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ธรรมะเลมนอย

เปนหนังสือธรรมะขนาดพกพา รายเดือน ๑๒ เลม
๑๒ เดือน เพื่อเจริญสติและแสวงหาปญญาเบื้องตนสำหรับผู
ไมมีเวลาศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด

สามารถมีสวนรวมไดโดย

๑. ผูที่อานแลวคิดวาดีมีประโยชน โปรดสงมอบ
ใหแกผูอื่นตอ เปรียบดั่งทานใหทาน
๒. สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย
ตามกำลัง
๓. เลือกจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย เพือ่ เผยแผ
ในวาระตาง ๆ เชน งานวันขึ้นปใหม งานเฉลิมฉลอง งานบุญ
งานวันเกิด งานสมรส งานศพ ฯลฯ โดยสามารถเลือกเอาเฉพาะ
สวนที่เปนธรรมบรรยายและพิมพบางสวนเพิ่มเติมได

ธรรมะดี ๆ มีติดตัวไว เพื่อเจริญสติและปญญา
รวมเปนเจาภาพ
พิมพธรรมะเลมนอยไดที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ
โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐

ความถูกต้อง
ของการศึกษา
โดย
พุทธทาสภิกขุ

ล�ำดับที่ ๔ ปี ๒๕๕๕
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บรรยายแก่นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
บริเวณหน้ากุฏิ สวนโมกขพลาราม
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖
ผู้ถอดค�ำบรรยาย
คุณจุฑามาศ ไกรวิชกิตติ

ความถูกต้อง
ของการศึกษา
ท่านสาธุชน ผูม้ คี วามสนใจในธรรม ทัง้
หลาย โดยเฉพาะนักศึกษาที่มาประชุมกัน
อยู่ ณ ที่นี้
อาตมาภาพขอแสดงความยินดี ในการ
ที่ท่านหลายมากันในลักษณะอย่างนี้ คือ
เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา อันจะน�ำไป
เพือ่ ใช้ในการประกอบการด�ำเนินชีวติ ให้ถกู
ต้อง จึงขอโอกาสพูดถึง “การศึกษา” บ้าง
เพราะว่าการศึกษานั้น เป็นสิ่งที่จะท�ำให้
ชีวิตมีความถูกต้อง ขอแสดงความยินดีใน

๑

การมาในที่นี้ และขอต้อนรับด้วย “ธรรมปฏิสันถาร”
ปฏิ สั น ถารก็ แ ปลว่ า การต้ อ นรั บ
ต้อนรับด้วยธรรมะ ไม่ได้ต้อนรับด้วยข้าว
ปลาอาหาร แม้แต่หมากพลูบุหรี่ซึ่งไม่มี
ถึ ง มี ก็ ไ ม่ ต ้ อ นรั บ ขอต้ อ นรั บ ด้ ว ยธรรมปฏิสันถารคือสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมะ” คือ
สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นความถูก
ต้อง ข้อนีม้ นั ก็สำ� เร็จอยูไ่ ด้เพราะการศึกษา
นั่นเอง แต่การศึกษาก็ยังมีปัญหาอยู่มาก
เพราะยังไม่ถึงขนาดก็มี ยังบกพร่องอยู่ก็มี
ยังผิดพลาดอยู่ก็มี มันเป็นได้ถึงอย่างนี้ ไม่
ถึงขนาด จนถึงผิดพลาด จนถึงบกพร่อง ก็
เรียกว่า “ไม่มีความถูกต้อง”

๒

เมื่อไม่มีความถูกต้อง มันก็ไม่ส�ำเร็จ
ประโยชน์อะไรในการทีจ่ ะขจัดปัญหาเหล่า
นั้น ดังนั้น “สิ่งสูงสุดจึงอยู่ที่ความถูกต้อง”
และก็เป็นความถูกต้องของการศึกษา ขอ
จ�ำกัดลงเสียไปว่า ถ้ามีการศึกษาถูกต้อง
มั น ก็ ไ ม่ มี ค วามขั ด ข้ อ งอะไร และถ้ า มั น
เป็นการศึกษาที่ไม่มีความถูกต้อง ไม่ถูกฝา
ถูกตัวหรือไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกแก่เหตุผล
อะไรก็ตามเถิด มันก็ไม่มีความถูกต้องและ
มันก็ไม่ได้ส�ำเร็จประโยชน์อะไร แล้วมันมี
แต่ปัญหา ปัญหานั่นคือสิ่งที่รบกวน สิ่งที่
ท�ำความยุ่งยากล�ำบาก สิ่งที่ท�ำความทุกข์
ถ้าไม่มีปัญหา มันก็ไม่มีอุปสรรคเหล่านี้
มันก็มแี ต่ความสุขสะดวกสบาย นัน่ น่ะจึงมี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับทีจ่ ะต้องมีความถูกต้อง

๓

ของการศึกษา
การศึกษาถ้าพูดกันตรงๆ พูดอย่างไม่
ต้องเกรงใจอะไรกันนัก และก็พูดกันอย่าง
ตรงๆ ก็ต้องเรียกว่า การศึกษาในปัจจุบัน
นี้มีลักษณะเป็น “การคบเด็กสร้างบ้าน”
หรือเป็นการศึกษา “หมาหางด้วน” อยู่
มาก การศึกษาที่เป็นการคบเด็กสร้างบ้าน
กับการศึกษาหมาหางด้วนนี้ ก็พอจะมอง
เห็นได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร
“คบเด็กสร้างบ้าน” ก็คือ “ประโยชน์
มันน้อย ประโยชน์มนั น้อย” มันเหลวแหลก
หรือเหลวไหล ท�ำเล่นกันเสียมากกว่า เป็น
เรื่องคบเด็กสร้างบ้าน ประโยชน์ที่ได้มันจึง
น้อย อีกทางหนึ่ง มันยังเป็น “การศึกษา

๔

ที่ไม่สมบูรณ์” ก็เรียกว่าเป็น “การศึกษา
หมาหางด้วน” นี้เรียกว่ามันไม่มีความถูก
ต้อง ไม่มีความถูกต้อง
เท่ากับว่าเมื่อมีความถูกต้องมันจึงจะ
ส�ำเร็จประโยชน์ มันส�ำเร็จประโยชน์อยู่
ที่ความถูกต้อง เราจึงอาศัยค�ำว่า “ความ
ถูกต้อง” เป็นหลักสูงสุด เพราะว่าถ้าเอา
กันแต่อารมณ์ มันก็เป็นอารมณ์กามารมณ์
กันทั้งนั้น ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ไม่ว่าหญิงหรือ
ชาย เพราะความรู ้ สึ ก เป็ น ประจ� ำ ตาม
ธรรมชาติ สัญชาตญาณ มีแต่ความรูส้ กึ ทาง
กามารมณ์ พูดให้สรุปสัน้ ทีส่ ดุ สัน้ ทีส่ ดุ ก็คอื
มันต้องการ รู้จักหรือต้องการโดยอัตโนมัติ
แต่ความรูส้ กึ ที่ “อร่อย” แก่ระบบประสาท

๕

ค�ำพูดมันออกจะหยาบคายหรือโสกโดก
แต่มนั ก็เป็นความจริงอย่างนัน้ มันต้องการ
แต่ ค วามรู ้ สึ ก ที่ อ ร่ อ ยแก่ ร ะบบประสาท
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คราวนี้มันมีระบบ
ประสาท มันต้องการกันแต่ส่วนที่อร่อยแก่
ระบบประสาท มันจึงเป็นเรื่องอุปสรรคให้
ไม่มีความถูกต้อง อะไรๆ ก็จะท�ำแต่ให้เกิด
ความอร่อยทางระบบประสาท แม้แต่จะ
ดื่มน�้ำ ดื่มน�ำ้ แท้ๆ ดื่มน�ำ้ ใส นี่มันก็ต้องการ
อร่อยให้แก่ระบบประสาท มันจึงดืม่ อย่างที่
อร่อยแก่ระบบประสาท นั่นมันจึงเป็นเรื่อง
ทางกามารมณ์ไปโดยไม่รสู้ กึ ตัว อะไรๆ ทีจ่ ะ
ต้องการให้อร่อยแก่ระบบประสาท จะเล่น
จะหัว รวมทีส่ ดุ แต่วา่ จะท�ำอะไรให้มนั สนุก
นี่มันก็ยังเป็นเรื่องอร่อยแก่ระบบประสาท

๖

มันยังไม่ใช่ความถูกต้อง
เมื่อบูชากันแต่ความเอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาทแล้ ว มั น ก็ เ กิ ด ความไม่
สมบูรณ์ คือมันยังเว้า ยังแหว่ง ยังขาดอยู่
ในส่วนที่เป็นความถูกต้อง มันก็มีความผิด
พลาดเกิดขึ้น
ความถูกต้องนีข้ อให้ระลึกนึกถึงค�ำพูด
สัก ๒ ค�ำว่า มันไม่มีทั้ง question มันไม่มี
ทั้ง problem ถ้ามันมี question มันยังมี
ปัญหามีความโง่ มีความสงสัย ยังมีปัญหา
มี question ที่จะต้องถามว่า “อะไร” อีก
ทางหนึ่งมันก็มี problem problem สิ่ง
ที่เป็นปัญหายุ่งยากล�ำบากแก่การสะสาง
แก่การสะสาง มันต้องไม่มีปัญหาทั้งชนิดที่
เป็น question หรือเป็น problem มันถึง

๗

จะเรียกว่ามีความถูกต้องในการทีจ่ ะด�ำเนิน
ชีวิตให้ส�ำเร็จประโยชน์
นีเ่ ดีย๋ วนีเ้ รายังท�ำอะไรเฮฮาสารพาเฮโล
ไปตามความสนุกสนานเอร็ดอร่อย มันมี
ลักษณะเหมือนกับคบเด็กสร้างบ้าน ท�ำให้
เกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นมา มันก็มีลักษณะ
เหมือนกับหมาหางด้วน มันไม่รอบรู้ในสิ่ง
ที่ควรจะรู้ มันก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ใน
ส่วนนี้
ฉะนั้นเราจึงต้องการหนึ่งส่วนที่เป็น
หัวใจของมันคือ ส�ำเร็จประโยชน์โดยแท้จริง
และไม่ขาด ไม่ขาด เรียกว่าไม่ขาดไม่เกินดี
กว่า ก็จะเรียกว่าเป็น ความถูกต้อง

๘

ขอให้ ท ่ า นทั้ ง หลายสนใจค� ำ ค� ำ นี้ ว ่ า
“ความถูกต้อง” มันเป็นค�ำภาษาไทย เป็น
ค�ำภาษาไทย ภาษาไทยอย่างยิ่ง เข้าใจยาก
อย่างยิ่ง หาความรู้ความเข้าใจได้ยากอย่าง
ยิง่ หาการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องได้ยากยิง่ ฝรัง่ มัน
มัวแต่พูดกันว่า all right, all right, all
right วันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านๆ ครั้งเลย แต่มันก็
หาความถูกต้องไม่ได้ เพราะมันไม่มีความ
ส�ำเร็จประโยชน์ในการทีจ่ ะให้เกิดความถูก
ต้อง มันยังเป็นการศึกษาคบเด็กสร้างบ้าน
ยังเป็นการศึกษาหมาหางด้วนอยู่นั่นเอง
เพราะฉะนั้ น ขอให้ ส นใจในค� ำ ว่ า
“ความถูกต้อง” ค�ำว่า “ความถูกต้อง” นี้
ตามทีส่ งั เกตทีเ่ ห็นหรือค้นคว้ามา แปลเป็น
ภาษาอะไรก็ยาก แปลเป็นภาษาฝรัง่ ก็ยงิ่ ไม่

๙

ได้ดว้ ย เอ้า, คุณไปหาค�ำว่าความถูกต้องใน
ภาษาอังกฤษ มันก็ได้แต่เถลเถไถไปในแง่
หนึง่ แง่ใด มุมใดมุมหนึง่ นัน้ ถ้าความถูกต้อง
มี มันไม่มีปัญหาใดๆ แล้ว ใครบ้างที่ไม่มี
ปัญหาอยู่ในเวลานี้ มีปัญหาทั้ง question
ทั้ง problem อยู่ตลอดทั่วไป มันก็ยังมี
ปัญหา มันก็มิใช่ “ความถูกต้อง”
เพราะฉะนั้ น ขอให้ จะเรี ย กว่ า เชื่ อ
ก็ได้ แต่ไม่ใช่บังคับให้เชื่อ แต่ว่าสิ่งที่ไม่มี
ปั ญ หา สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ หานั่ น แหละคื อ
“ความถูกต้อง” ต้องขอใช้ค�ำภาษาไทย
ล้วนๆ ว่า “ความถูกต้อง” แต่ถ้าใช้คำ� ของ
พระพุทธเจ้าเอง ท่านตรัสไว้ในภาษาบาลี
เรียกว่า สัมมัตตะ สมฺมตฺต สัมมัตตะ ฟังให้
ดีๆ ท่านทั้งหลายยังไม่เคยได้ยินใช่ไหม

๑๐

เชื่ อ ว่ า บางคนยั ง ไม่ เ คยได้ ยิ น ค� ำ นี้
สัมมัตตะ ทั้งที่เป็นค�ำที่พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสไว้ๆ ตรัสแล้วตรัสอีกๆ ตรัสแล้วตรัสอีก
สัมมัตตะ แปลว่า ความถูกต้อง ตรงกันข้าม
กับค�ำว่า มิจฉัตตะ แปลว่า ความผิดพลาด
ถ้ า สั ม มั ต ตะมั น ก็ ร อดตั ว สั ม มั ต ตะ
–มันก็รอดตัว เพราะมันมีความถูกต้อง มัน
ส�ำเร็จประโยชน์ในการที่จะขจัดปัญหาทั้ง
ปวงออกไป แต่วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้เคย
ได้ยินค�ำว่า สัมมา สัมมา สัมมา เพราะมัน
ค่อนข้างจะดื่นอยู่ แต่ภาษาแท้ๆ ภาษาเก่า
แก่โบราณ โดยเฉพาะภาษาอินเดีย ค�ำว่า
สัมมา สัมมา สัมมา แปลกันว่า โดยชอบ
หรือโดยถูกต้องนี้ คนแก่ๆ เก่าๆ แก่ๆ โง่
เง่าเงอะงะก็ยงั เคยได้ยนิ ค�ำว่า สัมมา สัมมา

๑๑

สัมมา ชอบค�ำว่า สัมมา บูชาค�ำว่า สัมมา
สัมมา สัมมา นั่นแหละเป็นที่มาของค�ำว่า
“สัมมัตตะ”
สั ม มั ต สั ม มา แปลว่ า ถู ก ต้ อ ง, ตะ
หรือ ตะตา หรือ ตัตถะตา แปลว่า ความ
สัมมัตตะ ก็แปลว่า ความถูกต้อง จะให้
ขยายความถูกต้องออกไปตามที่ท่านมีใช้
อยู่จริง มันเกิดเป็น สัมมา สัมมา สัมมา
ขึ้นมา โดยสมบูรณ์แล้ว ๑๐ สัมมา สัมมาทิฏฐิ – ความคิดเห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปโป – ความปรารถนาถูกต้อง สัมมาวาจา –
การพูดจาถูกต้อง สัมมากัมมันโต – การท�ำ
การงานถูกต้อง สัมมาอาชีโว – เลี้ยงชีวิต
ถูกต้อง สัมมาวายาโม – พากเพียรพยายาม
ถูกต้อง สัมมาสติ – มีสติสัมปชัญญะถูก

๑๒

ต้อง สัมมาสมาธิ – มีสมาธิอย่างถูกต้อง
สัมมาญาณะ – มีความรูถ้ กู ต้อง สัมมาวิมตุ ติ
– วิมุตติ หลุดพ้นถูกต้อง
ซึง่ พวกฝรัง่ เชิดชูกนั นักว่า Liberation
หรือ Salvation นี่ค�ำนี้แปลกันว่า สัมมา
สัมมา เป็นความถูกต้อง แต่ขอให้เป็นความ
ถู ก ต้ อ งที่ ส� ำ เร็ จ ประโยชน์ คื อ ไม่ มี ป ั ญ หา
สัมมา สัมมา สัมมา สัมมา ๑๐ ค�ำรวมกัน
เป็นค�ำว่า สัมมัตตะ เรียกเป็นบาลีหน่อย
ซึง่ คงจะเคยได้ยนิ กันไม่มากก็นอ้ ยว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากั ม มั น โต สั ม มาอาชี โว สั ม มาวายาโม
สั ม มาสติ สั ม มาสมาธิ สั ม มาญาณะ
สัมมาวิมุตติ

๑๓

ค�ำแรกมันอยู่ที่ค�ำว่า “สัมมา” สัมมา
แปลว่า ถูกต้อง แล้วมันก็ถูกต้องของอะไร
ก็ว่ากันไป อาตมาก็ว่าสั่งสอนตักเตือนว่า
กล่าวคนทั่วไปว่าขอ ๓ สัมมา ๔ สัมมา
เถอะว่า สัมมา ความถูกต้องทางกาย สัมมา
ความถูกต้องทางจิตใจ สัมมา ความถูกต้อง
ทางความมีตัวตนหรืออัตตา และก็สัมมา
ที่ เ ป็ น ความถู ก ต้ อ งทางความว่ า ง หรื อ
“สุญญตา” เพราะถ้ามันว่าง แล้วมันสูงสุด
ไม่มีอะไรผิดพลาด ถ้ามันว่างได้ คนที่ยัง
ไม่มีสัมมา ยังว่างไม่ได้ ยังมีอารมณ์อย่าง
นั้น อารมณ์อย่างนี้ อารมณ์อย่างนั้น ร้อย
แปดพันอย่าง ไม่ว่างแล้วก็รบกวนทั้งนั้น
แหละ ถ้าว่างไปมันก็ไม่รบกวน และก็สงบ
สุขเยือกเย็น และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

๑๔

นีก่ เ็ รียกว่าจะต้องมีความถูกต้อง ความ
ถูกต้องทางร่างกายก่อน คือการกระท�ำ
ประพฤติทางกายมันถูกต้อง การกระท�ำ
ทางจิตใจก็ถูกต้อง ทางความมีตัวตน มี
ตัวมีตน มีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ อ�ำนาจ
วาสนามันก็ถูกต้อง และถูกต้องสุดท้ายคือ
“ความว่างจากตัวกู ว่างจากของกู” ซึ่ง
มันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา
สัมมา – ความถูกต้อง สัมมา – ความ
ถูกต้อง ถูกต้องแม้แต่ทางกายอย่างเดียว
เป็นของทางต�่ำกว่าที่สุดกว่าอะไรแล้ว ถูก
ต้องทางกาย ถ้ามีความถูกต้องทางกายแล้ว
ขออภัยถ้าจะพูดค�ำหยาบคายโสกโดกก็ว่า
แม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็น ถ้ามันมีความถูกต้อง

๑๕

ในทางร่างกาย แม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็น ถ้า
มันไม่มีความถูกต้องทางร่างกาย มันเหม็น
มันเป็นปัญหา มันเหม็น มันยุ่งยากไปหมด
เพราะมันไม่มีความถูกต้องแม้แต่ทางกาย
ทีนี้ทางจิตใจที่มีความถูกต้องเพราะ
ไม่มคี วามคิดนึกทีผ่ ดิ พลาด ไม่เกิดความเน่า
ในทางจิตใจ ไม่เกิดความเหม็นในทางจิตใจ
และก็ สั ม มาอี ก ที่ ห นึ่ ง ก็ คื อ มี ค วาม
ถูกต้องในทางความมีตัวตน ตัวตนจะเป็น
อย่างไร ตัวตนมีฐานะอย่างไร ต้องการอะไร
อย่างไร ประกอบตน ด�ำรงตน มีชวี ติ ของตน
อย่างถูกต้องถูกต้องนี้
สิ่งสุดท้ายสูงสุด สูงสุดทางความว่าง
คือความรู้สึกไม่มีตัวตน ถูกต้องของความ
ไม่มีตัวตน มันก็ไม่มีปัญหาอะไร มันว่างไป

๑๖

โดยไม่ตอ้ งตาย มันว่างไป ว่างไปโดยไม่ตอ้ ง
มีความตาย นี่เรียกว่ามันถูกต้องทางความ
ว่างแหละ จะควรปรารถนา หรือไม่ควร
ปรารถนาก็ไปดูเอาเอง ว่ามันสูง ต�่ำกี่มาก
น้อย นี่เราเรียกว่า “ความว่าง” ถ้ามีความ
ว่างมันก็มีความไม่ตาย
เช่นว่า ถ้ามันมีความถูกต้อง มันก็ไม่มี
ปัญหาอะไร มันไม่มปี ญ
ั หาอะไรมันก็ไม่เจ็บ
มันไม่ไข้ แล้วมันไม่เป็น มันไม่ตาย มันไม่
ตายนิรันดร ไม่ตายอย่างนิรันดรนั่นน่ะ คือ
ความว่างอันสูงสุด ความไม่ตายนิรันดร
เป็นความว่างไปจากตัวตน ว่างไปจากจิต
ของตน พูดหยาบคายก็ว่างจากตัวกู ว่าง
จากของกู เดี๋ยวนี้มันไม่ความรู้สึกว่าตัวกู
หรือของกูเหลืออยูเ่ ลย มันมีแต่คำ� ว่า ความ

๑๗

ถูกต้อง ความถูกต้อง
ก็ขอย�้ำไว้ ขอให้สนใจว่าถ้าถูกต้องมัน
ไม่มีปัญหา ถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่ถูกต้อง
มันก็ไม่ถูกต้องถ้ามันยังมีปัญหา จะเป็น
ปัญหา question หรือปัญหา problem
อะไรก็ ต าม ถ้ า มั น ยั ง มี ป ั ญ หา มั น ก็ ไ ม่ มี
ความถูกต้อง ถ้ามีความถูกต้อง มันก็มคี วาม
เยือกเย็นและเป็นประโยชน์ มีความสงบสุข
เยือกเย็นและมีความเป็นประโยชน์อยูใ่ นตัว
ด้วย
มันซ้อนกันอยู่ ๒ อย่าง คือเป็นความ
เยือกเย็นและความเป็นประโยชน์ ขอให้
สนใจว่า ถ้ามันมีความถูกต้อง ความถูก
ต้ อ งนี้ เ ป็ น สิ่ ง สู ง สุ ด ตามความมุ ่ ง หมาย
ของพระพุทธเจ้า หรือตามความหมายที่

๑๘

พระพุทธองค์ทรงให้ไว้ ท่านตรัสเรียกว่า
“สัมมัตตะ สัมมัตตะ” เป็นภาษาบาลี
ขอให้ช่วยจ�ำไว้เถอะว่า แม้ไม่มีความ
รู้ในค�ำค�ำนี้ ยังไม่มีความรู้เลย ก็ขอให้ช่วย
จ�ำไว้เถิด มันคุ้มค่า มันคุ้มค่า มันสูงสุด
สัมมัตตะ สัมมะ คือ สัมมา, ตะ คือ ความ,
สัมมัตตา สัมมัตตะตา หรือ สัมมัตตะ แปล
ว่า ความถูกต้อง ความถูกต้องนี้เป็นสิ่ง
สูงสุดกว่าสิง่ ใดๆ คุณไปหาเอาเอง ไปคิดเอา
เอง ไปนึกเอาเองด้วยความคิดอย่างอิสระ
ที่สุดว่า อะไรนะที่มันจะสูงสุดไปกว่าความ
ถูกต้อง ไอ้ความดี ความงาม ความสวยมัน
ยังผิดพลาดได้ ความดีที่เรียกว่าดีนี้ บ้าได้
เมาได้ หลงได้ บ้าดี เมาดี หลงดี ก็ได้ แล้ว
ความดีมันจะถูกต้องถึงที่สุดไปได้อย่างไร

๑๙

แต่ถ้ามันถูกต้อง มันก็ไม่มีปัญหาอะไร มัน
อยู่เหนือความดีไปเสียอีก เหนืออ� ำนาจ
วาสนา เหนือเกียรติยศ เหนือชือ่ เสียง เหนือ
อะไรไปเสียอีก ถ้ามันเป็นความถูกต้อง
เดี๋ยวนี้เรายังมีแต่เรื่องที่ยังไม่ถูกต้อง
ถึ ง ที่ สุ ด มั น จึ ง เป็ น บ้ า ดี เมาดี หลงดี
ทางเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ถูกต้อง ทางการ
เมืองมันก็ยังไม่ถูกต้อง ทางการสังคมหรือ
ทางการใช้จา่ ยอะไรมันก็ยงั ไม่ถกู ต้อง เรียก
ว่ามันยังไม่ถูกต้อง ถ้ามีความถูกต้องเมื่อไร
มันจะหมดปัญหา ด้วยประการทัง้ ปวง เมือ่
นั้น เมื่อมันมีความถูกต้อง
เพราะฉะนั้ น ขอให้ บู ช าความถู ก
ต้อง ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใด ขอใช้

๒๐

ค�ำโดยที่ไม่ต้องกลัวใครโกรธ ไม่ต้องกลัว
พระเจ้าโกรธ ช่างหัวมัน พระเจ้ายังไม่ใช่
ความถู ก ต้ อ ง พระเจ้ า ยั ง มี ก ารประจบ
สอพลอต่ อ สมุ น ต่ อ บริ ว าร ยั ง มี ก ารรั บ
สินบน ยังมีเรือ่ งกามารมณ์เข้ามาแทรกแซง
ในค�ำว่า “พระเจ้า” ฉะนั้น ค�ำว่าพระเจ้า
นี่มันยังไม่ใช่ความถูกต้องสูงสุด มันก็ใช้
ค�ำว่า ความถูกต้อง ความถูกต้อง มันจึง
เรียกว่าความจริง เพราะมันยังใกล้ๆ เข้าไป
มาก แต่มันสู้ความถูกต้องไม่ได้ ความถูก
ต้องนีม่ นั ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต�ำหนิได้ สักปรมาณู
หนึ่งก็ต�ำหนิไม่ได้ ถ้ามันมีความถูกต้อง ให้
พระเป็นเจ้าทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
รวมกันในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
หรือพระเป็นเจ้า รวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นใน

๒๑

สากลโลกมันก็ไม่สูงสุดเท่าความถูกต้อง
ดังนั้น เราจึงอาศัยค�ำว่าความถูกต้อง
ของค�ำว่า สัมมัตตะ คือ พระพุทธเจ้าถูก
ต้อง พระธรรมถูกต้อง พระสงฆ์ถูกต้อง
ไม่ต้องเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า ไม่ต้องเกี่ยว
กั บ การรั บ สิ น บน ไม่ ต ้ อ งเกี่ ย วกั บ ไอ้ สิ่ ง
สูงสุด สิง่ ร้ายกาจทีส่ ดุ คือ “ความอร่อยทาง
อายตนะ” หรือความอร่อยทางความรู้สึก
หรือความอร่อยทางระบบประสาท
เดี๋ยวนี้ทุกคน ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้ง
หญิง ทั้งชาย มันต้องการความเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาทอยู่ นัน่ มันยังไม่ใช่ความ
ถูกต้อง มันเป็นช่องโหว่อย่างใหญ่หลวง
เพราะมันยังหลงบูชาความเอร็ดอร่อยทาง

๒๒

ระบบประสาทอยู่ พระเป็นเจ้าตามต�ำนาน
ตามอะไรต่างๆ ก็ยงั มีการต้องเซ่นสรวงบูชา
อ้อนวอนให้ถูกใจพระเป็นเจ้า พระเป็นเจ้า
ยังเลือกที่รักมักที่ชัง แล้วจะเอาความถูก
ต้องมาได้อย่างไร ต้องเอาค�ำว่า ความถูก
ต้อง ความถูกต้องคือ สัมมัตตะ สัมมัตตะ
ถ้าจะใช้ค�ำว่า พระเป็นเจ้า ก็ต้องเป็น พระ
เป็นเจ้าสัมมัตตะ พระเป็นเจ้าสัมมัตตะ
พระเป็นเจ้าคือสัมมัตตะ คือความถูกต้อง
ความถูกต้อง แล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไร
ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังคน
ที่เขากล่าวค�ำขอร้องบูชา อาราธนาว่า ขอ
ให้พระเป็นเจ้า หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายใน
สากลโลก ผีสางเทวดา ภูตผีปีศาจอะไร สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงบันดาล

๒๓

บันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์
อย่างนั้นอย่างนี้
นั่ น เป็ น ความละเมอเพ้ อ ฝั น ถ้ า มั น
ไม่มคี วามถูกต้อง ต่อเมือ่ มันมีความถูกต้อง
มันจึงจะเป็นความจริง ไม่ใช่ความละเมอ
เพ้อฝัน
เดี๋ยวนี้มันยังเป็นความละเมอเพ้อฝัน
มัวกล่าวเอาเอง มัวว่าเอาเอง มัวปรารถนา
เอาเอง มัวต้องการเอง กูต้องการความ
สวยงาม เอร็ดอร่อย ความร�่ำรวย สวยงาม
ความสุขความเจริญอะไรก็ตามเถอะ มัน
ล้วนแต่ความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท
ทั้งนั้น
ฉะนั้นกล่าวได้ว่าพวกนี้เป็นขี้ข้า เป็น
ทาส เป็ น ขี้ ข ้ า ของความเอร็ ด อร่ อ ยทาง

๒๔

ระบบประสาทอยู่อย่างเต็มตัว อย่างเต็ม
ตัว มันจึงไม่รู้จักอะไร รู้จักแต่เพียงเรื่อง
เอร็ดอร่อยทางระบบประสาทที่เรียกว่า
“กามารมณ์” พูดอย่างภาษาธรรมะ ตรงไป
ตรงมาก็เรียกว่า “กาม” เรียกว่า กามารมณ์
ท�ำอะไรให้อร่อย หรือว่ายน�้ำไปกระทุ่ม
น�้ ำ ให้ ส นุ ก สั ก ที มั น ก็ อ ร่ อ ย รู ้ สึ ก อร่ อ ย
ทางระบบประสาท เอาไม้เลาะรั้ว แป๊กๆ
แป๊กๆ มันอร่อยทางระบบประสาทนี่เป็น
กามารมณ์ พวกหมอบีบลูกยางวัดความ
ดัน มันก็ยังต้องการความเอร็ดอร่อยทาง
กามารมณ์ เป็ น อยู ่ อ ย่ า งนี้ ไปสั ง เกตดู
ให้ ดี เ ถอะ มั น ยั ง มี ค วามต้ อ งการความ
เอร็ดอร่อยทางกามารมณ์

๒๕

คุณยายที่ต้องการขี้ผึ้งสีปากๆ สีปาก
อยู่เรื่อยๆ มันก็ต้องการความเอร็ดอร่อย
ทางอารมณ์ หรือ ทางกามารมณ์ หรือทาง
ความรู้สึกทางระบบประสาท อะไรๆ ที่
มันจะให้สนุกสนานแก่ความเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาทก็เรียกว่า “กาม หรือ
กามารมณ์” ได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความถูกต้อง มัน
ไม่ใช่ความถูกต้องอย่าไปเอากับมันเลย จง
ใฝ่หาแต่ความถูกต้อง ความถูกต้อง แต่มัน
ไปสูงสุด สูงสุดปฏิบตั ยิ าก เช่น คนโง่ปฏิบตั ิ
ไม่ได้ ไอ้แรด ทั้งหลายมันฟังไม่ถูก ค�ำว่า
“ความถูกต้อง” นั้น ไอ้แรดทั้งหลายมัน
ฟังไม่ถูกว่า ความถูกต้องมันอยู่ที่ตรงไหน
เมื่อมันไม่มีการตามใจตัว ก็มีความถูก

๒๖

ต้ อ ง พู ด ให้ ลึ ก ซึ้ ง ตามแบบของธรรมะ
ก็ ว ่ า มี ค วามว่ า งจากอารมณ์ ว่ า งจาก
อารมณ์ ไม่มีอารมณ์รัก ไม่มีอารมณ์โกรธ
ไม่มีอารมณ์เกลียด ไม่มีอารมณ์กลัว ไม่มี
อารมณ์ตื่นเต้น ไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยา
ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ ไม่มีความหึงความ
หวง อะไรต่างๆ ร้อยแปดอารมณ์นี้ มัน
ไม่มี ไม่มีอารมณ์ใดๆ ที่เป็นไอ้ความรู้สึก
อร่ อ ยของระบบประสาทแล้ ว ก็ เรี ย กว่ า
ไม่มีอารมณ์ นี่คือความถูกต้อง ชีวิตนี้อยู่
ด้วยความถูกต้อง ว่างจากความผิดพลาด
โดยประการทั้งปวงแล้วมันไม่มีทางที่จะ
ท�ำอะไรผิด มันไม่มคี วามผิดพลาดทัง้ ระบบ
question หรือ ระบบ problem นี่แปล
เอาเองว่า พอจะว่าได้วา่ มันไม่มคี ำ� ถาม และ

๒๗

มันไม่มีปัญหายุ่งยาก ถ้า question มันยัง
มีค�ำถาม problem มันยังมีปัญหายุ่งยาก
ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นความถูกต้อง
ขอให้สนใจจนรู้สึกเป็นห่วง ในการที่
โลกมันยังไม่มีความถูกต้อง การศึกษายัง
เป็นการคบเด็กสร้างบ้านเฮโลสารพาตาม
ประสาเด็กๆ ยังเป็นหมาหางด้วนคือไม่ครบ
ถ้วน ไม่ครบถ้วนกระบวนความ ไม่มีความ
ถูกต้อง มีแต่ความเอร็ดอร่อยของระบบ
ประสาท มุ่งหมายแต่ความเอร็ดอร่อยของ
ระบบประสาท ไม่มีความถูกต้อง มันก็ยัง
เป็นหมาหางด้วน
ฉะนั้ น ขอให้ เว้ น การศึ ก ษาหมาหาง
ด้วนและการศึกษาชนิดที่เป็นการคบเด็ก
สร้างบ้าน ยังคบเด็กสร้างบ้านนี้อยู่เสียให้

๒๘

หมดจดสิ้นเชิง สะสางให้ได้พบความจริง
ของการที่มีการศึกษาที่เป็นความถูกต้อง
เป็นความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง ไม่มี
ปัญหาอะไร
ขอย�ำ้ อีกครัง้ และย�ำ้ เรือ่ ยไปว่า จงสนใจ
ในค�ำพูดว่า สัมมัตตะ สัมมัตตะ สัมมัตตะ
ซึ่งเป็นค� ำของพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้ว่า
อย่างนี้ ว่า “ความถูกต้อง ความถูกต้อง
ความถูกต้อง” จะพูดกันสักกีล่ า้ นๆ ครัง้ มัน
ก็อยูท่ คี่ ำ� ว่า “ความถูกต้อง” มันสูงสุดกว่า
สิ่งใด มันสูงสุดกว่าความดี สูงสุดกว่าความ
ได้ สูงสุดกว่าความเอร็ดอร่อยหรืออะไรๆ
ที่มันเป็นเรื่องของ “ความโง่” ถ้ามันยังมี
ความโง่ มันไม่มีความถูกต้อง หมดความโง่
แล้วมันจึงจะมีความถูกต้อง

๒๙

ขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งปวงพิจารณา
ดูด้วยข้อถ้อยค�ำตามที่อาตมาเสนอมาว่า
“ความถูกต้อง” หรือ “สัมมัตตะ สัมมัตตะ”
ว่าจะมีความส�ำคัญอย่างไร ส�ำคัญแก่มนุษย์
อย่างไร จงสนใจที่จะต้อนรับเอาไป คือรับ
ปฏิสนั ถารของอาตมาด้วยค�ำว่า “สัมมัตตะ
สัมมัตตะ” “ความถูกต้อง ความถูกต้อง”
ไปจัด ไปกระท�ำทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆ ไม่
ยกเว้นอะไรให้เป็นความถูกต้อง ความถูก
ต้องถ้ารวมกันหมดเรียกว่า “ไกวัลยธรรม”
แปลว่า ความถูกต้องของธรรมะทั้งหมด
ทั้งสิ้น
ไกวัลยะ หรือ ไกวัลย์ แปลว่า ทั้งหมด
ทั้งสิ้น ไกวัลยธรรม แปลว่า ธรรมะทั้งหมด
ทัง้ สิน้ ก็คอื ความถูกต้องไม่มอี ะไรเหลือนอก

๓๐

ไปจากนั้น มันมีอยู่แต่ความถูกต้อง ความ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้ น ขอให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ของธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่เรียกว่า
“ไกวัลยธรรม” นีค่ อื ความถูกต้องทีพ่ ดู เป็น
ค�ำเดียว เป็นศัพท์เป็นแสงหน่อย ไพเราะ
หน่อย แต่เอาเถอะ ขอเอาแต่ค�ำว่า ความ
ถูกต้อง ความถูกต้อง ค�ำเดียวก็พอแล้ว ไม่มี
การศึกษาหมาหางด้วน ไม่มกี ารศึกษาชนิด
ที่เป็นการคบเด็กสร้างบ้าน ท�ำอะไรส�ำเร็จ
ประโยชน์ พิสูจน์อยู่ได้ในตัวว่าเป็นไปเพื่อ
ความดับทุกข์ เพือ่ การแก้ปญ
ั หา เพือ่ ความ
เยือกเย็น และเป็นประโยชน์ สงบสุขเยือก
เย็นและเป็นประโยชน์

๓๑

ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาสู่
สถานทีน่ ี้ มาพูดจากันด้วยเรือ่ งธรรมะ และ
อาตมาได้ต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยธรรม
ปฏิสันถารรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง รู้สึกว่าได้ท�ำ
สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด มีค่าสูงสุด คือให้
ได้ยินได้ฟังค�ำว่า “ถูกต้อง” ค�ำว่า “ความ
ถูกต้อง” จงประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เป็นความถูก
ต้อง ความถูกต้อง ซึง่ เหนือค�ำพูดใดๆ ซึง่ ถือ
กันว่า “มีค่าสูงสุด”
ขอย�้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พระเป็นเจ้าทั้ง
หลายทั้ ง ปวง ภู ต ผี ป ี ศ าจ ผี ส างเทวดา
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลกนี่ ร วม
กันแล้ว รวมกันหมดทั้งโขยง แล้วมันก็ยัง
ไม่ มี ค ่ า สู ง สุ ด เท่ า กั บ ค� ำ พู ด เพี ย งค� ำ เดี ย ว
ว่ า “ความถู ก ต้ อ ง ความถู ก ต้ อ ง” คื อ

๓๒

“สัมมัตตะ สัมมัตตะ สัมมัตตะ” ความถูก
ต้องของพระพุทธเจ้า
นี่ ก็ ไ ด้ ก ล่ า วมาเป็ น เวลาสมควรแก่
เรี่ ย วแรงที่ จ ะพู ด จาแล้ ว ต้ อ งขอยุ ติ ก าร
บรรยาย ว่าให้ท่านทั้งหลายจงสมาทาน
สมาทานคือถือเอาอย่างดี อย่าถือเอาด้วย
กิเลส ตัณหา อุปาทาน ถือเอาอย่างดีด้วย
สติปญ
ั ญาอันสูงสุดว่า “ความถูกต้อง ความ
ถูกต้อง ความถูกต้อง” และเจริญงอกงาม
อยู่ด้วยความถูกต้องอันแท้จริงนี้อยู่ ตลอด
ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ
ขอยุติการบรรยาย.

๓๓

รายชื่อหนังสือธรรมะเลมนอย
๑๒ เลม เมื่อป ๒๕๕๓ ประกอบดวย

๑. ความสุขปใหม...กลิ้งใหดีกวาปเกา ๒. เปาหมายชีวิต
และสังคม ๓. อุดมคติของโพธิสัตว ๔. ยอดแหงความสุข
๕. การเปนพุทธบริษทั ทีถ่ กู ตอง ๖. วิปส สนาระบบลัดสัน้ สำหรับ
ประชาชนทั่วไป ๗. ทำบุญ ๓ แบบ ๘. แมคือผูสรางโลก
๙. บุตรที่ประเสริฐที่สุด ๑๐. การดำรงจิตไวอยางถูกตอง
๑๑. ทุกอยางเปนเชนนั้นเอง ๑๒. ดอกสรอยแสดงธรรม
๒๔ ฉากของชีวิต

๑๒ เลม เมื่อป ๒๕๕๔ ประกอบดวย

๑. ชีวิตใหมเมื่อปใหม ๒. ความรักผูอื่น ๓. โลกบาหรือ
ธรรมะบ า ๔. การชนะโลก ๕. อริ ย มรรคมี อ งค แ ปด
๖. การศึ ก ษาและการรั บ ปริ ญ ญาในพระพุ ท ธศาสนา
๗. วิธีทำสมาธิเบื้องตน ๘. สิ่งที่พระพุทธเจาทรงเคารพ
๙. อิ ส รภาพหรื อ เสรี ภ าพในทางธรรม ๑๐. การเมื อ ง
เรื่องศีลธรรม ๑๑. ปญญาดีกวาศาสตราวุธ ๑๒. ผูทรงเปด
ใหสัตวโลกเห็นทั่วกันหมด

๑๒ เลม สำหรับป ๒๕๕๕ ประกอบดวย

๑. การมีอายุครบรอบป...เปนเชนนั้นเอง ๒. สิ่งที่เปนคูชีวิต
๓. มาฆบู ช า วั น นี ้ เ ป น การกระทำเพื ่ อ บู ช าพระอรหั น ต
๔. ความถูกตองของการศึกษา ๕. ความหมายและคุณคา
ของคำวา “ลออายุ” ๖. การทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม
๗. เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ ๘. พระธรรมในทุกแงทุกมุม
๙. มื อ ขวาทำบุ ญ อย า ให ม ื อ ซ า ยรู  ๑๐. ปวารณา คื อ
เครื ่ อ งหมายแห ง คนดี ๑๑. ประโยชน ข องความกตั ญ ู
๑๒. ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต
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ทุกวันอาทิตย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. • อานาปานสติ
ภาวนากับพุทธทาสภิกขุ โดยกลุมอยูเย็นเปนประโยชน
ทุกวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. • เจริญ
สติแบบเคลื่อนไหว ทุกวันเสาร , อาทิ ตย สั ป ดาห ท ี ่ ๒
ของเดื อ น เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. • วั น แห ง สติ ก ั บ
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โดยคณะครูสุพล โลหชิตกุล • ลมหายใจ ดนตรีชีวิต โดย
อ.ดุษฎี พนมยงค
อบรมเพื่อพัฒนาชีวิต : สวนโมกขเสวนา • เพลินธรรม
นำชม • ธรรมนิทรรศการ เปนตน
สาระธรรมบันเทิง : ดูหนังหาแกนธรรม ทุกวันอาทิตยที่
๔ ของเดือน เวลา ๑๗.๐๐ น. • เพลินเพลงในสวนธรรม

ธรรมะใกลมือ
• สมัครรับ SMS ขอธรรมฟรี เฉพาะเครือขาย AIS
• กด *455233300 แลวกดโทรออก
• ธรรมะ “Twitter” ที่ www.twitter.com/buddhadasa
• ธรรมะดีดี (D3) รับ “ขอธรรม” และ “เสียงธรรม”
• www.facebook.com/buddhadasaarchives
• www.facebook.com/bookclub.bia
• www.dhamma4u.com
• www.bia.or.th
• www.life-brary.com
• แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ทั้ง iOS และ Android
• - BIA Dhamma eTravel : เที่ยวทั่วไทยใหถึงธรรม
• เปดพื้นที่ธรรมในหัวใจสำหรับผูปฏิบัติธรรมมือใหม
• - BIA Meditation : สงบจิต พินิจ ภาวนา
• สัมผัสสมาธิกับการสดับเสียงธรรมชาติ

ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

• ทุกวันอาทิตยแรกของเดือน ที่สวนโมกขกรุงเทพ
• บูชาพระรัตนตรัย รับศีล และฟงธรรม ตักบาตรแบบครั้ง
• พุทธกาล แลวรวมกรวดน้ำแผเมตตา รวมกินขาวกนบาตร
• เจริญสติภาวนา และกิจกรรมมหรสพเพื่อปญญา
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“ความถูกต้อง” มัน
สูงสุดกว่าสิ่งใด มันสูงสุดกว่า
ความดี สูงสุดกว่าความได้ สูงสุด
กว่าความเอร็ดอร่อยหรืออะไรๆ ที่มัน
เป็นเรื่องของ “ความโง่” ถ้ามันยัง
มีความโง่ มันไม่มีความถูกต้อง
หมดความโง่แล้วมันจึงจะมี
ความถูกต้อง
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