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อยูกับคนไมดมีีแตเดือดรอน 
นานไปอาจมอัีนตรายได ตองรีบถอนตัวเร็วไว 

เหมือนนกทิ้งรังที่ไมปลอดภัย ฉะนั้น 

**************************************** 

เกิดเปนลูกผูชาย 
ควรหรือจะมาสิ้นความคิด 

หนทางยังมีขางหนา ตองดัน้ดนฟนฝาไป 
**************************************** 

เปนลูกผูชาย 
มีกําลังวังชา ทัง้มีสติปญญา 

แตเมื่อยามบานเมืองมีปญหามีความเดือดรอน 
ไมสามารถบํารุงใหอยูเปนสุขได 

ชายนั้นจะมองหนาผูคนอยูไดอยางไร 
**************************************** 

เกิดเปนชายรบัใชแผนดนิ 
ถึงตัวจะตายกไ็มนาหวาดหวัน่ 

ใหไดทํานุบํารุงแผนดินไวใหเปนสุขเถิด 
จะไดมีช่ือปรากฏไวในภายหนา 

**************************************** 

ทําดีตอทุกคนนั้นถูกตอง 
แตกับคนรายนั้นเราตองระวังดวย 

**************************************** 

ทหารไมเคยยอทอตอขาศึก 
นักบวชไมเคยเกรงกลัวกิเลสตัณหา 

มีแตจะตองสูจนไดชัยชนะ 
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เกิดมาทุกคนลวนตองตาย 
มิไดเวนมันผูใด 

เปนธรรมดาอยูเชนนี้ ไยตองเศราโศก? 
**************************************** 

เปนชายชาติทหาร 
จะมีเจาเปนสองนั้น มิตองประเพณ ี

**************************************** 

 
ทุกคนเกดิมาลวนตองตาย 

แตกอนตายควรฝากลายไวใหโลก 
ชาติเสือยังไวลาย ชาติชายกค็วรไวซ่ึงชื่อ 

**************************************** 

อันความตายนีย้อมมีแกทกุคน 
ผูหาวหาญเกินไป ขาดความรอบคอบ 

ถึงที่ตายงายกวาใครๆ 
**************************************** 

ผานโลกมาก็มากแลว 
อายุก็มากแลว 

จะไปกลัวอะไรกับความตายละ 
**************************************** 

อันธรรมดาของทหาร 
หากไมออกคาย 

ก็เหมือนกับผาซับในกางเกงผูหญิง 
**************************************** 
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ลูกผูชายชาติทหาร 
ไดล่ันวาจาสาบานแลว ยอมไมเสียคําสัตย 

**************************************** 

ปราชญนั้นสําคัญไฉน 
จะมีอะไรมีคุณคา 

กวาการไดสนทนากับนกัปราชญ 
**************************************** 

ลูกผูชายตองใจนักเลง 
ถึงจะสิ้นกําลังลง 

ตองพายแพแกศัตรูเปนแมนมั่น 
ก็มิควรยอทอคํานับตอขาศึก 

**************************************** 

ในการตอสู ตองรูจักทีเสียทไีด 
อยาเชื่อฝมือของตัวเกนิไป 
จนลืมนกึถึงฝายตรงกันขาม 
ผูฉลาดคิดรูกลการตอสู 

จึงจะอาจตอกรกับฝายตรงขามที่มากกวาได 
ผูฉลาดนอยจะสูไดเฉพาะตวัตอตัว 

**************************************** 

ระหวางคนมีฝมือกับคนมีฝมือสูกัน 
คนที่มีความคดิมากกวาจะชนะ 

ระหวางคนมีความคิดกับคนมีความคิดสูกนั 
คนมีไหวพริบจึงจะชนะ 

**************************************** 
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วิธีการปราบโจร 
หากใชวิธีเกลีย้กลอมจนยอมเปนพวก 

คนทั้งปวงกจ็ะดูเยี่ยงอยาง 
วาทําผิดแลวไมตองรับผิดรับโทษ 

กลับมีผูมีคนยอมรับก็จะกระทําตามอยางบาง 
แตหากปราบปรามขั้นเด็ดขาด 
ก็จงละพยศอนัเลวรายเสยี 

ปลอยนานไปจะชัว่หนกัขึ้นอีก 
**************************************** 

จะตอกรกับผูเขมแข็ง ทั้งทรงสติปญญา 
จะตองไมประมาท 

ควรคิดอานตรติรองใหด ี
**************************************** 

เมื่อบานเมืองรอนระอ ุ
มีผูกระทําบาปหยาบชาแกแผนดิน และราษฎร 

ผูที่รูสึกไดยอมรอนอกรอนใจ 
เมื่อไมมีกําลังใชอํานาจจะจดัการ 

ก็ไดแตทําตาปริบๆ แตทําอะไรมิได.. 
หากไมมีเขาแกไข หล่ังน้ําตายังดีกวาอยูเฉยๆ 

เมื่อชีวิตจะตองดับสิ้น 
อยาใหตายอยางกังวลใจ 

อยาพกความเศราหมองไปดวย 
ควรจะตายอยางเปนสุขสบายใจ 

**************************************** 
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ขึ้นชื่อวาทหาร 

มิไดมีความยอทอตอขาศึก 
อุตสาหเอาชนะจงได 

แมคราวอับจน 
ก็จะมานะชวยกันรบจนกวาจะตาย 

**************************************** 

อันการทําศึกถาเห็นจะชนะอยูไวๆ 
ก็ควรรีบรัดทําการเสียแตตนมือ 
หากชักชาอยูจกัเสียโอกาส 

**************************************** 

นกเลือกไมดีจงึเกาะ 
คนเลือกคนดีจงึควรคบหา 

**************************************** 

วิถีแหงชวีิต 
ชีวิตจะมีคา 

ตอเมื่อใฝหาคณุธรรม 
มคีุณธรรมแคไหน กม็ีคาแคนั้น 

**************************************** 

มีความริษยาผูอ่ืน 
เพราะปรารถนารายตอเขา 

**************************************** 

เกิดมาเปนทหาร 
หากกลวัขาศึกถือวาไมใชทหาร 

พระที่แพกิเลสตัณหากห็าใชพระไม 
**************************************** 
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คนสิ้นคิดจะลาํบากไปจนกวาชีวิตจะหาไม 
**************************************** 

ชีวิตมีเร่ืองจะตองทําตอไป 
จงคิดหาหนทางกาวหนา 

อยามัวแตไปพะวงถึงแตอดีต 
**************************************** 

เปนคนจริง 
ตองตั้งใจจริง พูดจริง กระทาํจริง 

**************************************** 

จับโจรใหจับหัวหนา 
เมื่อหัวหนาจนมุม ลูกนองก็จนตรอก 

**************************************** 

คิดจะทําศกึสงคราม 
อยาลืมชีวิตประชาราษฎร 

นักรบอาจตายได แตอยาใหประชาชนตาย 
ขวัญของประชาชนจะสูญเสยี 
คนที่ขวัญเสียหรือหมดกําลังใจ 

ยอมสูญเสียทั้งหมด แลวจะเอากําลังอะไรรบ 
เพราะที่สุดประชาชนนัน้แหละ จะตองเปนนักรบเสียเอง 

**************************************** 

การสรางสรรค บางครั้งก็ตองมีการลมลาง 
หากวาการนั้นเปนการใหญ เหมือนโคนตนไมทําไรนา 

จะมวัคิดเสียดายตนไมอยู คงจะไมไดขาวกิน 
**************************************** 
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การชําระความแคนนั้นยาก 
เพราะตองลงแรงทําลายกันเจบ็ปวดทั้งกายทั้งใจ 

แตการใหอภยัซิงาย 
เพียงแคออกปาก "ไมเปนไร" คําเดียวก็เสรจ็เรื่อง 

ไฉนไมใครจะทํากัน 
**************************************** 

ชวงแหงชีวิตที่ตองขบคิดใหมากที่สุด 
คือเวลาตกอยูในวงลอมแหงอันตราย 

จะตองหากลอุบายพลิกผันดนดั้นใหพนวกิฤต 
ใชความสุขุมคัมภีรภาพเปนอยางมาก 

**************************************** 

โบราณทานกลาวไววา 
แมทพันายกองผูจะทําการสงคราม 
พึงใหพเิคราะหดูกําลัง ความคิด 

และฝมือของทหารพรอมทั้งอาวุธยุทธภณัฑ 
ถาเห็นชนะฝายเดยีวแลวจึงใหกระทําการ 

**************************************** 

คําโบราณทานวาไวแตกาลกอน 
ผูใดจะเปนแมทัพนําทหารทาํสงคราม 
ใหพึงรูลักษณะในกลทุกประการ 

อนึ่งใหมีปญญารูผอนปรนแกไขเอาชนะ 
**************************************** 

เมื่อจะคิดการใหญ 
ก็ไมควรขัดเคอืงดวยเร่ืองเล็กนอย 

**************************************** 
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มีแตคนออนแอเปนกําลัง 
เมื่อตอสูกับศัตรูก็ยอมจะมีแตแพ 

ถามีผูเขมแข็งเปนพวกคิดการใดยอมชนะ 
**************************************** 

ผลของความสัตยซ่ือ 
ทําใหคนสามารถตั้งตัวมาไดยืนยาว 

การจะละความสัตยซ่ือ 
โดยเหน็แกทรัพยสมบัติภายนอก 

จะอยูในสังคมอยางนาผาเผยไดนานสักเทาไร 
**************************************** 

จะตอสูกับศัตรู 
ตองรูกําลังของศัตรู 

และรูกําลังตนเอง จึงจะไดชัยชนะ 
**************************************** 

นักรบผูกลา 
ยามรบตองเปนรบ 

ไมรําพึงรําพรรณถึงเรื่องสวนตัว 
**************************************** 

จะทําสิ่งใดใหมีความพรอม 
จะงายเหมือนพลิกมือ คว่ํามอื 

**************************************** 

คนโลภหาความสัตยซ่ือมิได 
เล้ียงไวยอมเสยีขาวสุก 

**************************************** 
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เมื่อยังมิใชของเรา 
ก็จงหาโอกาส และรูจักรอคอย   

**************************************** 

ยศไดยศฐาบรรดาศักดิ ์
อยาหลงตนลมืตัว อยาโลภโมโทสัน 
อยาเหน็แกของดีๆ จงประหยัดมัธยัสถ 

รับราชการอยางซื่อสัตย 
ก็จะไดมยีศฐาบรรดาศักดิ์จําเริญสืบไป 

**************************************** 

คิดแลวใหรีบกระทํา 
หาไมแลวจะหมดโอกาส 

**************************************** 

ธรรมดาโถมีความเปนคู 
มีความดีความชั่ว มีเรามีเขา 

บางครั้งเราไดช่ือวาเปนดาวดวงหนึ่งของโลก 
แตกย็ังมีดาวดวงอื่นผุดขึ้นแขงรัศมี 
จงอยางคิดวาเมื่อฟาสงเรามาเกิด 
ไฉนจึงสงเขามาเกิดดวยเลา 

เพราะฟามิไดสงเรามาผูเดียว โลกนี้จึงเปนเชนนี ้
**************************************** 

ราษฎรก็เคารพกฎหมายดวยชีวิต 
เมื่อกฎหมายไมเปนธรรม 

ราษฎรก็ทําลายกฎหมายแมดวยชีวิต 
**************************************** 
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การรักษากฎหมายเปนสิ่งสําคัญ 
เมื่อกฎหมายศกัดิ์สิทธิ์จริง 
คนก็ยอมอยูใตกฎหมาย 

บานเมืองก็ไมแปรปรวนฟนเฟอน 
ขอเพียงใหเปนกฎหมายที่เปนธรรมเถอะ 

**************************************** 

คุณธรรมอันยิง่ใหญคือ “ภารดรภาพ” 
**************************************** 

การใดกระทํามิสําเร็จ 
การนั้นกห็าสิน้ความกังวลไม 
ยิ่งการใหญก็ยิง่วิตกมาก 

**************************************** 

กฎหมายทีเ่ปนธรรม 
ควรใชใหเปนธรรม 

และรักษาใหเปนธรรม 
เมื่อกฎหมายเปนธรรม 

**************************************** 

กงกํากงเกวยีน 
เราฆาเขา เขายอมฆาตอบ 

แลวจะเรียกหาความยุติธรรมไดอยางไร 
**************************************** 

กฎหมายทีไ่มเปนธรรม 
ใครจะยอมอยูใตบังคับ 

แมแตผูที่รางกฎหมายเองก็เถอะ 
**************************************** 
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จะเกงปานใดก็ตาม 
แมนไรคนดีมสีติปญญารวมคิด 

กิจการทั้งหลายทั้งปวงก็เคลื่อนไปไมได 
**************************************** 

เมื่อปกครองไมเปนธรรม 
เมื่อตัดสินคดคีวามไมยุติธรรม 

ประชาชนทนไมไดกก็อจลาจลบนแผนดนิ 
**************************************** 

บางครั้งก็มี 
ที่ความแคนอยูเหนือส่ิงอื่นใด 

**************************************** 

ไดใหมแลวอยาลืมเกา 
เกิดเปนคนควรกตัญูทุกผูคน 

**************************************** 

อยาโกรธผูเตือนสติช้ีขอบกพรอง 
ผูช้ีโทษก็เหมอืนชี้ขุมทรพัยให 

**************************************** 

เร่ืองของคน 
คนเหมือนกันไฉนจะตองกลัวกัน 

คนเหมือนกันไฉนจึงมุงคิดทํารายกัน 
**************************************** 

ส่ิงที่ดีงาม 
เมื่อเร่ิมดําริใหรีบดําเนิน 

ส่ิงที่ไดพยายามจนเกือบสําเร็จ 
ควรพยายามตอไป ... จนกวาจะสําเร็จ 
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คนมีน้ําใจสัตยซ่ือ 
แมฟาถลมแผนดินทลาย 
ก็ยังคงความสตัยซ่ือ 

**************************************** 

ลูกผูชายตองรักศักดิ์ศรี 
เมื่อรับใชผูใดก็ตองภักดีเปนที่สุด 

จะกนิขาวแดงแกงรอนเปนสองเจานั้นมิควร 
**************************************** 

คนฉลาดไมกลัวคนรูเทา 
แลไมเกลียดคนรูทัน 

มีแตจะหาผูมสีติปญญาอยูดวย 
**************************************** 

ลูกผูชาย 
ล่ันวาจาแลวตองรักษา 

แตหากวาวาจาที่ล่ันไมเหมาะสม 
ดวยเปนวาจาที่โงงม เปนวาจาไมถูกตอง 

เมื่อทําตามอาจเสียคนได 
และเมื่อไมทําตามไมอาจเสยีคน 

การผิดวาจานัน้จะเปนไร 
ล่ันวาจาวาจะฆาคน 

แตภายหลังกลบัใจไมไปฆา 
ใครจะวาตระบัดสัตยก็ตองยอม 

**************************************** 

เกิดเปนลูกผูชาย 
จะลําบากอยางไรไมสําคัญ 

ควรเปนตวัของตัวเอง อยาขายตนใหแกใคร 
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ผูปกครองที่สามารถครอบงําประชาชนอยูได 

เพราะประชาชนกมหวัให 
**************************************** 

ผูนําที่ดีนั้น 
แมลูกนองทําผิด ยอมรับผิดเสียเอง 

ผูนําเชนนี ้
มีแตผูภักดี มีแตคนอยากรับใช 

**************************************** 

คนมีมนุษยธรรมมีใจสัตยซ่ือ 
จึงควรตั้งใจเปนผูนํา 

สวนผูมีใจโหดดังสัตวเดรัจฉาน 
ถึงเปนผูนําก็ควรขับไลออกจากบานเมือง 

**************************************** 

ความเปนใหญในแผนดิน 
ผูยึดอํานาจได กุมหัวใจประชาชนได 

ก็ไดเปนผูนํา 
**************************************** 

เมื่อยังไมแนใจ 
อยาพูดใหเต็มปาก 

**************************************** 

รมไมใหญ 
ใครๆก็อยากเขาอาศัย 

ผูมีเมตตากรุณา มีแตคนอยากอยูดวย 
**************************************** 
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ส่ิงใดที่ไมด ี
อยาไดคิดสืบไปเลย 

อยางไรเสียกไ็มสําเร็จประโยชนแกชีวิต 
**************************************** 

อันเชื้อชาติเสือ 
ยอมไมสมควรแกสุนัข 

**************************************** 

ธรรมดาชีวิตที่ไรเวรกันมแีตสุขสงบ 
หากยังไมมีภยัมากรายกล้ํา 

ก็อยาไดคิดหาภัยอันตรายมาใสตัว 
**************************************** 

กลอุบายบางทกี็มิอยากทํา 
แตกับคนรายจะใหซ่ืออยูก็เหน็จะยาก 
เพราะความซือ่คือชองโหวของคนราย 

ตั้งแตไหนแตไรมา 
คนรายอาศัยชองโหวแหงความดี 

เขาทําอันตรายตอคนดีมามากตอมากแลว 
**************************************** 

จะโกรธเขาจะฆาใคร 
ใหนกึถึงความดีของเขาบาง 

**************************************** 

เคยใชกลอุบายใด อยาใหศัตรูรู 
มิฉะนั้น สักวนัหนึ่ง 

กลอุบายนั้นกลับคืนสนอง 
**************************************** 
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ผูปกครองที่ไดอํานาจมาอยางไมเปนธรรม 

เมื่อไดอํานาจก็ปกครองไมเปนธรรม 
**************************************** 

ตั้งใจแตจะเสพยสุรา 
มัวเมากับการเลนและสตรี 
ไมเอาใจใสราชการงานเมือง 

ควรหรือจะปลอยใหอยูในอาํนาจตอไป 
**************************************** 

ผูนําตองมีแขนซายแขนขวา 
คนสนิทที่เปนกําลังสําคัญ 
อยาปกปองเฉพาะตวั 

คนหลงลืมแขนจะไมประสบความสําเร็จ 
**************************************** 

เมื่อเขาจงรักภกัดีตอเรามั่นคง 
ควรจะทดแทนใหเขาอยางสาสม 

**************************************** 

เมื่อผูมีอํานาจเอามือปดหูตัวเอง 
ก็ไมไดยินเสยีงของประชาชน 

เมื่อไมฟงเสียงคัดคานก็ปกครองตามอําเภอใจ 
เมื่อประชาชนเอามือปดตาตวัเอง 

ก็มองไมเหน็ความชั่วรายของผูมีอํานาจ 
เมื่อไมเห็นความบกพรอง กถู็กครอบงํา 

**************************************** 
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อารีตอผูคน 
มีน้ําใจกวางขวาง 

ประชาชนยอมเปนฐานให 
**************************************** 

ศัตรูเปรียบเหมือนหญา 
กําจัดศัตรูเพียงใหตาย ไหนเลยจะทิ้งซาก 

รากยอมจะงอกขึ้นมาแทน 
เปนอันตรายในภายหนาจึงควรตัดรากถอนโคนใหส้ิน 

**************************************** 

คนลมอยามองขาม 
คนตายอยาเยาะเยย 

**************************************** 

หงสนั้นไมควรอยูในปา 
ผูทําความชอบตอแผนดิน 

หากไมเพียงไมไดรับการสนับสนุนใหสูงสง 
หนําซ้ําถูกดูหมิ่นอยางหยาบชา 

ควรจะหาเมืองใหมที่เหมาะสมอยู 
ชีวิตจึงจะรุงเรอืง 

**************************************** 

เร่ืองการจัดการกับศึกศัตรู 
ตองอาศัยคนซื่อสัตยสุจริตเปนสําคัญ 

**************************************** 

การตอสูดูที่ใจ 
ถึงรางกายจะชรา แตใจยังหนุมแนน 

จะหวาดกลัวอะไร 
**************************************** 
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เวลารื่นเริงไมควรคิดเรื่องหนัก 
การอันหนกัหนาก็ตองจริงจงัมิใชทําเลนๆ 

**************************************** 

การสงคราม 
ยิ่งไมใชกําลังยิ่งวิเศษ 

พึงใชสติปญญาใหมากกวาใชกําลัง 
**************************************** 

จะใชคนตองดงูาน 
จะสรางงานตองดูคน 

**************************************** 

อันการสงคราม 
จะหมายเอาชนะฝายเดียวนัน้ไมได 

ตองแพบาง ชนะบาง 
หากพายแพก็ใชจะสูใหมไมได 

**************************************** 

เกิดมาหาแตสุขใสตัว 
ไมสนใจผูคน ใครจะนับวาด ี

**************************************** 

ผูปกครองที่ฉลาด 
ยอมไมทิ้งประชาชน 

แตจะปกปองคุมครองเปนสามารถ 
และเหตุฉะนีป้ระชาชนจึงคุมครองเรา 

**************************************** 
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สังคมมนุษยตองมีหัวหนา 
เมื่อทานไดรับความไววางใจใหเปนผูนํา 

ทานก็จงรับภาระนั้นเถิดถาไมหนักจนเกินไป 
จงปกครองดูแลพวกเขาใหเปนสุข 

**************************************** 

ยุทธจักรยากจะหาพนัธมิตร 
เห็นมแีตกลุมผลประโยชน 

เมื่อซัดกันเพยีงเล็กนอยก็ส่ันคลอน 
**************************************** 

เมื่อจะตองตาย 
เราก็จะขอยอมตาย 

อันความตายอปุมาเหมือนนอนหลับ 
**************************************** 

ชาเกินไปทีจ่ะรอโอกาส 
จะไขวควาหาเอง 

**************************************** 

อันความตายนี ้
ทานวาเปนบุราณธรรม 

ถึงมาตรวาจะคิดอานแกไขประการใด 
ก็หลีกหนีไมพนไปได 

**************************************** 

ผูปกครองตองรักษาความสัตยมั่นคง 
บํารุงอาณาประชาราษฎรใหอยูเยน็เปนสุข 

ไมเชื่อฟงคําคนอันเปนพาล 
บานเมืองจึงอยูเปนปกติสุขสืบไป 

**************************************** 
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การรูจัดประหยัด สุขสบายในวัยชรา 
**************************************** 

คําโบราณ 
คือขอคิดจากประสบการณคนเลา 

ฟงไวยอมมีประโยชน สําหรับคนใหม 
**************************************** 

อยูยังไมเปนสขุ 
ตายจะเปนสุขไดอยางไร 

**************************************** 

อันเพลิงลามไลติดขนคิ้ว 
จนรอนจกัษุอยูแลว 

จะมิดับเสียและนิ่งอยูใหเพลิงดับเองนั้น 
มันจะไดหรือ? 

**************************************** 

ธรรมดามนุษยเกิดมา 
ก็ยอมรักชวีิตเหมือนกับทกุคน 

การรักษาตวัใหจึงไมเปนทีน่าเกลียด 
**************************************** 

คนชั่วตายไปสักกี่คนผูคนกไ็มไดยนิ 
สวนคนดีตายไปแมคนหนึ่งชื่อเสียงระบือไกล 

**************************************** 

คนมีปญญามีประสบการณ 
จะทําการสิ่งใดก็แนนอน 

ไมเหมือนคนไรปญญาขาดประสบการณ 
จะจดัทําประการใดก็เกๆกังๆ 
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คนดีแทไมยกยองตนเอง 
คนยกยองตนเองเปนคนอวดตัว 

คนอวดตวัไมใชคนดีแท 
**************************************** 

พี่นองทองเดยีวกัน ยอมจะไมฆากัน 
ใครโหดเหีย้มทําไดลงคอ ยอมไมใชคน 

**************************************** 

คนไรสติปญญา 
ไมรูถูกรูผิด คิดแตความต่ําทราม 

อยูไปก็ไมมีความงอกงามแกแผนดนิ 
**************************************** 

ใหชีวติคนคนหนึ่ง 
เหมือนสรางคนขึ้นมาอีกคนหนึ่ง 

**************************************** 

ชีวิตบางครั้งตองจากกัน 
ยามอยูรวมกันเปนอยางไร 

ยามจากลาจึงจะรูสึก 
**************************************** 

วันคืนปเดือนลวงไปไมหยุด 
จะคอยทาใหโอกาสเดินมาชน 

ไมยอมสูเอาแตยอทอ 
จะอยูเปนคนกบัเขาไดอยางไร 

**************************************** 
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ตัดสินคดีความของราษฎร 
หากกระทําไมเที่ยงธรรม 

กลับดําเปนขาว กลับขาวเปนดํา 
กลับความจริงเปนความเทจ็ 

แลกลับความเท็จใหเปนความจริง 
ถอดขุนนางผูทรงธรรมออก 

รับสินบาทคาดสินบน 
ไมแตงตั้งผูซ่ือสัตยเปนขุนนาง 

บานเมืองยอมเกิดจลาจล 
อาณาประชาราษฎรก็เดือดรอนทั่วหนา 

**************************************** 

วันนี้ชนะ พรุงนี้อาจจะแพ 
หากแมนวนันีแ้พ พรุงนี้อาจชนะ 

**************************************** 

ในโลกมีการแขงขันมากมาย 
ผูไมเขาแขงจึงพบความพายแพ 

แตผูเขาแขงขนัก็ใชวาจะชนะเสมอไป 
ยอมพบความแพบางชนะบาง 

**************************************** 

เมื่อรูกลศึกของคูตอสู 
ชัยชนะก็อยูแคเอื้อมเทานั้น 

**************************************** 

อันโบราณกลาวไว 
ใหสําเนยีกเหตุการณเพยีงนดิหนึ่ง 

ก็อาจทําใหเสยีการใหญ 
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อยูในยุทธจักร 

จะรูจักมติรอยางเดียวหามไิด 
ยังตองรูจักศัตรูดวย 

ศัตรูบางคนเปนเหมือนหูดสวิ 
อันเปนที่กายภายนอก 

จะเอาเล็บสะกดิเสียกห็ายไป 
แตบางคนเปนเชนวณัโรค ซ่ึงเปนที่กายภายใน 

ก็ยากทีจ่ะรักษาใหหายได 
**************************************** 

ในสมรภูมิรบกลยุทธเปนเรือ่งสําคัญ 
แตการบํารุงขวัญกําลังใจ 

ก็จะละเลยไปไมไดเปนอันขาด 
**************************************** 

ทําการสิ่งใดอยาเบาแกความ 
จงตริตรองใหละเอียดแลวจงึทํา 

**************************************** 

กําลังที่นอยกวา 
ตอกรกับกําลังที่มากกวา 

ก็เหมือนกับเอาฝอยไปทุมกองเพลิง 
**************************************** 

แมมีกําลังมาก แตสติปญญานอย 
ก็ไมนาหวาดกลัว 

**************************************** 
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ผูไรบุญแลหาสมบัติปญญามิได 
ยอมพายแพผูมีบุญ 
แลมากดวยสตปิญญา 

**************************************** 

ผูที่คิดวาตนเองเกงกาจ 
พึงมีสติระวังตนมิใหประมาท 
เชื่อมั่นตนเองได แตอยาหลงตน 

**************************************** 

ติดปกใหเสือรายก็จะรายยิ่งขึน้ 
เสือรายนั้นรายอยูแลว 

เมื่อติดปกสามารถบินได จะรายขนาดไหน 
ระวัง! อยาเพิ่มเขี้ยวเล็บแกคนราย 

**************************************** 

จะเอาราชสีหมาไวในกรงคงจะยากเข็ญ 
เคยใหญอยู ลดเปนผูนอยใครจะยอมรับได 

**************************************** 

แมลงเมาหรือจะสูกองเพลง 
เชนกัน ใครเลาจะสูผูมีอํานาจได 

นอกจากพลังประชาชนเพยีงเทานั้น 
**************************************** 

ชายชาติทหาร มัวจะกลัวอันตราย 
กลับไปนบนอบผูอ่ืน 

เพื่อหวังทีจ่ะรกัษาชีวติไวนัน้ 
ก็มิควรแกคนที่สัตยซ่ือ 

**************************************** 



คําคมสามกก                      24 
 

มีประเพณีสืบมา 
หากเปนขาของแผนดิน 

เปนขาราชการคอยรับใชประชาชน 
ตองตั้งใจทํางานอยางเต็มที ่

ภักดีตอเจานายอยางไมเสื่อมคลาย 
รับใชมวลชนอยางมิรูเหนด็เหนื่อย 
มีแตพี่นองเทานั้น ที่เจ็บแคนแทนกนั 

คนอื่นนั้นจะเจ็บกายรอนใจ มีสักกี่คนเชียว 
นอกเสียจากผูมีธรรม 

แลวโลกนี้ผูมธีรรมมีกี่คน 
**************************************** 

อันธรรมดาของมนุษย 
หากไดเกดิมาเปนแมคน 
เมื่อบุตรธิดาเติบใหญ 

ก็คิดอานจะตกแตงใหมีเหยาเรือน 
ไมมีแมคนไหนหวงลกูไวหรอก 

เหมือนตนไมมีผล ไมเคยออกผลไวเพื่อตน 
**************************************** 

จะเกิดทําการสิ่งใด 
ขอใหเรงคิด 

เมื่อคิดแลวทําใหไดดวย 
**************************************** 

ธรรมดาคนทั้งปวง 
เมื่อจะทําการใด 

ยอมคิดเสียใหรอบคอบกอน 
เมื่อลงมือกระทําจริงๆจึงจะสําเร็จ 
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หากบานเมืองมีปญหา 

ควรเขาแกไข จะคิดเกรงกลวัภยัหาไดไม 
เพราะมีชาติเราจึงมีอยู 

เมื่อชาติบานเมืองมีทุกข เราจะอยูสุขไดอยางไร 
จงเห็นแกบานเมือง 
อยางเหน็แกพวกพอง 

**************************************** 

การปกครองบานเมืองเปนงานใหญ 
ผูจะทําหนาทีน่ี้ได 

นอกจากจะเปนผูมีสติปญญาแลว 
ยังจะตองมีความโอบออมอารีอีกดวย 

จึงสามารถทะนุบํารุงราษฎรใหเปนสุขได 
**************************************** 

หาฝนยังผืนดนิใหชุมชืน่ฉันใด 
ความเมตตากรุณายังโลกใหรมเย็นฉันนัน้ 

**************************************** 

จะไมมกีลลอลวงจากคนสัตยซ่ือ 
คนสัตยซ่ือไมมีหลุมพรางไวดักใคร 

**************************************** 

เมื่อพูดจาพาทดีวยสัตยซ่ือ 
เร่ืองราวทั้งปวงก็ลุลวง 

ที่ยังไมเสร็จสิน้เสียที ก็เพราะใชเลหกล 
**************************************** 
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ยุทธวิธีการตอสู 

จะทําการใหญเพื่อบานเมือง 
ควรคบหาผูซ่ือสัตย 
และมีน้ําใจกวางขวาง 

**************************************** 

คิดจะสูกับเสือ ตองใจเย็นและรอบคอบ 
จะตอการกับผูมีอํานาจได ตองยอมลดตน 

**************************************** 

ในการตอสู 
หากทะนงตวัวาเกง 

แลดูหมิ่นขาศกึวาดอยกวา 
ยอมตกอยูในความประมาท ถึงคราชิงชัยก็มีแตแพ 
**************************************** 

ส่ิงเล็กตองรวมพลัง 
จึงจะแข็งแกรง จึงจะมีอํานาจ 

**************************************** 

ในการสงคราม 
ควรจะใหทหารสูรบกันไปกอน 
สวนแมทัพไมควรออกรบ 

**************************************** 

ตนกลาขาดฝน ทําใหใบแดง 
หากฝนตกลงมาสักหาใหญ 

น้ําเสี้ยงตนกลาใหชุมชื่น ใบจะเขยีวสดขึ้น 
ผูใดลงมือกระทําการใดแตไมสําเร็จ 

ยอมรูสึกผิดหวังและทอแท 
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หากมีผูเขาไปชวยเหลือเขาจะดีใจประการใด 
คนเกงเกดิขึ้นไดเสมอ 
อยาคิดวาคนเกงคนเดยีว 

คนอื่นก็เกงไดและเกงกวาดกีวาไดดวย 
**************************************** 

อยาคิดวาเล็กแลวจะไรพษิสง 
คนๆหนึ่งลวนมีอะไรที่พอตวั 

บางทีอะไรๆที่วาเล็กนัน้ก็เกนิตัว 
**************************************** 

คนแก มีประสบการณ 
มีประโยชนแกคนรุนหลังมาก 

ควรรักษาอยางดี อยาใหตรากตรํางานหนัก 
ขอคําปรึกษาจากทานในสิ่งสําคญั 

กิจการทั้งปวงจะลวงลุไปไดเปนมั่นคง 
**************************************** 

ไดพบพานักปราชญ 
นับวาเปนวาสนา 

ไดพานพบนักบุญ นับวาเปนกุศล 
**************************************** 

ผูมีสติปญญา 
จะคิอานทําการสิ่งใดๆ 

ถึงจะเต็มใจกด็ี มิเต็มใจก็ด ี
ยอมวากลาวใหแตกฉานปรากฏออกมา 

จะนิ่งรําพึงรวนแรอยู กเ็หมอืนคนหาปญหาม ิ
**************************************** 
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คําทํานายทายทัก 

รับฟงไมทําใหเสียหาย 
จิ้งจกทกัเรายังหยุด 

ขอเพียงฟงอยางคนมีสติปญญา 
**************************************** 

ทานนั้นอุปมาดั่งนกนอย 
ไฉนจะลวงรูความคิดพญาครุฑได 

ผูทรงสติปญญาล้ําลึก 
ยากนกัที่คนไรความคิดจะเขาใจ 

**************************************** 

อยาดูหมิน่ความคิดทานผูเฒา 
กอนที่ทานจะอยูมาไดถึงเพยีงนี ้

ใครจะรูบางวาทานไดฝาอุปสรรคใดมาบาง 
**************************************** 

การปกครองผูคนเปนงานหนัก 
เปนงานของผูเสียสละสุขสวนตัว 
ถาแมนไมทําดแีลวจะทําไปทาํไม? 

**************************************** 

ธรรมดาของนกทั่วไป 
ยอมอาศัยปาทีม่ีผลไมมากจึงเปนสุข 

คนก็ยอมอาศยัหัวหนาที่มีใจเปนธรรมจึงจะชอบ 
**************************************** 

ผูนํามิเพียงกลาหาญ 
แตหากตองมสีติปญญา 

มีความอดกลัน้และอดทนเปนเยีย่มดวย 
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**************************************** 

อันธรรมดานกจะทํารัง 
ก็ยอมจะแสวงหาซึ่งพุมไมชัฎ 

จะไดทํารังอยูเปนสุข 
ถึงลมพายุใหญจะพัดหนกัมา ก็มิไดอันตราย 

ผูเปนลูกนองจะหานาย 
ใหพิเคราะหดผููมีใจโอบออมอารี 

มีสติปญญานําพาไปไดรอดไมวอดวาย 
**************************************** 

คิดเปนผูนํา 
อยาหลงสิ่งยั่วยวนจะชวนใหฉิบหาย 

**************************************** 

เสนอหนาขอเปนใหญ 
มักไมใครสําเร็จ 

มีแตมีผูมาขอใหเปนใหญ จึงเปนใหญได 
**************************************** 

อันคําโบราณกลาวไววา 
ผูจะตั้งตัวเปนใหญ 

ถึงจะมีบานเมอืงไดก็เอาแตชัยชนะเทานั้น 
ผูใดเปนเสีย้นหนามก็ทําอนัตรายผูนั้น 

มิไดทําอันตรายแกบตุรภรรยาและราษฎรทัง้ปวง 
**************************************** 

เมื่อกษัตริยมไิดตั้งอยูในโบราณประเพณ ี
มิไดคบหาคนมีสัตยมีธรรม 
เชื่อถือแตคนอาสัตยธรรม 

ประพฤติตามอําเภอใจแหงพระองค 
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มิไดใชธรรมในการปกครอง 
ชาราชการที่แวดลอมยอมไดชองหาประโยชน 
เที่ยวกดขี่เอารดัเอาเปรียบราษฎรใหเดือดรอน 

จนบานเมืองระส่ําระสายไปถวนทั่ว 
และถึงกับความพินาศในที่สุด 

**************************************** 

กระทําการใหญหลวง 
จงพิเคราะหใหละเอียด 

พลาดพลั้งเสียการ เสียคน แลชีวิตได 
**************************************** 

สูอุตสาหตอสูชีวิตมาดวยความยากลําบาก 
จนถึงคราวรุงเรืองในระดับหนึ่ง 
จะยอทอมิสูตอใหถึงเปาหมาย 

จะมีคุณคาอะไรกับการตอสูที่ผานมา 
**************************************** 

ผูดูหมิ่นขาศึก 
ทะนงตนในสงคราม 

พลาดทาเสียทมีามากตอมาก 
**************************************** 

ในยุทธภูม ิ
หากไรคูตอสูที่สมศักดิ์ศรี 

สูไปก็ไมสนุก 
**************************************** 

จะกลาหาญชาญชัยอยางไร 
ยอมมีวันเพล่ียงพลํ้า 

**************************************** 
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เสียเปดตวัหนึง่ แตไดหงสมา 
นับวายิ่งกวาคุม 

**************************************** 

คําโบราณกลาววา 
เสือสองตัวอยูถํ้าเดียวกันไมได 
จะตองกดักันใหแพ- ชนะ 

**************************************** 

ตายเสียกลางสงคราม 
ประเสริฐกวาชื่อวาทรยศคน 

**************************************** 

ปากคนทําอันตรายแกคน 
ทั้งแกตนเองและผูอ่ืน 

**************************************** 

มัวกางตําราแกไขปญหา 
จะแกไขอะไรไดทัน 

กวาจะหาพบทุกอยางก็สายเสียแลว 
ปญหาอดีตตองแกไขดวยปญหาอดตี 

ปญหาปจจุบันก็ตองแกไขดวยปญหาปจจุบนั 
ในเมื่อปญหาอดีตกับปจจุบนัตางกัน 

ปญหาที่เกิดในปจจุบันจะมอียูในตําราก็หาไม 
**************************************** 

หาวหาญนักมกัอันตราย 
วอดวายกอนกาลอันสมควร 

**************************************** 
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ทําดีควรมีรางวัล 
เพื่อเปนกําลังใจ สําหรับคนออนแอ 

แตผูทําดีไมควรหวังรางวัล 
จึงจะชื่อวาทําดีแท 

ประเพณีคนทัง้ปวงนั้น 
ถารักกันแลวกส็รรเสริฐวาดี 

ถาชังกันแลวกว็าชั่ว 
**************************************** 

ดีช่ัวอยูทีต่ัวเรา 
ไฉนจะตองรอใหเขาสรรเสริญ 

ไฉนจึงจะตองคอยใหคนเขานินทา 
**************************************** 

เกงกาจปานใด 
ก็ตองพายแพแกความตาย 

**************************************** 

ผูมีสติปญญานอย 
ไมเหมาะสมที่จะปกครองคน 

**************************************** 

เปนเดก็ไมส้ินกลิ่นน้ํานม 
จะมาอวดรูกวาผูใหญนั้นไมควร 

**************************************** 
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ผูนําที่บําบัดทกุขบํารุงสุข 
ดูแลประชาชนใหปลอดภัย 

ประชาชนกย็กยองใหเปนผูนําเสมอไป 
หากเมื่อใดปลอยใหประชาชน 

อยูกันไปตามยถากรรม ไมดูแลทุกขสุข 
ประชาชนก็ไมสนใจผูนําเชนนี้เหมือนกัน 

**************************************** 

อันธรรมดาผูเปนนายทพันายกอง 
ในการทําสงคราม ถาแพก็อยาเพิ่งเสียใจ 

แมไดชัยชนะก็อยาเพิ่งทะนงตัว 
วันนีเ้ราไดชัยชนะ 

วันหนาหากประมาท เราอาจพายแพได 
**************************************** 

ผูมีฝมือมีความสามารถ 
จะอยูรับใชใครผูใด ตองไดนายที่ด ี

หากไดนายไมเอาไหน 
เจานายที่อุปมาดังวานรไดแกว 

ไมรูจักสงเสริมลูกนอง อยูๆไปก็ไมกาวหนา 
**************************************** 
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ผูนําที่มีแตความพายแพ 

1.เปนคนเจายศเจาอยาง  ไมรับฟงความคิดของผูใด 
2.เปนคนหยาบชาจิตใจโหดเหี้ยม 

3.ทําการสิ่งใดไมเด็ดขาด 
4.เห็นแกญาตพิี่นองของตัว 

5.จะคิดการสิ่งใดมักกลับเอาดีเปนราย  เอารายเปนดี มไิดเชื่อใจของตัว 
6.เล้ียงดูผูคนไมเปนปกต ิ  ตอหนาวารักกลบัหลังวาชัง 

7.รักคนใกลชิด ชังคนหางเหิน 
8.กระทําการมกัผิดพลาดเพราะฟงคํายยุง 

9.จะทําการสิ่งใดเอาแตอําเภอใจตนเอง   มิไดถืเอาขนบธรรมเนียมโบราณ 
10.ขาดประสบการณขาดความชํานาญในตัวการทีว่า  มติรจิตมิตรใจ  จะมีความสําเรจ็ตองเผ่ือแผ 

**************************************** 

ธรรมดาแขกผูมาหา 
มิควรจะเอาสิ่งของของเจาเรือนไป 

**************************************** 

จะคิดอานการสิ่งใดอันเกีย่วกับดวยบานเมอืง 
ควรจะเอาใจประชาชนไวเปนประมาณ 

เมื่อชาวบานรกัใครนับถือด ี
เมื่อมหาชนยอมเชื่อฟงเสียแลว ทําสิ่งใดกไ็มไรผล 

ความพรอมเชนนี้ยอมเปนโอกาสเหมาะสม 
หากไมคิดการในบัดนี้ยอมเปนสิ่งนาเสียดายนัก 

**************************************** 

จะใหญไดในหมูคน 
ตองทําใหผูคนยอมรับ 

**************************************** 
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ที่ที่สมบูรณใครๆก็อยากอยู 

จะมัดน้ําใจคนไวอยู 
ตองใหเขาไดรับความสุขสบาย 

**************************************** 

จงเปนคนใจรูมากกวาปาก 
อยางเปนคนทีป่ากรูมากกวาใจ 

**************************************** 

ความแคนมีเทาแผนฟา 
แตการใหอภยัก็มีเทาแผนฟาเชนกัน 

**************************************** 

คนยึดมัน่สัตยซ่ือ 
วาจาตองแน พูดคําไหนตองคํานั้น 

ตองกันทั้งคําตนกับคําปลาย 
**************************************** 

ใหอภยัยิ่งใหญกวาชําระแคน 
หัวใจที่รูจักใหอภัย ยิ่งใหญกวาหวัใจทั้งปวง 

**************************************** 

จะตอกรกับคนมีสติปญญานั้น 
เมื่อคิดเห็นเปนแนใจแลวอยาชาอยู 
ปลอยไวนานจะมีกําลังกลาแข็ง 
เหมือนลูกนกขนปกยังไมขึ้น 

แมจะนิ่งอยูในรัง แตหากขนขึ้นพรอมแลว 
ยอมจะบนิไปไดไกล ยากทีจ่ะจับตวัได 

ผูมีสติปญญามากก็เชนกัน 
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หลักแหงความสําเร็จ 

ขยันและประหยัด ยืนหยดัอดทน 
ทําตนเชื่อถือได ออนนอมถอมตน 

รูจักประมาณตน รูผิดรูชอบ 
ตั้งปณิธาน เขาใจจิตใจผูอ่ืน 

ไมโลภรูสันโดษ เดด็เดีย่วมัน่คง 
เปนคนใจกวาง กลาไดกลาเสีย 

**************************************** 

เมตตาธรรม ความซื่อสัตย 
ยาดีกนิขมปาก 

แตเปนประโยชนแกคนใช 
คนซื่อกลาวคําไมเพราะห ู

แตเปนประโยชนแกกาลภายหนา 
**************************************** 

คนนอบนอมตอผูคน 
ยอมไดรับการนับถือจากผูคน 

**************************************** 

คนฉลาดเลี้ยงคนดีไวเปนกําลัง 
สวนคนโงนั้น เล้ียงนักเลงเปนกําลัง 

**************************************** 

การแสดงความออนนอม 
เปนสงาแกผูอ่ืน 

แตเปนเกียรตแิกตนเอง 
**************************************** 
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คนบางคนอุปมาเหมือนใบไมแหง 
คนบางคนอุปมาเหมือนใบไมสด 

สําหรับตัวของทานละเปนคนเชนไร? 
**************************************** 

คนอันดับหนึ่งที่ควรเลี้ยงดใูหด ี
กอนใครอื่นทัง้หมด คือคนซื่อสัตย 

**************************************** 

เมตตาธรรมเปนคุณธรรมสูง 
มีในผูใดผูนัน้เปนคนสูงสง 

ไปตกอยูในทีอั่นตราย ก็รอดพนภัยพิบัต ิ
แมอยูเหนือผูอ่ืน ก็ไมทํารายผูใด 

**************************************** 

แผนซอนแผน 
กลลวง แพกลลวง 

เหนอืความคดิยังมีความคิด 
อยาชะลาใจ ! 

**************************************** 

คบคิดกับผูมีสติปญญามีน้ําใจ 
จึงทําการใหญไดสําเร็จ 

มิใชคิดกับผูดอยความคิด ดงัเด็กเลี้ยงโค 
**************************************** 

เมื่อความคิดเกดิตีบตัน 
ควรหามิตรสหายไวชวยกนั 

**************************************** 
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ผูนําที่ฉลาด 

พึงเลี้ยงคนซื่อสัตยไวไดมากที่สุด 
**************************************** 

คนแกบางคน แกอายแุกชีวิต 
แตแกบางคน แกอายแุลวยังแกความคดิ 

**************************************** 

อายุที่มากขึ้น 
ยอมมากดวยประสบการณ 

แลยิ่งมากขึ้นดวยความคิดอาน 
**************************************** 

อันธรรมดาเกดิมาเปนชาย 
เมื่อปรารถนาจะเปนใหญ 

แมไดดีที่ไหน ก็จะทําการที่นัน้ 
อันจะคิดร้ังรออยู มัวแตกลัวโนน กลัวนี ่
นานไปภายหนาหากเปนของผูอ่ืนแลว 

จะคิดทําการตอภายหนา จะยากลําบากกวา 
**************************************** 

ภูมิของคนมิไดอยูที่ชาติกําเนิด 
แตอยูที่คณุธรรมและความรู 

ถาจะแขงภูมิกนั 
ควรจะเอาสองสิ่งนี่มาแขงกนั 
ถึงจะชื่อวาเปนความยตุิธรรม 

**************************************** 
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จะฆาไกไมควรเอามีดฆาโคมาฆา 
ทําการสิ่งใดควรใหเหมาะแกการนั้น 

**************************************** 

ชายชาติทหาร 
ยอมตายไมเสียดายชวีิต 

ขอเพียงใหขึ้นชื่อลือชาไวเปนพอ 
**************************************** 

การจะใหอภัยคน 
กี่คร้ังกี่หนก็ใหอภยัได 

บางคนใหอภัยสิบครั้งไมกลับตัว 
แตเมื่อจะใหอภัยกัน ไยตองนับจํานวน 

**************************************** 

การลัดนิ้วมือเดียว 
ไมควรที่จะถกเถียงกันอื้ออึง 

ส่ิงที่จะตองจัดการภายในเวลาอันรวดเรว็ 
ตองจัดการอยางรวดเร็วที่สุด 
หากปลอยเวลาใหเนิน่นาน 

หรือแพรงพรายใหเขารูทั่วกนัไปหมด 
การนั้นกจ็ะสําเร็จไปไมได 

**************************************** 

เกิดเปนชายตองรักษาวาจาสัตย 
พูดคําไหนตองเปนคํานั้น 

**************************************** 

การกระทําที่ผิด 
บางครั้งเกิดจากคิดผิด 
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นักสูไมคอยโชคชะตา 

ไมปลอยใหฟาดินเทพยดาเปนผูลิขิต 
แตลิขิตเขียนชวีิตดวยตนเอง 

**************************************** 

ยอมใหมกีารละเมิดกฎหมาย 
เพียงสักคนคนหนึ่งและครัง้เดียว 

คนอื่นๆก็จะอางสิทธิ์ทําบางและหลายครั้ง 
แมวาการละเมดิกฎจะไมดกีต็าม 

**************************************** 

ชายอยาดหูมิ่นชาย 
ชายอยาดูถูกชายดวยกนัเอง 

**************************************** 

การแกแคนกอใหเกิดการแกแคน 
การใหอภัยกอใหเกดิความรกัความเมตตา 

**************************************** 

จะทําการใหญ 
พึงระวังสิ่งเล็กนอย 

**************************************** 

อะไรที่มันมืด ใหรีบหาแสงสวาง 
อยาอยูในมุมมดืนานๆ มิฉะนั้นจะถึงความอับจน 

**************************************** 

คนที่มีเมตตาสูง 
ไปไหนๆยอมไมไดรับอันตราย 

ผูคิดรายเห็นเขาก็ใจออนกลับจะรักเขาอกี 
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คนรอดพนอันตรายดวยความคิด 
ความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญมาก 

คนควรบํารุงความคิด 
หากยิ่งเฉียบแหลมยิ่งปลอดภัย 

**************************************** 

ยามเหยี่ยวอยากอาหาร 
มันจะคอยจองจับลูกไกที่พลัดแม 

ไดที่แลวก็โฉบลงเอา 
ถาเห็นยังมไิดที่ก็เพียรคอยอยู 

ชีวิตคนบางคนก็ไมตางจากเหยีย่ว 
**************************************** 

ครอบครัว 
บิดา มารดาและบุตร 

นับวามีสายสัมพันธเดียวกนั 
การกระทําของบุตรก็ยอมมผีลตอบิดามารดา 

เชนกัน การกระทําของบิดามารดา 
ก็ยอมมีผลตอบุตรของตน 

ถาบุตรเปนคนดีบิดามารดามคีวามสุข 
ถาบุตรเปนคนเลว บิดามารดาก็ทุกขดวย 

บุตรที่ดีจึงสรางสุขใหเกิดแกบิดา แลมารดา 
**************************************** 

 
 
 
 
 



คําคมสามกก                      42 
 

ความเปนผูมีอุดมการณ 
ความเปนผูมีดลุยพินิจ-พิจารณญาณ 

ความไมละโมบ 
ความเปนผูยดึมั่น-เด็ดขาด 

ความเปนผูมีน้าํใจการณุธรรม 
ความเปนผูกลาหาญ-ตัดสิน 
เปนคนมิใชกอนดินทอนไม 
ควรจะมีความรูสึกบาง 

โดยเฉพาะรูสึกรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทํา 
**************************************** 

นกพึงรีบสรางรัง 
คนพึงรีบเรงสรางตัว 

**************************************** 

คนเลวตองชวยกันขจัดออกจากสังคม 
มิใชใหใครคนใดคนหนึ่งจดัการ 

ทุกคนนั้นแหละชวยกัน 
**************************************** 

ผูที่อุตสาหมานะพยายาม 
รักษาตัวรอดพนจากสิ่งชั่วราย 

ตอสูชีวิตมาจนไดดิบไดดีมตีําแหนงสูง 
แตแลวมาวันหนึ่ง 

ผูมีอํานาจเหนอืกวาก็โยกยายถายเท 
ไปสูตําแหนงอื่นที่ต่ําตอย 

ใครโดนเขาอยางนี้ จะรูสึกเจบ็แคนสักแคไหน 
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สามีภรรยาตองรวมทุกขสุขกัน 
จะรวมแตสุขไมเอาทุกขไดอยางไร 

**************************************** 

หากแมนวาเปนคนดีจริง 
ใหบํารุงบําเรออยางไร ใหเยายวนอยางไร 

ยังเปนคนดีเหมือนเดิม 
**************************************** 

เปนคนมีสติปญญา แตอยูกบัผูนําเลว 
ก็เหมือนอยูในที่มืดที่ลับ นับแตจะอับโชค 

**************************************** 

ชีวิตลูกผูชาย 
ภักดจีนสิ้นชวีา 

จึงจะนับไดวาเปนชาย 
**************************************** 

รากฐานแหงความสําเร็จ 
ความขยัน-มัธยัสถ 

ความอุตสาหะ-อดทน 
ความซื่อสัตย-สุจริต 

ความนอบนอม-ถอมตน 
ความรูจักประมาณตน 
ความรูแจง-เห็นจริง 

**************************************** 
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รากฐานแหงความปราชัย 
ความเปนผูไมมีดุลพินิจพจิารณญาณ 

ความไมรูจักควบคุมในตน 
ความไมเขาใจในเรื่องและเหตุผล 

ความไมรูชัด-เห็นแจง 
ความเปนผูโลภมาก 
ความจองหอง-อวดด ี

ความชอบพูดจาโกหก-พกลม 
ความไมควบคมุ-ประพฤติช่ัว 

**************************************** 

เหตุแหงความลมเหลว 
ไมเขาใจผูอ่ืน ไมประมาณตน 

ไมเดียงสาตอการ มิสํานึกผิดชอบ 
โลภโมโทสัน เยอหยิ่งยโส 
โปปดมดเท็จ คบคาเสเพล 

เกียจครานตองาน กอหนี้ลนพน 
ขี้เหลาเมายา หูเบาเฉาปญญา 
ทําตัวหวัไม ไรสัจธรรม 

ใจคอคับแคบ คบคนไมเลือก 
คิดคดลอลวง สุรุยสุราย 

ไรอุดมการณ หลงการพนัน 
หุนหนัพลันแลน จิตใจโลเล 
อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อร้ัน 

**************************************** 
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ยิ่งชําระแคน 
ยิ่งกอใหเกดิความแคน 

ความแคนกอใหเกิดเวรภัย 
**************************************** 

มนตมัดใจ 
ยกยองเขาไปเถอะ 

ถาเขามีอะไรใหนายกยอง 
เพราะทุกคนชอบการยกยองทั้งนั้น 
ไมมีใครชอบการดูหมิ่นดูแคลน 

ไมวาคนเล็กหรือคนใหญ 
**************************************** 

คนฉลาดหลักแหลม 
แตตั้งเนื้อตั้งตวัไมไดเพราะลืมคิดถึงตนเอง 

เพราะไมฉลาดในการตั้งตัว 
แลเพราะไมไดฉลาดจริงๆ 

**************************************** 

ถาผูใดไมฟงคาํโบราณ 
จะมีอันตรายตางๆ มาถงึโดยหารูตัวไม 

คํากลาวเชนนีม้ีไวใหระมดัระวัง 
ใหรูจักเชื่อฟงคนอื่นบาง มิใชเชื่อแตตนฝายเดยีว 

**************************************** 

จะคิดทําการสิ่งใด 
สติปญญายอมเปนใหญ 

สติปญญานอยคิดการนอยสําเร็จ 
สติปญญามากคิดการใหญอยางไรก็สําเร็จ 

**************************************** 
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คนจริงรักษาคาํสัตย 
ไมรักษาตวั ถึงแมหวัจะขาด 
คนไมจริงไมรักษาคําสัตย 

แตจะรกัษาตวัไมยอมใหหวัขาด 
**************************************** 

ธรรมดาเกิดมาเปนมนุษย 
จะกําหนดวันตายนั้นทานวายากนกั 

แตวนัที่กําหนดไดคือวนัเปน 
วาจะอยูกนัอยางไร? 

**************************************** 

ขาวแดงแกงรอนมีความศักดิ์สิทธิ์ 
ใครไมรูคุณขาวแดงแกงรอน 
ผูนั้นมีอันตองไดภยัพิบัต ิ

**************************************** 

เสื่อไมมีเขี้ยว 
นกไรปก ไมนากลัว 

**************************************** 

จะลมลางสิ่งใดใหคิดถึงเวลาสราง 
เหมือนดังเรือน 

หากจะรื้อลงนัน้มันงาย 
แตจะปลูกสรางนั้นชางแสนยากนกั 

**************************************** 

ผูดูหมิ่นขาศึก 
ทะนงตนในสงคราม 

พลาดทาเสียทมีามากตอมาก 
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เมื่อยังมีไมตรตีอกัน 
ก็ควรจะเตือนสติกันบาง 

**************************************** 

คนมีความรับผิดชอบเทานัน้ 
จึงควรใหมีหนาที่ 

เชนกัน คนมีความรับผิดชอบตอแผนดิน 
จึงควรใหปกครองบานเมือง 

**************************************** 

ผูนําดีมีบารมี 
ยอมทําใหลูกนองดีตาม 

**************************************** 

คิดใหสมเหต ุ
อยาคิดเกนิการณ 

จะพาลใหเกดิเสียหายได 
**************************************** 

อันผูมีสติปญญานั้น 
ถาจะคิดสิ่งใดก็กวางขวางโอบออมอารี 

อุปมาเหมือนกับวา 
บุคคลกลืนแกวอันเปนทพิยไวในทอง 

ถาไปสถานที่ใดถึงเวลาค่ํามืด 
ก็เล็ดลอดสวางไปดวยรัศมีแหงแกวนัน้ 

ถาคิดสิ่งใดก็รูจักทีหนัก ทีเบาได 
รูจักยักยายถายเทมิใหผูใดลวงรูถึง 

จึงจะนับไดวา ผูนั้นเปนผูมีสติปญญาลึกซึ้ง 
 

**************************************** 
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ผูนําที่แทจริง 
ไมกระหายที่จะเปนหัวหนา 

ไมแสวงหาลูกนอง 
แตเมื่อคราวไดเปน ก็รับภาระอยางอาจหาญ 

**************************************** 

ลูกผูชายแมจะตองตาย 
เพราะเหตุตองสนองบุญคุณ 

ถึงจะตายสักกีค่ร้ังก็ไมนาเสยีดาย 
**************************************** 

คิดผิดกอใหเกดิการกระทําผิด 
การกระทําผิดไดคร้ังหนึ่ง 

ทําใหกระทําผิดครั้งที่สองและครั้งที่สาม 
ความผิดครั้งที่สามกอความผิดครั้งตอๆไป 

คนที่กระทําผิดเพียงครั้งแรกๆ 
ไดช่ือวาคนทําผิด 

แตคนที่กระทาํผิดครั้งตอๆมาชื่อวาคนเลว 
**************************************** 

ความคิดและการกระทํา 
คิดการสิ่งใด 

ไมใฝหาผูมีสติปญญารวมคิดดวย 
การนั้นจะสําเร็จไดอยางไร 

**************************************** 

ลูกผูชายใจเดด็ 
ยามเสียทีตองไมเปนทุกข 

ยามจะไดอยายินดีปรีดามากนัก 
**************************************** 
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มังกร ถึงอยางไรๆก็นาเกรงกลัว 
แตมังกรที่ยูในหนองน้ําตืน้ๆ 
ไมแสดงพษิสงมากเทาไร 

มังกรที่อยูในทะเลใหญน้ําลึกนี่ซิ 
ยากที่จะกําจัดไดยากที่จะกําจัดลงไดงายๆ 

**************************************** 

คบคนมีสติปญญายิ่งคบก็ยิง่ได 
คบคนหลักแหลมยิ่งคบก็ยิ่งเฉลียวฉลาด 
เปรียบเสมือนยิ่งพบทางสวางของชีวิต 

**************************************** 

นกยังมกีิ่งไมใหจับ 
เกิดมาเปนคนไมมีที่อยู 

มันนาอดสูนัก สูนกกไ็มได 
**************************************** 

ผูมีสติปญญามาก 
ควรสั่งสอนผูมีสติปญญานอย 

ผูที่แข็งแรงควรเปนที่พึ่งพาของผูออนแอ 
ผูมั่งมีควรจะชวยเหลือผูยากไร 

สังคมจึงจะเปนปกติสุข 
**************************************** 

แมเราก็เปนคนเดินดิน 
เขาก็เปนคนเดนิดินเหมือนกนั 

ไมมีใครเขาเหาะได แลวจะตองเกรงกลัวอะไร 
**************************************** 
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อยูกับผูมีสติปญญา 
เหมือนอยูที่มดืมีผูนํามาใหถึงที่สวาง 

**************************************** 

อยากเปนผูนํา 
ตองปฏิญาณตนไดวา 

จักอํานวยประโยชนสุขแกมวลราษฎรใหจงได 
**************************************** 

ลูกผูชายเมื่อบานเมืองมีปญหา 
อยาเอาแตทอดถอนใจ ควรคิดเขาแกไข 

ชวยทํานุบํารุงแผนดินใหเจริญ 
**************************************** 

ผูหวังทําประโยชนเพื่อสวนรวม 
พึงระวังคําเยินยอและลาภสกัการะ 

**************************************** 

อันธรรมดาเกดิมาเปนชาย 
เมื่อปรารถนาจะเปนใหญ 

แมไดดีที่ไหน ก็จะทําการที่นัน้ 
อันจะคิดร้ังรออยู มัวแตกลัวโนน กลัวนี ่
นานไปภายหนาหากเปนของผูอ่ืนแลว 

จะคิดทําการตอภายหนา จะยากลําบากกวา 
**************************************** 

ภูมิของคนมิไดอยูที่ชาติกําเนิด 
แตอยูที่คณุธรรมและความรู 

ถาจะแขงภูมิกนั 
ควรจะเอาสองสิ่งนี่มาแขงกนั 
ถึงจะชื่อวาเปนความยตุธิรรม 
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จะฆาไกไมควรเอามีดฆาโคมาฆา 
ทําการสิ่งใดควรใหเหมาะแกการนั้น 

**************************************** 

ชายชาติทหาร 
ยอมตายไมเสียดายชวีิต 

ขอเพียงใหขึ้นชื่อลือชาไวเปนพอ 
**************************************** 

การจะใหอภัยคน 
กี่คร้ังกี่หนก็ใหอภยัได 

บางคนใหอภัยสิบครั้งไมกลับตัว 
แตเมื่อจะใหอภัยกัน ไยตองนับจํานวน 

**************************************** 

การลัดนิ้วมือเดียว 
ไมควรที่จะถกเถียงกันอื้ออึง 

ส่ิงที่จะตองจัดการภายในเวลาอันรวดเรว็ 
ตองจัดการอยางรวดเร็วที่สุด 
หากปลอยเวลาใหเนิน่นาน 

หรือแพรงพรายใหเขารูทั่วกนัไปหมด 
การนั้นกจ็ะสําเร็จไปไมได 

**************************************** 

เกิดเปนชายตองรักษาวาจาสัตย 
พูดคําไหนตองเปนคํานั้น 

**************************************** 

การกระทําที่ผิด 
บางครั้งเกิดจากคิดผิด 

**************************************** 
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นักสูไมคอยโชคชะตา 
ไมปลอยใหฟาดินเทพยดาเปนผูลิขิต 

แตลิขิตเขียนชวีิตดวยตนเอง 
**************************************** 

ยอมใหมกีารละเมิดกฎหมาย 
เพียงสักคนคนหนึ่งและครัง้เดียว 

คนอื่นๆก็จะอางสิทธิ์ทําบางและหลายครั้ง 
แมวาการละเมดิกฎจะไมดกีต็าม 

**************************************** 

ชายอยาดหูมิ่นชาย 
ชายอยาดูถูกชายดวยกนัเอง 

**************************************** 

การแกแคนกอใหเกิดการแกแคน 
การใหอภัยกอใหเกิดความรกัความเมตตา 

**************************************** 

จะทําการใหญ 
พึงระวังสิ่งเล็กนอย 

**************************************** 

อะไรที่มันมืด ใหรีบหาแสงสวาง 
อยาอยูในมุมมดืนานๆ มิฉะนั้นจะถึงความอับจน 

**************************************** 

คนที่มีเมตตาสูง 
ไปไหนๆยอมไมไดรับอันตราย 

ผูคิดรายเห็นเขาก็ใจออนกลับจะรักเขาอกี 
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ความดีและความชั่ว 
สัตวไมทํารายสัตวทุกตวั 

ถาคนทํารายคนไดไมเลือกหนา 
คนนั้นเลวกวาสัตว 

**************************************** 

ผูมีความรอบรู มีฝมือ มีความกลาหาญ 
นับวาเปนคนสําคัญของแผนดิน 
ในยุคสมัยหนึง่ก็ใชวาจะมีมากมาย 
ควรจะรักษาตวัไวในทางธรรม 
พึงดําเนนิชีวิตอยาใหตกต่ํา 

อยาใชอารมณตัดสินใจเหตุการณ 
บานเมืองยังตองการคนอยางทานชวยแกไข 

ขอใหทานคิดการทํานุบํารุงแผนดิน 
บํารุงชาติบานเมืองใหเกิดความรวมเยน็เถิด 

ผูคนจักสรรเสริญทานตลอดกาล 
**************************************** 

บาวที่ด ี
ยอมรับใชนายถวายชีวติ 
จงรักภกัดีตอนายมั่นคง 

ยามนายสุขกพ็ลอยสบายใจดวย 
ยามนายทุกขกร็อนรนกายใจ 

สวนนายที่ดียอมดูแลบาวใหสุขสบาย 
รักษาบาวใหปลอดภัย รักบาวเหมือนบุตรของตน 

**************************************** 
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เปนธรรมดาของแผนดิน 
ที่มีแตความสงบสุขมานาน 

จนระเริงหลงสุขกลับทําสิ่งชั่วรายของผูคน 
ความทุกขเดือนรอนก็จะคืบคลานมาเปนเบื้องตน 

แลวกลายมาเปนประวัติศาสตรอันชั่วรายของมนุษยชาติ 
**************************************** 

ชีวิตควรรักษาไวทําประโยชน 
เมื่อยังไมสมควรตาย ก็อยาเรงตายไป 

ตอใหถึงที่ตาย หรือถึงคราวตายเสียกอน 
แลวคอยตายจงึเหมาะสม 

**************************************** 

ทหารเลวหางาย 
อันทหารเอกนัน้หายาก 

**************************************** 

เปนคนดีมีศีลธรรม 
คบคาสมาคมกับโจรผูราย 
ใครเขาจะเชื่อถือวาด ี

หลักทั่วไปมวีา 
คนดีไปสูคนด ีคนชั่วไปหาคนชั่ว 

**************************************** 

เกิดเปนคนในแผนดิน 
ถาเอาแตพิเคราะหเห็นผูใดมบีุญวาสนามาก 
ก็เขาไปนอบนอมเปนขาดวยหวังสุขสบาย 

โดยไมพจิารณาถึงผิดถูกชั่วด ี
จะมีคาแหงความเปนคนที่ตรงไหน 

**************************************** 
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ทันทีที่ความแคนคลุมคลั่ง 
ความคิดยับยั้งก็มักหลีกหนหีายไป 

**************************************** 

ความแคนทีใ่หญหลวง 
ทําใหคนมือมวั 

เห็นแตการทําลายไมเหน็การสรางสรรค 
**************************************** 

ชีวิตใครๆก็รักและหวงแหน 
แตส่ิงที่เหนือชีวิตนั้นคือธรรม 

ถาจะรักชีวิตกจ็งรักความเปนธรรมดวย 
**************************************** 

บาวรับใช 
บาวพึงทํากจิโดยเปดเผย 

อยาใหนายสงสัยวามีพิรุธได 
หาไมแลวจะมอัีนตรายเปนแมนมั่น 

**************************************** 

เกิดเปนคน ตองรูจักออนนอม 
บางครั้งก็ตองรูจักยอม เพื่อรักษาชีวติไว 

สําหรับทําดีที่ดียิ่งกวา 
ระวัง! อยาหกัดามพราดวยเขา 

**************************************** 

เปนบาวหากนายใชตองทํา 
เมื่ออยูในวิสัยที่สามารถจะกระทําได 

**************************************** 
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เกิดเปนชายชาติทหาร 
มีหรือจะคิดกลัวการสงคราม 

คิดเปนนกัการเมือง 
ก็ไมควรกลวัการสาดโคลน 

**************************************** 

ธรรมดาพี่นองกัน 
ก็เหมือนหนึ่งแขนซายแขนขวา 

การตัดแขนซายขวานัน้ยอมไมควร 
ถาทานทํารายพี่นองก็เหมือนทํารายตัวเอง 
ผูที่ทํารายตัวเองได ใครเขาจะคบหาสมาคม 

**************************************** 

อันการสงคราม 
ใชวามีทหารมากจึงจะไดชัยชนะหามไิด 
แมมีกําลังนอยแตมากความสามารถ 

รูกลวิธี ชํานาญการรบกวากอ็าจไดชัยชนะ 
ประมาณตนใหดีเสียกอนสูกับขาศึก 

รูวาแพก็อยาเขาตอกร หากรูวาชนะจึงคอยสู 
**************************************** 

แผนดินและบานเมือง 
แผนดินกวางใหญไพศาล 
บานเมืองมีผูคนมากหลาย 

ไฉนจะคนหาผูมีสติปญญากลาหาญไมได 
**************************************** 
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ผูนําและผูปกครอง 
ถาผูปกครองไมเบียดเบยีนราษฎร 

งดเวนภาษีคาธรรมเนียมเมือ่ราษฎรขัดสน 
ปวงราษฎรไหนเลยจะไมรัก 

**************************************** 

ความชอบโกหกหลอกลวง 
ความชอบฟุมเฟอย-สุรุยสุราย 
ความเปนผูไมรูจักอุดมการณ 
ความชอบเลนการพนั้นขันตอ 

ความชอบดุรายปาเถ่ือน 
ความเปนผูไมมีหลักการตัดสินใจ 

ความชอบอิจฉาริษยา 
ความชอบโมโหพยาบาท 

**************************************** 

ชีวิตในยุทธจกัร 
ยากนกัจะเปนตัวของตัวเอง 

**************************************** 

ผูปรารถนาครองเมือง 
ตองรูจักเกลี้ยกลอมบุคคลใหเล่ือมใส 

มีวิธีจูงใจผูคนใหคลอยตาม 
สามารถชักชวนผูคนใหรวมเปนพวก 

จึงจะสําเร็จในอํานาจ 
**************************************** 
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การสงครามถาทหารมาก 
จะลวงเอาชยัชนะขาศึก 

ก็ทําเงียบสงบไวดูมีทหารนอยลวงเอาใหขาศึกไวใจ 
ถาทหารนอย 

เห็นจะทําการเอาชัยชนะไมไดก็ทําดจุทหารมาก 
หวังจะใหขาศกึครามมิใหยกเขาหักโหมได 

**************************************** 

กอนตายจากโลกนี้ 
อยาลืมหนี้ อยาลืมบุญคุณ 

ที่ตองทดแทน 
และอยางลืมความแคนที่ตองใหอภยั 

**************************************** 

ภรรยาเหมือนเสื้อผา 
ขาดหรือหายไปก็หาใหมได 

พี่นองเหมือนแขนซายขวา ขาดแลวยากทีจ่ะตอได 
**************************************** 

ทั้งลูกทั้งเมียใครๆก็รัก 
แตชาติบานเมอืงก็ตองรักดวย 

ไมมีชาติบานเมืองแลวเราจะอยูกันอยางไร 
**************************************** 

อยาสรางทุกขใหกับตวั 
อยาสรางชั่วใหแผนดนิ 

**************************************** 
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เกิดมาแลวตองตาย 
แตทวากอนตายควรคิดใหด ี

จะตายอยางมคีุณคาหรือหมากลางถนน 
**************************************** 

เปนพอแมคน 
ทั้งมีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
แตไมอบรมสั้งสอนลูก 

ปลอยเหมือนหมูและกระบอื จะใชไดที่ไหน 
**************************************** 

ตายเสียในการตอสู 
ดีกวาอยูอยางพายแพ 

**************************************** 

ยิ่งชําระแคน 
ยิ่งกอใหเกดิความแคน 

ความแคนกอใหเกิดเวรภัย 
**************************************** 

มนตมัดใจ 
ยกยองเขาไปเถอะ 

ถาเขามีอะไรใหนายกยอง 
เพราะทุกคนชอบการยกยองทั้งนั้น 
ไมมีใครชอบการดูหมิ่นดูแคลน 

ไมวาคนเล็กหรือคนใหญ 
**************************************** 
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คนฉลาดหลักแหลม 
แตตั้งเนื้อตั้งตวัไมไดเพราะลืมคิดถึงตนเอง 

เพราะไมฉลาดในการตั้งตัว 
แลเพราะไมไดฉลาดจริงๆ 

**************************************** 

ถาผูใดไมฟงคาํโบราณ 
จะมีอันตรายตางๆ มาถึงโดยหารูตัวไม 

คํากลาวเชนนีม้ีไวใหระมดัระวัง 
ใหรูจักเชื่อฟงคนอื่นบาง มิใชเชื่อแตตนฝายเดยีว 

**************************************** 

จะคิดทําการสิ่งใด 
สติปญญายอมเปนใหญ 

สติปญญานอยคิดการนอยสําเร็จ 
สติปญญามากคิดการใหญอยางไรก็สําเร็จ 

**************************************** 

คนจริงรักษาคาํสัตย 
ไมรักษาตวั ถึงแมหวัจะขาด 
คนไมจริงไมรักษาคําสัตย 

แตจะรกัษาตวัไมยอมใหหวัขาด 
**************************************** 

ธรรมดาเกิดมาเปนมนุษย 
จะกําหนดวันตายนั้นทานวายากนกั 

แตวนัที่กําหนดไดคือวนัเปน 
วาจะอยูกนัอยางไร? 

**************************************** 
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ขาวแดงแกงรอนมีความศักดิ์สิทธิ์ 
ใครไมรูคุณขาวแดงแกงรอน 
ผูนั้นมีอันตองไดภยัพิบัต ิ

**************************************** 

เสื่อไมมีเขี้ยว 
นกไรปก ไมนากลัว 

**************************************** 

จะลมลางสิ่งใดใหคิดถึงเวลาสราง 
เหมือนดังเรือน 

หากจะรื้อลงนัน้มันงาย 
แตจะปลูกสรางนั้นชางแสนยากนกั 

**************************************** 

ผูดูหมิ่นขาศึก 
ทะนงตนในสงคราม 

พลาดทาเสียทมีามากตอมาก 
**************************************** 

เมื่อยังมีไมตรตีอกัน 
ก็ควรจะเตือนสติกันบาง 

**************************************** 

คนมีความรับผิดชอบเทานัน้ 
จึงควรใหมีหนาที่ 

เชนกัน คนมีความรับผิดชอบตอแผนดิน 
จึงควรใหปกครองบานเมือง 

**************************************** 
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ผูนําดีมีบารมี 
ยอมทําใหลูกนองดีตาม 

**************************************** 

คิดใหสมเหต ุ
อยาคิดเกนิการณ 

จะพาลใหเกดิเสียหหายได 
**************************************** 
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