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ตวัอยา่ง ปรชัญาชาวบา้น ที�ใชบ้อ่ย

1. กะทยิ ิ�งเคี�ยวยิ�งมนั กะทอ้นยิ�งทบุยิ�งหวาน ชวีติย ิ�งพบปญัหายิ�งฉลาด
2. การกนิเมื�อหวิ เป็นความตอ้งการของรา่งกาย การกนิเมื�ออยาก เป็นความ

ตอ้งการของกเิลส เราตอ้งเลอืกเอาเอง จะกนิเพื�อรา่งกาย หรอืกเิลส
3. การขอที�ไมต่อ้งละอาย คอื ขอโทษ การใหท้ี�ไมต่อ้งออกอะไรเลย คอื การ

ใหอ้ภยั
4. การคดิด ีทาํด ีพดูด ีเป็นการใหพ้รตวัเอง ซึ�งเป็นพรที�ประเสรฐิ ยิ�งกวา่พร

ใดๆ ในโลก
5. การชอบพดูถงึความดขีองเขา คอืความดขีองเรา การชอบพดูถงึความไม่

ดขีองเขา คอืความไมด่ขีองเรา
6. การโตเ้ถยีงแมจ้ะมเีหตผุล แตถ่า้ใชท้ว่งทา่ที�แข็งกรา้ว ก็ยากที�จะเอาชนะ

ได ้แตก่ารโตแ้ยง้โดยใชเ้หตผุล ดว้ยทว่งทา่ที�ออ่นนอ้ม สามารถเอาชนะได้
โตเ้ถยีงกบัเขาบอ่ยๆ ขดัแยง้กบัเขาบอ่ยๆ ไมต่อ้งไปวเิคราะหเ์ขา วา่เขา
เป็นคนแบบไหน แตค่วรพจิารณาเรา วา่เราเป็นคนแบบไหน

7. การทาํบญุไมต่อ้งรอตอนแก ่เพราะไมแ่นว่า่จะไดอ้ยูจ่นแกห่รอืไม ่เพราะ
บางคนแกแ่ลว้ ยงัไมไ่ดท้าํบญุก็มี

8. การที�ถกูเขาโกงบา้ง ถกูใสร่า้ยบา้ง ถกูกล ั�นแกลง้บา้ง ควรคดิวา่ดเีหมอืน
กนั ชวีติจะไดไ้มเ่ซ็ง เป็นความตื�นเตน้อยา่งหนึ�ง ที�ไมต่อ้งลงทนุไปดกูาร
แสดง หรอืไปดกูารแขง่ขนั

9. การที�เรายงัตอ้งแสวงหาความสขุ แสดงวา่เรายงัขาดความสขุ แตถ่า้เรา
รูจ้กัทาํใจใหเ้ป็นสขุไดเ้อง ก็ไมต่อ้งไปดิ�นรนแสวงหาที�ไหน

10. การนอนหลบัเป็นการพกักาย การทาํสมาธเิป็นการพกัใจ คนสว่นใหญพ่กั
แตก่าย ไมค่อ่ยพกัใจ ทาํใหต้นเองสดใสได ้ดว้ยการยิ�มใหต้นเอง ทาํใหค้น
อื�นสดใสได ้ดว้ยการยิ�มใหเ้ขา การยิ�มไมต่อ้งลงทนุอะไรเลย แตส่รา้งความ
สดใสไดม้าก

11. การนนิทาวา่รา้ยเป็นเรื�องของเขา การใหอ้ภยัเป็นเรื�องของเรา
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12. การยนิดใีนธรรมยอ่มชนะความยนิดที ั�งปวง รสแหง่ธรรม ยอ่มชนะรส
ท ั�งปวง การใหท้านธรรม ยอ่มชนะการใหท้านท ั�งปวง

13. การสะกดิคุย้เขี�ย ความผดิพลาดของผูอ้ ื�น ปมดอ้ยของผูอ้ ื�น มแีตจ่ะทาํให้
เขาเสยีใจ และอาจทาํใหเ้สยีมติร สว่นเราไมไ่ดอ้ะไรเลย

14. การใหไ้ดม้าซึ�งความสะดวกทางกาย ตอ้งอาศยัวตัถ ุตอ้งลงทนุ ตอ้งยื�อ
แยง่ แตก่ารใหไ้ดม้าซึ�งความสขุทางใจ ไมต่อ้งอาศยัวตัถุ ไมต่อ้งลงทนุ ไม่
ตอ้งยื�อแยง่ เพยีงทาํใจใหส้งบ ก็ไดพ้บสขุแลว้

15. การใหอ้ภยัไมต่อ้งลงทนุอะไรเลย แตก่ารแกแ้คน้ลงทนุมาก
16. แกต้วัไมไ่ดช้ว่ยอะไร แตแ่กไ้ขชว่ยใหด้ขี ึ�น คนรูธ้รรมะ ชอบเอาชนะคนอื�น

คนปฎบิตัธิรรม ชอบเอาชนะตนเอง
17. เขาดา่วา่ไมก่ ี�คาํ ทนไมไ่ด ้แตนํ่าเร ื�องที�เขาดา่วา่ ไปขึ�นโรงขึ�นศาลเป็นปี

ทนได ้บางทไีปทาํรา้ยเขา ฆา่เขา จนตอ้งตดิคกุหลายปี ทนได ้นี�คอื... เร ื�อง
แปลกแตจ่รงิของมนษุย์

18. เขาดา่วา่เราไมถ่งึนาท ีเขาอาจลมืไปแลว้ดว้ย แตเ่รายงัจดจาํ ยงัเจ็บใจ
อยู.่.. นี�เราฉลาดหรอืโงก่นัแน่

19. คนที�ถกูนนิทาดา่วา่มอียูท่ ั�วไป ถา้จะเพิ�มเราเป็นผูถ้กูนนิทา เขา้ไปอกีสกัคน
จะเป็นไรไป

20. คนป่วยหวงัสขุภาพที�ด ีคนม ั�งมหีวงัชื�อเสยีง คนยากจนหวงัทรพัยส์นิ คน
ไมม่กีนิหวงัอาหาร คนเกยีจครา้นหวงัอยูเ่ฉยๆ ไมต่อ้งทาํอะไร

21. คนมปีญัญา รูจ้กัทาํใจใหเ้ป็นสขุ แมแ้ตใ่นเรื�องที�ไมน่า่สขุ คนโง.่.. สามารถ
ทาํใจใหเ้ป็นทกุขไ์ด ้แมใ้นเรื�องที�ไมน่า่ทกุข์

22. คนไมด่ ีมกัสนใจในความไมด่ขีองคนอื�น คนด ีมกัสนใจในความดขีองผูอ้ ื�น
23. ความโกรธไมไ่ดอ้ยูก่บัเราตลอดไป มนัจะมาตอนเราเผลอเทา่น ั�น ถา้เรามี

สต ิความโกรธจะเขา้มาไมไ่ดเ้ลย
24. ความเย็น สามารถระงบัความรอ้นได ้ฉนัใด ความสงบของเรา ก็สามารถ

ระงบัความพลุง่พลา่นของคนอื�นได ้ฉนัน ั�น
25. ความสาํเร็จของคน ไมไ่ดเ้กดิจากสวรรค ์ไมไ่ดเ้กดิจากโชคชะตา แตเ่กดิ

จากการฝึกฝน อยา่งจรงิจงั และสมํ�าเสมอ
26. คาถาที�ควรมไีวป้ระจาํใจ เมื�อจะซื�อของกนิของใช ้ใหท้อ่งคาถาวา่ จาํเป็น

ไหม จาํเป็นไหม
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27. คาํชมน ั�นแสนหวาน ใครๆก็ชอบ คาํตนิ ั�นขม ไมม่ใีครชอบ แตผู่ม้ปีญัญา
สามารถนําคาํต ิมาแกไ้ขพฒันาตนเองได้

28. เงนิไมม่ขีา มนัเดนิมาหาเราเองไมไ่ด ้เรามขีา เราจงึตอ้งเดนิไปหามนั
29. จงประหยดั คาํต ิแตอ่ยา่ตระหนี� คาํชม
30. จะลงมอืทาํอะไรก็ตาม ถา้คดิวา่ทาํได ้น ั�นคอื.... ไดร้บัความสาํเร็จไปครึ�ง

หนึ�งกอ่น แตถ่า้คดิวา่ทาํไมไ่ด ้น ั�นคอื... ลม้เหลวงท ั�งหมด...
31. ชวีติคอืการตอ่สู ้ศตัรคูอืยากาํลงั อปุสรรค คอืหนทางแหง่ความสาํเร็จ ขอ

ใหเ้ราท ั�งหลายพงึใจในการตอ่สู ้ยนิดเีผชญิหนา้กบัศตัรู และกลา้ฝ่าฟนั
อปุสรรค

32. ดอกไมง้ามไดเ้พราะ รปูลกัษณ ์และสสีนั คนจะงามไดเ้พราะ พระธรรม
33. ดอกไมส้วยมไีวล้อ่แมลง คาํลวงมกัไพเราะ การตดัสนิวา่ใครดใีครช ั�ว เพยีง

อาศยัรปูกายภายนอก คาํออ่นหวาน.... ยอ่มผดิพลาดไดง้า่ย
34. ตวัพยาบาทนา่กลวันกั สามารถทาํลายตวัเองได ้ทาํลายผูอ้ ื�นได ้ตอ้ง

ทาํลายตวัพยาบาทกอ่น กอ่นที�มนัจะทาํลายเรา และทาํลายผูอ้ ื�น ในโลกนี�ท ี�
เขาฉลาดกวา่เราก็ม ีโงก่วา่ก็ม ีรวยกวา่ก็ม ีจนกวา่ก็ม ีสวย หลอ่กวา่ก็มี
ฉะน ั�น อยา่เยอ่หยิ�งทะนงตน หรอืโศรกเศรา้ไปเลย

35. ถา้กา้วพลาดไปหนึ�งกา้วจะเป็นไร เพราะยงัมกีา้วใหมท่ี�ม ั�นคง
36. ถา้ขาดความพยายามแลว้ อยา่วา่แตเ่ข็ญครกขึ�นเขาเลย แมแ้ตเ่ข็ญครก

ลงเขา ก็ไมม่ทีางทาํได้
37. ถา้คดิทาํความด ีใหท้าํไดท้นัท ีถา้คดิทาํความช ั�ว ใหเ้ลกิคดิทนัท ีถา้เลกิคดิ

ไมไ่ด ้ก็อยา่ทาํวนันี� ใหพ้ลดัวนัไปเรื�อยๆ
38. ถา้ต ั�งใจวา่ทาํได ้แมห้นิหนกัก็ยงัยกไหว ถา้คดิวา่ทาํไมไ่ด ้แมเ้ม็ดทราย

หนึ�งกาํมอื ก็ยงัยกขึ�นยาก
39. ถา้ยงัหามติรที�ดไีมไ่ด ้อยูค่นเดยีวยงัดกีวา่ อยูค่นเดยีวยงัปลอดภยักวา่คบ

มติรที�เลว
40. ถงึจะรูร้อ้ยเร ื�องพนัเร ื�อง ก็ไมสู่รู้เ้ร ื�องดบัทกุข์ ถงึจะทาํไดร้อ้ยอยา่งพนั

อยา่ง ก็ไมสู่ท้าํใจ....
41. ทาํงานเพราะตอ้งทาํงาน กบัทาํงานเพราะรกังาน ใหค้วามรูส้กึที�ตา่งกนั

และใหผ้ลงานที�ตา่งกนัดว้ย
42. ทกุชวีติยอ่มมปีญัหา ปญัหามมีาใหแ้ก ้ไมใ่ชม่มีาใหก้ลดักลุม้ การแก้

ปญัหา เป็นหนา้ที�ของชวีติ
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43. แทท้ี�จรงิแลว้ เรามคีวามทกุข ์คนอื�นเขาก็มคีวามทกุข ์เพยีงแตเ่ขาไมไ่ด้
บอก วา่เขามทีกุข ์การมทีกุข ์จงึเป็นเรื�องธรรมดาของคน

44. โทษคนอื�นแกไ้ขอะไรไมไ่ด ้โทษตนเองแกไ้ขได้
45. แนะนําผูท้ ี�ไมต่อ้งการคาํแนะนํา ส ั�งสอน ผูท้ ี�ไมต่อ้งการคาํสอน ยอ่มเสยี

เวลา เหนื�อยแรงเปลา่ ท ั�งจะทาํใหเ้ขาราํคราญดว้ย
46. ในกระแสนํ �าที�ไหลเชี�ยว ปลายอ่มวา่ยทวนนํ �าเสมอ ปลาที�ลอยตามนํ �า ก็มี

แตป่ลาตาย มนษุยต์อ้งตอ่สูก้บัอปุสรรค เหมอืปลาวา่ยทวนนํ �า ผูท้ ี�ปลอ่ย
ชะตาไปตามเหตกุารณ ์ก็เหมอืนคนที�ตายแลว้

47. ในการคบคน ศลิปะใดๆ ก็สูค้วามจรงิใจไมไ่ด้
48. บน่แลว้หมดปญัหาก็นา่บน่ บน่แลว้มปีญัหา ไมรู่จ้ะบน่หาอะไร
49. บางคน มวีตัถอุาํนวยความสะดวกมาก แตย่งัหาสขุไมไ่ด ้บางคนมวีตัถุ

อาํนวยความสะดวกไมม่าก แตห่าสขุได ้สขุหรอืไมส่ขุ.... ไมไ่ดข้ ึ�นอยูก่บั
วตัถ ุแตข่ ึ�นอยูท่ ี�ใจ ที�มองเห็นความเป็นจรงิของโลกและชวีติ จนสามารถ
ปลอ่ยวางคลายความยดึม ั�นได้

50. บางคนเขา้ใจผดิวา่ การพดูมากแสดงถงึความเกง่กลา้สามารถ เขาจงึ
พยายามพดูใหม้าก ในทกุสถานที� ความจรงิแลว้การพดูมากน ั�นไมด่ ีพดู
นอ้ยเกนิก็ไมด่ ีการพดูพอดเีทา่น ั�นจงึจะดี

51. บา้นใหญโ่ตจะมคีวามหมายอะไร ถา้คนในบา้นไมย่ ิ�มใหก้นั
52. เป็นสขุงา่ย เป็นทกุขย์าก เห็นเขาสขุ พลอยสขุดว้ย เห็นเขาทกุข ์คดิ

ชว่ยเหลอื เมื�อไดล้าภ ไดย้ศ ไดส้รรเสรญิ หรอืไดส้ขุ จติใจไมฟ่จูนเกนิไป
เมื�อเสื�อมลาภ เสื�อมยศ ถกูนนิทา หรอืไดท้กุข ์จติใจไมห่อ่เหี�ยวจนเกนิไป นี�
คอืจติใจของคนที�พฒันาแลว้

53. ผูส้นใจธรรม สูผู้รู้ธ้รรมไมไ่ด ้ผูรู้ธ้รรม สูผู้ป้ฎบิตัธิรรมไมไ่ด ้ผูป้ฎบิตัธิรรม
สูผู้ท้ ี�เขา้ถงึธรรมไมไ้ด ้ไมว่า่เร ื�องที�ทาํยากเพยีงใด ขอเพยีง... มคีวามเชื�อ
ม ั�นในตนเอง มเีจตนาแรงกลา้ที�จะทาํ น ั�นเทา่กบัวา่สาํเร็จไปครึ�งหนึ�งแลว้

54. พวกที�มโีอกาสถกูผหีลอกมอียู ่2 จาํพวก พวกแรก กลวัผี พวกที�สอง เชื�อ
วา่มผี ี

55. พอเขาช ั�วก็ตเิตยีน พอเขาดก็ีรษิยา พอเขาตกตํ�าก็เหยยีบยํ�า คนเชน่นี�หา
สขุไดย้ากยิ�ง วธิจีดัการกบัศตัรไูดด้ที ี�สดุ คอืการใหอ้ภยั...

56. มติรภาพอาจตอ้งใชเ้วลาสรา้งหลายปี แตก่ารทาํลาย อาจทาํไดใ้นนาที
เดยีว ถา้ไมร่ะวงัวาจา
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57. มทีรพัยม์าก ยอ่มมคีวามสะดวกมาก มธีรรมะมาก ยอ่มมคีวามสขุมาก
58. เมื�อกอ่นยงัไมม่เีรา เราเพิ�งมมีาเมื�อไมน่านมานี�เอง และอกีไมน่านก็จะไมม่ ี

เราอกี จงึควรรบีทาํด ีในขณะที�ยงัม.ี..เรา
59. เมื�อเกดิเป็นคน ตอ้งอยูร่ว่มกบัคน จงึตอ้งกระทบกระท ั�งกนับา้ง เป็นเรื�อง

ธรรมดา
60. แมจ้ะฝึกใหเ้ป็นผูไ้มโ่กรธไมไ่ด ้แตฝึ่กใหเ้ป็นผูไ้มโ่กรธบอ่ยได ้ฝึกใหเ้ป็นผู ้

รูจ้กัใหอ้ภยัได้
61. แมไ้มย่ ิ�งใหญ ่แมไ้มร่ํ�ารวย แมไ้มเ่ดน่ดงั แตถ่า้ไดม้ชีวีติอยู ่อยา่งไม่

เบยีดเบยีนตนเอง ไมเ่บยีดเบยีนคนอื�น และทาํประโยชนใ์หส้งัคมบา้ง ยอ่ม
ไมเ่สยีท ีที�ไดเ้กดิมาเป็นคน

62. แมห้วักระโหลกยงัยิ�มได ้มนับอกวา่... ในโลกนี�ไมม่อีะไรนา่กลวั ไมม่อีะไร
ควรกลวั มแีตค่วรยิ�มสู ้

63. แมอ้ยูใ่นสงัคมที�เรา่รอ้น เราก็ไมจ่าํเป็นตอ้งเรา่รอ้นตาม แมจ้ะอยูใ่นสงัคม
ที�เครยีด เราก็ไมจ่ะเป็นตอ้งเครยีด

64. ไมม่ใีครชอบคาํตเิตยีน ไมม่ใีครชอบคาํนนิทา ไมม่ใีครชอบคาํดา่ แต่
ท ั�งหมดน ั�นทาํใหค้นไดด้มีามากตอ่มากแลว้

65. ยิ�มแยม้อยา่งแจม่ใส เห็นใครทกักอ่น นี�คอื.. วธิแีสดงเสนห่แ์บบงา่ยๆ แตใ่ห้
ผลมาก

66. รวย แตย่งัเป็นทกุขม์าก มเีกยีรต ิแตย่งัเป็นทกุขม์าก มชีื�อเสยีง แตย่งัเป็น
ทกุขม์าก น ั�นเพราะวา่... ความทกุขม์ากหรอืทกุขน์อ้ย ไมไ่ดข้ ึ�นอยูก่บัส ิ�ง
เหลา่นี� แตอ่ยูท่ ี�... ความยดึม ั�นถอืม ั�น มากหรอืนอ้ยกวา่กนัเทา่น ั�น

67. รูจ้กัทาํใจใหร้กัผูบ้งัคบับญัชา รูจ้กัทาํใจใหร้กัลกูนอ้ง รูจ้กัทาํใจใหร้กั
เพื�อนรว่มงาน สวรรคก็์อยูท่ ี�ทาํงาน เกลยีดผูบ้งัคบับญัชา เกลยีดลกูนอ้ง
เกลยีดผูร้ว่มงาน นรกก็อยูท่ ี�ทาํงาน

68. เราเขา้ใจเขาผดิ เรายงัรูส้กึเสยีใจ เขาเขา้ใจเราผดิ ถงึเขาไมพ่ดู เขาก็คง
รูส้กึเสยีใจบา้งเหมอืนกนั

69. เรายงัเคยเขา้ใจผดิผูอ้ ื�น ถา้คนอื�นเขา้ใจเราผดิบา้ง ก็ใชว่า่จะเป็นเรื�อง
แปลกอะไร ทาํไมตอ้งเศรา้หมอง ในเมื�อเราไมไ่ดเ้ป็นอยา่งที�ใครเขา้ใจ

70. ลองสงัเกต ชวีติของคนที�ขดัสนลาํบาก มนัมาจาก ชวีติที�ขาดความอดทน
71. โลกสวา่งดว้ยไฟ ใจสวา่งดว้ยแสงธรรม
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72. วา่วจะลอยขึ�นสงูได ้เพราะเหตทุี�ตา้นลม ถา้หมดลมวา่วก็ตก มนษุยเ์ราจะ
ขึ�นสงูอยูไ่ด ้ก็เพราะตอ้งตอ่สูอ้ปุสรรค ชวีติที�ไมเ่คยพบอปุสรรค จะหาทาง
กา้วหนา้ไมไ่ดเ้ลย

73. เวลาเป็นยารกัษาความทกุข ์ถา้เราปลอ่ยใหผ้า่นไป ยิ�งนานเทา่ไร ความ
ทกุขก็์ย ิ�งลดลง และอาจจะหายไปในที�สดุ

74. สิ�งที�ฝึกน ั�นมมีาก การฝึกในสิ�งที�คนอื�นฝึกยาก ยอ่มไดผ้ล ที�คนอื�นไดร้บั
ยากเชน่กนั

75. สิ�งที�เรยีกกนัวา่ โชครา้ย ไมไ่ดม้มีาทกุวนั ขอเพยีงต ั�งสตใิหม้ ั�น มจีติใจที�
เขม้แข็ง โชครา้ย ก็จะจากไปอยา่งรวดเร็ว และสิ�งที�เรยีกวา่ โชคด ีก็จะมา
แทนที�

76. แสงธรรมสอ่งใจ แสงไฟสอ่งทาง
77. อภยัใหแ้กก่นัในวนันี� ดกีวา่อโหสใิหก้นัตอนตาย
78. อยากรูว้า่เขาเป็นคนเชน่ไร ใหด้จูากเพื�อนสนทิของเขาก็ได้
79. อยา่โกรธฟุ่ มเฟือย อยา่โกรธจกุจกิ อยา่โกรธไมเ่ป็นเวลา อยา่โกรธมาก จะ

เสยีสขุภาพกาย และสขุภาพจติ
80. อยา่ครํ�าครวญถงึอดตี อยา่งหงดุหงดิกบัปจัจบุนั อยา่เพอ้ฝนัถงึอนาคต
81. อยา่สญัญากบัใครงา่ยๆ ถา้ไมม่ ั�นใจวา่จะทาํไดต้ามสญัญา สญัญาแลว้ไม่

ทาํตามสญัญา เหมอืนวาจาทารก เพยีงสง่เสยีงออกมา แตห่าสาระและ
ความมหายไมไ่ด ้ท ั�งยงัทาํลายเกยีรตภิมูขิองตนเองดว้ย

82. ออ่นนอ้ม ออ่นโยน ออ่นหวาน น ั�นด.ี... ออ่นขอ้ใหเ้ขาบา้งก็ยงัด ีแต.่..
ออ่นแอน ั�น ไมด่ ี

83. โอกาสที�จะเป็นเศรษฐ ีมไีมเ่ทา่กนั แตโ่อกาสที�จะเป็นคนด ีมเีทา่กนั ดวง
จนัทรย์งัมขีา้งขึ�นขา้งแรม ดวงอาทติยย์งัมดืมดิบางคราว นํ �ายงัมขี ึ�นมลีง
นกยงับนิสงูตํ�า เชน่เดยีวกบัชวีติคน ยอ่มมสีงูตํ�าบา้งธรรดา
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