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ฟาสางทางสุภาสิต ที่ขาพเจาชอบ

โดย ทานพุทธทาสภิกขุ

คัดลอกจากหนังสือ “อสีติ
สังวัจฉรายุศมานุสรณ” ๒๔๔๙ - ๒๕๒๙

 

๑. คําสุภาษิต ใคร ๆ ไมอาจสงวนลิขสิทธิ ์: ธรรมชาติ
เปนเจาของ.

 

๒. สุภาษิตเปนธงชัยที่มุงหมาย หรือที่ปรากฏตัว ของฤษีทั้งหลาย.

 

๓. ถอยคําที่เปนประโยชนได จัดเปนสุภาษิตไดทั้งน้ัน.

 

๔. สุภาษิตหลุดออกมาจากปากของคนบาก็ยังมี สังเกตดูใหดี ๆ เพราะธรรมชาติดัน
ใหออกมา.

 

๕. คําสุภาษิตที่ทานรูสึกวาตื้น ๆ ชืด ๆ น่ันแหละ อาจจะเปนเพราะลึกเกินไป สําหรับ
ทานก็ได.

 

๖. สุภาษิตที่คิดไดเมื่อกําลังเมา อาจจะใชไมไดเมื่อหายเมา แมกวีที่ขี้เมา ก็ยังมีเวลาที่
สรางเมา.
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๗. จัดเปนอมตภาษิต เพราะใชไดตลอดกาลนิรันดร.

 

๘. จัดเปนอมตภาษิต เพราะออกมาจากความจริงอันไมรูจักตาย.

 

๙. จัดเปนอมตภาษิต เพราะชวยใหคนเอาชนะความตายได ไมอยางใดก็อยางหน่ึง.

 

๑๐. ระวัง คําที่ถือกันวาเปนสุภาษิต ๆ พูดไวผิด ๆ ก็ยังมี เพราะมิใชออกมาจาก
ธรรมชาติ.

 

๑๑. สุภาษิตเปนปกาศิตและลิขสิทธิข์องธรรมชาติ.

 

๑๒. ถาทานทําใจรอน ก็จะตองรอนใจในภายหลัง อยางไมมีทางหลีก.

 

๑๓. ถาทานทํามักงาย ก็เทากับทําลายสิ่งที่ทานกําลังทําอยูน่ันเอง.

 

๑๔. ถาทานเห็นแกได ทานจะตองสูญเสียสิ่งที่ไดแลว และสิ่งที่กําลังจะไดขางหนา.

 

๑๕. ถาทานเห็นแกกิน ไมเทาไรทานก็จะไมมีอะไรจะกิน.

 

๑๖. ถาทานพูดพลอย ๆ ก็คือทานเปดรูรั่ว ใหเกียรติยศของทาน คอย ๆ รั่วจนหมดไป.

 

๑๗. ถาทานสบายเมื่อหนุม ทานตองรูจักจัดรูจักคุม ใหสบายไปจนแก.

 

๑๘. ถาทานทําตามใจชอบ ตองดูใหดีเสียกอนวา กิเลสชอบ หรือธรรมะชอบ.

 

๑๙. ถาทานทําบาปแลกบุญ ตองพิจารณาดูใหดีเสียกอนวา มันจะคุมทุนไดอยางไร
และเมื่อไร?.



 

๒๐. ถาทานเห็นแกธรรม ก็จะไมเห็นแกตน, ถาเห็นแกตน ก็จะไมเห็นแกธรรม.

 

๒๑. ถาทานทํางานเห็นแกหนา ทานจะพบและเพิ่มปญหาเรื่อยไป.

 

๒๒. ถาทานทําตัวเห็นแกได ก็อยาหวังน้ําใจจากเพื่อนฝูง.

 

๒๓. ถาทานกลัวจนเกินไป ทานก็ไมมีทางจะทําอะไรไดสําเร็จ.

 

๒๔. ถาทานกลาจนเกินงาม ก็จะมีแตพบกับความเดือดรอน.

 

๒๕. ถาทานหวังแตความสนุก ก็จงเตรียมตัวสําหรับพบกับความทุกขอยางมหันต.

 

๒๖. ถาทานขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย โดยไมทันรู.

 

๒๗. ถาทานทําใจใหสงบ ทานจะพบความสุขที่เยือกเย็น อยูตลอดเวลา.

 

๒๘. ถาทานดําเนินชีวิตดวยความพอดี ทานก็จะไมเปนหน้ีตลอดกาล.

 

๒๙. ถาทานมีความงก ทานก็จะไดเปนยาจกในเรือนเศรษฐี.

 

๓๐. ถาทานมีเมตตากรุณา ทานก็จะมีมิตรสหายญาติกา ไปทั้งบาน.

 

๓๑. ถาทานมีเมตตาเกินประมาณ ก็จะพบคนอันธพาล ไปทั่วบานทั่วเมือง.

 

๓๒. ถาทานคิดถึงแตความหลัง ทานก็รังจะพบแตความเศรา.



 

๓๓. ถาทานมีแตความมัวเมา จะพบแตความปวดราว อยางนิรันดร.

 

๓๔. ถาทานทําดีเพื่อเดน ก็จะถูกเขารุมกันเขมน แมจากญาติมิตรของตนเอง.

 

๓๕. ถาทานหวังพึ่งแตคนอื่น ก็มีวันที่จะตองกลืนน้ําตาตนเอง.

 

๓๖. ถาทานรูจักใชเวลาใหถูกตอง ชีวิตก็จะมีคาเปนเงินเปนทอง ยิ่งกวาที่กําลัง
เปนอยูน้ี.

 

๓๗. ถาทานดําเนินชีวิตขาดความพอดี ความเปนหน้ีก็จะเขามาเพิ่มใหทาน.

 

๓๘. ถาทานทําดวยความหวังประโยชนทางจิต ทานก็จะมีชีวิตอยูอยางสงบเย็นเปน
นิพพาน.

 

๓๙. คนที่ไมรูจักระวังเวลา ถาไมเปนคนบา ก็เปนพระอรหันต.

 

๔๐. อนาคตคือความฝน ปจจุบันคือภาพมายา อดีตคือปญหาที่สะสมไว พระอรหันต
จึงอยูเหนือความหมายของเวลา.

 

๔๑. อยาหลงคิดไปวา มีอะไรเปนของเรา แมแตรางกายและชีวิต เพราะวาตัวเราที่
แทจริง มันไมมี.

 

๔๒. การโกรธคนอื่นเขา ก็เทากับจุดไฟเผาตัวเอง เสียกอนแลวตั้งนาน.

 

๔๓. อารมณไมพอกับตัณหา เวลาไมพอกับความโง ความเปนเปรตหิวโซ ก็เกิดขึน้.

 

๔๔. จะจบเกมทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิต ก็ตอเมื่อมีการมองเห็นชีวิต วาเปนของไมใชตน.



 

๔๕. อยาพยายามใหคนอื่นทําอะไรใหถูกใจเรา เพราะเราเองก็ทําใหถูกใจเราเอง ไม
ไดเสียแลว.

 

๔๖. ถาทําตัวเปนผ็รับแตฝายเดียว โลกน้ีก็จะไมมีผูให เหลืออยูแมแตคนเดียว.

 

๔๗. ถาทําบานใหแข็งแรงแนนหนากวารากฐาน ไมเทาไรบานก็จะเอาหัวลง.

 

๔๘. ถากินอยูเกินพอดี ไมกี่ปก็ตองกินวาตาเปนอาหาร.

 

๔๙. ถามั่วสุมอยูกับอบายมุข ไมเทาไรก็ตองไปขลุก อยูในอบาย ไดดวยตนเอง.

 

๕๐. ถาทําหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก็จะเปนนุนปลิวไปตามลม จนตามจับกันไม
หวาดไหว.

 

๕๑. ถาพูดโดยไมคิด มันจะกลายเปนยาพิษ กลับมาหาทาน อยางสุดที่จะปองกัน.

 

๕๒. ถาไมมีความทุกขแลว จะสรางความสุขขึน้บนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข
เสียบาง.

 

๕๓. ถาไมยอมปลอยวางอะไรกันเสียเลย ในที่สุดเรือนรางก็จะทนไมไหว มือหรือแขน
ก็จะขาดออกไป.

 

๕๔. ถาจะหาความสุข จากความเพลิดเพลินมัวเมา ก็จะเทากับหาตัวเราในกระจก.

 

๕๕. ถาอยากเปนคนมีเกียรติ ก็อยาไปหยามเหยียดคนอื่นเขา เพราะเขาจะสาบแชง
กลับมา พวกเทวดาก็ไมเห็นดวย.

 

๕๖. ถาอยากเปนคนมีอํานาจ ก็อยาใชคําตวาดดาทอเขา ใหอํานาจของเรารอยหรอ



ไป.

 

๕๗. ถาอยากเปนคนเดนคนดัง ก็ตองเลิกหวังในความสงบ ซึ่งมันอยูดวยกันไมได.

 

๕๘. กินอยูเทาที่มี ดีกวาไปเปนหน้ีเขา เพื่อเอามากินเติบ.

 

๕๙. เปนสุขในการงาน ดีกวาสุขสําราญอยูในบอน แตมันก็ยากที่จะรูจัก.

 

๖๐. แสวงหาเงินจากการงาน เปนการแนนอน และจะไดมากอนการเสี่ยงโชค
บนบานบวงสรวง.

 

๖๑. ปดปากใหเปนใบ ไมพูดจา ดีกวาเปดปาก ไวนินทา เพื่อนบาน ไมตองกลัวใครจะ
หา วาเปนคนโง คนขลาด.

 

๖๒. กินอยูอยางพอดี แมผีจะหัวเราะ ก็ยังดีกวากินดีอยูดี จนผีกลัว.

 

๖๓. การไมตอสูในบางกรณี กลับเปนวีรกรรม ยิ่งกวาการตอสู อยางเอาเปนเอาตาย.

 

๖๔. ระวัง! ความสงสารกลายเปนความรักทางเพศไดไมทันรู แลวผลที่ตามมามัน
ตางกันมาก.

 

๖๕. หญิงสาว กอนแตจะตัดสินใจรักเขา สังเกตใหมากกวาเกาอีก ๓ เทา จึงจะ
ปลอดภัย.

 

๖๖. การสรางอนุสาวรียที่แทจริง มิใชความประสงคของเขา แตเปนของผูที่ไดรับ
ประโยชนจากเขา.

 

๖๗. อยาเลือกของรักดวยกิเลส แตจงเลือกดวยโพธิ คือสติปญญาที่เปนอิสระ ไมตก
เปนทาสของความรัก.



 

๖๘. คนไมดี ที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกัน เพียงแตเขาเขาใจความไมดี วาเปนความดี
อยางกลับกันอยู.

 

๖๙. มีเงินก็มีอํานาจ มีอํานาจก็มีเงิน แตยังมีสิ่งประเสริฐอีกอยางหน่ึง ซึ่งอยูเหนือ
อํานาจและเงิน แตไมคอยมีใครรูจัก.

 

๗๐. ความกลาที่ความกลัวหรือความจําเปนบังคับใหเกิดขึน้ ก็คือความวิกลจริตชนิด
หน่ึง.

 

๗๑. เศรษฐีมีเงิน จะชั่วชาสามานยปานใด ก็ยังมีคนนับถือ, แตผีไมนับถือ แมผีเรือน
บานเศรษฐีน้ัน ก็ตาม.

 

๗๒. สอนตัวเองใหไดเสียกอน จึงคอยสอนทาน จะไมเปนครูบาอาจารยที่สกปรก.

 

๗๓. จะตําหนิติเตียนคน ก็ตองดูอยาใหตน มีขอควรตําหนิติเตียนอยางเดียวกัน มัน
จะยอนกลับมาหาตน กอนไปหาเขา.

 

๗๔. อยาทรยศขบถใคร เพราะทําไปก็เทากับ ทรยศขบถเกียรติยศของตนเอง.

 

๗๕. พอมีอํานาจราชศักดิ ์ก็มีโอกาสที่จะทุจริตไดงายขึน้อีกหลายเทาตัว ตองระวังให
ดี.

 

๗๖. ถาขายังไมแข็ง แมจะมีแรง ก็อยาเพอลุกขึน้ มันจะเสียแรงเปลา.

 

๗๗. การหลีกเลี่ยงเมื่อไมมีหนทางสู น่ันก็คือการสูอีกแบบหน่ึง ซึ่งควรจะรูจักไว.

 

๗๘. แมจะมีเหรียญตราเต็มอก ก็รกเสียเปลา ถาเขาไมรูจักรักศักดิศ์รีของตนเอง แต
ก็ยังมีอยูโดยมาก.



 

๗๙. ไมมีอะไรนาเกลียด เทากับการดัดจริตวางทาทําใหนารัก ชนิดตบตาผูอื่น.

 

๘๐. อาจหาญกับอาหาร ตางฝายตางเปนปจจัยแกกันและกัน สําคัญอยูที่ใชมันให
ถูกตอง.

 

๘๑. ผูชายแคลวคลอง ผูหญิงวองไว เปนปจจัยแหงความกาวหนา ของครอบครัว โดย
ไมตองขัดแยงกัน.

 

๘๒. พูดวา “ทําบุญเขาไวจะไดไปสวรรค” ทั้งที่ยังไมรูจักเลย วาบุญและสวรรคน้ันคือ
อะไร และจะเปนไปไดอยางไร.

 

๘๓. ยิ่งอวดฉลาด ก็ยิ่งพินาศเร็ว ทั้งทางวัตถุ ทางกาย และทางจิตวิญญาณ แตคน
เราก็ชอบอวดฉลาดอยูน่ันเอง.

 

๘๔. ยิ่งทําเดน ยิ่งถูกคนเขาเขมน และคอยสมน้ําหนา เมื่อความเดนพังทลาย
ลง, ระวังไวเถิดคนชอบเดน.

 

๘๕. ดูจากจํานวนคนทําบุญอยากไปสวรรค ถาจริงตามน้ัน ไมเทาไรสวรรคก็จะแนน
อัด ยิ่งกวาปลาซาดีนในกระปอง.

 

๘๖. อยาคิดวา คนหนาซื่อแลวใจจะซื่อดวย อาจจะเซอ หรือถึงกับทรามก็ได อยาดูกัน
แตเพียงเทาน้ัน.

 

๘๗. คนเราตองฉลาดแตพอดี และในทางที่ถูกที่ควรเทาน้ัน ที่จะเจริญและเอาตัวรอด
ได, เรามักฉลาดกันจนเฟอ.

 

๘๘. การโอนออนผอนตาม อยางฉลาดและสุขุม ในกรณีที่สูไมได น่ันก็เปนการตอสู ที่
มีชัยชนะอยางแทจริง ดวยเหมือนกัน.

 



๘๙. ความกลาหาญ ของคนมีสติสัมปชัญญะเทาน้ัน ที่จะจัดเปนวีรกรรมอันแทจริง  มิ
ฉะน้ันก็เปนเรื่องของคนบาบิ่น.

 

๙๐. เงิน ที่วากันวาทําใหคนเปนคนชั่วน้ัน อาจทําใหคนชั่วกลายเปนคนดีก็ไดเหมือน
กัน  ถามีสติปญญาเขามาประกอบ.

 

๙๑. เครื่องแตงตัวและเน้ือตัวที่สะอาด มิไดหมายความวาใจจะสะอาดดวยเสมอ
ไป  ดังน้ันอยาดูกันภายนอก.

 

๙๒. ผูที่ดีแตคอยฉกฉวยยื้อแยงทรัพยสินของผูสุจริตน้ัน ไมควรมีสิทธิท์ี่จะอยูในโลกน้ี
อีก ๓ เทา.

 

๙๓. วันเวลาที่ทานสามารถทําหนาที่ของทานไดดีที่สุด น่ันแหละคือวันฤกษดียามดี
ที่สุด สําหรับทาน อยาไปดูหมอใหเสียเวลา.

 

๙๔. ควรทุมเทสติปญญามานะพยายามใหถึงที่สุด ในเมื่อไดดํารงตนอยูบนแนวทางที่
ถูกตองแลว.

 

๙๕. ในความเปนคนกักขฬะหยาบชาปาเถื่อนน้ัน จะหาอะไรดีแกตนเองและผูอื่น แม
สักอณูเดียวก็ไมได.

 

๙๖. ถาอยูในฐานะที่จะหลีกทางใหไมไดจริง ๆ ก็จงยินดีเผชิญหนากับทุกสิ่ง ที่ประดัง
กันเขามา.

 

๙๗. ในบานเมืองที่ยิ่งเจริญ ก็ยิ่งมีความโหดรายทารุณซอนเรนอยู ยิ่งกวาในปา ที่ไร
ความเจริญ.

 

๙๘. ลิงจะแตงเน้ือแตงตัวเทาไรอยางไร ใคร ๆ ก็ยังรูวาลิง อยูน่ันเอง แมแตเด็ก
ทารก.

 

๙๙. ถาทานเหยียบงู ก็เทากับทานทําใหมันรูสึกวา ทานทาทายใหมันกัดทาน ดังน้ัน



ระวังไวดีกวา.

 

๑๐๐. เหรียญตราเต็มหนาอก ก็ควรจะเปนเครื่องราง ปองกันการฉอราษฎรบัง
หลวง ไดมากยิ่งขึน้ไปเทาน้ัน.

อานความคิดเห็น
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