ�งที�แทด้เีลวประการใด ไมอ่าจสงัเกต

ออกในเวลาส ั�น ๆ เพยีงมกิ ี�เดอืน
52. ชวีติคอืความซื�อสตัย์
53. ถา้เป็นชายซื�อสตัยก์ตญั�แูผน่ดนิแลว้ ไมข่อเป็นขา้สองเจา้ บา่วสองนาย
54. ทาํผดิคร ั�งเดยีว เหมอืนตราบาปตลอดชาติ
55. นกรงัเดยีวบนิแยกไปฉนัใด พี�นอ้งควรแยกกนัอยูฉ่นัน ั�น
56. เนื�องเพราะมนษุยชาตมินํี �าใจ มนษุยจ์งึเป็นมนษุย์
57. ในที�ท ี�มคีวามละอายใจ ยอ่มมคีณุความดปีรากฏอยู่
58. ในธรรมชาตไิมม่สี ิ�งใดดพีรอ้ม แตท่กุอยา่งก็สมบรูณแ์บบในตวัเอง ตน้ไม้

อาจบดิเบี�ยวโคง้งออยา่งประหลาด แตก็่ยงัคงความงดงาม
59. ในโลกไมม่คีวามลบัใดอยูเ่ลย
60. บาง คร ั�งชวีติคนเฉกเชน่การพนนั หากชนะรํ�าไปไมพ่า่ยแพส้กัคราการ

พนนัเชน่น ั�นจะแปรเปลี�ยนเป็นไรร้สชาต ิตอ้งมแีพม้ชีนะ จงึสนกุสนานสม
ใจ

61. บคุลกิอกีลกัษณะของสตับรุษุเปลี�ยนไปใน 3 ลกัษณะคอื 1. มองจากที�ไกล
ดหูนกัแนน่ม ั�นคง นา่เกรงขาม 2. อยูต่อ่หนา้ กริยิาสภุาพนุม่นวล นา่รกันา่
เคารพ 3. เมื�อเปลง่วาจา คาํพดูจรงิจงัดงัเหลอืเกนิ สตับรุษุระมดัระวงัคาํ
พดู ประกอบกจิวอ่งไว
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62. บตุร จะมหีรอืไม ่แลว้แตบ่ญุกรรมนําพาจะหวงัใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนา
น ั�นไมไ่ด ้อนึ�ง ถา้ไดบ้ตุรที�ดก็ีดไีปถา้ไดบ้ตุรที�ช ั�วก็จะพาใหต้ระกลูอบัเฉา
รา้ยยิ�งกวา่ไมม่เีสยีอกี

63. ประพฤตติอ่ผูอ้ ื�นอยา่งไร พงึไดร้บัผลอยา่งน ั�น
64. ประหยดั มธัยสัถ ์เป็นทางสรา้งตวั
65. ปราชญ ์ถอ่มตนยอมเป็นคนร ั�งทา้ย จงึไดเ้ป็นคนอยูห่นา้ ปลอ่ยวางไม่

เห็นแกต่นจงึมชีวีติอยูไ่ดด้ ีมใิชเ่พราะปราชญไ์มเ่ห็นแกต่นดอกหรอืตวั
ทา่นเองจงึมคีวามสมบรูณ์

66. ปากวา่ตาขยบิ
67. เป็นหญงิเมื�อยงัไมม่สีาม ีอยูใ่นเหยา้เรอืน ตอ้งอยูใ่นโอวาทของบดิามารดา

คร ั�นมสีามแีลว้ ตอ้งอยูใ่นโอวาทของสามี
68. ผา้ขี�ร ิ�วน ั�นแหละเป็นของเรา
69. ผูช้นะไมเ่คยลาออก และผูล้าออกก็ไมเ่คยชนะ
70. ผูท้ ี�รูด้วีา่อะไรเป็นความด ีความช ั�ว แตไ่มป่ฏบิตัติาม เขาเรยีกวา่มอืถอืสาก

ปากถอืศลี
71. ผูม้อีดุมการณแ์ละความเมตตา จะไมท่าํลายเมตตาเพื�อรกัษาชวีติไว ้แตจ่ะ

ยอมเสยีสละชวีติของตนเพื�อรกัษา เมตตาธรรม
72. ผูร้กับดิามารดาของตน ยอ่มจะไมร่งัเกยีจบดิามารดาของผูอ้ ื�น ผูเ้คารพ

บดิามารดาของตน ยอ่มจะไมเ่หยยีดหยามบดิามารดาของคนอื�น
73. พรสวรรคย์ ิ�งใหญ ่ของมนษุย ์คอื การที�เราสามารถเอาใจเขามาใสใ่จเรา
74. มคีวามเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่
75. มแีตนํ่ �าทว่มคนตาย ไฟเผาคนวอดวาย แตผู่ม้เีมตตาตายดว้ยเมตตายงัไม่

เคยมี
76. มลีกูจนไมน่านไมม่ลีกูรวยไมย่ดื
77. มลีกูสาวสวยเหมอืนปลกูสว้มไวห้นา้บา้น
78. เมื�อใครทาํช ั�ว ยอ่มแพภ้ยัตวัเอง
79. เมื�อประตบูานหนึ�งปิด อกีบานหนึ�งก็เปิด แตบ่อ่ยคร ั�งที�เรามวัแต ่จอ้งประตู

บานที�ปิด จนไมท่นัเห็นอกีบานที�เปิดอยู่
80. เมื�อเปลง่วาจา คาํพดูจรงิจงัดงัเหลอืเกนิ
81. เมื�อไมอ่าจพทิกัษค์วามเป็นธรรม ก็อยา่บดิเบอืนความเป็นธรรมให้

สอดคลอ้งกบัตวัเอง
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82. ไม ่วา่เป็นเสน้ทางยางไกลปานใด ทรุกนัดารเพยีงไหน ของเพยีงทา่น
ยนิยอมเดนิต ั�งใจเดนิฝ่าอนัแนว่แน ่ตอ้งมวีนับรรลถุงึไมว่า่เป็นอดุมการณ์
ลาํบากยากเข็ญปานใด ขอเพยีงทา่นมปีณธิานหาญมุง่ตอ้งมวีนัประสบผล

83. ไมม่สี ิ�งใดชว่ยใหค้ณุไดเ้ปรยีบคนอื�นเทา่กบัการ ควบคมุอารมณใ์หส้งบนิ�ง
อยูต่ลอดเวลา ในทกุสถานการณ์

84. ยศถาบรรดาศกัดิ� เป็นของนอกกาย ลกูแกว้เมยีขวญั เป็นความสขุอนั
แทจ้รงิของมนษุย์

85. ระหวา่งรกัและแคน้ คลา้ยคมดาบ มขีอ้แบง่แยกตรงจดุใด ยากที�จะ
คาํนวณได้

86. รูจ้กัคนรูจ้กัหนา้มริูจ้กัใจ ยิ�งเป็นจอมโฉดช ั�วสามานย์ คนภายนอกยิ�ง
สงัเกตไมอ่อก

87. รูว้า่ผดิแลว้คดิแกไ้ข จงึนบัวา่ประเสรฐิ
88. เราเขา้ใจชวีติ เมื�อมองยอ้นหลงัเทา่น ั�น แตเ่ราตอ้งดาํเนนิชวีติไปขา้งหนา้
89. เร ื�องราวความรกับางคร ั�งนา่กลวัย ิ�ง
90. เร ื�องราวในโลกสว่นใหญล่ว้นเป็นเชน่นี� มสีว่นที�ดก็ีมสีว่นที�เลวรา้ย
91. ลกูผูช้ายกลา้ทาํกลา้รบั ไมใ่ชร่กัตวักลวัตาย ทาํใหเ้กยีรตขิองวงศต์ระกลู

เสื�อมเสยี
92. ลกูผูช้ายเงยหนา้อยา่ใหอ้ายฟ้ากม้หนา้อยา่ใหอ้ายดนิ
93. สวรรคม์ตีาเวรกรรมมจีรงิ
94. สตัว ์เดรจัฉานมนัยงัรูค้ณุคนเป็นมนษุยไ์มรู่จ้กับญุคณุของทา่นผูม้คีณุแลว้

สูส้ตัวเ์ดรจัฉานไมไ่ดช้า่งนา่อบัอายแกเ่ดรจัฉานผูม้ชีาตติํ�าชา้
95. สิ�งที�มากบัความแคน้อาฆาต มแีตค่วามพนิาศดบัสญูเทา่น ั�น
96. เสอืตายไวห้นงั คนตายไวช้ื�อ
97. หยาดฝนคอืเมตตาจากฟ้าฉนัใด นํ �าพระทยัฝ่าบาทก็ปกเกลา้ท ั�วหลา้ฉนัน ั�น
98. ใหต้อบแทนความช ั�วดว้ยความยตุธิรรม คอืคณุสมบตัขิองนกัปกครอง
99. อยา่มวัมองหาความผดิพลาด จงมองหาทางแกใ้ข
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100. อยา่ลมืตวัแมค้นอื�นท ั�งโลกจะลมืทา่น
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