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บันทึกในการพิมพรวมเลม

เร่ือง ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได นี ้ ถกูตพีมิพเปนเลม
หนงัสอืข้ึนมาดงัปรากฏ ตามความประสงคของพระ ป. จ.

พระ ป. จ. (ไมออกชือ่เตม็ เพราะขณะนี ้ทานไมอยูทีว่ดั จงึยงัไม
ไดแจงเจาตวั) ตามปกต ิชอบปลกีตวัไปอยูวเิวกหางไกล มโีอกาสเมือ่ใด 
ก็ลาไปที่สงัด แตพรอมกันนั้น ก็มีน้ําใจอยากใหมหาชนรูเขาใจธรรม 
ชอบพิมพหนังสือมอบใหวัดแจกเปนธรรมทาน คราวนี้อยูในชวงจะมี
การเลอืกตัง้ วนัหนึง่กไ็ดรับแจงวา พระ ป. จ. ขอพมิพหนงัสอืเกา การ
สรางสรรคประชาธปิไตย รวมกบั มองใหลึก นกึใหไกล เพือ่แจกกนัอกี 
สวนพระ ป. จ. เอง หลงัจากเรือ่งเดนิแลว กอ็อกไปอยูวเิวกตางจงัหวดั

หนงัสอืทีว่านัน้ แทจริง กไ็ดพมิพเผยแพรไปแลวไมนอย โดยเฉพาะ
เลมแรก คือ การสรางสรรคประชาธปิไตย พมิพมาแลว ๑๑ คร้ัง ทาน
ประธานรฐัสภาครัง้ป ๒๕๓๗ กพ็มิพแจก สถาบนัพระปกเกลาฯ กพ็มิพ
เผยแพรเมือ่ป ๒๕๔๒ และในป ๒๕๔๔ กรมวชิาการ ศธ. กพ็มิพมากมาย

ความจริง เมือ่เปนหนงัสอืเร่ืองเกา กไ็มนาจะยาก แคพมิพซ้าํ 
เดีย๋วกค็งเสรจ็ แตเร่ืองไมงายและไมไวอยางนัน้ เพราะทีพ่มิพคร้ังกอนๆ 
ใชระบบ MAC แตคราวนีต้องแปลงขอมลูมาเขาระบบ PC เมือ่พระครู
ปลัดฯ รับเร่ืองและแปลงขอมลูเดมิเปนระบบ PC แลวนาํมามอบให ผู
เรียบเรียงนีจ้ะตรวจชาํระ แตมไิดมคีวามชาํนาญอะไรในเรือ่งการพมิพ 
อีกทัง้เปนธรรมดา เมือ่ชาํระทัง้ท ีกต็องทาํใหดีข้ึนบาง เชน ซอยยอหนา
ใหอานงาย และแทรกเพิม่ขอควรรู แถมยงัไปเอาเนือ้หาบางสวนจาก
เลมเกาอืน่  ๆมาพวง และเนือ้ความนัน้กไ็มส้ันนกั จดัไปมา เร่ืองแถมกลาย
เปนอกีตอนหนึง่ ซึง่ตัง้ชือ่วา “ประเทศเปนประชาธปิไตยไมได ถาประชาชน
ไมเปนธรรมาธปิไตย” หนงัสอืกเ็ลยหนา และเรือ่งกเ็ลยมาคางอยูนาน
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ดานพระ ป. จ. นัน้ ทีจ่ริง คงจะมุงพมิพเพือ่แจกใหคนอานในชวง
มีการเลือกตั้ง ผูเรียบเรียงเองกเ็คยคดิตัง้ชือ่หนงัสอืรวมเลมสามเร่ืองนี้
วา  “ประชาธปิไตยไมใชแคไปเลอืกตัง้” แตตอนนี ้กลายเปนกระชัน้มาก

อยางไรกต็าม วากนัไป ตัวผูเรียบเรยีงเอง ไมสูจะเตม็ใจใหออก
หนงัสอืนีใ้นชวงเลอืกตัง้ อยางนอยกไ็มไดต้ังใจไว หรือไมไดคิดเริม่เร่ือง 
นอกจากเพราะตนเองมเีร่ืองอืน่ทีต่องเข็นอยางหนกัอยูแลว กไ็มตองการ
ใหเกิดมีความรูสึกขึ้นวาผูเรียบเรียงใสใจกับการเมืองเรื่องเลือกตั้งนี้นัก 
โดยเฉพาะพอดวีา เมือ่เร็วๆ นี ้หนงัสอืในสถานการณนีก้อ็อกไปแลวเลม
หนึ่ง คือ เบือ่การเมอืง เลมนัน้เปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้จากญาตโิยมคฤหสัถ 
สวนเลมนีเ้กดิจากพระ มาประจวบเวลาใกลในชวงสถานการณเดยีวกนั 
โดยผูเรียบเรียงเองไมไดต้ังใจ

แตเมือ่มเีหตใุหตองพมิพข้ึน กค็วรทาํใหไดประโยชนในระยะยาว 
โดยไมจาํเปนตองทนัการเลอืกตัง้ และในทีสุ่ด กไ็ดจดัดาํเนนิการจนเสรจ็
และตกลงตัง้ชือ่รวมของหนงัสอืนีว้า ประชาธปิไตย ไมยาก ถาอยากได

ขออนโุมทนาพระภกิษผูุมนี้าํใจกศุล และทานทีร่วมศรัทธา ซึง่ได
บําเพ็ญธรรมทานเพื่อความเจริญธรรมเจริญปญญาของประชาชนใน
วาระนี ้ หวังวา ธรรมทานที่ไดบําเพญ็แลว จักเปนปจจัยเกื้อหนุนให
สัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ เพิ่มพูนแผขยายออกไปในหมูประชาชน 
เปนเครื่องสงเสริมความเจริญแพรหลายแหงกุศลธรรม ที่จะเปนหลัก
นําประเทศชาติใหพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกตอง เพื่ออํานวยประโยชน
สุขอันไพศาลใหไพบูลยแกชีวิตและสังคม สืบตอไป
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การสรางสรรคประชาธิปไตย*

นําเรื่อง

วนันี ้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ ทัง้ทีอ่ยูประจาํวดัวชริธรรมปทปี
นครนิวยอรคนี ้ และพระสงฆอาคันตุกะ ที่เดินทางมาจากเมืองไทย ขอ
อนุโมทนาโยมญาติมิตร ที่ไดมาทําบุญถวายภัตตาหารโดยพรอมเพรียงกัน

การทําบุญเพลวันนี้ ปรารภเหตุ ๒ ประการ เรียกไดวามี ๒ คณะ   
คณะหนึ่ง คือทางวัด อันไดแกกรรมการวัด ไดปรารภเรื่องราวเหตุ

การณในเมืองไทย ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผานมานี้ ซ่ึงเปนเรื่องของ
การเรียกรองประชาธิปไตย และในเหตุการณนั้นไดมีผูเสียชีวิตเนื่องจากมี
การกระทําที่รุนแรง ซ่ึงยังไมทราบจํานวนแนนอน ญาติโยมชาวไทยในตาง
แดน ที่นครนิวยอรคนี ้ มีน้ําใจระลึกถึงทานเหลานั้น โดยมองเห็นวาเปน
การส้ินชีวิตไปเพื่อความเจริญกาวหนาของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็
เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให

อกีคณะหนึง่ คอืมติรสหาย ระลกึถงึเพือ่นทีเ่ดนิทางไปในทวปียโุรป
แลวไดไปสิ้นชีวิตระหวางเดินทาง ในฐานะที่เปนเพื่อนใกลชิด เมื่อระลึกถึง
                                                                                                    

* ธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศ
ไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แสดงที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ๖
มิถุนายน ๒๕๓๕ (ไดเกลาสํานวนและแทรกเพิ่มความบางตอนใหสมบูรณย่ิงขึ้น)
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คุณความดีของทานที่จากไป ก็เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให
แมจะเปน ๒ คณะ แตรวมแลวก็มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

คือเปนเรื่องของการอุทิศกุศลแกทานผูลวงลับไปแลว
ในสวนของเหตุการณเดือนพฤษภาคมนั้น เทาที่เดินทางผานเห็นมา

รูสึกวาพี่นองชาวไทยในตางแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ตางก็มีความ
หวงใยตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกันทั่วไป นอกจากติดตามขาว
คราวแลว ก็มีการแสดงออกอื่นๆ ดวย ดังเชนที่เมืองนิวยอรคนี้ และที่
ผานมาแลว ที่เมือง Los Angeles หรือเรียกกันส้ันๆ วา แอลเอ ไดมีการ
จัดพิธีบําเพ็ญกุศล  สวดอภิธรรมอุทิศแกผูเสียชีวิตถึง ๗ วันติดตอกัน

ทาํบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย
การทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับไปแลวนั้น วาตามหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา เราทําโดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ กลาวคือ
ประการที่ ๑ เปนวัตถุประสงคที่ยกขึ้นมาพูดถึงกันเดนชัด ไดแก

การอุทิศกุศล ใหแกทานที่วายชนมไปแลว
ประการที่ ๒ เปนการบําเพ็ญส่ิงที่เรียกวาญาติธรรม กลาวคือธรรม

หรือหนาที่ของญาติมิตรตอทานผูลวงลับจากไป สําหรับคนที่เสียชีวิตใน
เหตุการณเดือนพฤษภาคม ก็สัมพันธกันในฐานะเปนเพื่อนรวมชาติ

เมื่อมีความสัมพันธกันอยางนี้ เราก็มีหนาที่ตอกัน ในยามอยูเปน
ปกติสุข ก็คบหาสมาคมมีความสุขรื่นเริงสนุกสนานดวยกัน ยามมีทุกขก็
เผชิญและรวมกันแกไข เรียกวา รวมสุขรวมทุกข แตเมื่อทานลวงลับไป
ไมมีชีวิตอยูแลว เราจะทําอยางนั้นอีกก็ไมได มีทางเดียวที่จะทําได ก็คือ
การทําบุญอุทิศกุศลให
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เมือ่มาทาํบญุใหอยางนี ้กเ็รยีกวาทาํหนาทีข่องญาตมิติร ถาญาตมิติร
ไมทาํหนาทีใ่ห กค็งไมมใีครมาระลกึถงึ ผูลวงลบักเ็ลยไมมใีครเอาใจใส
เพราะฉะนั้น การที่เรามาทําบุญใหนี่ จึงเรียกวาเปนการทําหนาที่ของญาติ
มิตรผูยังอยู ตอญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว

ประการที่ ๓ ทานวาเปนการบูชาคุณของทานผูลวงลับไปแลว ซ่ึง
เปนการมองที่ผูจากไปวาไดรับน้ําใจเหลียวแล

ทาํไมจึงเรียกวาเปนการ “บูชาคุณ”?
“บูชา” นั้นแปลวา การยกยอง เทิดทูน ใหเกียรติ อยางนอยก็เปน

การแสดงน้ําใจเคารพนับถือ
หมายความวา คนที่มีชีวิตอยูนี้  มีน้ําใจ เมื่อระลึกถึงคนที่ลวงลับไป

แลว ก็ไมทอดทิ้งนิ่งเฉย แตชวยกันขวนขวายจัดพิธี หรือทําการที่เปนการ
ประกาศยกยองเชิดชูคุณความดีของทานผูลวงลับไปแลวนั้นใหปรากฏ

การที่เรามาทําบุญอยางนี้ เทากับเปนการบอกแจงใหผูอื่นหรอืผูคน
ทัง้หลายรูวา คนทีล่วงลบัไปแลวนีจ้ะตองมคีวามดทีีไ่ดทาํไวตอเราโดยสวน
ตวัก็ตาม ตอสวนรวมก็ตาม เราเห็นคุณความดีของเขาแลว จึงมา
ขวนขวายทําการแสดงออก ถาคนที่ส้ินชีวิตไปนั้นไมมีความดีคงอยูในจิต
สํานึกของผูใดเลย แลวจะมใีครมาระลกึถงึและทาํอะไรให กอ็าจจะลวงลบั
หายสูญไปเปลา

อันนี้คือการที่เราไมไดทอดทิ้งทานที่จากไป แตมีน้ําใจระลึกถึงความ
ดีของทาน จึงไดมาทําพิธีอยางนี้

เปนอนัวา การทาํพธิอีทุศิกศุลนี ้เปนการประกาศเกยีรตคิณุของทานที่
ลวงลบัไปแลว โดยบอกใหรูวาทานผูนีเ้ปนญาตเิปนมติรของขาพเจา หรือเปน
ผูมีคุณความดีที่เคยทําไวตอขาพเจา ขาพเจาระลึกถึงจึงไดมาแสดงออก



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๖

ยิ่งถาเปนคนที่ไดทําความดีมีคุณคาเปนประโยชนแกสวนรวม การ
ทําพิธีอุทิศกุศลนี้ก็เปนการบูชาเทิดทูนและยกยองเชิดชูใหปรากฏ เพื่อเปน
แบบอยางตอไปภายหนา เพื่ออนุชนหรือคนอื่นที่เกิดตามมาจะไดระลึกถึง
แลวชวนกันทําความดีอยางนั้นตอไป

ประการที่ ๔ เปนการถวายกําลังหรือใหกําลังแกพระสงฆ ผูทําหนา
ที่ประกาศธรรม สืบตออายุพระศาสนา

ในเวลาที่ญาติโยมทําบุญอุทิศกุศลกันนั้น ก็มาเล้ียงพระถวาย
ภัตตาหารเปนตน ตลอดจนถวายวัตถุส่ิงของแกพระสงฆดังที่เรียกวาถวาย
ไทยธรรม หรือถวายปจจัย ๔

พระสงฆนั้นอยูไดดวยอาศัยปจจัย ๔ ที่ญาติโยมถวาย แลวก็มีชีวิต
และมีกําลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจ คือทําหนาที่ของทาน ซ่ึงเปนกิจการงาน
ทางพระศาสนา ที่จะทําใหพระศาสนาอยูได โดยเฉพาะที่สําคัญยิ่ง คือการ
ศึกษาเลาเรียนและเผยแผประกาศธรรม ใหประชาชนรูเขาใจความจริงและ
ความถูกตองดีงามทั้งหลาย ส่ังสอนคนใหรักษาธรรม ทําความดีกันสืบตอ
ไป รวมทั้งความดีอยางที่ผูลวงลับไดทําไว ที่เรามาทําพิธียกยองบูชากันอยู
นี้ จนในที่สุดก็คือ เพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมทั้งหมด

 เมื่อญาติโยมมาทําบุญ ชวยถวายกําลังแกพระสงฆใหทานสามารถ
ทําศาสนกิจอยางนี้ ก็เปนการบํารุงพระศาสนาและรักษาธรรมไปดวย ญาติ
โยมที่มาทําบุญจึงชื่อวาไดมีสวนรวมในการสืบตออายุพระศาสนา และ
ดํารงรักษาธรรมสืบตอไป

ประการสุดทาย ก็เขามาถึงตัวเอง เราทําบุญใหแกผูลวงลับไป ยก
ยองบูชาคนทําความดีบาง ถวายทานชวยพระสงฆใหมีกําลังบาง บํารุงพระ
ศาสนาบาง นั่นเรามองวาเปนการใหแกผูนั้นผูนี้ เปนบุคคลอื่นนอกตัว แต
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ในที่สุดแลวก็มาถึงตัวเอง
เมื่อเราทําบุญอุทิศกุศลนั้น ก็คือตัวเราเองนี่แหละเปนผูที่ไดทําบุญ

ไดทําความดีทุกอยางนั้นใหเกิดขึ้น ตัวเราก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นใน
ความดีงามดานตางๆ ไดทําจิตใจของตนเองใหอยูในธรรม มีความสงบ
โนมนอมไปในความดีงาม เชนมีเมตตากรุณาตอทานที่ลวงลับไป มีศรัทธา
เชื่อมั่นในการทํากรรมดี มีความราเริงเบกิบานอิม่ใจในการทีไ่ดทาํส่ิงทีด่มีี
คณุคา จิตใจสงบ ผองใส ไดเรยีนรูเรือ่งราว เกดิความเขาใจ ไดปญญา
มองเหน็ความจรงิของสิง่ทัง้หลาย ตลอดจนเขาใจโลกและชวีติตามความ
เปนจรงิ มองเห็นทางทีจ่ะดาํเนนิชวีติและปฏบิตัติอส่ิงทัง้หลายไดถกูตองยิง่
ขึน้ นีแ่หละ ผลสุดทายกม็ารวมลงทีต่วัเราเอง คอืทีท่กุทานซ่ึงเปนผูไดทําบุญ

เมื่อมาทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับจากไปอยางนี้ ขอใหไดตามวัตถุ
ประสงค ๕ ประการที่กลาวมา ถาเปนไปทั้ง ๕ ประการนี้ก็ชื่อวาไดครบถวน
ทุกทานสามารถใชอันนี้เปนหลักในการสํารวจตัวเอง เวลาเรามาทําบุญอุทิศ
กุศลแกใคร ก็พยายามใหไดครบทั้ง ๕ ประการนี้ และหวังวา วันนี้ โยม
ญาติมิตรทุกทานคงไดบําเพ็ญกุศลครบตามวัตถุประสงคทั้ง ๕ ประการ

ดังไดกลาวแลวขางตนวา ญาติโยมทําบุญวันนี้ดวยความระลึกถึง
ผูลวงลับไปแลว โดยเฉพาะกรรมการวัด ไดระลึกถึงเหตุการณเดือน
พฤษภาคมในประเทศไทย ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นถึงกับมีการเสียชีวิตกัน
เนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตย

เปนการระลึกถึง โดยคิดหรือหวังวา การเสียชีวิตของทานเหลานั้น
คงจะไมสูญเปลา แตจะเปนสวนที่ชวยใหประชาธิปไตยในประเทศไทยได
เจริญกาวหนาตอไป   





- ๑ -
ประชาธิปไตย

ไมใชแครูปรางแตตองมีเนื้อใน

รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยที่ดี
วาที่จริง ในเหตุการณครั้งนี้ ท่ีมีการชุมนุมกันนั้น ก็บอกวา

ตองการเรียกรองประชาธิปไตย เราคงไมไดมีเจตนาวาจะใหมีการ
เสียชีวิตกันขึ้น

แตเมื่อมีการเสียชีวิตขึ้นมาแลว ก็ควรจะคิดกันใหหนักยิ่ง
ข้ึนวา ทําอยางไรเหตุการณท่ีเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องใหญถึงกับมี
การเสียชีวิตนี้ จะไมเปนเหตุการณหรือความสูญเสียที่วางเปลา
เลื่อนลอย แตใหเปนสิ่งที่มีคามีประโยชน ไมใหทานที่ลวงลับเสีย
ชีวิตไปเปลา

การเสียชีวิตของทานเหลานั้นจะไมเปนของวางเปลาไรคา 
ก็ตอเมื่อคนที่อยูขางหลังผูยังมีชีวิตอยูน่ี ไดสืบตอสิ่งดีงามที่จะทํา
ใหประชาธิปไตยไดรับการสรางสรรคและสงเสริมสืบตอไป ปญหา
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อยูท่ีวา ทําอยางไรจะเกิดมีประชาธิปไตยสมตามวัตถุประสงคท่ีดี
แทจริง

ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงกันนั้น โดยมากจะนึกถึงในเรื่อง
ของรูปแบบ รูปแบบที่เปนรูปธรรมหรือเปนระบบ เชนนึกกันวา จะ
ตองมีรัฐสภา จะตองมีคณะรัฐมนตรี จะตองมีศาลอะไรตางๆ ท่ีเรา
เรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกวาตองมี
จํานวนผูแทนราษฎรเทานั้นเทานี้ ฯลฯ

เรื่องรูปธรรมหรือรูปแบบนี่คิดกันมาก แตสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
มากซึ่งไมควรจะมองขามก็คือ สิ่งที่เรียกวาเปนสารธรรม

เนื้อหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนตัว
นามธรรมนี้ เปนตัวเนื้อเปนตัวแกน ถาไมมีเนื้อหา ไมมีแกนสารอยู
แลว รูปแบบก็จะไมมีความหมาย

เพราะฉะนั้น ผูท่ีตองการประชาธิปไตย จะตองคิด
พิจารณาใหลึกซึ้งลงไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยดวย 
มิใชจะนึกถึงเพียงแครูปแบบ ถาวนเวียนกันอยูแตในเรื่องรูปแบบ
แลว ประชาธิปไตยก็คงจะเจริญกาวหนาไปดวยดีไมได

จริงอยู รูปแบบก็มีความสําคัญ สิ่งทั้งหลายตองอาศัยรูป
แบบเปนเครื่องหอหุมรองรับหรือบรรจุไว เนื้อมะมวงก็ตองมีเปลือก
มะมวง ถาไมมีเปลือกมะมวง เนื้อมะมวงก็อยูใหเรารับประทานไม
ได นํ้าถาไมมีแกวชวย เราก็รับประทานไดยาก จะเอามือวักกินมัน
ก็ไดนิดหนอย หรือจะเอาปากไปดื่มเลย ก็ยิ่งยุงยากลําบากมาก ก็
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ตองอาศัยแกวอาศัยขวดบรรจุนํ้า นํ้าจึงจะอยูในสภาพซึ่งสะดวกที่
จะดื่มกินไดเต็มตามวัตถุประสงค เพราะฉะนั้น เปลือกหรือเครื่อง
หอหุมก็มีความสําคัญ

แตในเวลาเดียวกัน ถามีแตเปลือก ไมมีเนื้อ ก็ไมมี
ประโยชน มีแตแกว ไมมีนํ้า แลวชื่นชมวาเรามีแกว เสร็จแลวไมมี
นํ้าจะดื่ม ก็ไมไดความ หรือมีแตเปลือกมะมวง ไมมีเนื้อมะมวง ก็
แยเลย ไมรูจะเอาเปลือกไวทําอะไร

เพราะฉะนัน้ เนือ้หากบัเปลอืก หรอืวาสาระกบัรูปแบบ ตอง
คูกนั จะมแีตอยางใดอยางหนึง่ กไ็มสาํเรจ็ความประสงคไดเตม็ท่ี
แตตัวสิ่งที่เราประสงคแทจริง คือเนื้อหา ไมใชรูปแบบ รูปแบบมี
ความหมายก็เพราะเปนสิ่งที่ทรงหรือรักษาไวซ่ึงเนื้อหา

ในเรื่องประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกัน ตองมีท้ังรูปแบบและ
เนื้อหาสาระ สิ่งที่เราชอบพิจารณามองเห็นกันมาก ก็คือเรื่องรูป
แบบ ซ่ึงเรายอมรับวาสําคัญเหมือนกัน แตท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ
ทําอยางไรจะใหรูปแบบนี้ทรงไวซ่ึงเนื้อหาสาระดวย ใหเนื้อหามีอยู
ในรูปแบบ ไมใชมีแตรูปแบบหรือเปลือกรางที่วางเปลา หรือแมจะ
มี แตเปนเนื้อเนา เนื้อปลอม

จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองคิดกันใหหนักวา เมื่อจะพัฒนา
ประชาธิปไตย อยามองแครูปแบบ ตองเขาถึงเนื้อหาสาระใหได

การปกครองประชาธิปไตยนั้น มีเนื้อหาสาระของมัน และ
เนื้อหานั้นก็มีสวนประกอบหลายอยางหลายประการ
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แมวารปูแบบจะมคีวามสาํคญัเปนรองจากเนือ้หา แตกอ็ยา
มองขามความสําคัญของมัน เพราะถารูปแบบไมดีหรือไมเหมาะ ก็
จะใชการไมไดผล ไมสะดวก ไมคลอง หรือมีปญหาได จึงจะตอง
เลือกหาหรือจัดทําตลอดจนปรับแตงรูปแบบใหมีคุณภาพ และพอ
เหมาะพอดีท่ีจะใชการใหไดผลดีท่ีสุดตามวัตถุประสงคดวย

เมื่อมีนํ้าแลว ภาชนะที่ใสนํ้าก็ตองดีและเหมาะดวย ไมตอง
พูดถึงภาชนะที่ร่ัวหรือท่ีนํ้าซึมได หรือภาชนะที่ใหญไปหรือเล็กเกิน
ไป แกวผอมกนเล็กก็อาจจะลมหกแตกไดงาย แกวเตี้ยวงกวาง
มากก็ยกถือยาก คอยจะเอียง นํ้าจะหกอยูเรื่อย แกวปากเล็กเกินไป
หรือกวางบานเกินไป ก็จอปากดื่มไมสะดวก แกวปากเล็กกนลึก ก็
ลางทําความสะอาดยาก แกวใสนํ้ารอน อาจตองใชแกวเนื้อพิเศษ
และอาจจะตองทาํหถูอืดวย แกวใชในทีส่าธารณะ ใชช่ัวคราว กบัคน
มากๆ อาจตองใชแกวพลาสตกิ หรอืแกวกระดาษ จึงจะเหมาะกไ็ด

นอกจากมีเนื้อหาแลว จะตองเลือกหาหรือจัดปรับรูปแบบ
ใหบรรจุเนื้อหาไวไดดีและใชใหไดผล เหมาะกับตนเองและวัตถุ
ประสงคของตนดวย ไมใชเห็นเขามีอะไรดี ตัวชอบใจ ก็จะตาม
อยางเลียนแบบลอกระบบเขามาเรื่อยๆ โดยจับไมถูกเนื้อหาสาระ
และไมรูจักจัดปรับรูปแบบระบบใหเหมาะกับสภาพของตน

อยาวาแตจะเอาใจใสเรื่องเนื้อหาสาระ และจัดปรับรูปแบบ
ใหเหมาะกับเนื้อหาและการใชประโยชนเลย บางทีไปเอารูปแบบ
ของเขามาทั้งดุน เลียนแบบเขาแลว ยังเอารูปแบบนั้นมาใชอยาง
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ไมสุจริต ใชผิดๆ ใชไมเปน หรือใชไมตรงตามวัตถุประสงคของมัน
แกวเขาทําสําหรับใสนํ้ากิน กลับเอามาใชกินเหลา ใสนํ้าโคลนสาด
กัน หรือไดแคเอามาใสตูตั้งโชว หรือใชใสนํ้ากินนี่แหละ แตปลอย
ใหสกปรกแชท้ิงหมักหมม ถาเปนน้ําหวานหรือนํ้าคั้น   ผลไม กิน
แลวก็ทองรวงทองเสียไปเลย

เพียงแครูปแบบของเล็กนอยอยางแกวน้ํา ก็ยังมีเรื่องที่ตอง
คิดตองทํามากมาย เพื่อใหไดแกวน้ําที่ดี ถาจะใหไดรูปแบบที่ดีของ
ประชาธิปไตยจะตองพิจารณาและปฏิบัติดวยการใชสติปญญา
อยางรอบคอบเพียงไหน

ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย
ทีน้ี ในดานเนื้อหา ขอพูดถึงหลักการอยางหนึ่งของ

ประชาธปิไตย
แตกอนโนน เรามกีารปกครองชนดิทีว่า มบุีคคลผูหนึง่ซึ่งมี

อํานาจเต็ม อาจจะเปนพระมหากษัตริยท่ีเรียกวาพระราชา มี
อํานาจปกครองตัดสินลงโทษทุกอยาง ในสภาพอยางนั้นเรามอง
คลายๆ กับวาคนทั่วไปหรือประชาชนนี้ยังปกครองตัวเองไมได ก็
เลยตองมีบุคคลคนหนึ่งที่มีความเกงกลาสามารถมาชวยปกครอง
จัดการใหคนอยูกันไดสงบเรียบรอย

ตอมาเราเห็นวา คนทั้งหลายนาจะปกครองกันเองได โดย
เฉพาะในเมือ่คนเหลานัน้มสีตปิญญากนัดข้ึีน มคีวามรูความเขาใจ
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สามารถคิดไดดวยตนเอง สามารถพิจารณาเหตุผล รูจักแยกแยะ
วินิจฉัยไดวา อะไรถูกอะไรผิด และควบคุมกันใหเวนไดจากสิ่งที่ผิด
และทาํไดในสิง่ทีถ่กูตองชอบธรรม กจึ็งคดิวาควรจะปกครองกนัเอง

การที่ประชาชนปกครองกันเองนี้ ก็คือหลักการของ
ประชาธิปไตย

ในการที่ประชาชนจะปกครองกันเองนี้ ขอสําคัญอยางหนึ่ง
ก็คือ แตละคนควรจะเปนคนที่ปกครองตัวเองได ถาปกครองตัวเอง
ไมได ก็มาปกครองกันเองไมได

เพราะฉะนั้น ถาจะพูดใหไดความชัดเจน ก็ตองใหความ
หมายวา การปกครองแบบประชาธปิไตย คอืการปกครองของ
ประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได เมื่อแตละคนปกครองตัว
เองไดดีแลว ก็มาชวยกันปกครองรวมกัน ก็เปนการปกครองของ
ประชาชนที่ประชาชนปกครองกันเอง

ตรงนี้สําคัญ คือเราจะตองพัฒนาคนใหสามารถปกครอง
ตนเองได ถาเขาไมสามารถปกครองตนเองไดแลว การที่จะมารวม
กันปกครองประเทศชาติท่ีรวมกันอยู ก็เปนไปดวยดีไมได

จะยกตัวอยางขอหนึ่ง ท่ีถือวาเปนหลักของการปกครองตน
เอง ในการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ เรามีหลักการสําคัญ
อยางหนึ่งที่เรียกวา “เสรีภาพ” และเสรีภาพนั้น ก็มีความหมายของ
มันที่จะตองเขาใจใหถูกตองชัดเจน
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เสรีภาพ คืออะไร ความหมายเบื้องตนตามตัวอักษร ก็คือ
ความเปนอิสระ ไมมีอะไรมากีดกั้นจํากัด

ตามความหมายนี้ คนจํานวนมากจะมองวา เสรีภาพคือ
การทําไดตามใจตัว หรือวา เสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ คน
จํานวนมากเขาใจวาอยางนี้ ในเมืองไทยนั้นคิดวาคนไมนอยเลย
เขาใจอยางนี้ แตขอใหโยมญาติมิตรพิจารณาวาเปนความเขาใจท่ี
ถูกตองหรือเปลา

ถาเสรีภาพคือการทําไดอยางที่ใจตัวชอบ คนที่มีความเขา
ใจแคน้ี จะปกครองตนเองไดไหม

คนที่คิดวาเสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ ปกครองตัว
เองไมไดแน เพราะอะไร ก็จะเอาอยางใจตัวเอง

ถึงเวลาที่ควรจะเรียนหนังสือหรือทํางาน แตข้ีเกียจ อยาก
จะนอน ก็ไปนอนเสีย ก็พาชีวิตของตัวไปไมรอด

วางกฎจราจรกันไว แตจะทําตามใจ ไมเอาตามกฎ รถก็ติด
ขัดและเกิดอุบัติเหตุกันวุน คนที่เอาอะไรแนไมได จะพาสังคมให
พัฒนาไปดีไมได

อยางนี้ก็พอเห็นกันไดงายวา คนที่เขาใจเสรีภาพในความ
หมายอยางนี้ จะปกครองกันเองใหดีไมได ประชาธิปไตยไมสําเร็จ

ไมวาในประเทศไหนๆ แมแตประเทศที่วามีเสรีภาพมากที่
สุด ก็ยอมใหมีเสรีภาพแบบทําตามชอบใจไมได

หลักทั่วไปอยางหนึ่ง ก็คือ ใหเสรีภาพในทางสรางสรรคทํา
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สิ่งที่ดี และหามเสรีภาพในทางทําลายทําความชั่วเสียหาย เชน จะ
คนควาหาความรูไดเสรี แตจะกินเหลาเสรีไมได

เพราะฉะนั้น ก็จึงมีคําจํากัดความหรือการใหความหมาย
อีกอยางหนึ่งของเสรีภาพ ซ่ึงนิยมหรือชอบพูดกันมาก คือบอกวา
เสรีภาพ หมายถึง ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น หรือวา พูดได ทําได ภายใตเงื่อนไข ขอกําหนด หรือ
ความคุมครองของกฎหมาย พูดงายๆ วา เสรีภาพภายในขอบเขต

อยางนี้ก็ไมใชเปนความหมายของตัวเสรีภาพเอง เพียงแต
บอกใหรูวา เสรภีาพตองมขีอบเขตเทานัน้เอง ยงัไมไดบอกใหรูถงึตวั
เสรภีาพ

คนที่พูดอยางนี้ บางทีก็ยังเขาใจเสรีภาพในความหมายวา
เปนการทําไดตามชอบใจเหมือนกัน เพียงแตวาใหการทําไดตาม
ชอบใจนั้นอยูในขอบเขต

เมื่อมีขอบเขต ก็คือยังถูกจํากัด เมื่อยังถูกจํากัด ก็ยังไมเสรี
จริง เมื่อคิดกันอยูแคน้ัน ก็ยังไมเขาถึงความหมายของเสรีภาพ

เสรีภาพคืออะไร พิจารณาไดหลายขั้น เราลองมาดูเนื้อหา
สาระในทางธรรม

ธรรมะของพระพุทธเจา เปนธรรมะของคนเสรี หรือคนที่มี
เสรีภาพอยางแทจริง บุคคลที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแลว
ทานเรียกวาเปนเสรีชนหรือคนเสรีท่ีแทจริง ถายังไมบรรลุธรรมก็ยัง
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ไมเสรี แตจะเสรีไดเปนขั้นๆ ถาเอาอยางที่บอกเมื่อกี้มาจัดดวยก็คง
จะเปนทํานองที่จะวาตอไปนี้

เสรีภาพอยางต่ําที่สุด คือเสรีภาพของคนที่เขาใจวาทํา
อะไรๆ ไดตามชอบใจ

ตอมาสูงขึ้นอีกหนอย ก็คือคนที่บอกวาทําไดตามชอบใจ
แตตองมีขอบเขต แสดงวามีกรอบขึ้นมาหนอย

ตอจากนั้น ความหมายที่สูงขึ้นไป ซ่ึงมีสาระในทางธรรม
มากขึ้น จะเปนความหมายแบบที่มีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิด
ข้ึน กลาวคือ มองวาตัวเองนี้มีเสรีภาพ โดยสัมพันธกับเสรีภาพของ
ผูอื่น ซ่ึงก็ใกลกับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขต แตเปนการมอง
โดยมีปญญาเห็นเหตุผล และทําใหไมรูสึกวาความมีขอบเขตนั้น
เปนการบีบคั้นตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก ท่ีจะทําใหเสรีภาพใน
ความหมายที่ถูกตองนั้นดํารงอยูได

 เสรีภาพของตนเองสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น เสรีภาพ
ของเรามีอยูคูกับเสรีภาพของเขา เราจะตองไมใชเสรีภาพของตน
ในลักษณะที่เปนการลิดรอนหรือทําลายเสรีภาพของผูอื่น

เมื่อมีจิตสํานึกอยางนี้ ก็นําไปสูการที่จะไมลวงละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น โดยยอมรับสิทธิของผูอื่นดวย แตอันนี้ก็ยังเปนการมอง
อยางงายๆ ยังไมลึกซึ้ง

ความหมายอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ความมีเสรีภาพนั้น
หมายถงึความพรอมท่ีจะใหโอกาสแกผูอืน่ดวย อนันีส้าํคญั คนทีจ่ะ
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ปกครองตนเองได จะตองมีจิตสํานึกนี้ ความมีเสรีภาพนั้น หมาย
ถึงความเปนเสรีท่ีจะใหโอกาสแกคนอื่นดวย มิฉะนั้นเสรีภาพจะมี
ความหมายอยูท่ีฉนัเพยีงดานเดยีว ไมมเีสรภีาพแกผูอืน่

เสรภีาพของตน กับเสรีภาพแกผูอื่น จะตองมีเปนคูกัน เมือ่
มเีสรภีาพโดยมกีารยอมใหโอกาสแกผูอืน่ดวย กเ็กดิดลุยภาพขึน้

ถาพูดอีกสํานวนหนึ่ง เสรีภาพของตนที่มาเขาคูกับเสรีภาพ
ของผูอื่น โดยที่ตางก็มีเสรีภาพดวยกันเทากันนี้ จะทําใหเกิดความ
พอดีข้ึน เรียกวาเสรีภาพที่ถูกจํากัดโดยสมภาพ หรือความเสมอ
ภาคกัน ซ่ึงเปนความสมดุลหรือดุลยภาพอยางหนึ่ง และเปน
ลักษณะของทางสายกลาง (middle way) หรือวิถีแหงความพอดี
ฝร่ังบางคนเรียกวา จุดกลางสาย (midway point) ท่ี เสรีภาพถูก
จาํกัดดวยสมภาพ และวา ประชาธิปไตยอยูที่ตรงนี้*

คนที่จะเอาเสรีภาพแบบทําไดตามชอบใจเต็มท่ีน้ัน จะหา
เสรีภาพที่เขาตองการไมพบเลย ไมวาในที่ไหนๆ หรือถาเขาจะลอง
ก็ไปไมรอด ถาไมใชตัวเขาพับก็สังคมพัง กลายเปนอนาธิปไตยไป

แมแตในสงัคมทีว่าชอบเสรภีาพทีส่ดุ ภมูใิจตวัวามเีสรภีาพ
มากที่สุด พอมีเสรีภาพขึ้นมา ก็มีเครื่องจํากัดขอบเขตของเสรีภาพ
ตามขึ้นมาดวยทันที โดยเปนกติกาสังคมเชนกฎหมายบาง โดย
                                                                                                    

* คํากลาวของ Louis Wasserman อางใน Webster’s Third New International
Dictionary, 1986 (คําวา “democracy”)
อนึ่ง สมภาพ หรือความเสมอภาคนี้ ถาจะใหไดความหมายที่มีนัยอันเปนสาระแทจริง ควร

ใชคําวา สมานภาพ (ดูอธิบายขางหนา)
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ปฏิกิริยาจากคนดวยกันเปนกรอบทางวัฒนธรรมบาง
อยางในอเมริกานี้ วามีเสรีภาพมาก ก็มีกฎหมายจํากัด

ขอบเขตมาก แลวก็มีวิธีแสดงปฏิกิริยาระหวางคนดวยกันไวคอย
ยับยั้ง จะบอกวานี่บานของฉัน ฉันจะตอเติมตรงนั้นตรงนี้ จะตอ
ทอนํ้า จะเดินสายไฟใหม สนามหนาบานฉันยังไมมีเวลาตัด จะ
ปลอยรกบาง ก็เรื่องของฉัน พูดอยางนั้นได แตกฎหมายไมยอม จะ
ตองถูกดําเนินการ จะทําอะไรปลอยปละละเลย ไปกระทบกระทั่ง
ทําใหคนอื่นเดือดรอน แมโดยไมตั้งใจ เขาก็จะ “ซู” เอา (sue คือ
ฟองเรียกคาเสียหาย) จะทําอะไรๆ กลายเปนตองระวังตัวมาก ถา
ปรับใจไมได พัฒนาจิตใจขึ้นมาไมทัน ก็อยูไมเปนสุข

อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในความหมายที่พูดอยูน้ีจะมี
เนื้อหาสาระมากขึ้น แตก็ยังถือวามีความหมายไมสมบูรณอยูน่ัน
แหละ จึงมาวากันเปนขั้นๆ ลึกลงไปอีก

มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล
มองตอไป เสรีภาพ มีความหมายที่แยกเปน ๒ ดาน คือ

เสรีภาพที่จะเอา อยางหนึ่ง กับเสรีภาพที่จะให อยางหนึ่ง ท้ังการ
ไดและการใหเปนความหมายของเสรีภาพ

โดยมากคนจะมองในแงท่ีจะเอาจะได ไมมองเสรีภาพใน
การให คนเรามีเสรีภาพในการใหดวย อยามองเสรีภาพในแงท่ีจะ
เอาจะไดอยางเดียว
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เสรีภาพที่เปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพในการได กับเสรีภาพใน
การใหน้ีเปนอยางไร มองในแงไดกอน เพราะคนเราชอบที่จะได แง
ท่ีจะตองให เอาไวทีหลัง

ท่ีไดน้ันเปนอยางไร การมีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาส
จะเขาถึงผลประโยชนท่ีตนจะพึงไดจากระบบการปกครองแบบนี้

ในการอยูรวมกันของมนุษยน้ี มีประโยชนอะไรที่เราจะพึง
ได เมื่อเราอยูในสังคมนี้ เราก็ควรเขาถึงประโยชนน้ันดวยโดยเสมอ
กันกับผูอื่น ไมใชถูกกดไวบีบไวหรือถูกปดกั้นไมใหไดรับผล
ประโยชนน้ัน ถาบางคนหรอืคนกลุมหนึง่พวกหนึง่เทานัน้ในสงัคมนี้
เขาถงึประโยชนน้ันได แตคนอื่นเขาถึงไมได อยางนี้ก็เรียกวาคนทั่ว
ไปไมมีเสรีภาพ

การที่มี เสรีภาพก็คือ  แตละคนมีโอกาสที่จะเขาถึง
ประโยชนท่ีเกิดขึ้นในสังคมนั้นรวมกัน โอกาสอยางนี้ เรียกวา
โอกาสที่จะเสวยผล ซ่ึงเปนเรื่องของการได

ทีน้ีในแงท่ีจะให ก็ตองมีเสรีภาพดวย การมีและไดใช
โอกาสในการที่จะใหน้ีเปนเรื่องสําคัญมาก เปนเนื้อหาสาระของ
ประชาธิปไตยในสวนของเหตุ

เสรีภาพในการไดน้ัน เปนสวนผล กอนจะไดผลเราตองทํา
เหตุ ถาไมมีเสรีภาพในการให เสรีภาพในการไดก็จะเปนไปไดยาก

เสรีภาพในการใหท่ีเปนดานเหตุน้ีเปนอยางไร หมายความ
วา การปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ เปนการปกครองที่พยายาม
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เปดโอกาสใหศักยภาพของมนุษยแตละคนออกไปเปนสวนรวมที่
เปนประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด

การที่เรามีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาสแลวก็สามารถนํา
เอาศักยภาพของเราไปทําประโยชนใหแกสังคมของเรา ไปเปน
สวนรวมที่เปนประโยชน

แตละคนนี้มีความสามารถ แตละคนนี้มีสติปญญา แตถา
เขาไมมีเสรีภาพ ไมสามารถพูด ไมสามารถแสดงออก ไมสามารถ
ใหความคิดเห็น เขาก็ไมสามารถเอาสติปญญาของตนไปชวย
สังคมได สังคมก็ไมไดประโยชนจากศักยภาพที่บุคคลนั้นๆ มีอยู

การปกครองที่ไมเปนประชาธิปไตย ไมมีเสรีภาพ จะมี
ลักษณะปดกั้นสติปญญาของมนุษย หรืออยางนอยก็ไมใหโอกาส
ไมรูจักใชศักยภาพของมนุษย ทําใหความสามารถที่คนแตละคนมี
อยู ไมเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร

พอมเีสรภีาพแลว ความสามารถและสตปิญญาของแตละ
คนนั้น ก็มีโอกาสที่จะออกไปรวมกันเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคม

การปกครองแบบประชาธิปไตยมีสาระสําคัญอยูตรงน้ี มัน
เปนสวนเหตุเลยทีเดียว ถาไมมีสาระนี้แลว มัวแตจะไปชื่นชมกับ
สวนผลที่จะได ก็จะไมมั่นคงยั่งยืน

ฉะนั้น ตองมองเสรีภาพในสวนเหตุน้ีใหหนัก คือมองวา ทํา
อยางไรจะใหศักยภาพที่มีอยูของคนแตละคน ออกไปเอื้ออํานวย
ประโยชนแกสังคมไดเต็มท่ี อันนี้เปนเสรีภาพในลักษณะของการให
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เสรีภาพสวนนี้แหละที่คนมักจะมองขาม การปกครอง
ประชาธิปไตยมีเนื้อหาสาระสําคัญอยูท่ีเสรีภาพสวนนี้ กลาวคือ
สังคมที่พัฒนาดีแลวในประชาธิปไตย จะพยายามเปดชองทางที่
จะมาเอาศักยภาพของคนแตละคนออกไปใชทําประโยชนแกสังคม
ใหเต็มท่ี ใครมีเทาไร ก็ทําประโยชนใหแกสังคมไดเทานั้น ถาได
อยางนี้เมื่อไร สังคมประชาธิปไตยก็จะพัฒนา จะกาวหนา

เวลาพูดถึงเสรีภาพ เรามักจะมองกันแคความหมายที่หนึ่ง
คือเรื่องรูปแบบการแสดงออกที่เปนการทําไดตามชอบใจ

ถามิฉะนั้น ก็อยางที่สอง คือมองในแงจะไดหรือเอาผลเทา
น้ันเอง ไมไดนึกถึงการที่จะใหหรือทําเหตุข้ึนมา

แมแตความมีสวนรวม หรือการเขาไปมีสวนรวม (partici-
pation) ซ่ึงเปนพฤตกิรรมสาํคญัอยางหนึง่ในสงัคมประชาธปิไตย
บางคนก็มองแตในแงท่ีจะไดจะเอา คือมองวาฉันจะตองมีสวนรวม
ท่ีจะได หรือพูดใหสั้นวา ฉันจะตองมีสวนไดดวย มีอะไรเกิดขึ้นก็
บอกวา ฉันจะตองไดดวยนะ

ถามองอยางนี้เรื่อย ประชาธิปไตยไปไมรอด
ท่ีจริงนั้น ความมีสวนรวม เขาเนนที่การเขาไปรวมสราง

สรรค เอาสวนที่ตนมี คือเอาศักยภาพของตนนั้นเอง เขาไปชวยเขา
ไปเสริมเขาไปรวมมือกับผูอื่น ในการสรางสรรคทําสิ่งดีงามและ
ประโยชนสุขใหเกิดขึ้น คือเนนที่การใหน่ันเอง
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การยอมใหโอกาสแกผูอื่น ท่ีพูดถึงในตอนกอน ก็เปน
ลักษณะหนึ่งของเสรีภาพในการใหน้ีดวย ซ่ึงจะตองมีดวยกันกับ
ความมีสวนรวมและการรวมมือ

ถามองความหมายของเสรีภาพมาถึงขั้นนี้ ก็เรียกไดวา
กาวหนาหรือพัฒนามาไดไมนอย ในการที่จะเปนประชาธิปไตย

เสรีภาพในการได เมื่อมีเสรีภาพในการใหเปนตนทุน ก็จะ
เกิดความสมดุล คือมีความพอดี ท่ีเปนลักษณะของทางสายกลาง
ทําใหมีประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ

สิทธิตองมากับหนาที่
คําสําคัญคําหนึ่ง ท่ีเปนคําสามัญในระบอบประชาธิปไตย

ซ่ึงมักพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวาเสรีภาพ ก็คือคําวา “สิทธิ”
สิทธิ ทานแปลวา อํานาจอันชอบธรรม* โดยทั่วไปหมายถึง

สิ่งที่บุคคลพึงมีพึงไดหรือควรจะทําไดตามท่ีเขาตองการ โดยที่เขา
มีอํานาจอันชอบธรรมที่จะอางหรือเรียกรองเอาได

การมีไดทําไดตามสิทธิน้ัน เปนลักษณะสําคัญที่แสดงถึง
ความมีเสรีภาพ และเสรีภาพที่สําคัญก็คือ การมีไดทําไดตามสิทธิ
น้ัน ดังนั้น คําวาสิทธิและคําวาเสรีภาพจึงมักพวงมาดวยกัน จน
บางทีเราก็พูดควบกันวา สิทธิเสรีภาพ และในบางกรณีคําทั้งสองนี้
ก็ถูกใชปนกัน หรือสับสนกัน หรือไมก็ใชแทนกันไดไปเลย อยางคน
                                                                                                    
* พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
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อเมริกันทุกวันนี้ ท่ีใชคําวา civil rights กับ civil liberties ปนๆ
หรือแทนๆ กันไป โดยมีแงความหมายเฉียดๆ กัน

ดวยเหตท่ีุ สทิธเิปนตวัชีบ้งถงึการมเีสรภีาพ จะดวูาประชาชนมี
เสรีภาพหรือไมแคไหน ก็มักดูกันที่การปฏิบัติในเร่ืองสิทธิน้ีแหละ
ดังนั้น สิทธิจึงเปนสิ่งสําคัญมากในระบอบประชาธิปไตย ถือกัน
เปนเคร่ืองหมายหรือตราประทับของสังคมประชาธิปไตย จึงเปน
เรื่องที่ไดรับการเอาใจใสมาก ตองมีการบัญญัติกฎหมายตางๆ ข้ึน
มายืนยันเปนหลักประกันสิทธิของประชาชน เริ่มตั้งแตกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญลงไปทีเดียว

(ในกรณีอยางนี้ คําวาสิทธิ กับคําวาเสรีภาพ ก็ถูกใชปนๆ
กันอีก บางที ตรงนี้ กฎหมายประเทศนีใ้ชวาสทิธ ิ แตกฎหมาย
ประเทศโนนใชวาเสรภีาพ ตรงน้ัน ประเทศนี้ใชวาเสรีภาพ ประเทศ
โนนใชวาสิทธิ)

โดยเฉพาะจะตองรับประกันใหมีสิทธิ/เสรีภาพ พื้นฐานของ
พลเมือง เชน สิทธิ/เสรีภาพในการพูดจาแสดงออก การเสนอขาว
สารขอมลูและความคดิเหน็ของหนงัสอืพมิพ การนบัถอืศาสนา การ
ชุมนุม ตลอดจนสทิธใินการครอบครองทรพัยสนิ การไดรับโอกาสใน
การศึกษา การทํางาน การเดินทาง การดํารงชีวิต การใชสิ่ง
สาธารณูปโภค และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย

อยางไรก็ตาม บางทีเราก็มัววุนวายกับเรื่องสิทธิและการที่
จะมีเสรีภาพกันมากมาย จนชักจะหลงเพลิดเพลินและลืมไปวา
นอกจากเราจะตองไดตองมีสิทธิและเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ รัฐ
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จะตองรับประกันใหเราไดเรามีอยางนั้นอยางนี้แลว ตัวเราเองจะ
ตองทําอะไร เราจะตองใหอะไรแกรัฐ แกสวนรวม แกสังคม หรือแก
ประเทศชาติบาง และนี่ก็คือเรื่องของ “หนาที่”

สิทธิ น้ันคูกันกับ หนาที่ พลเมืองของประเทศประชาธิปไตย
น้ัน เมื่อมีสิทธิ ก็มีหนาที่ดวย เมื่อไดสิทธิ ก็ตองทําหนาที่ดวย

สิทธิเปนเรื่องของการที่จะไดท่ีจะเอา สวนหนาที่เปนเรื่อง
ของการที่จะใหท่ีจะสละออกไป

พลเมืองทุกคนมีหนาที่ท่ีจะทําการงานศึกษาเลาเรียนหรือ
ประกอบสัมมาชีพของตนๆ มีหนาที่ท่ีจะตองทําตอครอบครัว ตอ
ชุมชน ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน มีหนาที่ท่ีจะตองไปรวม
ประชุมพิจารณาดําเนินกิจการของสวนรวม ตองบํารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณสมบัติ ตองบํารุงรักษาธรรมชาติแวด
ลอม ตองรักษาระเบียบวินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ตองเสียภาษีอากร เปนตน

เมื่อประชาชนพลเมืองทําหนาที่ใหแกสังคมหรือรัฐตาม
สถานะของตนๆ สังคมหรือรัฐประชาธิปไตยที่ดี ก็มีสิ่งที่จะนํามา
สนองแกสิทธิของประชาชนพลเมือง

ถาประชาชนพลเมืองไมชวยกันทําเหตุ แลวสังคมหรือรัฐ
จะเอาผลอะไรมาสนองความตองการของประชาชนพลเมืองได

ดังนั้น ถาจะเรียกรองหรืออางสิทธิ ก็อยาลืมถาม หรือ
สํารวจตัวเองวาไดทําหนาที่ของตนอยูดวยดีหรือไม คือ ถาจะเรียก
รองสิทธิ ก็จะตองทําหนาที่ของตนใหดีดวย



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๒๖

มองในทางยอนกลับ ผูท่ีทําหนาที่ของตนถูกตองเปนอยาง
ดีน้ันแหละ จึงเปนผูท่ีสมควรจะเรียกรองหรืออางสิทธิ และสิทธิท่ี
อางหรือเรียกรองนั้น จะตองนําไปใชอยางถูกตองดวย

ผูท่ีรูจักหนาที่พรอมท้ังทําหนาที่ของตนอยูอยางถูกตองนั่น
แหละ คือผูท่ีจะนําสิทธิไปใชอยางถูกตอง

เพราะฉะนั้น สิทธิจะตองมากับหนาที่ และสิทธิเปนสมบัติ
มีคาอันนาภูมิใจสําหรับผูท่ีทําหนาที่

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรสรางจิตสํานึกในหนาที่
ถึงขั้นที่ยึดถือวา สิทธิท่ีจะไดทุกอยาง มีมาพรอมกับหนาที่ท่ีจะตอง
ทํา ถามตนเองวาการที่เราจะไดจะมีสิทธิน้ีน้ัน เราจะตองทําอะไร 
หรอืนึกถงึสิง่ทีต่นจะตองทาํตองให มากกวานกึถงึสิง่ทีต่นจะไดจะเอา

ในประเทศอเมริกานี้ มีวาทะหรือคําคมประโยคหนึ่งที่รูกัน
ท่ัวไป ซ่ึงเขากบัเรือ่งสทิธแิละหนาทีน้ี่ด ี ถอืวาเปนวาทะสาํคญัทีพ่งึรู
พงึจาํ ถงึกบัมกีารจดัเขาเปนสิง่หนึง่ทีค่นอเมรกินัทกุคน แมแตเดก็นกั
เรยีนชัน้ประถมจะตองรู คอืคาํกลาวของประธานาธบิด ีเคนเนด ีท่ีวา

อยาถามวาประเทศชาติจะทําอะไรใหทาน - (แต)
จงถามวา ทานจะทาํอะไรใหแกประเทศชาตขิองทาน*

                                                                                                    
* (‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your

country’.) คํากลาวของจอหน เอฟ. เคนเนดี ในพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี
อเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) เชน ใน The Dictionary of Cultural Literacy, 1991
และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991
เรือ่งสทิธคิูกับหนาทีน่ี ้ ถึงแมจะมใิชเปนสจัธรรม แตก็เปนบททดสอบการพฒันามนษุยทีส่าํคญั

อยางในอเมรกิา การเตอืนจติสาํนกึในเรือ่งหนาทีเ่หนอืสทิธ ิ หรอือยางนอยทาํหนาทีใ่หสมแกสทิธนิี้
ในบางยคุก็มกีารเนนยํ้ามาก ขอใหดคูาํปราศรยัเรือ่ง “Americanism” ของประธานาธิบดี
Theodore Roosevelt เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ ที่ยกมาเพื่อประกอบความรู ทายเร่ืองนี้ (หนา ๙๘)
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น่ีก็คือการเตือนใหมีจิตสํานึกในการที่จะทําหนาที่ มิใชมัว
แตคิดจะเรียกรองสิทธิ

เมื่อสิทธิมาคูกับหนาที่ ก็เปนความสมดุลอยางหนึ่ง
ระหวางการไดกับการให หรือระหวางการรับเอากับการสละออก
เมื่อเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพนี้แลว ก็เขาสูทางสายกลางที่จะ
นําไปสูประชาธิปไตยที่ดี

เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ
อน่ึง คําวาหนาที่น้ัน มักจะพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวา

“ความรับผิดชอบ” จนบางทีเราพูดควบไปดวยกันวา หนาที่และ
ความรับผิดชอบ หรือหนาที่รับผิดชอบ คือนอกจากทําหนาที่แลว
ก็จะตองมีความรับผิดชอบดวย

คําวาสิทธิมาดวยกันกับเสรีภาพ คําวาหนาที่มาดวยกันกับ
ความรับผิดชอบ สิทธิคูกับหนาที่ ฉันใด เสรีภาพก็คูกับความรับผิด
ชอบ ฉันนั้น และเมื่อเราพูดสองคําแรกควบกันวา สิทธิเสรีภาพ เรา
กพ็ดูสองคาํหลงัควบกนัวา หนาทีร่บัผดิชอบ

เพราะฉะนัน้ สทิธิ ตองมากับ หนาที่ ฉันใด เสรีภาพ ก็ตอง
มากับความรับผิดชอบ ฉันนั้น

เมื่อเสรีภาพมาคูกับความรับผิดชอบ ก็หมายความวา เรา
จะตองใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบตอ
การใชเสรีภาพนั้นดวย
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ความรับผิดชอบในการใชเสรีภาพนั้น อาจจะแบงอยาง
คราวๆ ไดเปน ๒ ชวงตอน คือ รับผิดชอบตอการที่ไดทําหรือสิ่งได
แสดงออกไปแลว กับรับผิดชอบกอนจะทํา กอนจะแสดงออก หรือ
แสดงออกอยางมีความรับผิดชอบอยูในตัว

อยางแรก เปนความรับผิดชอบตามหลังการกระทํา คือเมื่อ
ไดใชเสรีภาพของตนออกไปแลว จะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ก็รับผิด
ชอบตอผลน้ัน ถาเปนผลราย หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็กลารับ
ผิด ไมปดความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบอยางนี้ แมจะดีกวาไมยอมรับผิดชอบเสีย
เลย แตก็ยังไมดีจริง เพราะเปนการรับผิดชอบในขั้นผล และผล
ของความรับผิดชอบก็จํากัดอยูท่ีตนเอง ซ่ึงอาจจะสายไปเสียแลว
สําหรับความหมายที่จะมีตอสวนรวมหรือสังคม แมจะเปนความ
รับผดิชอบทีแ่สดงถงึระดบัของจติใจทีม่คีณุธรรม แตกย็งัไมใชความ
รับผิดชอบในระดับของความมีสติและการใชปญญาอยางแทจริง

เพราะฉะนั้นจึงจัดแบงออกไดวา พวกที่หนึ่ง คนที่เลวรายที่
สุด ไดแกคนพวกที่ไมยอมรับผิดชอบอะไรเลย สิ่งที่ตนจะตองทําก็
ไมรับผิดชอบที่จะทํา และแมตนจะไดใชเสรีภาพอยางผิดหรือ
พลาด และทําใหผลเสียหายเกิดขึ้น ก็ปดความรับผิดชอบ ไมยอม
รับผลท่ีจะตกถึงตน พวกที่สอง คนที่ดีกวานั้น ไดแกคนพวกที่ยอม
รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชเสรีภาพของตน

สวนคนที่มีความรับผิดชอบอยางแทจริง ซ่ึงเปนที่พึง
ปรารถนาในระบอบประชาธิปไตย ก็คือคนที่รับผิดชอบตั้งแตเริ่ม
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ตน กอนที่จะใชเสรีภาพในการกระทําหรือแสดงอะไรออกไป เรียก
วา เปนคนที่ใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ เขาใชเสรีภาพดวย
ความรูตระหนักวาการแสดงออกหรือการกระทําของเขาจะกอให
เกิดผลดีผลเสียอยางไร และพยายามใหการแสดงออกหรือการ
กระทํานั้นเปนไปอยางถูกตองกอผลดีท่ีสุด

ดังนั้น นอกจากความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของเขา
เอง ท่ีจะตองทําใหดีใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณท่ีสุดแลว การ
แสดงออกหรือการกระทําใดๆ ก็ตามที่ปรากฏออกมาจากตัวบุคคล
น้ัน ยอมเกิดจากการที่ไดใชปญญาใครครวญพิจารณาขอมูล ขอ
เทจ็จริง เหตผุล ความถกูตองชอบธรรม ผลดผีลเสยีตางๆ ดวยความ
มุงหมายตอความจรงิความดงีาม และประโยชนสขุเปนอยางดีแลว
วาความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทําของ
ตนจะไมกอผลเสียหาย และจะเกิดผลสรางสรรคอยางดีท่ีสุด

ขอยกตัวอยาง เชน เมื่อมีการใหแสดงความคิดเห็นกัน
เกีย่วกบักจิการบานเมอืง ในฐานะทีเ่ราเปนคนหนึง่ในหมูประชาชน
ซ่ึงมีเสรีภาพที่จะพูดจาแสดงออกใหความคิดเห็น ไมควรคิดเพียง
วาจะไดใชเสรีภาพในการแสดงออกไปๆ เทานั้น

แตควรมีจิตสํานึกระลึกวา เรื่องที่เขาเอามาใหเราพูดจา
วิจารณแสดงความเห็นกันนั้น เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความเจริญ
ความเสื่อมของสังคม หรืออาจจะถึงกับเกี่ยวกับความเปนความ
ตายของประเทศชาติ เราจะตองใหความคิดเห็นที่ประกอบดวย
ความมีสติรอบคอบ และใชปญญาอยางดีท่ีสุด อยาใหกลายเปน
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การเอาความเปนความตายของประเทศชาติมาเปนของเลนสนุก 
หรือเปนเพียงเครื่องสนองความฮึกเหิม หรืออยางที่เรียกวา เฮฮา
กันมันๆ ไป

บางครั้ง เรื่องที่นักการเมืองหรือสื่อมวลชนเปนตนเอามา
ถามพวกเราชาวบานนั้น ก็เปนเรื่องใหญมาก ซ่ึงตามปกติ กวาจะ
วินิจฉัยหรือตัดสินใจได เขาจะตองใหคณะผูเชี่ยวชาญ หรือคณะ
ทํางานหลายๆ คนไปสืบคน ประมวลขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล
และขอพิจารณาทางวิชาการกันกอนนานเปนเดือนเปนป

การที่เขามาถามความคิดเห็นของเรานั้น เราอาจจะใหแง
มุมความรูความคิดเห็นที่ชวยเสริมหรือประกอบเปนประโยชนได
บาง แตเราอยาประมาท อยาพูดพลอยๆ เราจะตองพูดจาวิจารณ
ใหความคิดเห็นดวยความสํานึกตระหนักในความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพราะนี่อาจจะเปนความเปนความตายของประเทศชาติ หรือ
ของสังคมของเราทีเดียว

การมีความรับผิดชอบนั้น นอกจากทําใหการกระทําและ
การแสดงออกตางๆ เปนไปอยางดีและมีผลดีแลว ยังใหผลดีทาง
จิตใจหรือความรูสึกภายใน และทําใหมีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน
รวมสังคมดวย

น่ันคือ คนที่มีความรับผิดชอบนั้น จะไมรูสึกวาเสรีภาพที่
อยูในขอบเขตอันสมควรตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ เปน
ความบีบคั้นจํากัดอึดอัดคับของใจ เขาจะอยูอยางสบายใจและพอ
ใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลาย และการใชเสรีภาพของเขา
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ก็จะไมเปนไปอยางกาวกายรุกรานรบกวนเพื่อนบานหรือคนอื่นๆ 
ทําใหอยูกันโดยสงบเรียบรอย

ในทางตรงขาม ถาเราไมพัฒนาจิตสํานึกในความรับผิด
ชอบ แมแตจะไปอยูในประเทศที่ถือกันวามีเสรีภาพมากที่สุดอยาง
อเมริกานี้ ก็จะรูสึกวาเราถูกจํากัดเสรีภาพมากเหลือเกิน จะทํา
อะไรแมแตกับของที่เปนสมบัติของตัวเองก็ทําไมคอยจะได มี
กฎหมายหามและบังคับเต็มไปหมด

ถาวาเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ บางคนอาจรูสกึวา
ประเทศแบบอเมรกิานี ้ คนมเีสรภีาพ ถาไมนอยที่สุด ก็ตองวานอย
อยางยิ่ง นอกจากนั้น จะทําอะไรๆ ท่ีเราชอบใจ ก็ตองคอยระแวง
ระวัง เดี๋ยวเพื่อนบานจะรองเรียน หรือคนอื่นเขาจะ “ซู” ฟองเรียก
คาเสียหายเอา รูสึกวุนวายอึดอัดใจไปหมด

เพราะฉะนั้น ยิ่งอยากไดอยากมีเสรีภาพเทาไร ก็ยิ่งตอง
พัฒนาความรูสึกรับผิดชอบตามขึ้นไปเทานั้น

ถาการใชเสรีภาพเปนไปอยางมีความรับผิดชอบเปนตัว  
สมดุลแลว ก็จะมีความพอดีท่ีเปนทางสายกลาง ซ่ึงจะทําใหบรรลุ
จุดหมายของความเปนประชาธิปไตยที่ดีได

มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ
ทีน้ีตอไป ยังมีเสรีภาพอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงเปนเสรีภาพใน

ความหมายขั้นรากฐาน คือ การที่คนเราจะมีเสรีภาพแทจริงภาย
นอกได เราจะตองมีเสรีภาพภายในดวย คือ จิตใจจะตองเสรี
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เสรี ก็คือ เปนอิสระจากการครอบงําของอํานาจที่จะมาชัก
จูงใหผิดไปจากธรรม อํานาจที่จะมาครอบงําจิตใจใหหันเหเขวออก
ไปจากธรรม ก็คือกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
หรือตัณหา มานะ ทิฐิ เมื่อกิเลสพวกนี้เขามาครอบงําจิตใจแลวก็
ทําใหเราไมอยูในธรรม ทําใหเราเขวออกจากธรรม

พอจิตใจเขวออกจากธรรมไปแลว การแสดงออกภายนอก
ก็เขวหมด คือจะทําการเพื่อประโยชนสวนตัวดวยความโลภบาง
ทําการดวยความเกลียดชัง เคียดแคนมุงจะทําลายเขาโดยโทสะ
บาง ทําการดวยความลุมหลงมัวเมาโดยโมหะบาง

พอเสรีภาพถูกเจากิเลสเหลานี้ครอบงํา มันก็กลายเปนการ
ทําตามใจชอบ อยางที่วาเมื่อกี้ แลวความถูกตองชอบธรรมจะไม
เกิดขึ้น แตจะกลายเปนการทําลายความชอบธรรม

เสรีภาพกอผลราย กลายเปนเครื่องมือท่ีจะทําลาย แม
กระทั่งทําลายเสรีภาพของผูอื่น เพราะที่แทจริงนั้น ในใจของเขาไม
มีเสรีภาพ ใจของเขาเปนทาสของกิเลส กอนที่จะแสดงออกพูด
ออกมาวา ฉันจะทําตามเสรีภาพของฉันนี่ เขาไมรูตัววาที่จริงในใจ
ของเขาเปนทาสถูกกิเลสครอบงําบัญชาแลว

ในกรณีท่ีเปนอยางนี้ ถาเขาไปมีสวนรวมที่จะให ก็กลาย
เปนเอาโลภะ โทสะ โมหะเขาไปรวมกันหรือใหแกกัน แทนที่จะเปน
การสรางสรรค ก็เลยกลายเปนการชวยกันทําลาย

เพราะฉะนั้น ขอสําคัญที่สุด ในใจจะตองมีเสรีภาพ คือเสรี
ภาพจากกิเลส ไมตกอยูใตอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ หรือ
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ตัณหา มานะ ทิฐิ
ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาเพื่อตัว ตองการผล

ประโยชนและสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตน ไมยอมเสียสละเพื่อใคร
(ใฝเสพ ใฝบริโภค)

มานะ คือ ความอยากใหตัวยิ่งใหญ ตองการอํานาจ ความ
เดนดัง ความสําคัญ หรือการครอบงําเหนือผูอื่น ไมยอมใคร (ใฝ
อํานาจ ใฝอิทธิพล)

ทิฐิ คือ ความยึดถือเอาแตความเห็นของตัว ตองการใหเขา
รับเอาความเห็นของตน ยึดติดถือร้ันในความเชื่อ ลัทธิ อุดมการณ
ของตน จนสําคัญเหนือกวาความจริง ไมยอมรับฟงใคร (คลั่งลัทธิ
นิยม อุดมการณคับแคบ)

กิเลสจําพวกเห็นแกตัว เอาตัวตนเปนศูนยกลาง ๓ อยางนี้
มักเขาครอบงําจิตใจ เปนตัวบงการอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของ
มนุษยปุถุชนทั่วไป ถาขาดสติเมื่อไร ก็จะอยูใตอํานาจครอบงําของ
มัน ทําใหพฤติกรรมเสรีภาพเสียศูนย เลยดุลไป กลายเปนโทษ กอ
ผลราย ทําลายประชาธิปไตย

เสรีภาพจะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดประชาธิปไตยไดแทจริง คน
จะตองใชปญญาดวยความเที่ยงธรรม ดวยความสุจริตใจจริงๆ แต
ความสุจริตใจหรือความจริงใจในการใชปญญานั้นจะเกิดขึ้นไมได 
ถาใจถูกครอบงําดวยกิเลส
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ถาคนมีโลภะ โทสะ โมหะ ใชปญญาคิดการ มันก็คิดเอา
ประโยชนใหแกตนบาง คิดทําลายเขาบาง คิดดวยความลุมหลงมวั
เมาบาง แลวผลดจีะเกดิขึน้แกสงัคมไดอยางไร มันเปนไปไมได
เพราะฉะนั้น จะตองมีเสรีภาพภายในดวย

เสรีภาพระดับน้ีไมคอยมีคนคิดถึง มีแตบอกวา ฉันคิดวา
อยางนี้ ฉันจะตองทําใหได น่ีเปนเสรีภาพ แตไมไดถามตัวเองวาใจ
ของตัวเองมีเสรีภาพแลวหรือยัง อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด

เพราะฉะนั้น กอนจะมีเสรีภาพภายนอกไดอยางแทจริงนั้น
จะตองมีเสรีภาพในจิตใจเปนฐาน อันนี้เปนขั้นสุดทาย

ดวยเหตุน้ีในทางธรรมจึงถือวา คนที่จะเปนเสรีอยางแท
จริง ก็คือคนที่บรรลุธรรมอยางสูงสุด ก็คือพระอรหันต ซ่ึงไมมี
ความเห็นแกตัว ไมทําอะไรเพื่อไดเพื่อเอาใหแกตัวเองเลย อยาง
นอยก็ไมทําการแสดงออกเพื่อหาผลประโยชนแกตน ไมไดทําอะไร
ดวยความเคียดแคนชิงชังมุงเพื่อทําลายใคร ไมไดทําอะไรดวย
ความลุมหลงมัวเมา เพราะฉะนั้น การแสดงออกของทานจึงเปน
เสรีภาพที่แทจริง เพราะเสรีท้ังใน เสรีท้ังนอก สอดคลองกัน เปน
เสรีภาพตลอดสายครบถวนเต็มความหมาย

อันนี้แหละเปนความหมายของเสรีภาพ ซ่ึงมีหลายชั้น
เปนอันวา เราจะมองความหมายของเสรีภาพแคทําไดตาม

ชอบใจเทานั้นไมได การมองอยางนั้นเรียกวาเปนขั้นที่มีสติปญญา
นอยที่สุด คือไมไดเรื่องเลย ตองมองกันใหหลายๆ ช้ัน จนกระทั่งถึง
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เสรีภาพของจิตใจ อยางที่วาพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว
จึงจะไดเสรีภาพที่แทจริง

ทีน้ีเสรีภาพในขั้นเต็มความหมายถึงภายในจิตใจนี้ ท่ีมันมี
ความสําคัญมาก ก็เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการใชปญญาที่วา พอ
เราพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ
เขามาครอบงําแลว ปญญาของเราก็จะบริสุทธิ์ ผองใส สามารถใช
วินิจฉัย คิดการ และวางแผนเปนตนอยางเที่ยงธรรม

คนในสังคมประชาธิปไตยที่จะปกครองตนเองได และปก
ครองกันเองไดน้ัน จะตองใชปญญาใหมาก จะตองใชความคิด
พจิารณาเหตผุล สิง่ทีจ่ะทาํหรอืแสดงออกมาจะตองเกดิจากปญญา
เปนไปดวยความรูเขาใจ เชนรูเขาใจขอมลูของเรือ่งราวอยางชัดเจน
รูเขาใจในเหตุและสามารถหยั่งถึงผลในเรื่องนั้นๆ รูเขาใจเหตุปจจัย
วาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไรสืบสาวใหไดตน
ตออยางถูกตอง ซ่ึงจะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง

การใชปญญาอยางจริงจังนี้ เปนสิ่งที่จะตองย้ําใหมาก
เพราะการใชหรือการแสดงออกของปญญาที่บริสุทธิ์บริบูรณน่ี
แหละ คือการใชเสรีภาพอยางสูงสุด และเสรีภาพที่แทจริงจะมีไดก็
ตอเมื่อมีการใชปญญา คือการแสดงออกของเสรีภาพนั้นจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของปญญา ซ่ึงหมายถึงความรูความเขาใจใน
ตัวความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนสุขที่แทจริง

ไมใชรูเห็นแตผลประโยชนของตน หรือรูเห็นหนทางที่จะ
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กีดกันคนอื่น หรือไมรูไมคิดไมเขาใจอะไรเลย
เมื่อประชาชนจะปกครองตนเอง ประชาชนนั้นแตละคนมี

เสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจ เขาจะตองรับผิดชอบตอผลการเลือก
ตัดสินใจของตน เขาจะตองไมเลือกตัดสินอะไร เพียงเพราะถูกใจ
ไมถูกใจ หรือชอบใจไมชอบใจ หรือโดยปราศจากความรูไรความ
คิด แตตองพิจารณาวาสิ่งที่จะเลือกหรือตัดสินนั้นถูกตองหรือไม
ชอบธรรมหรือไม เปนไปเพื่อความดีงามความเจริญงอกงามและ
ประโยชนสุขรวมกันหรือไม ซ่ึงก็คือตองมีปญญาและใชปญญา
และปญญานั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีการพัฒนา

เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเรื่องการ
ศึกษาเปนอยางยิ่ง เพื่อย้ําความสําคัญในเรื่องนี้ อาจจะตองใชคํา
วา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง

รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชน
แตละคนมาบอกแจงการเลือกหรือตัดสินใจของตนดวยการออก
เสียง หรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวามาโหวตกัน แลวประชา-
ธิปไตยก็ถือเอาตามเสียงขางมากของคนที่มาลงคะแนนนั้น

รูปแบบนี้จะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิด
ประชาธปิไตยทีด่ ี กต็อเมือ่มนัมเีนือ้หาสาระอยูขางใน คอืการทีค่นผู
ออกเสียงนั้นมีสติปญญาและเลือกตัดสินใจดวยการใชสติปญญา
อยางแทจริง ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ

คนโงรอยคนพันคนมาประชุมกัน โหวตวาโลกนี้แบน ท้ังที่
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ไดคะแนนเปนเอกฉันท ยิ่งกวาเสียงขางมาก โลกก็หาไดแบนไป
ตามนั้นไม

วิศวกรคนเดียวใชความรูคํานวณอยางถูกตองวาเสา
คอนกรีตตนเทานี้ ใชเหล็กขนาดเทานี้ จะทานน้ําหนักอาคารใหญ
เทาที่ตองการไมได แตคนหมูน้ันตองเอาใหได ผลคืออาคารถลม
ทะลาย

ฝูงลิงจะขามแมนํ้า มีความเห็นรวมกันวา กระสอบนุนเบา
ด ีใหเอามามดัตดิตวัจะไดลอยน้าํขามไป เลยพากนัตายทัง้หมด

เขาทํานองที่ปราชญฝร่ังคนหนึ่งพูดไววา อวิชชามหาชน
คือหนทางมหาวินาศ

ครูคนหนึ่งอยากจะพักใหสบาย ไมอยากสอน พอเขาหอง
เรียนก็บอกนักเรียนวา เรามาใชวิธีประชาธิปไตย มาโหวตกันนะวา
จะเรียนดีหรือเลนดี นักเรียนเฮยกมือพรึ่บใหเลน ช่ัวโมงไหนอยาก
ไปพัก ครูก็ใชวิธีน้ี ไดผลทุกที ครูก็สบาย นักเรียนก็สนุก แตผลการ
เรียนตกต่ํามาก

กรรมการวัดหนึ่งจะจัดงานวัด ประชุมกันพิจารณาเรื่องหา
มหรสพ เกิดมีขอเสนอใหเลือกวาจะมีหมอลําหรือระบํากึ่งโป ตก
ลงกันไมได เลยบอกวาใหชาวบานมาออกเสียงกันดู พอไดยินวา
เปนเรื่องจะมีมหรสพ พวกผูใหญก็ไมสนใจไมมาออกเสียง มีแต
หนุมๆ มากันมาก พอขอคะแนนเสียง ระบํากึ่งโปก็ชนะดวย
คะแนนทวมทน เรื่องถึงสมภารตองแกปญหาดวยความลําบากใจ
มาก  (ลองเทียบกับไปเลือกตั้งดวยเห็นแกอามิสสินจาง!)
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ในอดีต ณ นครสีพีของพระเจาสญชัย พระราชโอรสพระ
นามวาเวสสันดรมีชางเผือกชื่อวาปจจัยนาค ซ่ึงมีกิตติศัพทเลื่อง
ลือวาเปนชางมงคล ขับข่ีไปไหนก็ทําใหฝนตกชุมฉ่ําอุดมสมบูรณ

พระราชาแหงแควนกลิงคะ ซ่ึงเปนประเทศมหาอํานาจ
ทรงสงราชทูตมาขอพระราชทานชางปจจัยนาคนั้น โดยอางวา
แผนดินของพระองคเกิดฝนแลง จะขอชางนั้นไปทําใหฝนตก เจา
ชายเวสสันดรไดพระราชทานชางเผือกมงคลนั้นไป เปนเหตุให
ประชาชนโกรธแคนมาก ถึงกับมีมติใหพระเจาสญชัยเนรเทศเจา
ชายเวสสันดรเสีย พระเวสสันดรจึงตองออกเดินปาตามเรื่องใน
มหาเวสสันดรชาดก

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงยอม
สละดินแดนไทยแถบตะวันออกของแมนํ้าโขง แควนหลวงพระบาง
และจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโศภน ใหแกฝร่ังเศส และยก
ดินแดนไทยในแหลมมลายูใหแกอังกฤษที่มาคุกคาม

เวลานั้น ถาถามเสียงขางมากซึ่งกําลังโกรธแคนกันเปน
อยางยิ่ง ก็ยอมวาใหรบกับฝร่ังเศสและอังกฤษ และถาเปนเชนนั้น
ประเทศไทยก็คงไมพนตกเปนอาณานิคมของสองชาติตะวันตกนั้น 
เชนเดียวกับประเทศพมาเปนตน

มิใชเฉพาะอวิชชาหรือโมหะเทานั้น ท่ีจะนํามหาชนไปสู
ความพนิาศ การเลอืกตดัสนิใจดวยโลภะ และโทสะ กพ็าประชาชน
ไปสูหายนะไดเชนเดียวกัน
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เสรีภาพที่เปนฐานของปญญา
คือธงนาํหนาของประชาธิปไตย

ในระบบประชาธิปไตยนั้น ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ
และเสียงประชาชนนั้นเปนเสียงสวรรค

ถาเราไมตองการใหเสียงสวรรค กลายเปนเสียงนรก ก็ตอง
พัฒนาประชาธิปไตยใหดี โดยพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพ ดวย
การพัฒนาปญญา ใหสามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญา
อยางยวดยิ่ง ใหเปนปญญาที่บริสุทธิ์อิสระ ไมตกอยูใตอํานาจ
ครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ ไมเลอืกตดัสนิใจหรอืทําการใด
เพราะเหน็แกจะไดผลประโยชนสวนตัว โดยมุงหาอํานาจความยิ่ง
ใหญ หรือดวยความเคียดแคนชิงชังมุงทําลายใคร หรือโดยไร
ความรูความคิดไมมีวิจารณญาณ

กอนจะใชปญญาเลือกตัดสินใจหรือทําการใดใหไดผลดี ก็
ตองมีปญญาที่จะใช จะมีปญญาได ก็ตองรูจักใชและหมั่นพัฒนา
ปญญา

นอกจากแสวงหาความรูอยูเสมอแลว เมื่อไดเห็นไดอาน
หรือไดฟงขาวสารขอมูล ก็อยาตื่นตูมเชื่องาย รูจักพิจารณาวาอะไร
เปนสาระ อะไรไมเปนสาระ และเลือกสนใจสิ่งที่เปนสาระ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกันความเสื่อม และเกี่ยวกับการพัฒนา
ชีวิตพัฒนาชุมชนหรือสังคมของตน

เมื่อรับขาวสารขอมูลใด จะไดฟงไดอานก็ตาม ถาจะจับจุด
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สนใจ ก็ถือเปนเพียงจุดเริ่มตนรับกระทบ ท่ีจะไปสืบสาวหาราย
ละเอียดที่แทและวิเคราะหหาความจริงตอไป อยางนอยก็ไตรตรอง
พิจารณานานๆ หลายๆ แงมุม อยาดวนตัดสินอะไรงายนัก โดย
เฉพาะขาวตื่นเตน และเรื่องทํานองโฆษณา ควรตั้งขอสงสัยไวกอน

วากันวา คนไทยเรานี้ เปนคนชอบสนุกสนาน ถาจะฟง
อะไรชมรายการอะไร ก็ตองเปนเรื่องตื่นเตน หรือเปนประเภทเฮฮา
วาทะ ฟงแลวก็เฮฮาสนุกสนาน ไดสะใจหนําใจกันไป แตถาเปน
รายการประเภทความรูเนื้อหาสาระจริงๆ ก็ไมชอบ

ถาจะพัฒนาปญญากัน ก็ตองยอมฟงยอมชมรายการเนื้อ
หาสาระบาง

สวนสําหรับเรื่องเฮฮาวาทะนั้น ก็ชมไดฟงได แตอยาเอาแค
เฮฮาสนุกสนานอยางเดียว ถาไดแคน้ันก็พัฒนาปญญายาก จะ
ตองไมใชแคฟงและคลอยไปตามเขาวาอยางเดียว

นอกจากสนุกสนานเฮฮาแลว ควรจะใชปญญาของตนคิด
พิจารณาเรื่องที่เขาวานั้นไปดวย คิดพิจารณาในแงมุมอื่นๆ บาง
และถาเปนเรื่องสําคัญ อยาหยุดแคจบรายการเทานั้น เอาไปคิด
พิจารณาสืบสาวหาเหตุผลมองอีกทีใหรอบดาน ถาทําบอยๆ เปน
นิสัย ก็จะพัฒนาปญญาขึ้นไปไดเรื่อยๆ

คําพูดที่ดีน้ัน ทางพระเรียกวา วาจาสุภาษิต วาจาหรือคํา
พูดที่ดีน้ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปนความจริง ไมใชคําเท็จ ไมโกหก
หลอกลวง มีเหตุผล ไมเลื่อนลอยเพอเจอ ไมเหลวไหลไรสาระ เปน
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ประโยชน เปนเชิงสรางสรรค ไมเปนโทษกอความเสียหาย สุภาพ
ไมหยาบคาย พูดอยางมีนํ้าใจหรือพูดดวยน้ําใจปรารถนาดี เปนคํา
สมานสามัคคี หรือสงเสริมใหคนรวมมือกัน ไมสอเสียด กอความ
แตกแยก หรือชวนทะเลาะวิวาท

นอกจากนั้นยังมีลักษณะปลีกยอยอื่นๆ ประกอบอีก เชน
พูดถูกกาลถูกเวลา พูดพอประมาณ พอดีมีขอบเขต ไมเรื่อยเปอย
ไมมากไปเกินไป เปนตน และในแงของความไดผล ก็มีทํานองหรือ
ลักษณะการพูดที่ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจน ซาบซึ้งจูงใจ ทํา
ใหเกิดกําลังใจ และนําความราเริงเบิกบานใจ

เมื่อไปฟงใครพูด ก็ใชหลักเกณฑน้ีพิจารณาดู เชนวา เขา
พูดถูกตอง เปนความจริง เปนเหตุเปนผล มีประโยชนหรือไม
เปนตน และไมลืมมองดูในแงแรงจูงใจดวยวา เขาพูดจากปญญา
บริสุทธิ์จริงใจ ไมพูดดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง และไม
พูดโดยมุงปลุกเราผูฟงใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แลวจับเอาสาระ
มาคิดพิจารณาใหไดปญญา และแนวทางทําสิ่งที่ดีงามเปนคุณ
ประโยชนยิ่งขึ้นไป

ถาจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ตองรูความจริงในเรื่อง
น้ัน และไมใชรูความจริงเทานั้น ตองรูจริงดวย ควรจะถามตัวเอง
กอนวา เรื่องนี้และเหตุปจจัยในเรื่องนี้เรารูจริงหรือไม ถายังไมรูจริง
ก็อยาเพิ่งดิ่งลงไป ควรเผื่อใจไวกอนบาง

คนจํานวนมากยังติดเพลิน ตลอดจนหลงใหล ช่ืนชอบกับ
การพดูแบบปลกุเรากเิลส ถาไมใชเฮฮาวาทะ กต็องเปนประเภทปลกุ
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เราอารมณ ระดมโทสะ แลวก็ตื่นเตน ฮือฮาเกิดโลภะ โทสะ โมหะ
คลอยไปตาม เรื่องที่เปนเหตุเปนผล เปนสาระ ตองใชความคิด
พิจารณามาก ไมเอา

ถายังชอบตื่นเตน ตื่นงายนัก ก็แสดงวายังตื้น
ประชาธิปไตยจะยังไปไมถึงไหน ถาจะพัฒนาประชาธิปไตยก็ตอง
เขาสูวิถีแหงปญญา ตองมุงความจริง มุงสาระ มุงประโยชนท่ีแท
ดวยการใชปญญาอยางยวดยิง่ ไมออนแอ ทอถอย เอาแตงายเขาวา

การใชปญญาอยางจรงิจงั เปนสาระสาํคญัของประชาธปิไตย
เพราะวา เมือ่เราพนจากการครอบงาํของกเิลสแลว เราจงึจะสามารถ
ใชปญญาไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเต็มท่ี การกระทําและการ
แสดงออกที่เกิดจากการใชปญญาอยางรอบคอบจริงจังและโดย
บริสุทธิ์ใจเทานั้น จึงจะไดสิ่งที่ถูกตอง และเปนผลดี

แลวเราก็เอาปญญาอยางนี้แหละมาใชในการที่จะปกครอง
กันเอง ในการที่จะจัดสรรอะไรตางๆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย

เพราะฉะนั้น ในที่สุดเสรีภาพก็หมุนมาบรรจบกับปญญานี่
เอง โดยจะตองเปนปญญาของคนที่มีจิตใจท่ีเสรี คนที่ปกครองตน
เองได ก็คือคนที่มีปญญา โดยเปนปญญาที่มีเสรีภาพ ท่ีไมถูก
ครอบงําดวยกิเลส ปญญาจะเปนตัวสื่อโยง ระหวางพฤติกรรม
เสรีภาพที่แสดงออกไปภายนอก กับจิตใจที่มีเสรีภาพอยูภายใน

เมื่อพฤติกรรมเสรีภายนอก ออกไปจากจิตใจที่เสรีภายใน
หรือถูกควบคุมโดยจิตใจที่เสรีภายในแลว ก็เกิดความสมดุล เปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓

๔๓

ดลุยภาพระหวางเสรภีาพภายนอก กบัเสรภีาพภายใน น่ีคอืเสรภีาพที่
พอดีโดยสมบูรณ เปนการเขาถึงทางสายกลางที่แทจริง

ดุลยภาพ ระหวางพฤติกรรมเสรีภายนอก กับจิตใจเสรีภาย
ในนี้ ไมใชภาวะหยุดนิ่ง แตเปนชองทางสื่อสัมพันธท่ีปญญาจะ
สามารถแลนไหลทั้งไปและมา ท้ังเขาและออก ไดอยางแคลวคลอง
โปรงโลง คือ

- จะใชพฤติกรรมภายนอกในการแสวงหา หรือรับความรู
ความเขาใจเขามาสรางสรรคปญญา ก็จะไดปญญาที่
บริสุทธิ์ปราศจากอคติ เขาถึงความจริง หรือ

- จะใชปญญาคิดการใดที่จะแสดงออกไปทางพฤติกรรม
ภายนอก ก็เปนไปในทางสรางสรรคและดีงามชอบธรรม

เรยีกวา เสรภีาพทีเ่ปนทางผานของปญญาทีแ่ทและบรสิทุธิ์
ถาไดเพียงความหมายแคน้ี ประชาธิปไตยก็ไปไดแลว

อะไรๆ อื่นก็เปนสวนประกอบ คนที่มีปญญาอยางนี้ มีเสรีภาพ
อยางนี้ รูจักปกครองตนเองไดอยางนี้แลว ถาจะมาจัดสรรรูปแบบ
ประชาธิปไตย มันก็จัดสรรไดรูปแบบที่ดีท่ีมีความเที่ยงธรรม เปน
รูปแบบที่เลือกสรรแลวดวยความเขาใจเหตุเขาใจผล จัดปรับให
เหมาะแกสังคมของตนเองเปนอยางดี

มิฉะนั้นก็จะไดแตรูปแบบมาอยางพราๆ มัวๆ แลวก็ทุม
เถียงวุนวายกันอยูกับเรื่องรูปแบบเรื่อยไป



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๔๔

เพราะฉะนั้น เราจะตองสรางสาระของประชาธิปไตยนี้ให
ได คือวา ในที่สุดแลว ประชาธิปไตยนั้น เปนการปกครองกันดวย
ปญญา ของคนที่มีจิตใจเปนเสรี

ปญญาที่สําคัญคือปญญาที่รูธรรม รูธรรมนั้นคืออะไร คือรู
ความจรงิ รูความถกูตอง รูความดงีาม หยัง่ถงึเหตผุลท่ีแทจริงนัน่เอง

หนาที่ของปญญาก็คือพาคนมาใหถึงธรรม เมื่อปญญาพา
คนมาถึงธรรม ใหคนเขาถึงธรรม ปญญาบรรจบกับธรรมแลว ก็ให
คนอยูกับธรรม และทําการตามธรรมนั้นตอไป

น่ีคือประชาธิปไตยที่บรรลุความมีแกนสาร เพราะตั้งอยูบน
ฐานของธรรมาธิปไตย



- ๒ -

ประชาธิปไตย
จะเปนจริงเมื่อผูใชอํานาจเปนธรรมาธิปไตย

ถาจะเปนประชาธิปไตย
ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม

เราตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาของคนทั่วๆ ไป ท่ี
เรียกวาปุถุชน ซ่ึงยังมีกิเลส ยอมมีความถือตัว ถือศักดิ์ศรี ใหความ
สาํคญัแกตนเอง อยากใหตนเปนคนทีม่คีวามหมาย อยากใหตวัเดน
เปนทีย่อมรบัเชดิช ู หรอืมอีะไรเหนอืกวาผูอืน่ อยางนอยกไ็มใหดอย
หรือถูกลดความสําคัญ ซ่ึงเรียกวากิเลสปกปองตัวเพื่อใหอยูรอด

เมื่อมนุษยยังมีการศึกษานอย ยังพัฒนาไมเต็มท่ี คือยัง
พัฒนาไมเพียงพอที่จะเปนอยูดวยปญญา ก็ตองอาศัยกิเลสอยาง
น้ี ชวยกระตุนเราที่จะรักษาตัวใหอยูรอดไปกอน

อยางไรก็ดี เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ทํากิจการรวมกัน ถา
ไมมีหลักปฏิบัติและวิธีการที่ดี กิเลสพวกนี้ ก็จะทําใหคนปะทะกัน
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ไมยอมกัน ไมลงกัน ตลอดจนไมฟงกัน ทําใหขัดแยง แตกแยก
ทะเลาะวิวาท ทํางานรวมกันไมได และอยูรวมกันดวยดีไมได กิจ
การของสวนรวมก็ไมดําเนินไปดวยดี เปนอุปสรรคอยางสําคัญตอ
ความเจรญิกาวหนาของสงัคม และการทีจ่ะอยูรวมกนัอยางมสีนัตสิขุ

ยกตัวอยาง เชน ในการประชุมเพื่อกิจการของสวนรวม
เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นกัน ผูท่ีพูดก็แสดงออกเพียงดวยมุงจะ
อวดตัวอวดภูมิวาฉันเกงฉันแน ผูท่ีฟงก็ถือตัว ใครจะแสดงความ
เห็นกระทบถึงตัวหรือแยงตอความคิดเห็นของตัวไมได เมื่อประชุม
กันไปก็กลายเปนทุมเถียงขัดแยงทะเลาะวิวาทหรือโกรธเคืองกัน 
เลยตองเลี่ยงไปเปนการประชุมแบบเฮฮาสนุกๆ ใหผานๆ ไปบาง
คอยฟงคอยรับตามหัวหนาหรือประธานจะวาอยางไรบาง ก็เลยสัก
วาเปนการประชุม ไมไดผลดีเทาที่ควร

การประชุมเปนกิจกรรมสําคัญในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะเปนชองทางใหญท่ีจะใหศักยภาพของสมาชิกแตละคนออก
มาเอื้ออํานวยผลแกสวนรวม หรือเปนที่สําหรับมาเก็บเกี่ยวผลิตผล
แหงปญญาของสมาชิกแตละคนนั้นไปเสริมประโยชนของสังคม 
และเปนที่สงเสริมการพัฒนาปญญาของสมาชิกเองดวย เมื่อการ
ประชุมไมเปนไปตามความหมายของมัน ก็ไมไดผลตามวัตถุ
ประสงค เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย

เมื่อเปนอยางนี้ จะแกไขอยางไร หลักการแกปญหาก็คือ
ตองใหมีอะไรอยางหนึ่ง ท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับนับถือรวมกันใหยิ่ง
ใหญกวาตัวเขา หรือมีความสําคัญเหนือกวาตัวเขา ซ่ึงเมื่อมอง
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หรืออางถึงสิ่งนั้นแลว ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งนั้น หรือยอมเพื่อเห็น
แกสิ่งนั้นได

ในระบอบเผด็จการ ทุกคนยอมหรือตองยอมรับอํานาจของ
ผูปกครอง ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ตองอยูรวมกัน ทํางานรวม
กัน รักษาความสงบเรียบรอย หรือแมแตมีระเบียบวินัยอยูได
เพราะเกรงกลัวตออํานาจที่ครอบงําพวกตนอยู แตการยอมตัวให
แกอํานาจที่เกรงกลัวแบบนี้ เราไดมองเห็นแลววา เปนระบอบที่ไม
ดี ไมพึงปรารถนา

ถาไมใชความเกรงกลัวตออํานาจของคนดวยกันอยางนั้น 
จะใหยอมตัวแกใคร ในบางสังคม เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจาที่
ทุกคนเคารพบูชาสูงสุด เมื่ออางเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ัน ก็เปน
จุดรวมใหทุกคนยอมตัวและยอมตามได แตน้ันก็ยังไมใชวิธีการที่
สมควรแกประชาชนที่พัฒนาในระบอบประชาธิปไตย

ในประเทศที่ถือชาตินิยมแรงกลา ประชาชนทั้งหลายมุงมั่น
จะใหประเทศชาตขิองตนยิง่ใหญ พากนัทาํทกุอยางเพือ่ใหชาตขิอง
ตนยิง่ใหญ ทุกคนยอมตวัได ยอมกนัได และแมแตสละตวัได เพื่อเห็น
แกชาติ แมแตจะแกงแยงขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอยูระหวางบุคคล
แตพอมีเหตุใหอางวาเพื่อชาติ ทุกคนหยุดเรื่องสวนตัว หันมารวม
ใจกัน ยอมกัน สามัคคีกัน ยอมไดทุกอยางที่จะรวมกนัทาํการเพือ่
ชาต ิ แตวธิน้ีีกไ็มเขากบัหลกัการทีแ่ทของประชาธปิไตย และมีโทษ
เชน เปนเหตุใหทําการเกินพอดี และคับแคบ เอาแตชาติของตัว
โดยพรอมท่ีจะเบียดเบียนขมเหงรังแกหรือเอาเปรียบชาติอื่น
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นอกจากลทัธชิาตนิิยมแลว ความยดึมัน่ในอดุมการณอยาง
ใดอยางหนึง่กใ็หผลแรงไมแพกนั คนทีม่อีดุมการณแรงกลา กย็อม
ตวัใหแกอดุมการณได ทุกคนทีย่ดึถอือดุมการณเดยีวกนันัน้ จะยอม
ไดทําไดทุกอยางเพือ่อดุมการณ สามารถรวมมอืกนั พรอมเพรียงกัน
เชื่อฟงกัน ทําการรวมกัน เพื่อมุงสูความสําเร็จตามอุดมการณ

แตวิธีน้ีก็ไมปลอดภัย นอกจากคับแคบแลว พฤติกรรมใน
การเสียสละและทําการตางๆ อยางเขมแข็งจริงจัง มักเปนไปเพียง
เพราะแรงขับแรงพลุงของความยึดมั่นในอุดมการณ ขณะที่แรงสง
ของอุดมการณยังเขมอยู ก็ทําการไปไดอยางไมตองคิดอะไร แมแต
จะทํารายหรือทําลายใครๆ อะไรๆ อื่นก็ได และพอแรงพลุงเบาลง
ก็เขารูปเดิม เพราะไมใชเปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของ
ตัว ไมใชเนื้อตัวที่แทของเขา ไมใชชีวิตจิตใจท่ีแทของตัวเขาเอง ยัง
ประกอบดวยโมหะ ไมเปนไปดวยปญญาอยางแทจริง ยังไมเปนที่
พึงประสงคของประชาธิปไตย

สวนคนที่ไมยึดถือในสิ่งตางๆ ท่ีพูดมาแลวขางตน ตัวตนก็
จะเดนมาก โดยไมมีอะไรมาลดแรง แตคนพวกนี้ก็มีสิ่งที่เขาจะ
ยอมตัวใหเหมือนกัน คือ ในเวลาที่มีภัยอันตรายรายแรงมาคุกคาม
ตอชีวิตของตน หรือตอกลุมตอหมูคณะตอประเทศชาติของตน
เชนประเทศชาติถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก ในเวลานั้น ประชาชน
ในประเทศชาติของเขาจะยอมตัวและยอมกันได มาพรอมเพรียง
สามัคคี รวมกันทําการเพื่อปองกันรักษาประเทศชาติของตน แต
พอภัยอันตรายผานพนไปแลว ก็กลับแตกแยกกันออกไป ตางคน
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ตางใหญตามเดิม
ถาอยางนี้ ในสังคมประชาธิปไตยจะทําอยางไร ไดพูดไว

แลววา คนที่รวมอยูรวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เปน
คนที่ใชปญญา เขามุงที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคม ดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวา อะไรเปน
ความจริง ความถูกตองดีงาม เปนประโยชนท่ีแทจริง เพื่อจะทํา
ตามที่มองเห็นดวยปญญานั้น ใหบรรลุประโยชนสุขที่แทจริง

ความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนท่ีแทน้ัน เปน
เปาหมาย เปนจุดหมายสูงสุดที่เขาใฝปรารถนาจะเขาถึง

คนที่เปนอยางวานี้ ถาเขาจะเขารวมประชุมพิจารณาเรื่อง
อะไร ใจของเขาแตละคนก็ทุมก็พุงก็มุงตรงไปที่ตัวความจริง ความ
ดีงาม ตัวประโยชน และสาระที่จะนํามาใชแกปญหาของชีวิตและ
สังคมใหสําเร็จ

ดวยความใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอตัวความจริง ตอ
สาระที่แทอันนี้ เขาจะสละเรี่ยวแรงกําลังสติปญญาความคิด และ
แสวงหารับฟงทุกสิ่งทุกอยางที่จะชวยใหเขาเขาถึงตัวความจริง
หรือสาระนั้น จนไมมองไมใสใจกับเรื่องจุกจิกปลีกยอยที่ไมเกี่ยว
ของกับการหาความจริง เชน การขัดแยงกระทบกระทั่งความรูสึก
ตางๆ เขามองขามไปไดหมด ถาไมเขาถึงสาระยังจับเอาตัวความ
จริงไมไดเขาคงไมยอมหยุดเลิก

ดวยเหตุน้ีเขาจึงยอมตัวและยอมกนัได เพือ่เหน็แกการทีจ่ะ
เขาถงึตวัความจรงิและสาระนัน้ แลวก็จะเกิดบรรยากาศแหงการ
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แสวงหาความจรงิและสารตัถะขึน้ในทีป่ระชุมน้ัน ซ่ึงเปนบรรยากาศ
ท่ีพึงประสงคในระบอบประชาธิปไตย

เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตย คนจะยอมตัวไดและ
ยอมกันได เพื่อเห็นแกความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัว
ประโยชนท่ีแท หรือสาระที่จะเปนตัวแกไขปญหาอันนี้

ขอใหลองตรวจสอบด ู ในสงัคมทีเ่ขาพฒันาประชาธปิไตย
ไปไดอยางนบัวาคอนขางด ีจะตองมลีกัษณะอยางนี ้ ท่ีพัฒนาไปได
ไกลพอสมควร

ความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัวประโยชนท่ีแท
และสาระที่จะเปนตัวแกปญหานี้ ถาใชคําเรียกสั้นๆ คําเดียว ก็คือ
ธรรม น่ันเอง

ดังนั้น จึงพูดสั้นๆ วา ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนจะ
ยอมตัวและยอมกันไดเพื่อเห็นแกธรรม เพราะเขายอมรับนับถือ
ธรรมนั้น ใหเปนสิ่งที่ยิ่งใหญเหนือกวาตัวตนของเขา ทุกคนถือ
ธรรมเปนใหญ และยอมไดเพื่อเห็นแกธรรม

คนที่ถือธรรมเปนใหญ และยอมใหแกธรรมนั้น เรียกเปน
คําศัพทวา ธรรมาธิปไตย

คนในสงัคมประชาธปิไตย แตละคนจะตองเปนธรรมาธปิไตย
ถือธรรมเปนใหญ ยกธงธรรมขึ้นนําหนา เอาธรรมเปนตราชู

แตละคนมีความถือตัว ตองการใหตัวใหญเดนสําคัญ เรียก
งายๆ วามีมานะ แตถาการถือตัว ความปรารถนา ความยิ่งใหญ
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หรอืโดดเดน การแสวงหาอาํนาจแกตน หรอืมานะนัน้จะเกนิขอบเขต
มาถึงระดับท่ีจะกลายเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริงความ
ถูกตองดีงาม หรือเปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น กอโทษทําลาย
ประโยชนสุขของสังคมแลว ก็เรียกวา มานะนั้นมาขัดกับธรรม

ถามานะ น้ันมาขัดกับธรรม มานะนั้นจะตองถูกหยุดยั้ง
มานะจะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ คือจะตองปฏิบัติตาม
ธรรมและเพื่อธรรม ไมใชปฏิบัติตามมานะ การปฏิบัติไดอยางนี้
เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตย

ไมเฉพาะมานะเทานั้น ตัณหาก็เชนเดียวกัน ถาการแสวง
หาความสุขสําราญหรือการแสวงหาผลประโยชนเกินขอบเขตออก
มา และจะกลายเปนการเสียหายตอธรรม เชนเปนการเอาเปรียบผู
อื่น กอความเดือดรอนแกสังคม เปนตน ตัณหาจะตองหยุด ตัณหา
จะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ จะตองปฏิบัติตามธรรม ไม
ใชปฏิบัติตามตัณหา ถาทําไดอยางนี้ก็เปนการถือธรรมเปนใหญ
เปนธรรมาธิปไตย

ทิฐิก็เชนเดียวกัน แมวาทุกคนจะยึดถือในความเห็นของตน
แตก็จะตองยอมตัวที่จะรับฟงขอมูลและเหตุผลตางๆ แมท่ีแปลก
จากทิฐิของตน เพื่อมุงตอธรรม และถาพิสูจนความจริงไดแลว
กลายเปนวาทิฐิของตนผิดจากธรรม ก็จะตองยอมสละวางทิฐิของ
ตน แลวยอมรับตามธรรม
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แมจะยึดถือในลัทธินิยมอุดมการณใดๆ ก็ตองเปดใจตอ
ความจริงและเหตุผลท่ีเปนธรรมอยูตลอดเวลา และหากจะเผยแพร
ทิฐิ ลัทธิศาสนาหรืออุดมการณของตนหรือพวกตน ก็ตองทําตาม
เหตุผลอยางเปนธรรมและชอบธรรม ไมผูกขาด ไมบีบคั้นบังคับคน
อื่น ไมหลอกลวงหรือใชวิธีการที่ไมซ่ือตรง คือจะตองใหธรรมเปน
ใหญ ไมใหทิฐิเหนือธรรม

คนทีถ่อืธรรมเปนใหญ แมจะปฏบัิตติามหลกัธรรมาธปิไตย
ไดเพียงในขั้นลบ คือไมใหตัณหา มานะ ทิฐิ อยูเหนือธรรม แตให
ตัณหา มานะ ทิฐิน้ันหยุดยั้งอยูไดในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม หรือ
ไมเสียธรรม แมจะปฏิบัติไดเพียงในขั้นนี้ ก็เรียกไดวาเปนคนที่
ปกครองตนเองได

เมือ่ประชาชนปกครองตนเองได มคีวามสามารถในการปก
ครองตนอยางนี้ การสรางสรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จ เพราะ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเองได

ประชาชนที่ปกครองตนเองได ก็คือ ประชาชนที่เปน
ธรรมาธิปไตย ดังกลาวแลว

เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชา
ชนที ่ (โดยทัว่ไปหรอืสวนใหญ) เปนธรรมาธปิไตย หรือการปกครอง
ของประชาชน ท่ีเมื่อตัณหา มานะ ทิฐิ มาถึงเสนขีดของธรรม
ตัณหา มานะ ทิฐิน้ันจะตองหยุด
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ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์  
ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย

คาํพดูทีว่า “รัฐบาลของประชาชน” น้ัน โดยมากกเ็ปนทีรู่กนั
อยูวา เปนวาทะของประธานาธิบดีลินคอลน ของประเทศอเมริกา
น้ี คําเต็มของทานวา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน”∗ เปนวาทะที่นับถือกันมาก แทบวาจะเปนคําจํากัด
ความของประชาธิปไตยเลยทีเดียว

คนอเมริกันนี้ภูมิใจ และจําไดท่ัวกัน ถึงกับมีการจัดวาเปน
สิง่หนึง่ทีค่นอเมรกินัทกุคน แมแตเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมกต็องรู คน
ชาตอิืน่ๆ กรู็จัก และใชอางกนัมาก

อยางไรก็ดี ทานผูพูดคงไมไดมุงใหเขาใจวา เรื่องของ
ประชาธิปไตยจะจบอยูแคเปนการปกครองของประชาชนเทานั้น 
คําพูดนั้นเปนเพียงคําสรุปเริ่มตน สําหรับพิจารณารายละเอียด
อื่นๆ กันตอไป

ขอสําคัญก็คือ เปนคํากลาวที่โยงความสัมพันธเอาไว
ระหวางประชาธปิไตยกบัประชาชน ใหเหน็วา เมือ่พดูถงึประชาธปิไตย
กต็องเกีย่วโยงไปถงึประชาชน หรอืเมือ่จะพจิารณาอะไรที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยก็ตองพิจารณาถึงประชาชนดวย
                                                                                                    
∗ “ … government of the people, by the people, for the people….” (คําลงทายในการ
ปราศรัยของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ณ สุสานสมรภูมิสงครามกลางเมือง ที่
Gettysburg วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ (ค.ศ. ๑๘๖๓) เชน ใน The Dictionary
of Cultural Literacy, 1991 และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991
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อยางนอย สิ่งหนึ่งที่แฝงอยูในคําพูดนั้นก็คือ คุณภาพของ
ประชาธิปไตย เมื่อพูดวาประชาธิปไตยเปนการปกครองของ
ประชาชน กแ็สดงวา คณุภาพของประชาธปิไตย ข้ึนอยูกบัคณุภาพ
ของประชาชน คือ ประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองเปนการปกครองของ
ประชาชนที่ดี

ประชาชนที่ดีคือประชาชนอยางไร ก็คือท่ีไดพูดมากอนนั้น
แลววา ประชาชนที่ปกครองตนเองได หรือประชาชนที่เปน
ธรรมาธิปไตย

สมัยกอนโนน ประเทศไทยก็ดี ประเทศอื่นๆ ท่ัวๆ ไปก็ดี มี
การปกครองดวยระบบราชาธิปไตย และเราก็มีการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยที่ดีบาง ท่ีไมดีบาง ซ่ึงขึ้นตอคุณภาพของผูปกครอง
คือพระราชาหรือกษัตริยน้ันๆ

มาถึงเวลานี้ เมื่อเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
ประชาชนเปนผูปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ก็อาจ
จะดีบาง ไมดีบาง แลวแตคุณภาพของประชาชนที่เปนผูปกครอง
น้ัน เชนเดียวกัน

ผูปกครองที่ยิ่งใหญท่ีสุดในระบอบราชาธิปไตย เรียกวา
พระเจาจักรพรรดิ ในทางพระพุทธศาสนากําหนดคุณสมบัติของ
พระเจาจักรพรรดิไวเปนขอแรกทีเดียว วาพระเจาจักรพรรดิทรง
เปนธรรมาธิปไตย∗ ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
                                                                                                    
∗ จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕
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ยึดธรรมเปนธงชัย
ถาจักรพรรดิหรือราชาผูยิ่งใหญ ไมถือธรรมเปนใหญ ไมตั้ง

อยูในธรรม ก็จะหาแตความสุขสําราญสวนตัว เอาแตใจและใช
อํานาจตามอําเภอใจ ใชอํานาจนั้นบีบคั้นขมเหงประชาชน ก็จะมี
แตความทุกขยากเดือดรอนทั่วบานทั่วเมือง

แตถาพระเจาจักรพรรดิหรือองคราชา เปนธรรมาธิปไตย
ตั้งอยูในธรรม ก็จะทรงใชทรัพยสมบัติและอํานาจในการสรางสรรค
ประโยชนสขุ ทําใหบานเมอืงสงบเรยีบรอย ประชาชนอยูรมเยน็ไปทัว่

ในระบอบราชาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูท่ีองคราชาหรือ
พระมหากษัตริยผูเดียว ดังนั้นการที่จะใหไดการปกครองที่ดี ก็จึง
ตองย้ําเนนใหองคราชานั้นเปนธรรมาธิปไตย แตเมื่อเปลี่ยนมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยแลว อํานาจสูงสุดก็เปลี่ยนมาอยูในมือของ
ประชาชน เพราะฉะนั้น ความเปนธรรมาธิปไตยก็ตองกระจายไป
อยูท่ีประชาชนทุกคน หมายความวา อํานาจอยูที่ใคร ใครเปนผูใช
อํานาจ ผูน้ันตองเปนธรรมาธิปไตย

เพราะฉะนั้น ในเวลานี้ เมื่อเราปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยแลว และอํานาจอยูกับประชาชน ประชาชนก็ตองมี
ความรับผิดชอบที่จะทําตนใหเปนธรรมาธิปไตย

ถาประชาชนไมถือธรรมเปนใหญ ไมเปนธรรมาธิปไตย ไม
ตั้งอยูในธรรม ไมใชปญญา เอาแตใจ ตามใจกิเลส และใชอํานาจ
ตามอําเภอใจ ก็จะปกครองตนเองไมได ประชาธิปไตยก็ไปดีไมได
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และประชาชนนัน่แหละจะเดอืดรอน เพราะเบยีดเบยีนขมเหงเอารดั
เอาเปรียบแยงชิงกันเอง แลวในที่สุดประชาชนนั่นเองก็อาจจะเปน
ผูเรียกรองเชื้อเชิญผูเผด็จการใหเขามารวบยึดอํานาจไปปกครอง

เพราะฉะนั้น ถาจะใหประชาธิปไตยดํารงอยูได และเปน
ประชาธิปไตยที่ดี ประชาชนจะตองพัฒนาตนใหเปนธรรมาธิปไตย
เมื่อตนเองแตละคนมีคุณสมบัติเปนธรรมาธิปไตยแลว ก็ไปปฏิบัติ
การแสดงออกตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย

ในการถือธรรมเปนใหญน้ัน ธรรม ท่ีจะตองถือหรือเคารพ
ยึดเปนหลักเปนมาตรฐาน อาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ

ข้ันตน ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตางๆ อันชอบธรรม
ท่ีไดตกลงกันวางไว

ข้ันสูงขึ้นไป ไดแก ความจริง ความถูกตองดีงาม และ
ประโยชนสุข ท่ีเหนือกวาขั้นตนนั้นขึ้นไป จนสุดขีดแหงปญญาของ
ตนจะมองเห็นได

อยางนอย ถายังไมมีสติปญญาที่จะมองเห็นธรรมลึกซึ้ง
ลงไป ก็ตองทําไดถือไดในขั้นตน ท่ีเปนระดับรูปธรรม คือ เคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อันชอบธรรม ท่ีไดตกลงวางกันไว

เมื่อประชาชนเจาของอํานาจตองเปนธรรมาธิปไตย บุคคล
ท่ีไดรับมอบอาํนาจจากประชาชน หรอืใชอาํนาจในนามของประชาชน
คือผูแทนและนักการเมืองทั้งหลาย ก็จะตองเปนธรรมาธิปไตยดวย
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สําหรับนักการเมืองและผูแทนของประชาชนนั้น จะตอง
เขาใจวาประชาธิปไตยไมใชการตามใจประชาชน ไมใชการเอาอก
เอาใจ ตลอดจนไมใชการประจบประชาชน

เราเคยเห็นคนมีอํานาจหรือคนที่เปนใหญ มีคนแวดลอม
คอยเอาอกเอาใจ เรารูวาการประจบสอพลอผูเปนใหญหรือผูมี
อํานาจนั้น เปนสิ่งเลวรายไมถูกตอง ฉันใด เมื่อประชาชนเปนใหญ
เปนเจาของอํานาจ แมวาจะตองยอมตออํานาจของประชาชน แต
การที่ผูแทนหรือนักการเมืองจะประจบเอาใจประชาชน ก็เปนการ
ไมถูกตอง ฉันนั้น

ประชาชนจะตองไมหลงเพลิดเพลินไปกับการพะเนาพะนอ
ประจบประแจงเอาใจนั้น ประชาชนจะตองคงอยูในหลักการที่ถือ
ธรรมเปนใหญ และนับถือนักการเมืองที่เปนธรรมาธิปไตย มีความ
พอใจที่นักการเมืองหรือผูแทนของตนถือธรรมเปนใหญ แมวาเขา
จะมาวากลาวคัดคานตักเตือนตนโดยเหตุผล

นักการเมืองที่ไมเปนธรรมาธิปไตย เปนคนไมคงที่ เชน เมื่อ
ยงัไมมอีาํนาจยงัไมไดฐานะตาํแหนง กเ็อาอกเอาใจประจบประแจง
ประชาชน แตพอมฐีานะไดอาํนาจแลว กข็มข่ีบังคับแสดงอํานาจตอ
ประชาชน

สวนนกัการเมอืงทีด่ ี ท่ีเปนธรรมาธปิไตย เปนผูมหีลกัการที่
แนนอน คงเสนคงวา ไมขมข่ีประชาชน แตกไ็มพะเนาพะนอประจบ
ประชาชน ไมตามใจประชาชนในทางที่ผิด เขาจะยืนหยัดอยูใน
ธรรม เพราะเขาทําหนาที่ในนามของประชาชนที่เปนธรรมาธิปไตย
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จะเรียกรองประชาธิปไตย  ตองเรียกรองใหสรางสรรค
ตามที่กลาวมานี้ จะมองเห็นลักษณะสําคัญ ๒ อยางของ

สังคมประชาธิปไตย คือ
ก) วิถีชีวิตแหงความพอดี ที่เปนสายกลาง ซ่ึงองคประกอบ

และปฏิบัติการทั้งหลาย ไดสัดสวนสมดุลกัน ไมมากเกินไป ไมนอย
เกินไป ไมตึงไป ไมหยอนไป เปนไปอยางรูจักประมาณ มีดุลยภาพ

ข) การยอมรับศักยภาพของมนุษย วาบุคคลแตละคนมี
ความสามารถที่พัฒนาได ซ่ึงจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และรวมอยูรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงามดวยกันได

แตการยอมรับศักยภาพนั้น มองอีกแงหนึ่งก็เปนการบอก
แจงเงื่อนไขไปดวยพรอมกันวา ศักยภาพนั้นจะตองไดรับการ
พัฒนา คือจะตองมีการศึกษา เพื่อใหบุคคลมีสติปญญา สามารถ
คิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตนไดอยางถูกตอง
พอดี ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาปญญากันเรื่อยไป และปญญาที่
พัฒนาดีแลวนี่แหละ ท่ีจะบอกใหรูวา วิถีชีวิตแหงความพอดี ท่ีเปน
ดุลยภาพนั้นอยูท่ีไหน

การพัฒนาศักยภาพในที่สุดจึงไดตัวปญญาที่มาบรรจบกับ
วถิชีีวติแหงความพอดท่ีีเปนประชาธปิไตย คอืกลายเปนเรือ่งเดยีวกนั

การที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตย
ได จะตองมีการกระทําอยางจริงจัง ซ่ึงก็หมายถึงการใชปญญา
อยางจริงจัง การทําจริงจังนี้ไมไดหมายความวารุนแรง แตความ
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จริงจังหมายถึงความที่มีใจแนวแนมั่นคงที่จะทําสิ่งนั้นๆ ดวยความ
ยั่งยืน อดทน ไมใชทําผลีผลามรอนแรงเพียงชั่ววูบแลวก็ผานไป

เพราะฉะนั้น จึงไดพูดไวแตตนวา เพื่อจะใหคนที่สิ้นชีวิตไป
น้ี ไมสิ้นชีวิตไปเปลา คนที่อยูเบื้องหลังจะตองมีจิตสํานึกใน
ประชาธิปไตยอยางถูกตอง ท่ีจะมีความจริงจัง ไมใชตื่นตูมไปกับ
เหตุการณช่ัวประเดี๋ยวประดาวแลวก็ลมเลิกไป เราตองการการ
กระทําที่เรียกวาระยะยาว ท่ีทําดวยความอดทนตั้งใจจริง

ความตั้งใจทําจริงที่แท หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจัง
โดยบริสุทธิ์ใจ ซ่ึงจะตองมาคิดกันอยางพิจารณาเหตุผลใหถองแท
วาอะไรกันแนเปนเหตุเปนผลในสังคมของเรา เราจะจัดการอยางไร
ท่ีจะจัดสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมของเราขึ้นได คิดกันโดย
ใชปญญาอยางจริงจัง

สาระเหลานี้ไมใชสิ่งที่จะสถาปนากันไดในชั่ววันเดียววัน
พรุงเสร็จ การสถาปนาประชาธิปไตยเปนงานที่ตองทําระยะยาว
และความคิดที่จะทําอะไรที่เปนเรื่องระยะยาวนี่เปนสิ่งที่สําคัญ
มาก เพราะตองมีความจริงจังและใชปญญาอยางแทจริง

ท้ังหมดที่พูดมานี้ เปนเรื่องหนึ่งที่นําขึ้นมาเสนอเพื่อใหเห็น
วา โดยแทจริงแลว เราจะตองพัฒนาประชาธิปไตยใหครบถวน ท้ัง
รูปแบบ และเนื้อหาสาระ

ในดานเนื้อหาสาระ ไดยกเอาหลักการสําคัญอยางหนึ่ง
ของประชาธิปไตย คือเรื่องเสรีภาพ ข้ึนมาพูดไวเปนตัวอยาง เพื่อ
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ใหเห็นวา การจะมีประชาธิปไตยที่ดีน้ัน ไมใชเพียงแคเอาอยางรูป
แบบเขามาใชตามไปเทานัน้กส็าํเรจ็ แตมสีิง่ทีจ่ะตองเพยีรพยายาม
ทําดวยความตั้งใจจริง

เฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการแสวงปญญา และใชปญญา
อยางจริงจัง โดยใหบุคคลมีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตน
และใหศักยภาพนั้นอํานวยผลดีดวยการใชเสรีภาพในทางที่
เกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธปิไตย
เปนไปอยางสมดลุ โดยเปนเสรภีาพของคนทีป่กครองตนเองได คือ
คนที่เปนธรรมาธิปไตย

พูดสั้นๆ วา การสรางสรรคประชาธิปไตย ไมใชเรื่องงายๆ
ท่ีจะไดมาสําเร็จเพียงดวยการเรียกรอง คือไมใชเปนสิ่งสําเร็จรูปท่ี
ใครจะหยิบยื่นใหได เพียงตามคําเรียกรอง

ถาไมทําความเขาใจกันใหดีอยางชัดเจน การสรางสรรค
ประชาธิปไตยนั้น อาจจะเปนวิถีอันยาวไกลที่เดินไปไมถึง เพราะ
มัวเดินวนเวียนกันอยูแคตนทางที่จะไป

การเรียกรองประชาธิปไตย น้ัน ควรมองใหครบท้ัง ๒ ช้ัน
คือ ท้ังระดับรูปแบบหรือระบบ และระดับเนื้อหาสาระ

การเรียกรองที่พูดถึงกันทั่วไปน้ัน ถามีสติระลึกดูก็จะเห็น
วา เราไดทํากันอยูในระดับของรูปแบบเปนสําคัญ หรือมองกันแค
รูปแบบเทานั้น และ…



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑

๖๑

บางทีท่ีเรียกรองนั้น ก็เปนเพียงการที่จะใหเขาหยุด ใหเขา
เลิกปดกั้นขัดขวางการที่เราจะดําเนินการตามรูปแบบหรือระบบท่ี
เราตองการเทานั้นเอง ไมใชวาใครจะเอาประชาธิปไตยมาหยิบยื่น
ใหเราได

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การเรียกรองประชาธิปไตยใน
ระดับรูปแบบนั้น จะตองมีความเพียรพยายามจริงจังที่จะเอามา
โยงตอเขากับการสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเนื้อหาสาระ

ถาไมทําอยางนั้น เมื่ออะไรๆ เงียบกันไปนานๆ หันกลับมา
มองอีกครั้ง เราอาจจะตองสลดใจหรือสมเพชตนเองวา น่ีหรือคือ
ผลท่ีไดมาจากการลงทุนถึงเพียงนั้น

การเรียกรองประชาธิปไตยที่แท เปนส่ิงที่จะตองทํากัน
ตลอดเวลาตอไปอีกนาน เปนการเรียกรองที่ตองทําตอประชาชน
ทุกคน

โดยเริ่มตนที่ตัวเรานี่แหละ ท่ีจะตองสํารวจความรูความ
เขาใจและความเปนประชาธิปไตยในตนเอง และนี่ก็คือ การเตือน
จิตสํานึกในการที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเนื้อหาสาระ 
หรือการเรียกรองกันใหสรางสรรคสาระของประชาธิปไตยนั่นเอง



- ๓ -
ประชาธิปไตย

จะยืนยงตองครบสามหลักใหญ

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ
ในประเพณีของประชาธิปไตย ถือกันมาวา สังคม

ประชาธิปไตยมีหลักการพื้นฐาน ๓ ประการคือ เสรีภาพ สมภาพ
(ความเสมอภาค) และภราดรภาพ พูดตามคําของเจาของเรื่องเดิม
วา liberty, equality และ fraternity

ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ แมจะไมใชเปนตนตํารับเดิมของ
ประชาธิปไตย แตในปจจุบันก็ถือกันวาเปนผูนําในหมูประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งปวง

ในประเทศอเมริกานี้ หลักการแหงเสรีภาพหรือ liberty
หรือ freedom ไดรับการเนนย้ําเปนอยางยิ่งมาตลอดแตตน คูเคียง
กับหลักการที่สองคือ สมภาพ/ความเสมอภาค หรือ equality
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ความเสมอภาคนี้ นอกจากมีความสําคัญในสถานอื่น
หลายประการแลว ก็ทําหนาที่เปนตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพให
เกิดความสมดุลหรือพอดี อยางที่กลาวแลวขางตน ทําใหมีเสรีภาพ
ท่ีเทาเทียมกันหรือ equal liberty

สวนหลักการที่ ๓ คือ ภราดรภาพ หรือ fraternity น้ัน ไม
คอยมีการกลาวถึงในประเพณีประชาธิปไตยของอเมริกา

คําวา fraternity  แทบจะหาไมพบในหนังสือและเอกสาร
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอเมริกา และถึงจะมีใชบอยในบางกรณีก็
เปนการใชในความหมายอยางอื่น เชนเปนชมรมหรือสมาคมนัก
ศึกษา

อยางไรก็ตาม แมวาสังคมอเมริกันจะไมคอยพูดถึงคําวา
fraternity  ท่ีแปลกันมาวาภราดรภาพ แตก็ไมไดหมายความวา
หลักการนี้ไมไดรับการยึดถือเปนสําคัญในประชาธิปไตยของ
อเมริกา

วาที่จริง อเมริกาก็ยึดถือหลักการขอท่ี ๓ น้ีอยางมาก แต
เขาใชคําศัพทอื่น ซ่ึงเนนแงความหมายดานอื่น หมายความวายึด
ถือหลักการเดียวกัน แตเนนความหมายดานอื่น ซ่ึงสอดคลองกับ
ภูมิหลังของสังคมของเขา

สังคมอเมริกันนั้น ถือวาประเทศชาติของตนเกิดจากคน
หลายเชื้อชาติ หลายเผา ตางผิวพรรณ ตางลัทธิศาสนา อพยพเขา
มาอยูรวมกัน สังคมอเมริกันจะดํารงอยูไดดวยดี ก็ตอเมื่อคนตาง
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พวกตางเผาเหลานี้ ประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะฉะนั้น สังคมอเมริกันจึงเนนความสําคัญของหลักการที่ ๓ น้ี
ในแงของความมีเอกภาพ

เมื่อจับจุดนี้ไดแลวก็จะเห็นไดทันทีวา อเมริกันมีคําศัพท
มากมายที่แสดงถึงความยึดถือหลักการนี้ตามความหมายในแง
เอกภาพนั้น เชน ท่ีเดนที่สุด คือคติแหง melting pot หรือ
smelting pot ท่ีถือวา สังคมอเมริกันเปนเบาหลอมคนตางผิวตาง
เผาพันธุใหละลายรวมเขาเปนชนชาติเดียวกัน เปน one people
หรือเปนเผาชนใหมคือ new race

ตลอดจนมีคําขวัญของชาติวา epluribus unum (จาก
หลาย กลายเปนหนึ่ง)

คนอเมริกันภูมิใจในคติแหงความเปน “เบาหลอม” หรือ
melting pot น้ีมาก ถือเปนความดีเดน และเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งแหงความเจริญกาวหนาของประเทศตน ถึงกับมีผูพูดวา ไมมี
ชนชาติใดในประวัติศาสตรท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการกับ
ความหลากหลายในทางเชื้อชาติไดเรียบรอยเหมือนสหรัฐอเมริกา 
(The American Kaleidoscope) หรือวาไมมีชนชาติอื่นใดสามารถ
ประสานประชาชนตางเชื้อชาติตางชนชาติใหรวมเขาดวยกันใน
วัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวไดสําเร็จผล เหมือนอยางประเทศสหรัฐ
อเมริกา (คํายกยองของนาง Margaret Thatcher)

ถึงแมวาคนไทยคงจะคานในใจวา เทาที่ผานมาแลวสังคม
ไทยเรามีปญหาในเรื่องความขัดแยงแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนา
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นอยกวาสังคมอเมริกัน
ท่ีจริงนั้น สังคมอเมริกันไดประสบปญหาเกี่ยวกับความ

แตกแยกในทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดตั้งแต
ตน โดยเฉพาะปญหาการแบงผิวหรือเหยียดผิว ความสําเร็จของ
เบาหลอมนั้นไมสมบูรณเลย และปญหาความแตกแยกนั้นก็ไดรุน
แรงขึ้นมาเปนระยะๆ ตลอดจนกระทั่งปจจุบัน

โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ปญหาความแตกแยกทั้งดานเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมไดลุกลามรุนแรงขึ้นเดนชัดเปนพิเศษ ท้ังไมมีความ
หวังวาปญหานี้จะสงบเรียบรอยลงไดอยางไรในอนาคต

หนังสือของผูรูชาวอเมริกันทานหนึ่ง ถึงกับสรุปทายวา
รอยแยกหางอยางมหมึาในทางเชือ้ชาตยิงัคงอยู 

และมีเครือ่งสอแสดงนอยเหลอืเกนิวารอยแยกหางนี้
จะปดชิดลงไปไดในศตวรรษหนานี ้(Hacker, 219)
คําบรรยายสาระของหนังสือเลมน้ันสรุปโดยตั้งขอสงสัย

เอากับสังคมของตนเอง โยงตอไปถึงเรื่องอิสรเสรีภาพดวยวา
หนังสอืเร่ือง Two Nations เปนเครือ่งพสูิจนทีย่นื

ยนัวา อสิรเสรภีาพทีพ่วกเราเอยอางวาเรามสีวนรวม
อยูทัว่กนัน้ี อาจเปนเพยีงภาพมายาเทานัน้เอง
(Hacker, front flap)
ปญหาความแตกแยกราวรานขาดความประสานสามัคคี
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ในทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมนี้ เปนรอยดางและโรครายที่กัด
กรอนบอนทําลายประชาธิปไตยอเมริกัน และสั่นคลอนความฝน
ของอเมริกา (The American Dream) ทําใหเกิดปญหารายแรงใน
ปจจุบัน และความกังวลหวั่นหวาดตออนาคตเพียงไร ลองอาน
หนังสือของชาวอเมริกันเองเพียงสามเลม ก็จะมองเห็นภาพ

เลมหนึ่งชื่อ The Disuniting of America∗ ผูเขียนเปนที่
ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีเคนเนดี พรรคเดโมแครต อีกเลม
หนึ่งชื่อ The De-Valuing of America∗∗ ผูเขียนเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร สมยัประธานาธบิดเีรแกน พรรครปีบลกินั และ
อีกเลมหนึ่ง ช่ือ Two Nations ผูเขียนเปนอดีตศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยคอรเนลล∗∗∗

ท่ีพูดมามากเกี่ยวกับอเมริกาในตอนนี้ ก็เพื่อใหทําการ
อยางรูเทาทันความจริง ถาจะเอาประชาธิปไตยอเมริกันเปนความ
ฝนของไทย ก็ตองรูเรื่องของอเมริกาใหดี และนําบทเรียนของเขา
มาใชใหเปนประโยชน

สังคมอเมริกันนั้น มีช่ือวาไดเชิดชูหลักการแหงเสรีภาพ
และความเสมอภาคมาอยางดีเยี่ยม ประสบความสําเร็จในการใช
หลักการทั้งสองขอน้ันในทางปฏิบัติ แตก็ทําทาจะมาอับจนเพราะ
ปญหาเกี่ยวกับหลักการที่สาม ซ่ึงแกไมตก และจะพาหลักการสอง
                                                                                                    
∗ Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting of America (New York: W. W. Norton &

Company, 1992)
∗∗ William J. Bennett, The De-Valuing of America (New York: Summit Books, 1992)
∗∗∗ Andrew Hacker, Two Nations (New York: Charles Scribner’s Sons 1992)
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ขอตนซวนเซหรือลมไปดวย
นับวาเปนเครื่องเตือนใจสังคมที่จะพัฒนาประชาธิปไตย

ท้ังหลาย ใหพยายามรักษาเอกภาพและความสามัคคีในสังคมไว
ระวังไมใหเกิดความแตกแยกแปลกพวก รังเกียจเดียดฉันทดูถูก
ดูหมิ่นกัน ในเรื่องถิ่นฐาน ฐานะ เชื้อชาติ สีผิว ลัทธิศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนตน

น้ีเปนการชีถ้งึความสาํคญัของหลกัการที ่๓ ซ่ึงไมวาจะเรยีก
วาภราดรภาพ หรอืเอกภาพ (หรอืท่ีศพัททางพระเรยีกวา เอกภีาพ) ก็
ตาม จะตองถือวาเปนหลักการพื้นฐาน

สังคมอเมริกันแมจะถือวาหลักการขอน้ีมีความสําคัญมาก 
แตโดยทั่วไปก็จะเนนกันอยูบอยมากเพียงหลักการที่ ๑ และ ๒
และแมจะมองเห็นความสัมพันธระหวางหลักการทั้งสามนี้ แตก็ไม
ไดแสดงความสัมพันธน้ันใหเห็นเปนระบบท่ีชัดเจน จนกระทั่งไปๆ
มาๆ ปญหาที่เกี่ยวกับหลักการขอน้ี ก็กลายเปนโรคเรื้อรัง ท่ีจะบั่น
ทอนสังคมประชาธิปไตยของอเมริกาอยางที่กลาวมาแลว

ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาคไมมีวันหมด
ถาไมมีภราดรภาพ

ตามปกติ เรามักจะมองปญหาวาเริ่มจากเสรีภาพกอน คือ
ไลจากขอ ๑ ไปขอ ๒ แลวไปขอ ๓ ตามลําดับวา เมื่อมีเสรีภาพไม
เทาเทียมกัน เขาทําอยางนั้นได แตทําไมฉันทําบางไมได พวกนั้น
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ทําได มีได เอาไดอยางนั้น แตทําไมพวกฉันไมมี ไมได เอาไมได ทํา
ไมไดอยางนั้น ก็แสดงวาไมไดรับความเสมอภาค เมื่อไมมีความ
เสมอภาคกัน ก็สามัคคีเอกีภาพกันไมได

พูดยอนกลับวา ท่ีสามัคคีเอกีภาพกันไมได ก็เพราะไมได
รับความเสมอภาค ท่ีไมเสมอภาค ก็เพราะมีเสรีภาพไมเทาเทียม
กัน อันนี้ก็เปนปญหาแบบหนึ่ง

แตบางทีปญหากลับในทางตรงขาม คือเริ่มเปนปญหาจาก
หลักการขอท่ี ๓ (ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ)กอน แลวจึงลง
มาขอท่ี ๒ (ความเสมอภาค) และ ขอท่ี ๑ (เสรีภาพ) คือ เมื่อ
ประชาชนแตกแยก ไมรักใครสามัคคีกัน มีความรังเกียจเดียดฉันท
ตอกัน เขาก็จะเพงจองมองกันทันทีวา พวกนั้นได พวกนั้นมีอยาง
น้ันๆ ทําไมพวกเราไมได ไมมีอยางนั้น พวกโนนทําได เปนไดอยาง
น้ันๆ ทําไมพวกเราทําไมได เปนไมได ปญหาในขอท่ี ๒ วา ไมไดรับ
ความเสมอภาค และขอท่ี ๑ วา ขาดเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ คือ
ไดเสรีภาพไมเทากับพวกนั้นพวกโนน ก็ตามมาทันที

แมแตเรื่องที่ไมนาจะเปนปญหา ก็มองใหเปนปญหาขึ้นมา
จนได เพราะเมื่อใจไมรักกันแลว ญาติดีกันไมได ก็คอยเพงมอง
เห็นแงรายกันอยูเรื่อย

เปรยีบเทยีบใหเหน็ไดงายๆ เหมอืนอยางพีน่องในครอบครวั
เดียวกัน ถาพอแมลําเอียง ปลอยลูกคนนั้น ตามใจลูกคนนี้ บีบ
บังคับลูกคนโนน เกิดปญหาเสรีภาพขึ้นมา และเกิดความรูสึกวา
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ไมไดรับความเสมอภาค ลูกๆ ก็อาจจะแตกแยกแกงแยงทะเลาะ
วิวาท ไมรักใครสามัคคีกัน เปนพี่นองกันแตเพียงในนาม ไมเปนพี่
นองกันจริง ขาดภราดรภาพ

บางทีปญหาไมไดมาจากพอแมลําเอียง แตลูกๆ เองไมรัก
ใครสามัคคีกัน พอเปนอยางนี้แลว ก็คอยเพงจองมองกัน ใครจะได
มากนิดนอยหนอยเปนไมได เกิดเรื่องทันที แมวาจะไมตั้งใจ ไมมี
เจตนา ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา เรื่องเล็กก็กลายเปนเรื่องใหญโต
ยอมกันไมได ตั้งแงกันอยูเรื่อย เดี๋ยวคนนี้วาไมไดรับความเสมอ
ภาค เดี๋ยวคนนั้นวาไมมีเสรีภาพ หรือไดเสรีภาพไมเทากัน ใน
ครอบครัวมีแตความระหองระแหงวุนวาย ไมมีความสุข

ในทางตรงขาม ในอีกครอบครัวหนึ่ง พี่นองรักใครสามัคคี
กัน และพอแมก็ไมมีเจตนาจะลําเอียง มีอะไรไดมาก็แบงกันไป ให
เทาๆ กัน บางทีไดมากนอยกวากันบาง ก็เต็มใจกัน ไมวาไมรูสึก
อะไร ยิ่งกวานั้น บางครั้งคนนั้นยังสละใหคนนี้ คนนี้ยังแถมใหคน
โนนอีก คนที่ไดมากก็ไมยอมเอา จะเอาไปแบงอีก เรื่องที่หมิ่นเหม
นาจะเปนปญหาก็ไมเกิดเปนปญหา หรือเรื่องใหญก็กลายเปน
เรื่องเล็ก ท้ังหมดนี้ก็เพราะรักกัน มีความเปนพี่เปนนองกันอยางแท
จริง อยูกันดวยน้ําใจ

เพราะฉะนั้น การปองกันและแกปญหาจะตองทําจากจุด
เริ่มท้ังสองทาง คือท้ังจากตนไปหาปลาย และจากปลายมาหาตน

เริ่มจากตนไปหาปลาย คือ ไลจากขอ ๑ ตอ ๒ ไป ๓ ตาม
ลําดับ ก็ตองจัดใหประชาชนมีเสรีภาพอยางถูกตอง และใหไดมี
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เสรีภาพนั้นอยางเทาเทียมกัน เกิดความเสมอภาค แลวจะไดไม
ทะเลาะวิวาทแกงแยงขัดแยงกัน และอาจจะสามัคคีกันได

ขอใหสังเกตวา ในที่น้ี ลงทายวา “อาจจะสามัคคีกันได” คือ
เพียงอาจจะเทานั้น เพราะความมีเสรีภาพและสมภาพ/เสมอภาค
อยางที่พูดกันมานี้ ไมใชเหตุปจจัยอยางเดียวและเพียงพอที่จะทํา
ใหคนรักใครสามัคคีมีภราดรภาพกันได

ยังมีเหตุปจจัยอยางอื่นอีกที่สําคัญมาก ท่ีจะทําใหคนแตก
แยกรังเกียจเดียดฉันทกัน และแมแตคําวาความเสมอภาคก็มี
ความหมายแงมุมกวางกวาที่เขาใจกันทั่วไป ท่ีเนนในแงวามีสิทธิ
เสรีภาพเสมอกัน ไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ความเสมอหรือสม
มีแงมุมความหมายมากกวานั้น และแงมุมความหมายอยางอื่น
บางอยางเปนปจจัยตัวสําคัญที่จะใหเกิดภราดรภาพ หมายความ
วา ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความเสมอ
ภาคอยางลึกซึ้งที่จะพูดในทางธรรมตอไป

ดานที่สอง เริ่มจากปลายมาหาตน คือ ยอนจากขอ ๓ ลง
มาขอ ๒ จนถึงขอ ๑ วิธีแกและกันปญหา ไดแก พยายามสราง
ความสมัครสมานสามัคคี ใหประชาชนมีความรักใครพรอมเพรียง
มีความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีตอกันดุจเปนญาติพี่นอง

เมื่อประชาชนมีภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้แลว ก็
จะปรับเรื่องความเสมอภาคและเสรภีาพใหเขาทีล่งตวัสอดคลองไป
กนัไดอยางดี
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ในทางปฏิบัติ ตองทําทั้งสองดานประกอบกัน ดานแรก
จากตนไปหาปลาย คือใหมีเสรีภาพอยางเสมอภาคกันนั้น เปน
ความจําเปนที่จะตองใหมีเปนพื้นฐานไว

แตแคน้ันหาเพียงพอไม การแกปญหาจะเด็ดขาดหรือ
สําเร็จจริงก็ตอเมื่อบรรลุผลตามวิธีในดานที่สอง คือยอนกลับจาก
ขอ ๓ (ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ) ลงมา ซ่ึงจะทําใหไมมีแงงอน
หรือเพงจองหาแงหามุมตอกัน

ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพนั้น อาจมีมาในหลายรูปแบบ
เพราะเหตุปจจัยที่จะทําใหคนแบงแยกขัดแยง หรือเขากันไมได มี
หลายอยาง เชน ผิวพรรณ เผาพันธุ ภูมิภาค และลัทธิความเชื่อถือ
เปนตน ซ่ึงแตละอยางก็อาจจะตองใชวิธีการแกไขปญหาเฉพาะที่
ตางๆ กันไป

แตไมวาจะเปนอยางไหน สิ่งหนึ่งที่ควรระวังไวกอน เพื่อไม
ใหเปนตัวพลอยผสมที่ซํ้าเติมปญหาทําใหแกไขยากมากขึ้น ก็คือ
การดูถูกดูหมิ่นและกีดกั้นกันดวยเรื่องภูมิธรรมภูมิปญญา ซ่ึงมัก
จะพวงมากับความแบงแยกที่เปนตัวปญหาเดิมดวย

มนุษยน้ัน เมื่อมีความถือตัวแลว ก็มักคอยจอง คอยมอง
คนอื่นพวกอื่นวาจะลบหลูดูถูกกระทบกระทั่งหรือกีดกันตน จนลืม
มองลืมสํารวจดูตัวเอง การแกปญหาไมใชอยูท่ีคนพวกอื่นจะตอง
พยายามไมดูถูกกีดกันเราเพียงอยางเดียว แตตัวเราเองจะตอง
คอยสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงตนเองดวย สังคมประชาธิปไตย
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เปนสังคมของคนที่พัฒนาตน เราจะตองถือคติวา อยามัวถือตัว
แตจงทําตัวใหนานับถือ

การศกึษาเปนปจจัยหลกัในการพฒันาคนเพือ่ปรับภมูธิรรม
ภูมิปญญาของประชาชนใหสม่ําเสมอกัน และยังจะชวยในการแก
ปญหาความแตกแยกที่เกิดจากสาเหตุอยางอื่นดวย แตการแกไข
สาเหตุเฉพาะเหลานั้นตองอาศัยความรูและวิธีการอื่นๆ ดวย ซ่ึง
เกินขอบเขตของเรื่องที่จะพูดในที่น้ี

รวมความก็คือ จะตองระลึกไววา ถาไมสามารถสราง
ภราดรภาพขึ้นมาใหประชาชนมีสามัคคีเอกีภาพกันดวยจิตใจแท
จริงแลว ปญหาเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็จะมีอยูเรื่อยไป
จะไมมีหลักประกันที่จะทําใหประชาธิปไตยมั่นคงยั่งยืน

ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ
ในประเทศที่เขาสูระบอบประชาธิปไตยใหมๆ หรือยัง

พัฒนาประชาธิปไตยไปไมไดไกล ปญหาจะโดดเดนอยูท่ีเรื่อง
เสรีภาพและสมภาพ ซ่ึงเปนปญหาสําหรับประชาชนทั่วไปโดยสวน
รวม คือเปนปญหาสําหรับประชาชนแตละคนเหมือนๆ กัน และ
ประชาชนก็จะดิ้นรนตลอดจนตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพและ
ความเสมอภาคนี้ ในระหวางนี้ ปญหาดานภราดรภาพจะไมคอย
ปรากฏ บางทีดูเหมือนกับไมมี แตท่ีจริงนั้น มันมีแฝงอยูตลอดเวลา

แตเมื่อใดไดพัฒนาประชาธิปไตยกันไปพอสมควร พอวา
ปญหาเรื่องการเรียกรองหาเสรีภาพและสมภาพเบาบางลง เพราะ
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ประชาชนทั่วไปไดรับหลักประกันที่จะมีสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคพอสมควร ในระดับท่ีเรียกไดวาลงตัวอยูตัวแลว ปญหา
เกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพที่แฝงมานาน ก็จะโผลเดนขึ้น
มา (ในบางสังคม ปญหานี้อาจจะปรากฏเปนครั้งคราว แมใน
ระหวางที่ยังดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค)  และจะ
เปนปญหาที่หนักหนายืดเยื้อแกไขยากที่สุด อาจจะถึงกับเปนจุด
ติดตันของมนุษยชาติก็ได

ตัวอยางที่เห็นไดชัด ก็คือประเทศอเมริกานี่แหละ ท่ีภูมิใจ
วาประชาชนมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอยางดี
มาก แตปจจุบันไดประสบปญหาความขัดแยงแบงแยกรังเกียจ
เดียดฉันท ระหวางเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว และวัฒนธรรมเปนอยาง
มาก และปญหานั้นก็รุนแรงขึ้นๆ ไมใชลดนอยลงเลย และยังไมมี
ความมั่นใจวาจะแกปญหานี้ลงไดอยางไร

แทบไมมีประเทศชาติหรือสังคมใดเลย ท่ีประกอบขึ้นดวย
ประชาชนพวกเดียวกันลวนๆ มีแตจะประกอบดวยกลุมชน เผาชน
ตางๆ มากบางนอยบาง ซ่ึงแตกตางกันโดยเชื้อชาติบาง สีผิวบาง
ลัทธิศาสนาบาง ภาษาและวัฒนธรรมบาง ความแตกตางเหลานี้
พรอมท่ีจะเปนปมกอปญหาไดตลอดเวลา และนี่คือตนตอของ
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ

พอปญหาการดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ท่ัวไปเบาบางลงอยางที่วาขางตนแลว ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/
สามัคคีเอกีภาพที่นอนเนื่องอยู ก็จะโผลเดนชัดออกมา และสงผล
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ยอนกลับไปสูปญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอีก
ครั้งหนึ่ง

แตปญหาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ท่ีพวงมากับ
ปญหาภราดรภาพนี้ มาในรูปใหมท่ีแปลกออกไปจากเดิม โดยจะมี
ลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ    

ก) เปนปญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ไมเทา
กันระหวางกลุมระหวางพวกวา พวกเราไมมีสิทธิเสรี
ภาพเหมือนอยางพวกเขา เราไมมีความเสมอภาคกับ
พวกนั้น ไมใชปญหาของประชาชนแตละคน และ

ข) คราวนี้ปญหาเสรีภาพกับปญหาความเสมอภาคจะมา
บรรจบเปนเรื่องเดียวกัน คือ เปนปญหาวา กลุมชน
หรือเผาพวกตางๆ มีสิทธิเสรีภาพไมเทาเทียมกัน หรือ
มีเสรีภาพไมเสมอภาคกัน วาพวกเขามีเสรีภาพอันนี้
แตพวกเราไมมีเสรีภาพอันนั้น พวกเขาทํา-มี-เปนอยาง
น้ันได แตพวกเราทํา-มี-เปนอยางนั้นไมได เราจึงไมมี
ความเสมอภาคกับเขา

ในการแกปญหา จะตองทําทั้งสองระดับอยางที่วามาแลว
ขางตน คือ ในขั้นพื้นฐาน จะตองใหเห็นวาคนตางกลุมตางพวก ได
รับสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน และอีกระดับ
หนึ่งคือ การสรางภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ

แตก็ดังไดกลาวแลว การปองกันแกไขปญหาระดับท่ีสองนี้
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ยากมาก เพราะปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพนี้ เปน
ปญหาที่หยั่งลึกถึงจิตใจ ซ่ึงเปนเรื่องของความเชื่อถือและคุณธรรม
อันโยงไปถึงอุปสรรคมากมาย เชน ความหวงแหนชาติพันธุ ความ
รังเกียจเดียดฉันทในเรื่องสีผิวหรือเผาพันธุ ความดูถูกดูหมิ่นกันใน
ดานภูมิธรรมภูมิปญญาและวัฒนธรรม ความยึดมั่นในการแบง
แยกตามลัทธิความเชื่อถือ เปนตน ซ่ึงรวมแลวก็คือเปนปมที่นําไป
สูปญหา การไมมีความพรอมใจที่จะสมัครสมาน

ท้ังๆ ท่ีภายนอกไมมีเหตุท่ีจะทําใหตองแบงแยก แตเมื่อใจ
ไมพรอมไมยอมที่จะสมัครสมานแลว ความสามัคคีเอกีภาพและ
ภราดรภาพก็ไมอาจเกิดขึ้นจริงๆ ได และเมื่อใจไมสมัครสมานกัน
อยางนี้ เรื่องที่ไมนาเปนเรื่อง ก็กลายเปนเรื่อง สิ่งที่ไมนาเปน
ปญหาก็เปนปญหา ปญหาเล็กก็กลายเปนปญหาใหญ เพราะใจ
ตั้งแงตอกันอยางที่กลาวมาแลว ปญหาสิทธิเสรีภาพไมเสมอภาค
ระหวางกลุมระหวางหมูก็จะคงอยูเรื่อยไป พรอมกับความขาด
สามัคคีไมมีภราดรภาพ และจึงไมอาจเกิดมีเอกีภาพ แลว
ประชาธิปไตยก็ไมอาจสัมฤทธิ์อยางจริงแทในสังคม

ถาถือวามนุษยเปนสัตวประเภทเดียวกันทั้งหมด สืบเชื้อ
สายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน แลวขยายตัวเพิ่มจํานวน แบงกัน
เปนหมูเปนพวก แยกยายเหินหางกันไป

บัดนี้ เมื่อโลกแคบเขามา จนมวลมนุษยเหมือนอยูใกลชิด
เปนชุมชนเดียวกัน จะตองเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งหมด ถึงเวลาที่
จะตองอยูรวมเปนสังคมเดียวกัน มนุษยจะสามารถทําลายเครื่อง
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แบงแยกและความรูสึกเดียดฉันท แลวสมัครสมานกลมกลืนเขา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความหลากหลายในความเปนหนึ่ง
ไดสําเร็จหรือไม

เรื่องนี้อาจจะเปนปญหาสุดทายของมวลมนุษย และอาจ
จะเปนจุดติดตันที่แกไมตก และก็จะเปนบททดสอบหรือพิสูจน
มนุษยชาติดวยวา มนุษยน้ีจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให
สําเร็จ เพื่อบรรลุถึงสันติภาพและอิสรภาพที่แทจริงไดหรือไม

นักการเมือง นักปกครอง และประชาชนที่ใฝปรารถนาจะ
แกปญหาของสังคมมนุษยอยางแทจริง และหวังที่จะสรางสรรค
ประชาธิปไตยที่สมบูรณมั่นคง จะตองเปนผูมองการณไกล ไมใช
มองอยูแคปญหาเฉพาะหนาในการดิ้นรนตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในบัดนี้เทานั้น แตจะตองเตรียมวางแนวทาง
สําหรับการแกปญหาระยะยาว ใหพรอมไวแตเนิ่นๆ ทีเดียว

นักการเมืองที่จะทันกับยุคตอไปนี้ นอกจากจะตองมอง
การณไกล เปนผูขามขีดขั้นของกาลเวลาไปไดแลว จะตองเปน
นักการเมืองที่มีความเปนสากล คือกาวขามขีดขั้นของเทศะไปสู
การแกปญหาของมวลมนุษยชาติท่ัวโลก คือปญหาสากลที่มีเสมอ
เหมือนกันทั่วโลกแหงความขาดภราดรภาพนี้

การที่จะแกปญหาซึ่งแฝงลึกในใจของมนุษยขอน้ีได คงจะ
ตองใชความเปนอัจฉริยะทีเดียว เพราะการแกปญหาดังกลาวนี้
เกินขอบเขตของวิธีการดานการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
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เปนตน ท่ีอยูในฝายรปูธรรม แตเปนเรือ่งของจติใจ เกีย่วดวยความ
เชือ่ถอืและคณุธรรมดังที่กลาวแลว ซ่ึงจะตองใชปรีชาญาณทาง
ดานศาสนา ปรัชญา ศีลธรรม/จริยธรรม และศาสตรท้ังหลายที่
เกี่ยวของกับมนุษยท้ังหมดเขามาชวยแกปญหา อยางที่เรียกวาจะ
ตองบูรณาการทุกแดนแหงปญญาของมนุษยเขามาใชในการแก
ปญหานี้ ซ่ึงจะสําเร็จได ก็ตองมีการพัฒนามนุษยข้ึนไปอีกขั้นหนึ่ง

เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ ก็ทําใหนึกถึงชื่อของระบอบการปกครอง
น้ี ท่ีเรียกวาประชาธิปไตยนั้น ความจริงก็เปนเพียงชื่อเรียกอยาง
หนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการมองความหมายโดยเนนไปที่แงหนึ่งดานหนึ่ง
ของมัน กลาวคือ -

ท่ีเรยีกวาประชาธปิไตย กเ็พราะเนนความหมายในแงของ
อาํนาจ วาเปนการปกครองซึง่อาํนาจอยูท่ีประชาชน โดยประชาชน
เปนใหญ แตถามองเนนในแงอื่นดานอื่น ก็อาจจะเรียกชื่ออยางอื่น
ดังที่ในสมัยโบราณ เคยหรือบางที เรียกชื่อการปกครองทํานองนี้
วาระบอบสามัคคีธรรม คือเรียกชื่อโดยมองเนนไปที่ความสัมพันธ
พื้นฐานระหวางประชาชน ท่ีจะเปนแกนรักษาใหการปกครอง
ระบอบนี้ดํารงอยูได และสัมฤทธิ์ผลสมตามความมุงหมาย

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ
ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองหลักการทั้งสามอยางนั้น

โยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภราดรภาพ หรือเอกภาพ เปน
เหมือนสนาม หรือเวที หรืออางเก็บนํ้า หรือหองประชุม ท่ีรองรับ
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นักกีฬา นักแสดง นักวายน้ํา หรือสมาชิกของที่ประชุมใหรวมอยู
ดวยกัน โดยมีความเปนอิสระ พรอมกับความประสานกลมกลืน
ซ่ึงแตละคนอยูในตําแหนงแหงที่ท่ีถูกตอง เหมาะสม สัมพันธกันได
ดี พฤติกรรมและความเปนไปตางๆ ท่ีเปนเรื่องของเสรีภาพและ
ความเสมอภาค ก็แสดงอยูภายในแหลงรวมอันเดียวกันนั้น

เมื่อทุกคนใชเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน อยางประสาน
เกื้อกูลกัน ถูกตองตามตําแหนงฐานะภายในที่รวมน้ัน ทุกอยางก็
ดําเนินไปดวยดี เปนองครวมท่ีสงบเรียบรอย

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักการใหญแหง
ภราดรภาพหรอืเอกภาพไว โดยทีห่ลกัการใหญน้ีครอบคลมุความเปน
อยูและการปฏิบัติท่ีเปนเรื่องของเสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว 
ใหมีความหลากหลายที่โยงกันไดในระบบที่ประสานเปนหนึ่งเดียว

หลักการหรือหลักธรรมนี ้ เรียกวาสาราณียธรรม แปลวา
ธรรมเปนเครือ่งระลกึถงึกนั มคีวามหมายทาํนองเดยีวกบัภราดรภาพ
เปนหลักการที่จะทําใหเกิดความประสานพรอมเพรียงสามัคคีและ
ผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ

หลักธรรมนี้มีสาระสําคัญซึ่งสอนวา สังคมประชาธิปไตย
จะตองมีเครื่องผูกพันคนใหมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกัน 
เพราะการที่แตละคนจะอยูไดดวยดี และเอาศักยภาพของตนมา
รวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดน้ัน คนเหลานั้นจะตองมี
ความสามัคคีรูจักรวมมือกันและอยูรวมกันไดดวยดี
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การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีน้ัน มีลักษณะการ
แสดงออกตางๆ ซ่ึงเนนความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชนสุข
ตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐาน คือการที่คนเราจะตองใช
ปญญา คือบอกวา จะตองใชปญญานั้น บนพื้นฐานของเมตตา
หมายความวาใชปญญา โดยมีเมตตาประกอบ หรือใชปญญาใน
จิตใจที่มีเมตตา และ จิตใจที่มีเมตตา ก็ตองใชปญญา

ถามีเมตตาโดยไมใชปญญา ก็อาจจะเกิดความลําเอียง
เชนเรามีเมตตาเอาแตจะปรารถนาดีชวยเหลือใครคนหนึ่ง แลวเรา
ไมใชปญญาพิจารณาใหรูท่ัวถึงความจริง เราก็อาจจะลําเอียงเขา
ขางคนนั้นเต็มท่ี แตพอใชปญญารูจักพิจารณาเหตุผล เราก็ได
ปฏิบัติการที่ถูกตองพอดี

ในทางตรงขาม ถาใชปญญาโดยไมมีเมตตา เราก็อาจจะ
ใชปญญาโดยไมคํานึงถึงใคร โดยไมมีความรักเพื่อนมนุษย แลว
เราก็อาจจะคิดทําอะไรโดยที่วามันไมเกื้อกูลไมเปนประโยชนแก
เพื่อนมนุษยก็ได เพราะฉะนั้น จึงตองมีประกอบกัน ๒ อยาง คือท้ัง
ปญญา และเมตตา

สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี
เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี

หลักของสังคมที่จะอยูรวมกันดวยดีน้ัน ก็คือ เปนสังคม
แหงสามัคคีเอกีภาพ ท่ีคนมีเมตตาหรือไมตรีตอกัน เปนพื้นฐาน
รองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีท่ีมีความเสมอภาคเทา
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เทียมกัน ทานแสดงไวเปน สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ
ประการที่ ๑ จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา หมายความ

วาทําดวยความรัก ดวยไมตรี ดวยความปรารถนาดีตอกัน มีการ
ชวยเหลือ มีการรวมมือ มีความพรอมท่ีจะประสานงานกัน ซ่ึงเปน
เครือ่งชวยใหเกดิน้าํใจผกูพนั ทําใหสงัคมอยูรวมกนัไปได โดยมี
เครือ่งยดึเหนีย่ว เปนโอกาสพืน้ฐานทีจ่ะใหแตละคนนําเอาศักยภาพ
ของตนมาเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวยกัน

ประการที่ ๒ จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวย
เมตตานั้นสําคัญมาก ในเวลาที่เราใชเหตุผลเจรจากัน เราก็จะใช
ปญญา โดยไมมีโทสะ ท่ีจะมาทําใหเกิดปญหาขัดแยงทะเลาะโจม
ตีดาวากัน คือพูดดวยความหวังดีตอกัน และมุงประโยชนตอสวน
รวม ในเวลามเีหตกุารณอะไรตางๆ กจ็ะหนัหนามาพดูจาปรกึษากนั
ปรับความเขาใจกนัได แตถาคนไมมเีมตตาตอกนัแลว เมื่อมีปญหา
ข้ึนมาก็ชวนใหเกิดความทะเลาะเบาะแวง และความขัดแยง แลว
ผลท่ีสุดก็นําไปสูความรุนแรง สูการทําลายลาง นําไปสูปญหา

ฉะนั้น จะตองพูดดวยความปรารถนาดีตอกัน มีจิตสํานึก
และระลึกวา ท่ีเราพูดนี่เพราะเราหวังประโยชนสุขรวมกัน ตองการ
สรางสรรค แตเราอาจจะเห็นวาที่ทานทํานั้นยังไมถูก เราจึงพูด แม
ทานจะทําไมถูก แตเราก็ยังมีความรักทานอยู และเรามีความ
ปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม หวงัจะชวยกนัแกปญหา เราพดูดวย
ความปรารถนาด ีเมตตาอยางนีเ้ปนทางใหแกปญหาได
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แตถาพูดโดยไมมีเมตตา ก็มีแตจะนําไปสูการทะเลาะเบาะ
แวง เราก็รูกันอยูแลววา ธรรมดาของมนุษยปุถุชนนี้ พอถึงขั้นหนึ่ง
ก็มีแตปญหา เรื่องศักดิ์ศรีบาง เรื่องของมานะบาง อะไรตางๆ พอ
ขัดแยงโจมตีกัน ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นๆ แลวก็ยอมกันไมได

ยิ่งในสังคมไทยนี่ เราพูดกันวา คนมีลักษณะที่มีความถือ
ตัวสูง ถือศักดิ์ศรีนัก ยอมกันยาก เพราะฉะนั้นปญหาก็จะยิ่งรุนแรง
ถาจะแกปญหาใหได ก็ตองมีเมตตา จะตองแสดงความปรารถนา
ดีตอกัน พูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา แตไมใชวาพูดเพียงเพื่อ
เอาใจกันนะ ไมใชอยางนั้น ก็พูดเหตุผลน่ันแหละ แตพูดดวยวาจา
ท่ีแสดงถึงจิตใจท่ีมีความปรารถนาดี

ประการที่ ๓ จะคิดอะไรก็คิดตอกันดวยเมตตา คิดตอกัน
ดวยเมตตาก็คือวา มีความหวังดีตอกัน ปรารถนาดีตอกัน ขอน้ี
สําคัญ ในขั้นที่เอาเมตตามาประกอบกับการใชปญญา ถาใจมี
เมตตา เวลาใชปญญาก็จะชวยใหโลภะ โทสะ โมหะ เขาครอบงํา
ความคิดไดยาก เราก็จะพิจารณา วินิจฉัย คิดการ วางแผนตางๆ
โดยมุงทําใหเกิดประโยชนสุขแกกัน และสรางสรรคสังคม

นอกจากนั้น ในดานการแสดงออก เมตตาก็ทําใหมีจิตใจท่ี
พรอมจะยิ้มแยม เวลาพบหนากันก็ยิ้มได นําไปสูการพูดจากันไดดี
ข้ึน

เมตตาทางใจนี้ ยังลึกลงไปอีก หมายถึงความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีจิตตอกันอยางจริงใจ เปนความรักที่ไมแบงแยก
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เพราะมองทุกคนเปนมนุษยเสมอเหมือนกัน ในฐานะที่ทุกคนนั้น
เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน อยูภายใตกฎธรรมชาติอัน
เดียวกัน หรือภายใตอํานาจของพญามัจจุราชอยางเดียวกัน

ความรักและไมตรีอยางจริงใจนี้ ทําใหสัมพันธคบหากัน
โดยไมมีอุบายซอนเรนตอกัน ไมมีลักษณะที่เรียกวา แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง แตเปนแบบที่วา ยอมรับจุดตาง อยูกันบนฐานของ
จุดรวม คือ แมจะมีความแตกตางโดยผิวพรรณ เชื้อชาติ ลัทธิ
ศาสนา และสติปญญาเปนตน ก็รับรูและยอมรับกันตามเปนจริง
ไมถือเปนเหตุท่ีจะแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจท่ีจะ
สมัครสมานกัน โดยมีจุดรวมพื้นฐานที่ทําใหรักกันและอยูรวมกัน
ได คือการที่เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดังกลาวแลว

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ                                  
เอกภาพของสังคมก็สัมฤทธิ์ จิตบุคคลก็เปนสุข

ประการที่ ๔ มีกินมีใชเผื่อแผใหทั่วถึงกัน ธรรมดาคนนี้
เมื่อยังไมไดพัฒนา ดอยการศึกษาที่แท ก็มุงเอาแตประโยชนสวน
ตัว ยึดมั่นติดในผลประโยชน เห็นแกตัวมาก ไมสามารถเฉลี่ยเจือ
จานกันได ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันหางไกล เมื่อคน
เหลื่อมล้ําต่ําสูงกันมากในเรื่องรายได ในเรื่องทรัพยสินสมบตัหิรอื
สิง่ทีค่รอบครอง กเ็ปนทางใหเกดิความแตกแยก คนในสงัคมจงึจะ
ตองมคีวามโอบออมอารเีผือ่แผแบงปนเจอืจานกนั
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โดยเฉพาะในสังคมของพระนั้น ทานถือเปนหลักสําคัญ
เรียกวา สาธารณโภคี แปลวา มีกินมีใชรวมกัน มีอะไรตออะไรก็
เอามาแบงกนักนิใช ถาสงัคมของเราถอืหลกัพระพทุธศาสนาขอน้ี ก็
จะชวยไดมาก เราจะไมหวงแหนกอบโกยเอามาไวเฉพาะตวัผูเดียว

มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา เนกาสี ลภเต สุขํ แปลวากินคน
เดียวไมไดความสุข บางคนคงเถียงวาอาจจะมีความสุข แตมันไม
สุขจริง เพราะจะมีความรูสึกคับแคบแปลกแยกตั้งแงหรือหวาด
ระแวงแฝงอยู แตถาเราแบงกันแลว ก็จะรูสึกวามีความสุขจากการ
ท่ีไดเห็นผูอื่นมีความสุขดวย

ในพุทธศาสนาทานบอกวา คนเรามีการพัฒนาจิตใจข้ึนไป
ตามลําดับ คนที่ยังไมพัฒนาเลย จะมีความสุขจากการได อยาง
เดียว ตองได ตองเอา ถาฉันได ฉันเอา ฉันไดกิน ฉันไดใช ฉันก็มี
ความสุข แตถาใหคนอื่น ก็จะเปนการสูญเสียไป แลวก็จะไมมี
ความสุข มันเบียดเบียนจิตใจไมสบายเลย อยางนอยก็มีความเสีย
ดาย ไมอาจจะมีความสุขได

แตทีน้ี ถาคนเราพัฒนาตัวเองขึ้นไป เราจะรูจักความสุข
เพิ่มข้ึน จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงเปนความสุขที่ประณีต
คือ ความสุขจากการให คนที่มีคุณธรรมในจิตใจเทานั้น จึงจะมี
ความสุขแบบนี้เกิดขึ้น

ยกตัวอยางงายๆ คือพอแมน่ีใหแกลูกได และเมื่อใหแลวก็
มีความสุขดวย ใชหรือเปลา เอะ! ธรรมดาคนเราตองไดมาจึงมี
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ความสุข ทําไมใหเขาไปจึงมีความสุขได ไดมาจึงจะสุข เสียไปจะ
สุขไดอยางไร ทําไมพอแมใหแกลูกแลวตัวเองมีความสุข ท้ังๆ ท่ี
ของนี่ฉันก็ชอบ ฉันก็อยากจะกินนะ แตลูกขอก็ยินดีให พอใหแก
ลูกไปแลว เห็นลูกกิน พอแมก็มีความสุขดวย ทําไมจึงเปนอยางนั้น
ตอบไดวา เพราะในใจของพอแมมีเมตตา มีความรัก จึงไดคําตอบ
วา พอในใจเมตตามีความรักแลว แมใหแกเขา เราก็มีความสุข

พอแมมีเมตตาตอลูก ใหแกลูกแลวก็มีความสุข ถาเพื่อนมี
เมตตารักเพื่อนละ ใหแกเพื่อนก็มีความสุข ทีน้ีถาเราแผเมตตา
ขยายกวางออกไป รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อนรวมโลก เราใหแกใคร
เราก็มีความสุขไดท้ังนั้น เพราะเมื่อใจเมตตามีความรักแลว เราเห็น
เขามคีวามสขุ เรากม็คีวามสขุ เรยีกวา ใหความสขุ กไ็ดความสุข โดย
มีเงื่อนไขวา เมื่อจิตใจพัฒนาแลวคือมีเมตตา

ฉะนั้น ในคําสวดของพระทานจึงสอนญาติโยมอยูเสมอ แต
เราแปลไมออก เวลาพระสวดอนุโมทนานี่ มีบทหนึ่งบอกวา สุขสฺส
ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ แปลวา คนมีปญญา ใหความสุข ก็
ไดความสุข การที่เราใหของแกเขาไป น่ีคือเราใหความสุขแกเขา
เสร็จแลว เมื่อใจเรามีธรรม เราก็ไดความสุขดวย

ฉะนั้น คนที่พัฒนาจิตใจของตนเองดีแลว มีคุณธรรม จะได
ความสุขพิเศษเพิ่มข้ึนมาอีกอยางหนึ่ง คือ ความสุขจากการให
หมายความวา มนุษยท่ียังไมพัฒนา มีความสุขจากการไดอยาง
เดียว แตพอเราพัฒนาจิตใจของเราแลว เราก็มีความสุขจากการให
เพิ่มข้ึนอีกอยางหนึ่งดวย หลักความจริงนี้มีความสําคัญมาก มัน
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เปนลักษณะแหงความกาวหนาในการพัฒนาของมนุษย
ความสุขจากการใหเปนความสุขที่ปลอดโปรง กวางขวาง

เปนความสุขที่ประณีต เปนความสุขอีกแบบหนึ่งที่ประเสริฐกวา
ความสุขเพียงจากการได

สําหรับมนุษยปุถุชน ทานใหฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความ
สุขจากการใหน้ีเพิ่มข้ึนมาอีกอยางหนึ่ง เปนการแสดงลักษณะของ
จิตใจที่พัฒนา อยางนอยก็มีจิตใจที่มีเมตตาแบบพอแม แบบเพื่อน
ฝูง ท่ีมีไมตรีตอกันขยายออกไป และมนุษยท่ีพัฒนาอยางนี้น่ีแหละ
จึงจะเปนสมาชิกที่สามารถรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยได
อยางดี

ท้ังหมดนี้ก็อยูในเรื่องของการที่วา เมื่อมีอะไรก็รูจักแบงกัน
กินใช อยางนอยก็เติมคําวา “บาง” หมายความวาไมใชท้ังหมด ถา
มีอะไรก็แบงกันกินใชหมด ก็ตองเปนพระโสดาบัน

พระโสดาบันมีลักษณะอยางนั้น คือ เปนคุณสมบัติอยาง
หนึ่งของพระโสดาบันวา ทานไมมีความหวงแหนอะไรทั้งสิ้น
ลักษณะอยางหนึ่งที่เปนเครื่องกําหนดจิตใจของพระโสดาบัน คือ
ไมมีมัจฉริยะ แปลวา ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหน มีอะไร
ถาจะเปนประโยชนแกผูอื่น ก็พรอมท่ีจะให

แตสําหรับปุถุชน ถาจะพูดวามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด
คนทั่วไปก็อาจจะบอกวาเห็นจะไมไหว เพราะฉะนั้นก็บอกวา มี
อะไรก็แบงกันกินใชบาง เอาแคน้ีกอน ก็ยังดี
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ความเสมอภาคพื้นฐาน                                           
คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา

ประการที่ ๕ ประพฤติดีมีวินัยอยูใตกฎหมายเสมอกัน หรอื
ประพฤติดีมีวินัยอยูในกฎกติกาเสมอหนากัน คําพระวาสีล
สามัญญตา แปลวา มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติด ี รักษา
ระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาที่จะกลมกลืนเขาดวยกัน
ไววางใจกันได ไมทําตนใหเปนที่เคลือบแคลงหรือนารังเกียจ

หมายความวา คนที่จะอยูรวมสังคมกันนี้ จะตองมีศีลคือ
ความประพฤติสุจริตไวใจกันได ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความ
เดือดรอนแกสังคม และรักษาระเบียบวินัย ทําตามกฎกติกาของ
สังคมเสมอเหมือนกัน

ถาคนในสังคมนี้มีความประพฤติไมสม่ําเสมอกัน มีคนราย
มาก กฎหมายไมสามารถควบคุมคนใหมีความประพฤติสม่ําเสมอ
กัน หรือสถาบันการปกครองไมสามารถปฏิบัติตอทุกคนอยางยุติ
ธรรมเสมอหนากัน ปลอยใหมีการเบียดเบียนกอความเดือดรอน
ตางๆ เชน มีแกงปลนฆาบาง ขบวนการคายาเสพติดบาง กลุมลอ
ลวงหญิงและเด็กไปคาประเวณีบาง กลุมลาสังหารคนตางผิวตาง
เผา เปนตน อยางนีส้งัคมประชาธปิไตยกอ็ยูไมเปนสขุ ระส่าํระสาย
และพัฒนาลําบาก

อยางนอยตองมีศีลเบื้องตน คือศีล ๕ เปนพื้นฐานเสมอกัน
ใหอยูรวมกันสงบสุขได
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นอกจากนั้น จะตองตั้งอยูในระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ
กติกาอะไรก็ตองรวมกันรักษา ความมีระเบียบวินัยน้ีเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับสังคมประชาธิปไตย เปนลักษณะที่แสดงถึงความ
สามารถในการที่จะปกครองตนเอง

คนทีไ่มมรีะเบยีบวนัิย กเ็หมอืนแสดงตวัใหเหน็วา ปกครอง
ตัวเองไมได หรือปกครองตัวเองไมเปน ถาคนในสังคมไมสามารถ
อยูกนัสงบเรยีบรอยได มกีารเบยีดเบยีนขดัแยงวุนวายกนัไปมา สบั
สนระส่าํระสาย กจ็ะกลายเปนเหตผุลใหมคีนทีเ่ราเรยีกวาเผดจ็การ
ยกเปนขออางเขามาจดัสรรปกครองบงัคบัเอา

ผูเผดจ็การน้ันคลายกบับอกวา เมื่อทานปกครองตัวเองไม
เปน ปกครองกันไมได ฉันจะปกครองให จะจัดการใหสงบเรียบรอย
เลยทีเดียว และเมื่อยุงกันมากนักนานนัก คนจํานวนมากก็จะอยาก
ไดผูปกครองแบบนี้อีก วงจรรายก็เลยวนเวียนไปมาไมรูจักจบสิ้น

ในเมืองไทยเรานี้ เรื่องการรักษาระเบียบวินัยยังเปนปญหา
มาก แมแตระเบียบวินัยในการใชถนน คือการรักษากฎจราจร ถาไมมี
ระเบยีบวนัิยแลว การสถาปนาและพฒันาประชาธปิไตยจะทาํไดยาก

เมื่อไมรักษากฎเกณฑกติการะเบียบวินัยของสังคมแลว จะ
อยูกันไปไดอยางไร ก็ยุงเหยิงสับสนวุนวายเดือดรอน เกิดความติด
ขัดไปทั่ว เหมือนอยูบนถนนที่รถและคนไมทําตามกฎจราจร

สังคมที่หยอนในศีลและขาดระเบียบวินัย ก็เทากับสราง
อุปสรรคขึ้นมาปดกั้นขัดขวางความเจริญกาวหนาของตน ตัดรอน
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โอกาสของตนในการที่จะพัฒนา ทําใหพัฒนาไมเปนกระบวน
สังคมที่ดีตองมีกติกา และคนในสังคมตองรักษากติกานั้น

โดยมีความเสมอภาค คือเทาเทียมกันตอหนากฎหมาย ไดรับ
ความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหนากัน เพราะฉะนั้น ความมีศีล
และรักษาระเบียบวินัยเสมอกัน จึงถือเปนหลักสําคัญประการที่ ๕

ประการที่ ๖ มีแนวคิดความเห็นรวมหลักการลงกัน คํา
บาลีวา ทิฐิสามัญญตา แปลวา มีความเห็นเสมอกัน คือ มีทิฐิ มี
ความเห็น มีความเชือ่มัน่ ยดึถอืในหลกัการ อดุมการณและอดุมคติ
ท่ีรวมกนั หรอืสอดคลองไปกันได ปรับใหเขาใจลงกันได

คนในสังคมประชาธิปไตยนี้ อยางนอยตองมีความเห็น
ความเขาใจและความเชื่อมั่นในหลักการของประชาธิปไตยรวมกัน 
เริ่มแตยอมรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้

แลวถาจะใหเปนประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองมีความรูความเขา
ใจในเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยอยางที่กลาวเมื่อกี้ อยางนอยก็
เขาใจเรื่องเสรีภาพวาความหมายของมันคืออะไร

ถาไมมีความเขาใจรวมกัน มีความเขาใจผิดพลาด มันก็ยุง
แควาเขาใจเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ เทานี้ก็ยุงแลว

ในเมืองไทย เรามีคําพูดลอกันเองวา ทําไดตามใจคือไทย
แท อะไรทํานองนี้ ถาไทยแทตองทําไดตามใจ ก็เห็นจะแย เพราะ
ฉะนั้นเห็นจะตองปรับกันใหม
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คําพูดที่วา ทําไดตามใจ คือไทยแท น้ัน ถาเขาใจความ
หมายเสียใหม ก็ใชได และอาจจะกลายเปนดีไป คือ ท่ีวาทําได
ตามใจนั้น ไมใชหมายความวาทําไดตามชอบใจแบบอําเภอใจ แต
ทําไดตามใจที่มีเสรีภาพ ถาทําไดตามชอบใจ โดยที่ใจน้ันมีเสรี
ภาพแลว ก็ไมเปนปญหา น่ันคือไทยแท

ไทยแท คือคนที่เปนไท คือคนเสรี “ไท” แปลวาคนที่เปน
อิสระ คือคนเสรี หรือคนที่มีเสรีภาพที่แทจริง คนที่มีเสรีภาพที่แท
จริง ก็คือคนที่มีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลส

เพราะฉะนั้น ท่ีบอกวาทําไดตามใจคือไทยแทน้ันถูก แต
ตองพูดในความหมายใหม คือความหมายวา ทําไดตามใจท่ีเปน
เสรี ถาทําไดตามใจที่เปนเสรีแลว ก็จะเปนไทยแท ซ่ึงเปนอิสระทั้ง
ภายนอกและภายใน

ทิฐิ หรือ ทิฏฐิน้ัน เปนเรื่องของปญญาที่มองเห็นหรือเขาถึง
ความจรงิในระดบัตางๆ ในขัน้ตนๆ เอาเพยีงมคีวามเหน็ความเขาใจ
ยดึถอืในหลกัการของประชาธปิไตยรวมกนัอยางทีว่ามาแลว กพ็อ

แตจะใหถึงขั้นลงรากวางฐานของประชาธิปไตยไดมั่นคง
จนกระทั่งมีภราดรภาพและสามัคคีเอกีภาพอยางถาวร ก็จะตองรู
เห็นเขาใจลึกลงไปอีก

ทิฐิ ความรูเห็นเขาใจลึกลงไปที่วานี้ วากันยอๆ ก็คือ ความรู
เขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาต ิ เห็นโลกเห็นชีวิตและสรรพสิ่ง
ตามเปนจริง วาเปนของไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นแลวก็
ปรวนแปร แลวก็ดับสลาย ไมมีอะไรจะยืนยงคงอยูนิตยนิรันดร
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เมื่อรูเห็นเขาใจอยางนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น และจะสัมพันธ
กับประชาธิปไตยอยางไร?

ตอบวา พอเห็นความจริงของธรรมชาติ เขาใจโลกและชีวิต
อยางนี้แลว ก็จะถอนหรือคลายความยึดติดถือมั่นหวงแหนทั้ง
หลายลงได หรือบรรเทาใหเบาบางลง โดยเฉพาะที่ตองการใน
ระดับน้ีก็คือ ทําลายมัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกันรังเกียจเดียด
ฉันทระหวางมนุษย ๕ อยาง

ไมตองพูดถึง ๕ อยาง เอาเพียง ๒ อยางก็พอ สําหรับในที่
น้ี สองอยาง คือ

๑) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันท กีดกันกัน
ดวยเรื่องตระกูลวงศ เผาพันธุ กลุม คณะ พรรคพวก

๒) วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันทกีดกัน
กันดวยเรื่องสีผิว การแบงแยกชั้นวรรณะ∗

พอละถอนหรือผอนบรรเทามัจฉริยะ ๒ อยางนี้ลงได (ถา
เห็นสัจจธรรมจริงแลวก็ละไดท้ัง ๕ อยาง แตถาพูดที่น่ีใหครบก็จะ
ยืดยาวกันใหญ ตองขามไปกอน) ความรังเกียจเดียดฉันทหวงแหน
กีดกันกันหมดไป หรือลดลงไป ความสัมพันธท่ีดีตอกันและเมตตา
ไมตรีธรรมที่จริงใจก็เกิดขึ้นได คนจะสามารถสมัครสมานรักใคร
สามัคคีกัน ภราดรภาพและเอกีภาพก็สัมฤทธิ์
                                                                                                    
∗ อีก ๓ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ (หวงถิ่นที่อยู) ลาภมัจฉริยะ (หวงผลประโยชน) และ
ธรรมมัจฉริยะ (หวงภูมิธรรมภูมิปญญา) [ที.ปา.๑๑/๒๘๒/๒๔๖]
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ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล                                 
แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน

เมื่อประชาชนมีเมตตาไมตรีรักใครสามัคคีกันดีจริงแลว 
เปนญาติดีกันไดแลว ปญหาเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็
ปรับลงตัวไดไมยาก แลวหลักการทั้งสาม คือ เสรีภาพ สมภาพ และ
ภราดรภาพ ก็พรอมบริบูรณ ประชาธิปไตย เมื่อมีรากฐานและแกน
สารครบครันอยางนี้แลว ก็ยอมตั้งมั่นสถาพร

ตกลงวา ขอสุดทายนี้เปนเรื่องสําคัญที่ครอบคลุมท้ังหมด
คือบอกวาจะตองมีทิฐิคือความเขาใจ หลักความเชื่อหรือหลักการ
ท่ียึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยนี้รวมกันสอดคลองเสมอเหมือนไป
กันได ตลอดจนเขาใจรวมกันในธรรมชาติของโลกและชีวิตตาม
เปนจริง ถาอยางนี้แลว ประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานที่ตั้งตัวอยูได

หลัก ๖ ประการนี้ทานเรียกวา สาราณียธรรม เรียงลําดับ
เฉพาะหัวขอไวทบทวน ไดแก

๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไร ก็ทําตอกันดวยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไร ก็พูดตอกันดวยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไร ก็คิดตอกันดวยเมตตา
๔. สาธารณโภคี ไดอะไรมามีกินมีใช ก็เผื่อแผใหทั่วถึงกัน
๕. สีลสามัญญตา ประพฤติดมีีวินัย อยูใตกฎหมายเสมอกนั
๖. ทิฏฐิสามัญญตา∗ มีแนวคิดความเห็น รวมหลักการลงกัน

                                                                                                    
∗ ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; อง ฉกก.๒๒/๒๘๒/๓๒๑
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พระพุทธเจาทรงสอนสําหรับพระสงฆกอน วาพระสงฆจะ
ตองอยูดวยหลัก ๖ ประการนี้ ถาอยูดวยหลัก ๖ ประการนี้แลว แต
ละคนที่เปนสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีนํ้าใจตอกัน
ประสานกลมกลืน พรอมท่ีจะรวมมือกัน เพราะตั้งแตทางกายเราก็
มีเมตตา ปฏิบัติตอกันดวยไมตรีชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทางวาจา
เราก็พูดดวยน้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีตอกัน

ในการอยูรวมกัน มีของอะไรไดอะไรมา เราก็กินใชโดยแบง
ปนกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคม เราก็รักษาระเบียบวินัย
มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกกัน และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาของสวนรวม และในที่สุด ในขั้นหลักการพื้นฐานที่
รองรับสังคมของเรา เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเขาใจหลักการ
สําคัญของประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความ
จริงที่เปนธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเปนมนุษย
ของเราไวดวยกัน

แคน้ีก็อยูเปนสุข และพัฒนาไดดีแน บนฐานแหงความ
สัมพันธท่ีดีงามมั่นคง โดยที่แตละคนก็มีความระลึกถึงกัน มีนํ้าใจ
ประสานรวมมือตอกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู ใหเกิด
ภาวะที่เรียกวา เอกีภาพ

ขอย้ําอีกทีวา ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้ เปนสนาม
รวมหรือเปนเวทีท่ีแสดงของเสรีภาพและความเสมอภาค

เมื่อคนใชเสรีภาพ และสมภาพหรือความเสมอภาคนั้น บน
พื้นฐานของภราดรภาพ คือ โดยมีใจรักกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลคํานึงถึง
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กัน มุงเพื่อประโยชนสุขรวมกัน เพื่อความอยูดีมีสุขดวยกัน การใช
เสรีภาพและสมภาพนั้น ก็จะอยูในขอบเขตที่ดีงามสรางสรรคและ
สขุสนัต ไมกอความเดอืดรอนวุนวาย เหมอืนมสีนามหรอืเวทเีปนเขต
ท่ีจํากดัไว

แตขอสาํคญั คอืเปนการจาํกดัอยางเปนไปเอง โดยแตละ
คนสมัครใจดวยความมีภราดรภาพนั้นเอง

ลึกลงไป เนื้อแทหรือแกนในของภราดรภาพ ก็คือเมตตา
หรือไมตรี อันไดแกความรักความปรารถนาดีมีนํ้าใจที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ซ่ึงเปนหลักประกันความจริงใจตอผูอื่นและตอสังคม
เพราะฉะนั้น จึงเนนความมีเมตตา และการปฏิบัติตอกันดวย
เมตตา ท้ังคดิ พดู ทํา ไมมุงรายเบยีดเบยีนหรอืจะกลัน่แกลงกนั

แตมนุษยจะอยูรอดไปไดดวยด ี สามารถแกปญหา ทําการ
สรางสรรคใหสาํเรจ็ได ตองมปีญญารูความจรงิ ความถกูตอง รูเหตุ
ปจจัยในสิง่ทัง้หลาย แมแตรูวาอะไรเปนประโยชนแกตนและแกหมู
ชนของตนแทจริงหรอืไม ดงันัน้ ปฏบัิตกิารดวยเมตตา จึงตองมี
ปญญาเปนแสงสวาง ช้ีทางจดัทาํ และนําเดนิหนาไป

ฉะนัน้ เมือ่จับเอาทีส่าระแทๆ  จึงเนนธรรม ๒ อยางนี ้ เปน
แกน (จะใชเปนเกณฑหลกัในการตรวจสอบตนหรอืคนอืน่กไ็ด) คอื
เมตตา และปญญา

พดูขยายความใหชัดขึน้อกีวา ทุกคนนัน้ ในจติใจตองมี
เจตนาท่ีประกอบดวยเมตตา และตองใชตองพฒันาปญญาอยูเรือ่ยไป
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เมือ่เจตนาดมีเีมตตา กรั็กกนัเกือ้กลูกนัอยางจรงิใจ อยูกนั
สงบสขุ แตปุถชุน พออยูดสีบาย กม็กัจะเพลดิเพลนิแลวเรือ่ยเปอย
เฉือ่ยชาประมาท ทานจงึตัง้หลกัไว ใหไมประมาทในการใชปญญา
(หลกัปญญาธษิฐาน) คอยตรวจตราสภาพทีเ่ปนอยูเปนไป และ
ไตรตรองการทีจ่ะทาํ ท้ังปองกนัแกไข และปรบัปรุงใหเดนิหนากาวไป

เมือ่อยูรวมกนัเปนหมูเปนชมุชน ทานกใ็หหลกัประสาน
ปญญาความสามารถ ดวยการหมัน่ประชมุกนัเนอืงนติย (หลกั
อภณิหสนันบิาต)  โดยประชมุพรอม เลกิพรอม และพรอมเพรยีงกนั
ทํากจิกรรมและกจิการของสวนรวม

ถึงตรงนี้ ก็มาบรรจบกับสาระสําคัญอีกขอหนึ่ง ซ่ึงก็อยูใน
เรื่องเดียวกัน และควรเนนไวท่ีน่ีดวยเชนกัน คือ ดังไดกลาวแลววา
เสรีภาพและความเสมอภาค จะถูกใชถูกเรียกหาอยางถูกตอง และ
จะมัน่คงยัง่ยนื เมือ่อยูบนพืน้ฐานแหงภราดรภาพ

ในเรือ่งนี ้ ทานใหหลกัปฏบัิตไิวขอหนึง่ ซ่ึงมท้ัีงภราดรภาพ
และความเสมอภาคกาํกบัอยูดวยกนัในขอเดยีวพรอมกนัไปเลย ไม
ตองแยกพดูแยกทาํทลีะขอ เรยีกวา “สมานตัตตา” แปลวา ความมี
ตนเสมอกนั ซ่ึงถาแปลใหเขากบัความเขาใจของคนไทย กแ็ปลไดวา
ความมตีนเสมอสมาน

“สมาน” ในภาษาบาล ีแปลวา เสมอกนั เทากนั แตเมือ่เขา
มาในภาษาไทย และใชกนัสบืมานาน อาจจะไดมคีวามหมายเอยีง
ไปในแงเปนการเชือ่ม ประสาน หรอืเขารวมกนั จนพจนานกุรมไทย
ถอืเปนคาํสองคาํตางหากกนั
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(กลายเปนวา “สมาน” คาํหนึง่ มาจากภาษาบาล ี แปลวา
เสมอ หรอืเทากนั และ “สมาน” อกีคาํหนึง่ เปนคาํไทย ไมมท่ีีมา
แปลวา เชือ่ม ทําใหตดิ หรอืเขากนัสนทิ)

ขอใหสงัเกตความหมายเดมิตามหลกั “สมานัตตตา” ท่ีวา
มตีนเสมอกนันัน้ ทานผูรูตคีวามกนัสัน้ๆ วา ทําตวัใหเขากนัได ไม
ถอืเนือ้ถอืตวั มองแยกแยะออกไปวา มคีวามเสมอภาค เทาเทยีม
กนั ไมดถูกูดหูมิน่กนั ไมเอารดัเอาเปรยีบกนั ไมเลอืกทีรั่กมกัทีชั่ง
หรอืไมเลอืกทีรั่กผลกัทีชั่ง (ใหความเปนธรรม)

หันไปดูความหมายเดิมซ่ึงทานแสดงไวเปนภาษาบาลีวา 
สมานัตตตา คอื สมานสขุทกุขตา หรอืสมานสขุทกุขภาวะ ไดแก
ความเปนผูมสีขุและทกุขเสมอกนั (หรอืเสมอกนัในสขุและทกุข)
หมายความวา คราวสขุกส็ขุดวย คราวทกุขกทุ็กขดวย (ท้ังเทากนั
และไมท้ิงกนั) แปลอยางไทยวา “รวมสขุรวมทกุข”

ลกึลงไป ยงัมคีวามหมายอกีชัน้หนึง่ คอืความเสมอกนัโดย
การพฒันาในธรรม แตความหมายทีใ่ชท่ัวไปกเ็ปนอยางทีว่ามานี้
ซ่ึงรวมแลวกชั็ดเจนทีว่า เปนความเสมอภาคเชงิสมาน หรอืความ
เสมอภาคทีม่ภีราดรภาพรวมหรอืกาํกบัอยูดวยพรอมกนัในตวั

เมือ่ความเสมอภาคมภีราดรภาพกาํกบัแลว กส็งผลไปยงั
เสรภีาพดวย เพราะความเสมอภาคเปนตวักาํกบัเสรภีาพอยูแลว
(เชน คนจะตองมเีสรภีาพเทาเทยีมกนั) หลกัการทัง้สาม คอื เสรภีาพ
เสมอภาค และภราดรภาพ จึงบรูณาการอยูในหลกัสมานตัตตานี้
เปนองครวมทีส่มดลุ
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เวลานี ้ ประชาธปิไตยประสบปญหาอยางหนกั ท้ังในเรือ่ง
การใชเสรภีาพ ท้ังในการเรยีกรองความเสมอภาค กบัท้ังไมมกีาร
พดูถงึภราดรภาพ น่ีคอืการทีห่ลกัการทัง้สามนัน้ ไดแตกแยกกระจดั
กระจายกนัไปหมด

พรอมกนันัน้ ความเสมอภาค กม็นัียเชงิแกงแยงและแบง
แยก โดยเนนแงเศรษฐกจิท่ีมุงเอาผลประโยชนทางธรุกจิ มกัเพง
จองกนัทีว่า เธอไดเทาไร ฉนัไดเทาเธอหรอืไม แทนทีจ่ะพฒันา
ประชาธปิไตย คนกลบัพาสงัคมหนัหางแปลกแยกออกไปจากวถิี
ชีวติแบบประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ๆ

จะตองหนัเขาสูหลกัการแหงสมานตัตตา* ใหสมภาพหรอืความ
เสมอภาค มช่ืีอตรงแทเปนสมานภาพ ท่ีคนใชเสรภีาพไดเทาเทยีมกนั
บนฐานแหงภราดรภาพ ท่ีประชาชนมวีถิชีีวติแหงประชาธปิไตย อนั
สมคัรสมานสามคัคมีเีอกภาพ โดยอยูรวมกนั อยางรวมแรงรวมใจ
รวมกนัคดิ รวมกนัทาํ รวมกนัแกปญหา รวมกนัทาํการสรางสรรค
สมเปนการรวมสขุรวมทกุข เอือ้ใหแตละคนพฒันาชวีติของตนกาว
หนางอกงามในธรรมสงูขึน้ไปๆ จนสามารถมชีีวติทีส่มบูรณ

เมือ่มองตรงจดุแลว จะจบัท่ีไหน องคประกอบทัง้หลายของ
ประชาธปิไตยกโ็ยงมาประสานกนัไดท้ังหมด และเมือ่ทําไดตรงจุด
น้ันแลว ประชาธปิไตยทีม่องเหมอืนเปนเรือ่งใหญมหึมาดทูาวายาก
นักหนา กเ็กดิเปนจรงิขึน้มาไดในฉบัพลนั
                                                                                                    
* สมานัตตตาเปนฐานรวม ใหคนมารวมกัน เขาถึงกัน มีสวนรวมดวยกัน แลวก็ปฏิบัติตอ
กัน ดวยการเผื่อแผใหปน (ทาน) พูดดีดวยใจรัก (ปยวาจา) และบําเพ็ญประโยชน 
(อัตถจริยา) ครบชุดที่เรียกวาสังคหวัตถุ ๔ (หลักการรวมคนไวในสามัคคี)
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วันนี้ อาตมภาพไดนําเอาหลักเรื่องประชาธิปไตยมาพูด ก็เพราะวา
ญาติโยมตั้งใจทําบุญอุทิศกุศลแกทานที่เสียชีวิตในเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตย

ขอย้ําวา ที่พูดอยางนี้ก็เพื่อใหทานที่เสียชีวิตไปแลวนั้น ไมเสีย
ชีวิตไปเปลา การที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได เราจะตองสถาปนา
สาระของประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นดวย อยางที่บอกแตตนแลววารูปแบบก็
สําคัญ แตอยาเอาเพียงแครูปแบบอยางเดียว เพราะรปูแบบหรอืระบบนัน้
ถาไมมเีนือ้หาสาระ กไ็รความหมาย

เพราะฉะนั้น เราจะตองเตือนกันในการที่จะทําส่ิงซึ่งมีผลระยะยาว
คอืการสรางเนือ้หาสาระของประชาธปิไตย และเนือ้หาสาระของประชาธปิไตย
ทีว่านี ้กค็อืธรรมนัน่เอง ไมหนไีปไหนเลย

เรื่องของประชาธิปไตยนั้น ในที่สุดก็หนีธรรมะไปไมพน ตองมี
ธรรมและเอาธรรมไปใชปฏิบัต ิ โดยเฉพาะรูจักเลือกจับธรรมะใหตรงกับ
เรือ่งราว พอจับใหตรงเรือ่งแลว กเ็อาไปสรางสรรคประชาธปิไตยไดสําเรจ็ผล
เราก็จะมีครบบริบูรณ ทั้งรูปแบบคือระบบ พรอมทั้งเนื้อหาคือสารธรรม
ดวย ก็จะเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ

ขอตั้งความหวังไววา สังคมไทยของเราจะไดพัฒนาประชาธิปไตย
ในความหมายที่แทจริง ดังที่ไดยกความมากลาวนี้

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาน้ําใจของโยมญาติมิตรทุกทานที่ไดระลึก
ถึงทานผูไดลวงลับเสียชีวิตไป ซ่ึงเปนน้ําใจที่ประกอบดวยธรรม จึงเปนบุญ
เปนกศุลอยูในตวั กข็อใหบญุกศุลนี ้ เปนเคร่ืองอภบิาลรกัษาใหทกุทานเจรญิ
ดวยจตรุพธิพรชยั มคีวามงอกงามมัน่คง รมเยน็เปนสุขในธรรม ทกุเมื่อ
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Americanism
คําปราศรัยของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เรื่อง 

“Americanism” (อเมริกันนิยม) เม่ือ ค.ศ.๑๙๑๕ (พ.ศ.๒๔๕๘) ไดเนนย้ําเรื่อง
จิตสํานึกตอการทําหนาท่ีไวหนักแนนมาก ขอยกขอความบางตอนมา ใหดูแนว
คิดอเมริกัน เพื่อประกอบการศึกษา (ใหดูขอความเดิม เพื่อความชัดเจน)

I appeal to history. Among the generals of 
Washington in the Revolutionary War …; but these 
and all the other signers of the Declaration of 
Independence stood on an equality of duty and right 
and liberty, as Americans and nothing else. …

Now this is a declaration of principles. ... First and 
foremost let us all resolve that in this country hereafter 
we shall place far less emphasis upon the question of 
right and much greater emphasis upon the matter of 
duty. ... that form of high-minded patriotism which 
consists in putting devotion to duty before the question 
of individual rights. …

Business men, professional men, and wage 
workers alike must understand that there should be no 
question of their enjoying any rights whatsoever unless 
in the fullest way they recognize and live up to the 
duties that go with those rights. …

We should meet this situation by on the one hand 
seeing that these immigrants get all their rights as 
American citizens, and on the other hand insisting that 
they live up to their duties as American citizens. ... It 
would then be a duty to see that they were given ample 
opportunity to learn to read and write and that they 
were deported if they failed to take advantage of the 
opportunity. …

[Theodore Roosevelt’s “Americanism” speech delivered on October 12, 1915,
at Carnegie Hall in New York City. Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]
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ประเทศเปนประชาธิปไตยไมได
ถาประชาชนไมเปนธรรมาธิปไตย





ประเทศเปนประชาธิปไตยไมได

ถาประชาชนไมเปนธรรมาธิปไตย
-๏-

ปญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ
ทาํอยางไรจะใหประชาชนตองการประชาธิปไตย*

… เวลาพูดถึงประชาธิปไตย เรามักจะพูดถึง "รูปแบบ" และ
คนก็มักสนใจในเรื่องของรูปแบบกันมาก เชน การจัดองคกรที่ใช
อํานาจของประชาธิปไตยเปน ๓ สวน คือ องคกรฝายนิติบัญญัติ
องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายตุลาการ จะตองมีการเลือกตั้ง
ตลอดจนอะไรตางๆ ท่ีเปนกลไกของระบอบนี้

แตประชาธิปไตยที่แทจริงนั้น ตัวมันก็คือ "เนื้อหาสาระ" การ
ท่ีมีรูปแบบก็เพื่อจะใหเนื้อหาสาระเกิดมีผลในทางปฏิบัติ คือเพื่อจะ
สื่อสาระออกมาเทานั้นเอง ถาหากไมมีเนื้อหาสาระ รูปแบบก็จะไมมี
ความหมายใดๆ ท้ังสิ้น

เหมือนกับเรามีแกวน้ําเพื่ออะไร ก็เพื่อจะใสนํ้าเก็บไวไดและ
                                                                                                    
* หัวขอแรกนี้ คัดตัดตอนจาก หนังสือ การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ย่ังยืน ซึ่งเรียบเรียง
จากปาฐกถาในการประชุมทางวิชาการ ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๐๒

๑๐๒

กินน้ําไดสะดวก ถาไมมีนํ้า แกวน้ําก็ไมมีความหมาย ประชาธิปไตย
แมจะมีรูปแบบดีอยางไร ถาไมมีเนื้อหาสาระ ก็ไมมีความหมาย

วาที่จริง รูปแบบตางๆ เชน รัฐสภา ครม. ศาล การเลือกตั้ง
เปนตน ถาจะพูดกันใหชัด ตองบอกวาเปนเพียง "เครื่องมือของ
ประชาธิปไตย" เทานั้น ไมใชเปนตัวประชาธิปไตย

ตัวประชาธิปไตย ก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยูรวมกันและชวย
กันจัดสรรความเปนอยูใหดี เพื่อใหอยูรวมกันอยางมีสันติสุข

ตัวแทของประชาธิปไตยอยูท่ีการชวยกันคิด ชวยกันทํา นํา
เอาสติปญญาความสามารถของแตละคนออกมารวมกันแกปญหา
และสรางสรรคความเปนอยูรวมกัน ใหเปนสุขและเจริญงอกงาม

ถาไมมีตัวแทหรือเนื้อแทของประชาธิปไตยนี้ รูปแบบตางๆ
ท่ีวาเปนเครื่องมือท้ังหลาย ก็หมดความหมาย

ปญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยเวลานี้ จึงเริ่มตนตั้งแตวา
“ประชาชนตองการประชาธิปไตย หรือไม?”

ถาประชาชนตองการมีชีวิตอยูรวมกัน แบบรวมแรงรวมใจ
ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา ชวยกันสรางสรรค โดย
นําเอาสติปญญาความสามารถของแตละคนออกมาใชประสาน
เสริมประโยชน ดวยการประชุมปรึกษาหารือกัน เปนตน ก็เรียกวา
ประชาชนตองการประชาธิปไตย

แตถาประชาชนไมตองการวิถีชีวิตอยางนี้ แมวาเขาจะ
ตองการเลือกตั้ง เปนตน ก็ไมเรียกวาเขาตองการประชาธิปไตย

ถึงตอนนั้น เครื่องมือของประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้ง
เปนตน อาจจะถูกนําไปใชเพื่อสนองความมุงหมายอยางอื่น ท่ีไมใช
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เปนประชาธิปไตยก็ได
เพราะฉะนั้น ในสังคมไทยเวลานี้ สิ่งที่จะตองทํา ซ่ึงมักถูกดู

เบาและมองขามไป คือ การทําใหประชาชนตองการประชาธิปไตย

คุณภาพของประชาธิปไตย
ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน*

เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ถาจะกลาวถึงความหมาย เรามีวิธี
พูดงายๆ อยางหนึ่ง คือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอลนมา
อาง เพราะคนชอบและรูกันมาก คือวาทะที่กลาวถึงประชาธิปไตย
วาเปน “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”

วาทะนี้คนจํากันแมน แตนาสังเกตวา เวลาพูดกัน คนมัก
มองความหมายในแงของความรูสึกที่ตื่นเตนวา พวกเราประชาชน
“จะได” เชน จะไดสิทธิ ไดอํานาจ หรือไดความเปนใหญในการที่จะ
เปนผูปกครอง แตอีกแงหนึ่งที่ไมคอยไดมอง คือ ความรับผิดชอบ

ในวาทะของลินคอลนนี้ ถาพิจารณาลึกลงไปใหเห็นความ
หมายที่ซอนอยูขางใน ก็จะตองพูดตอไปอีก กลาวคือ ท่ีวา
ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชนนั้น เปนการเตือนใหรูสึกตัวดวยวา คุณภาพของ
ประชาธิปไตยอยูท่ีคุณภาพของประชาชน เพราะวา ตามปกติ คุณ
ภาพของการปกครอง ยอมข้ึนตอคุณภาพของผูปกครองเปนสําคัญ
                                                                                                    
* หัวขอที่ ๒-๖ คัดตัดปรับจาก ตอนท่ี ๑ วาดวย “ประเทศจะเปนประชาธิปไตย ประชาชน
ตองมีการศึกษา” ในหนังสือในชุดปฏิรูปการศึกษา เรื่อง กระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
คนสูประชาธิปไตย ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดย
กรมวิชาการ ที่โรงแรมโซลทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
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สมัยกอน เมื่อปกครองดวยระบอบราชาธิปไตย พระราชา
หรือมหากษัตริยเปนผูปกครอง คุณภาพของราชาธิปไตยก็อยูท่ีคุณ
ภาพของพระราชามหากษัตริยน้ัน ถาพระราชาดีมีปรีชาสามารถ
บานเมืองก็เจริญมั่นคงรมเย็นเปนสุข แตถาพระราชารายดอย
ปญญาไมมีความสามารถ บานเมืองก็เสื่อมโทรมเดือดรอน

สมัยนี้ ในเมื่อประชาชนมาเปนผูปกครอง บานเมืองจะเปน
อยางไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแคไหน ก็อยูท่ีคุณภาพของ
ประชาชน

ความหมายที่วามานี้นาจะมีความสําคัญมากกวา คือ ถา
ประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีดวย ถาประชา
ชนมีคุณภาพต่ํา ประชาธิปไตยก็จะเปนประชาธิปไตยอยางเลวดวย
เพราะวา คุณภาพของประชาธิปไตย ข้ึนตอคุณภาพของประชาชน

แลวคุณภาพของประชาชนขึ้นตออะไร ก็ข้ึนตอการศึกษา
เพราะฉะนั้น ตรงนี้แหละคือตอนที่ประชาธิปไตยมาสัมพันธกับการ
ศึกษาโดยตรง

ประชาชนปกครอง คือประชาชนเปนเจาของอาํนาจตัดสินใจ
ยังมีขอพิจารณาตอไปวา เมื่อประชาชนเปนผูปกครอง ก็

หมายความวาประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ เพราะวา คน
ไหนปกครอง คนนั้นก็เปนเจาของอํานาจตัดสินใจ

การตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญมาก หากตัดสินใจถูกก็ดีไป ถา
ตัดสินใจผิด ก็อาจเกิดความเสื่อมความพินาศทุกอยางทุกประการ

ทีน้ี การที่จะตัดสินใจผิด หรือตัดสินใจถูก ก็อยูท่ีความเปน
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คนดีและมีปญญา คือมีคุณธรรม และมีความรูความเขาใจเฉลียว
ฉลาดสามารถในการคิดเปนตน ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีประชาชนควรจะ
มี ถาประชาชนเปนคนดี ตั้งใจดี มีความรูความเขาใจ มีปญญาชัด
เจน คิดเปน มองเห็นความจริง ก็ตัดสินใจไดถูกตอง

ดังนั้น จึงเห็นชัดวา ประชาธิปไตยจะดี ก็อยูท่ีประชาชนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจตัดสินใจน้ัน จะตองเปนคนดีและมีปญญา อันนี้เปน
เรื่องงายๆ

เสียงขางมากตัดสินความตองการได
แตไมอาจตัดสินความจริง

ทีน้ีพิจารณาตอไปอีก ท่ีวาประชาชนเปนใหญ มีอํานาจตัด
สินใจนี้ การตัดสินใจนั้นวินิจฉัยดวยเสียงขางมาก คือเอาเสียงขาง
มากเปนใหญ ในเร่ืองนี้มีขอสังเกต ๒ อยาง คือ

๑. ถาคนสวนใหญเปนคนโง เสียงขางมากที่วินิจฉัยก็จะเปน
การตัดสินใจเลือกอยางโงๆ หรือแมแตเลือกไปตามท่ีถูกเขาหลอกลอ
ทําใหผิดพลาดเสียหาย แตถาคนสวนใหญเปนคนดีมีปญญา ก็จะได
เสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกไดถูกตองเปนผลด ีจึงตองใหประชาชน
มีการศึกษา เพื่อจะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจโดยมีโดยใชปญญา

๒. ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ยอมเปนอยางที่มันเปน มัน
ยอมไมเปนไปตามการบอก การสั่ง การลงคะแนนเสียง หรือตาม
ความตองการของคน ดังนั้น คนจะไปตัดสินความจริงไมได แตเปน
หนาที่ของคนเองที่จะตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่เปนจริง หรือใหตรงกับ
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ความจริง และคนที่จะทําอยางนั้นได ก็ตองมีปญญา จึงตองให
ประชาชนมีการศึกษา เพื่อจะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกเอาสิ่ง
ท่ีถูกตองเปนจริง

ขอย้ําวา เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได อันนี้เปนหลัก
ธรรมดา เราตัดสินใจ ไมใชตัดสินความจริง

ถาเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริง ก็เปนไปไมได
หากยอนหลังไปประมาณสัก ๒๐๐ ป ตอนนั้น ถาไปถามคน

ท้ังหลายวาโลกมีรูปรางอยางไร เขาจะบอกวาโลกแบน คนตั้งลาน
หรือ ๕๐-๑๐๐-๑,๐๐๐ ลาน บอกวาโลกแบน แตคนที่รูและบอก
ความจริงได อาจมีคนเดียว และคนเดียวนั่นแหละถูกตอง

เพราะฉะนั้น เราไมสามารถเอาเสียงขางมากมาตัดสินความ
จริงได ถาอยางนั้นเราเอาเสียงขางมากมาตัดสินอะไร

เราเอาเสียงขางมากมาตัดสินความตองการ คือบอกวาจะ
เอาอยางไร ในแงน้ีเราบอกไดวา ประชาชนมีความตองการอะไร จะ
เอาอยางไร แลวก็มีมติเปนที่ตกลงกันวา จะเอาอยางนี้

วางเปนห ลัก ไว เ ลยวา :  เสียงขางมากตัดสินความตองการได
แตตัดสินความจริงไมได

ประชาชนจะตัดสินใจถูกดี ประชาชนตองมีการศึกษา
อยางไรก็ตาม ความตองการนั้น จะถูกตองไดผลดีหรือไม

ในที่สุดก็ตองมาบรรจบกับความจริงตรงที่วา จะตองเปนความ
ตองการที่เกิดจากเจตนาที่ดีและมีความรูความเขาใจวาอะไรดี-จริง-
ถูกตอง-เปนประโยชนท่ีแท
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มีกรณีไมนอย ท่ีคนตัดสินใจไมเอาความจริง และมีกรณี
มากมายที่คนตัดสินใจเลือกไมไดสิ่งที่ถูกตองเปนจริง

ดงันัน้ เราจะตองมกีระบวนการทีจ่ะทาํใหคนตดัสนิใจเลอืกให
ตรงและใหไดสิง่ทีถ่กูตองเปนจรงิ ถาอยากจะมปีระชาธิปไตย ก็ตอง
ถือภารกิจน้ีเปนเรื่องใหญ ท่ีจะตองทําใหสําเร็จ

รวมความปญหาอยูท่ีวา ทําอยางไรจะใหความตองการที่วา
จะเอาอยางไรนั้น ไปบรรจบกับความมุงหมายที่ดี โดยมีสติปญญาที่
รูเขาใจวาอะไรเปนความจริงความถูกตองและตัวประโยชนแทท่ีควร
จะเอา คือ ตองใหความตองการนั้น ไปตรงกับความจริงความถูก
ตองและความเปนประโยชนท่ีแทจริง มิฉะนั้นความตองการนั้นก็ผิด

เมื่อคนตัดสินใจดวยความตองการที่ผิด การตัดสินใจน้ันก็
จะผิด จะเลือกผิด เอาผิด และกอใหเกิดผลราย เพราะฉะนั้น จึงหนี
ไมพนที่จะตองทําใหคนมีความรู มีสติปญญา เราจึงตองเนนกันวา
คนจะตองมีวิจารณญาณ (หรือจะใชคําศัพทใหลึกลงไปกวานั้น ก็
คือ ตองมีโยนิโสมนสิการ) …

ดังนั้น คนจะตองมีการศึกษา เพื่อใหเกิดสติปญญา ท่ีจะมา
ประสานความตองการใหตรงกับความจริง ความถูกตอง ความดี
งาม และประโยชนสุขที่แท เพื่อใหประชาชนตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูก
ตองดีงาม และเปนประโยชนอยางแทจริง ไมใชเพียงแคตัดสินใจเอา
สิ่งที่ตนชอบใจ

กับท้ังเพื่อใหประชาชนมีความรูเทาทัน ท่ีจะไมเอาอํานาจ
ตัดสินใจของตนไปยกใหแกพอมดสังคม

ดวยเหตุน้ี การใชเสียงขางมากมาตัดสิน จึงตองใหเปนเสียง
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แหงสติปญญา ท่ีแสดงถึงความตองการอันฉลาด ท่ีจะเลือกเอาสิ่งที่
ดีงาม ถูกตอง เปนประโยชนแทจริง

สรุปวา การศกึษาจาํเปนตอประชาธปิไตย เพือ่พฒันาประชา-
ชนใหทําหนาทีห่รอืใชอาํนาจตดัสนิใจอยางไดผลดใีน ๒ ประการ คือ

๑. ใหเสียงขางมากที่จะใชวินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของ
คนที่เปนบัณฑิต คือคนดีมีปญญา ท่ีเขาถึงความจริง และอยูกับ
ความดีงามถูกตอง

๒. ใหการตัดสินใจของคน เกิดจากความตองการที่มา
ประสานกับปญญาที่รู และใหเลือกเอาสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม จริงแท 
และเปนประโยชนแทจริง

ถึงตรงนี้ ก็มองเห็นแลวถึงเหตุผลท่ีประชาธิปไตยตองเอา
การศึกษามาพัฒนาคน

วางไดอีก หลักหนึ่ง วา :  เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได แต
เสียงขางมากนั้น เราใชตัดสินใจเลือกเอาความตองการที่ดีงามฉลาด
ถูกตองตรงตามความจริง*

หนึ่งบัณฑิต ดีกวาพันพาล
แตประชาธิปไตยตองการใหทั้งพันเปนบัณฑิต

มคีาถาพทุธศาสนสภุาษติบทหนึง่บอกวา คนเขลาออนปญญา
มาประชมุกนัมากมายเกนิพนั พวกเขาไดแตคร่าํครวญรําพันตัดพอ
ตอวากัน ปญหาก็ไมไดแก แตบัณฑิตเพียงผูเดียวเขามา เขารูจักใช
                                                                                                    
* ใชอีกสํานวนหนึ่งวา “ท่ีเปนอรรถ และเปนธรรม” คือ ทั้งเปนประโยชนตรงจุด
หมาย และถูกตองดีงามชอบธรรม
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ปญญา พาคนทั้งพันผานพนปญหาไปได  (ดู ขุ.ชา. ๒๗/๙๙/๓๒)
ท่ีวานี้ไมไดหมายความวา จะใหหันไปนิยมการปกครองแบบ

บุคคลเดียว เพราะถาบัณฑิตผูเดียว เปลี่ยนมาเปนคนพาลผูเดียวละ
ก็จะกลายเปนวา คนพาลผูเดียวมาตัดสินใจ ก็จะยิ่งยุงกันใหญ

ตัวปญหาอยูท่ีวา เมื่อคนตั้งพันที่ออนปญญา ไมสามารถแก
ปญหาได เราจะทําอยางไร

เรายอมรับวา บัณฑิตคนเดียว ดีกวาคนพาลตั้งพัน แตใครๆ
ก็ตองยอมรับวา มีบัณฑิตพันคน ดีกวามีบัณฑิตคนเดียว
ประชาธิปไตยตองการใหคนทั้งพันเปนบัณฑิต

๑. จะไดไมตองเสี่ยงตอการที่จะไดคนเดียวที่เปนพาล แทน
ท่ีจะไดคนเดียวที่เปนบัณฑิต

๒. มีบัณฑิตพันคน จะตัดสินใจไดผลดีกวามีบัณฑิตคนเดียว
ดังนั้น เมื่อเราปกครองดวยระบบประชาธิปไตย เราก็เลยมี

ภาระที่จะตองทําใหคนทั้งพันหรือสวนใหญของพันนั้น เปนบัณฑิต
ผูมีสติปญญา

อันนี้คือสาระที่การศึกษาจะมาชวยประชาธิปไตย คือพัฒนา
คนทั้งพันที่มาประชุมกันไมไดเรื่องนั้น ใหกลายเปนบัณฑิตขึ้นมา

โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ มีขาวสารมากมาย และรวดเร็ว
จนกระทั่งเราบอกวา มันลน เราตามไมทัน

ในเมื่อขอมูลขาวสารมีมากมาย และมีเทคโนโลยีท่ีทําใหเผย
แพรไดงายดายรวดเร็ว คนก็มีความโนมเอียงที่จะตกอยูใตอิทธิพล
ของผูท่ีมีความรูความเขาใจ มีความเชี่ยวชาญ
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อยางนอยเริ่มตน ผูท่ีเชี่ยวชาญดานการขาว คือสื่อมวลชน
อาจจะชักนําผูคนใหหันเหไปตามตองการ และอยางราย สื่อชวนเชื่อ
ท้ังหลายก็จะไดโอกาสทําลายสังคม

ถาคนไมมีวิจารณญาณ ไมมีความสามารถในการคิด แทนที่
จะวินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดวยสติปญญา ก็กลายเปนวา
จะถูกอิทธิพลของสื่อครอบงํา ไมเฉพาะสื่อชวนเชื่อท้ังหลาย ท่ีราย
อยางยิ่ง แมแตสื่อมวลชนซึ่งทําหนาที่นําเสนอ ท้ังขาว ท้ังความคิด
แตละคนก็จะตองศึกษาพินิจพิจารณา

แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว ก็กําลังมีปญหาวา เมื่อสังคม
มีความซับซอนมากขึ้น สิ่งที่ตองเรียนรูมากขึ้น ตามไมไหว ก็เริ่มมี
การพึ่งผูเชี่ยวชาญ ทีน้ีก็กลายเปนวา เรื่องอะไรตอมิอะไร ก็ตองพึ่ง
พาอาศัยผูเชี่ยวชาญใหเปนผูตัดสินใจ

ดีไมดี เราอาจจะมีคนบางพวกบางประเภทมาครองอํานาจ
แทนผูปกครองโดยไมรูตัว

แลวเรื่องก็จะกลายเปนวา เราอุตสาหเพียรพยายามเปลี่ยน
ผูปกครองจากผูมีอํานาจคนเดียว มาเปนผูปกครองคือประชาชน
ท้ังหมด แตเสร็จแลว โดยไมรูตัว ไมตั้งใจ ประชาชนนั้นกลับไปตก
อยูใตอิทธิพลของบุคคลบางพวก

ดังนั้น จึงจะ ตองทําใหประชาชนไมสูญเสียอํานาจการตัดสิน
ใจ และไมสูญเสียศักยภาพในการที่จะตัดสินใจไดอยางถูกตองดวย

จะใหเปนอยางนั้นได ก็ตองเอาธรรมาธิปไตย มาเปนแกน
ของประชาธิปไตย
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ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ*

ทีน้ี ธรรมาธิปไตยคืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ
ของบุคคลที่อยู หรือรวมอยู ในระบบการปกครองนั้น …

ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค
เลือกตั้ง น่ี ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง

ชาวบานที่มาเลือกตั้งนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาผล
ประโยชนของตัวเปนใหญ ตัดสินใจลงคะแนนโดยเอาเงินซื้อเสียงที่
ตัวจะไดเปนหลัก น่ีคือเปน อัตตาธิปไตย*

 �

ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตาม
กระแส ไมมีหลักของตัวเอง ตดัสนิใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็
เปน โลกาธิปไตย

ทีน้ี ถาชาวบานแตละคนที่จะเลือกตั้งนั้น ตัดสินใจโดยตรวจ
สอบเรื่องราว สืบคนความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญา
พิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี ประพฤติถูกตองสุจริตชอบ
ธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแกสวนรวม แก
สังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดี
งามความถูกตองนั้น น่ีก็คือเปน ธรรมาธิปไตย

แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยาง
                                                                                                    
* หัวขอที่ ๗–๑๓ คัดตัดปรับจาก หนังสือ ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ 
ซึ่งเปนการตอบคําถามของคณะบุคคลในเครือขายองคกรพระพุทธศาสนา ที่เรงรุดไป
นมัสการถามที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือตอนค่ํา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

*† อัตตาธิปไตย ใชในความหมายที่ดีก็ได คือตัดสินใจในทางดีดวยเคารพตน หรือถือเกียรติ
ถือศักด์ิศรีของตน, เชนเดียวกับโลกาธิปไตย ที่ในแงดี หมายถึงตัดสินใจในทางดีดวย
คํานึงเสียงผูรู เกรงคําตําหนิติฉิน เปนตน แตไมดีแทเทาธรรมาธิปไตย
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เชนชาวบานทุกคนที่มาเลือกตั้ง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็
เปนธรรมาธิปไตยแลว ถาแตละคนเปนธรรมาธิปไตยอยางนี้ละก็ 
ประชาธิปไตยก็ดีไดแนเลย

… ประชาธปิไตย กค็อื ประชาชน ท่ีมาจากแตละคนๆ น่ัน
แหละ มอีาํนาจทีจ่ะทําการตัดสินใจ …

ผูหวงสถานการ : สมมตวิา ถาผมเลอืก ส.ส. โดยเพราะ ส.ส.คนนีเ้คยเอาเงนิ
มาใหผม อนันีเ้ปนอตัตาธปิไตย แตถาผมเลอืกเพราะไดยินวาคนสวน
ใหญชอบเขา อนันีเ้ปนโลกาธปิไตย แตถาคดิวา เอ… เขาเปนคนดไีหม 
เขาเหมาะสมทีจ่ะเปนหรอืไม อนันีเ้ปนธรรมาธปิไตย อยางนัน้หรอืครบั

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา
พระ: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไรคือความ
จริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนนอยางจริงใจไป
ตามมติของปญญานั้น

น่ีแหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเรื่องใหญข้ึนมาทันที คือตอง
ศึกษา จึงจะมีปญญาใหรูได

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญนักสําหรับระบอบประชาธิปไตย ก็
เพราะวา คนจะตดัสนิใจดวยธรรมาธปิไตยได จะตองมกีารศกึษา ให
เกดิความรูเขาใจ ตัง้แตรูขอมลู รูความจรงิความถกูตองในเรือ่งนั้นๆ 
วาเปนอยางไร เริม่ตัง้แตตองศกึษาคนทีม่าสมคัรรบัเลอืกตัง้ วาบคุคล
น้ีเปนอยางไร มปีระวัตอิยางไร เปนคนด ี เปนคนทีเ่ชือ่ถอืไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติ มุงจะทํางานเพื่อสวนรวมจริงหรือเปลา
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แลวก็ดูตัวเองดวยวา ท่ีเรามาเลือกตั้งนี่ ท่ีเรามาทํากิจกรรมนี้ 
ไมใชเพื่อประโยชนสวนตัวนะ การปกครองนี้ เพื่อประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อความถูกตองดีงาม เพื่อความเปนธรรมใน
สังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมะทั้งหมดแลว ตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมะนั้น เรียกวา ธรรมาธิปไตย

ฉะนั้น ไมวาจะอยูในเรื่องใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมาธิปไตย เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรมเปนใหญ
ในการตัดสินใจทุกกรณี เกณฑน้ีใชไดในทุกกิจกรรม ทุกกรณีเลย

เปนอันวา ธรรมาธิปไตยนี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑ
การตัดสินใจของแตละบุคคล มันอยูกับตัวของทุกคนเลยทีเดียว

อาํนาจตัดสินใจ คือตัวกาํหนดระบอบการปกครอง
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตยนี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ?
พระ: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยังเบาไป มันไมหนักแนน มันไม
จําเพาะเจาะชัดเทากับบอกวา “เปนเกณฑการตัดสินใจในทุกกรณี”

จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คําที่สําคัญ
อยางยิ่ง คือคําวา “อํานาจตัดสินใจ”

การใชอํานาจตัดสินใจนี่แหละ เปนตัวทําการ ท่ีทําใหการ
ปกครองสําเร็จผลเปนความจริงขึ้นมา

ธรรมาธิปไตย ทําไมจึงสําคัญ ก็เพราะมันเปนเรื่องของการใช
อํานาจตัดสินใจ

อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองนั้นๆ ใครมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด น่ันคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น
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เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย
คือ อาํนาจอธปิไตย (sovereignty) เปนของประชาชน

จะพูดวา อาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชน หรืออํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน หรือจะวา “ประชาชนเปนใหญในแผนดิน”
ก็ถูกทั้งนั้น

ชาวบานฟงแลวกรู็สกึภมูใิจวา ทีน้ีพวกเราเปนใหญละนะ อาจ
จะรูสึกโก แตก็ดูเหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถึงการปฏิบัติ

ท่ีบอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคน้ีก็ยุงละ
มันไมใชแคเปนใหญอยูโกๆ ถามัวโกกับความใหญ จะไปไมถึง
ประชาธิปไตยสักที

ถาพดูกนัแบบชาวบาน เอาตรงทีว่านีด้กีวา คอืท่ี อาํนาจตดัสนิใจ
(decision-making power) อันนี้จะเห็นทางปฏิบัติทันที

อยางทีว่าเมือ่กี ้ อาํนาจตดัสนิใจ เปนหวัใจของระบบการปกครอง
ใครมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด น่ันคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น

ถาเปนระบบเผด็จการ ก็คือบุคคลเดียว ท่ีเรียกวาผูเผด็จการ
หรือผูนํา มีอํานาจในการตัดสินใจ

ถาเปนคณาธิปไตย ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ

ถาเปนประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ
หรือวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ

ทีน้ี ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหคนนั้นตัดสินใจบน
ฐานของธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย
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ตดัสนิใจดวยปญญา โดยมเีจตนาเปนธรรม คอื ธรรมาธปิไตย
เมื่อเปนประชาธิปไตย หลักบอกวา อํานาจตัดสินใจอยูท่ี

ประชาชน
เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสิน

ใจอยางถูกตอง คือตองมีธรรมาธิปไตย
ก็จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน

ผูเปนเจาของอํานาจในการตัดสินใจนั้น ทําการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม และตรงนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย

ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวาอํานาจ
ตดัสนิใจ คอืหัวใจของการปกครอง และเปนตวักาํหนดระบบการปกครอง
ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

แตไมจบแคน้ี เมือ่กีไ้ดบอกวา การปกครองระบอบประชาธปิไตย
ก็คืออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน แตระบอบประชาธปิไตยของเรา
ไมใชเปนประเภทประชาธปิไตยแบบตรง ท่ีประชาชนใชอาํนาจเองโดย
ตรง เรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทน

เรื่องจึงมีตอไปอีกวา มีคนที่ใชอํานาจตัดสินใจแทนประชาชน
หรือในนามของประชาชน

คนผูน้ีจะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปาก
วา เพื่อประชาชน ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน โดยที่
วามันเปนการตัดสินใจที่เปนธรรม ก็คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย

ท่ีพูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจ
ตัดสินใจ แตมีคนที่ใชอํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรง
น้ีก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
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นายกรัฐมนตรีน่ีเขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทน
ประชาชนทั้งหมด เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร ท่ี
มอีาํนาจตดัสนิใจ ไดเอาอาํนาจตดัสนิใจไปมอบไวท่ีนายกรฐัมนตร…ี

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ผูหวงสถานการ: … ผูแทนฯ หรือ ส.ส. ท่ีชาวบานเลือกไปเขาสภานั้น 
ก็ไปออกกฎหมายมาจัดการบานเมือง แลวก็ชาวบานนั่นแหละตอง
ทําตามกฎหมาย แตกฎหมายมันไมมีท่ีจะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ 
มันก็มีชองโหว แตชองโหว ก็ยังพอวา บางทีรายกวานั้น มันซอน
หรือซอนชองทางอะไรๆ ท่ีไมงดงามออกมาดวย ก็มี
พระ: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเรื่อย ถาแคชองโหว อันนี้ก็
เปนธรรมดา ไมตองหวงหรอก แตถามีเรื่องซอนหรือซอนแฝง ก็เปน
เรื่องนากลัว ขอสําคัญจึงอยูท่ีวา ขอใหผูออกกฎหมายและผูใช
กฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถาทําไมถูก 
มันก็กลายเปนวา มามุงหวังอํานาจ เพื่อจะใชสนองการหาประโยชน
ตน ซ่ึงผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง

น่ีแหละจึงวา ทุกคนที่อยูในระบบประชาธิปไตย จะตองเปน
ธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะคนที่ไปเปนผูแทนฯ อยูในสภา จะออก
กฎหมายมาบังคับประชาชนและกิจการหมดทั้งประเทศ จะตองใช
อํานาจตัดสินใจใหเปนธรรม

แตผูแทนฯ หรือ ส.ส. ในสภานั้น ก็ประชาชนชาวบานนี่แหละ
เลอืกสงเขาไป ชาวบานจงึตดัความรบัผดิชอบไมได ถงึจะตดั กไ็มพน

ตอนนี้เรากําลังมองธรรม ซ่ึงเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุก
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คนที่อยูในสังคมประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม
อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ท่ีจะรักษาสังคม
ท่ีดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ท่ีเปนธรรมของแตละบุคคล
จะแคไหน กต็องวากนัไปเปนขัน้ตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน

แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมที่จะตองรับผิดชอบในฐานะที่
เปนราษฎรของสังคมประชาธิปไตย

เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของราษฎรที่เปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของสังคมหรือประเทศประชาธิปไตยนี้คืออะไร และตองใหประชา
ชนทุกคนมีธรรมนี้ใหได แลวก็ใหเขาเอาธรรมนี้เปนเกณฑในการตัด
สินใจ แคน้ีเขาก็เปนธรรมาธิปไตย

ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง แค
ราษฎรตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเทานั้นแหละ แผนดินก็พลิกเลย ใช
ไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉมโผลหนาขึ้นมาเลย

แตน่ี จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังทําไมไดแมแตข้ันพื้นฐาน แคการ
เลือกตั้ง ก็วนเวียนกันอยูท่ีอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตย แลวจะเจอ
หนาประชาธิปไตยไดอยางไร

น่ีนะ ธรรมาธิปไตยมันสําคัญตรงนี้ มันสําคัญที่เปนเกณฑการ
ตัดสินใจในกิจกรรมทุกอยางของประชาธิปไตย เปนตัวกําหนดการ
ใชอาํนาจตดัสนิใจในการปกครองระบอบประชาธปิไตย จึงมคีวาม
สาํคญัในขัน้รากฐานทีส่ดุ เปนตวัแกน เปนตวัยนั เปนตวัสาํเรจ็เดด็ขาด
ผูหวงสถานการ:  เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควร
เสนอในแงท่ีใหทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง
พระ: ใช ตองแยกใหชัดวา ธรรมาธปิไตยนี ่เปนเรือ่งปฏบัิตกิารของ
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ตวับคุคล ซ่ึงแนนอนวา ในทีส่ดุ ทกุคน แมแตคนที่ไมเปนตัวของตัวเอง 
ก็ตองตัดสินใจดวยตนเอง

แมแตอยางงายทีส่ดุ คนทีเ่ชื่อคนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองที่จะ
เชื่อ และในการตัดสินใจน้ัน ถาจะใหไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุก
คนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยที่วานี้ หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือท่ีพึง
ปรารถนา ไมวาคุณจะเปนราษฎร เปน ส.ส. หรือเปนผูปกครอง ถา
จะใหประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเองตองมีธรรมาธิปไตย

โดยเฉพาะถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง 
ตองทําหนาที่ของผูปกครอง

คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบน
ฐานแหงอํานาจ แตคุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผู
ปกครอง ใชหรือไม น่ีมันตองวัดกันเลยที่เกณฑการตัดสินใจ …

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ตรงนี้ดูใหชัดนะวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองคประกอบ

สําคัญ คือ อาํนาจตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด
การปกครองระบอบตางๆ ท้ังหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุด

ตวักาํหนดกอ็ยูท่ีอาํนาจตดัสนิใจ หมายความวา อาํนาจตดัสนิใจสงูสดุ
อยูท่ีไหน การปกครองกค็อืระบอบนัน้ จะเปนระบอบการปกครองไหน
ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีใด

ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีบุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ
ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีคณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย
ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย
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ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย
อํานาจตัดสินใจก็จึงมาอยูท่ีประชาชน

ทีน้ี ปจจุบัน เรามรีะบอบประชาธปิไตยทีม่ตีวัแทน ประชาชนก็
มอบอํานาจตัดสินใจน้ีใหแกตัวแทนของตน ดวยการไปเลือกตั้งผู
แทนราษฎร ท่ีเรยีกกนัสัน้ๆ วา ส.ส. (คือ “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร”)  

แลวตัวแทน หรือ ผูแทน (ส.ส.) เหลานี้ ก็ไปประชุมกันที่สภา
ใหความเห็นชอบวาจะให ส.ส. คนไหนขึ้นมาเปนผูนําหรือเปนหัว
หนาผูบริหาร ท่ีเรียกวาเปน นายกรัฐมนตรี

ก็เลยเทากับไปมอบอํานาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปนนายก-
รัฐมนตรีน้ัน

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีก็จึงเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และ
ทําการตัดสินใจในนามของประชาชน

ถึงแมจะไดจัดวางกระบวนการในการตัดสินใจ และมีระบบ
ตรวจสอบถวงดลุคานอาํนาจ เปนตน (ไมใหนายกรฐัมนตรกีลายเปน
ผูเผด็จการ) แตนายกรัฐมนตรีก็เปนแกนหรือเปนศูนยกลางของ
กระบวนการตัดสินใจนั่นแหละ

ทีน้ี ในเมื่ออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจ
ของการปกครองนั้น มันก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสิน
ใจ จะใชอํานาจตัดสินใจน้ัน ดวยเอาอะไรเปนตัวกําหนด หรือเอา
อะไรเปนเกณฑตัดสินใจ

น่ีเราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนระบอบเผด็จการ 
หรือเปนระบอบคณาธิปไตย หรือเปนระบอบประชาธิปไตย ในเวลา
ท่ีใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ
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 ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว 
เอาทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน
เปนเกณฑตัดสิน ก็เปน อัตตาธิปไตย

 ถาตดัสนิใจไปตามกระแสความนยิม เสยีงเลาลอื หรอืแมแต
ไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแต
พวกมากลากไป หรอืตามแรงกดดนั จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรอื
ตอบแทนการเอือ้ประโยชน กเ็ปน โลกาธปิไตย

 ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา
เหตุผล ประโยชนท่ีแทจริงของชวีติและสงัคม เปนเกณฑตดัสนิ โดยใช
ปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟงอยาง
กวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีท่ีสุด เต็มขีดแหง
สติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปน ธรรมาธิปไตย

ฉะนั้น ผูเผด็จการก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

คณาธิปไตยก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน  ก็เปนได ท้ังอัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย

แตท่ีเราตองการ ซ่ึงดีท่ีสุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย

ถาผูเผดจ็การใชเกณฑตดัสนิแบบธรรมาธปิไตย กเ็ปนเผดจ็การ
ท่ีด ี แตเรากลวัวาเขาจะตดัสนิใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมลูไมท่ัวถึง 
หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน
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ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปน
อยางดีท่ีสุดของคณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก

ทีน้ีเราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจ
ตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีท่ีสุด

จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย 
เพราะประชาชนทุกคนมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว  
ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย

ธรรมาธปิไตยของชาวบาน ถกูทดสอบครัง้สาํคญัวนัเลอืกตัง้
พอถึงวันเลือกตั้ง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใครละ

กใ็ชปญญาพจิารณาตรวจตราไลดใูหชัดทีส่ดุ ใครพรรคไหนเปนคนดี
มธีรรม มปีญญา ซ่ือสตัยสจุริต มุงทาํประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็
ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปน “ผูแทน” ของเราได

ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวา ผูเลือกคงเปนอยางนั้น
ถาผูเลือกเปนคนดี ก็คงไดผูแทนที่เปนคนดี
ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวาผูเลอืกกค็งจะชัว่ หรอืมคีณุ

ภาพต่าํ
มองไปไดถงึทัง้ประเทศ คนชาตอิืน่มองดท่ีู ส.ส. ไทย แลวบอก

วา คนไทยกค็อือยางนี้
พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตยจะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจ

ของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย
เริ่มตั้งแตการเลือกต้ัง ซ่ึงเปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสิน

ใจครั้งสําคัญยิ่งใหญ สําหรับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
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ทีน้ี พอชาวบานเลือกผูแทนไปแลว การเลือกนั้นก็สงผลตอข้ึน
ไป จนไดคนที่มาเปนนายกรัฐมนตรี อยางที่วาแลว

คนที่มีอํานาจตัดสินใจใหญท่ีสุด คือผูบริหารสูงสุด ในกรณีน้ี
ก็คือนายกรัฐมนตรี เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผูใช
อํานาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน ในนามของประชาชน หรือในนาม
ของประเทศชาติท้ังหมด

เพราะฉะนั้น การใชอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึง
สําคัญที่สุด …

เอาละ ระบอบประชาธปิไตยจะดไีด คนตองเปนธรรมาธปิไตย
ระดับชี้ช ะตาของประเทศ: ประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 

แตละคนตองทําการตัดสินใจในการเลือกตั้ง ท่ีจะเลือกผูแทนมารับ
มอบอํานาจตัดสินใจของตนไป โดยใชเกณฑธรรมาธิปไตย

ระดับตัดสินชะตากรรมของชาติ: นายกรัฐมนตรี และผูรวมขบวนการ
ปกครอง ซ่ึงใชอาํนาจตดัสนิใจในนามของประชาชน จะตองทาํการตดั
สนิใจในการบรหิารประเทศชาต ิโดยใชเกณฑธรรมาธปิไตย

น่ีแหละ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย มาบรรจบกันที่น่ี ถา
อยางนี้จะไมสับสน ไมเชนนั้นก็ยุงอยูน่ีวา จะทําประชาธิปไตย ให
เปนธรรมาธิปไตยไดอยางไรดี

จําไวเลย ธรรมาธปิไตย มใิชเปนระบอบทีม่าแขงกบัประชาธปิไตย
แตธรรมาธปิไตย เปนแกนกลาง อยูท่ีตรงหวัใจของประชาธปิไตย …



ภาค ๓

บทเรียน หรือ บทเลียน ในการพัฒนาประชาธิปไตย

มองใหลึก นึกใหไกล
ขอคิดจากเหตุการณเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕





มองใหลึก นึกใหไกล
- ๏ -

คําถาม

๑. การเสียสัจจะเพื่อสวนรวม มีความผิดไหม?
๒. การพูดเท็จเพื่อประโยชนสวนรวม ควรหรือไม?
๓. จะใหอภัยอยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกบุคคลและสวนรวมได?
๔. อดอาหารประทวง เปนการรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือไม?
๕. การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ มีมุมมองและแงท่ีจะตองพิจารณาอยางไร?
๖. ใชความรุนแรงเพราะความจําเปน จะไดหรือไม?
๗. ขาวสารมากมาย จะเชื่อฝายไหนดี?
๘. จะแกไขใจลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว ไดอยางไร?
๙. ผูปกครองควรจะไดขอคิดอะไรบาง จากเหตุการณ?
๑๐. ขอคิดหรอืภาพสะทอนจากเหตกุารณ แสดงภาพอะไรของสงัคมทีค่วรแกไข?





มองใหลึก นึกใหไกล∗

ถาม คาํถามทีอ่ยากจะกราบเรยีนถามในชวงแรก คงจะเปน
ประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัขอถกเถยีงบางเรือ่ง ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระหวาง
และหลงัเหตุการณ โดยทีห่ลายเรือ่งเกีย่วพนัไปถงึหลกัธรรมและ
การตคีวามธรรมะในพทุธศาสนา จึงคดิวานาจะไดนํามาทบทวนให
เกดิความชดัเจน

ขอถกเถยีงหน่ึง คอื เร่ืองของสัจจะและการพดูเทจ็ เชน การ
ทีบ่คุคลไมวาฝายใดกต็าม ไมไดถอืสัจจะดงัทีต่นเคยประกาศไว
โดยบอกวายอมเสยีสจัจะเพือ่ประโยชนของสวนรวม ถาเขาไมมี
เจตนาจะพดูเทจ็ แตเขาคดิดวยความเชือ่เชนน้ันจริง การเสยีสจัจะ
เพ่ือสวนรวมจะมคีวามผดิไหม และอกีกรณหีน่ึง คอื ถาเขาตัง้ใจจะ
พูดเทจ็ แตกมิ็ใชเพ่ือประโยชนของตน หากเพือ่ประโยชนของสวน
รวม ทัง้ ๒ กรณน้ีี เราจะวนิิจฉยัโดยยดึหลกัอะไร?
                                                                                                    
∗ บทสัมภาษณแก คุณอรศรี งามวิทยาพงศ และคณะ ณ สํานักสงฆญาณเวศกวัน หลัง
พุทธมณฑล จ.นครปฐม เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งหนึ่ง และ
สัมภาษณเพ่ิมเติมอีกครั้ง ณ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง จ.
ฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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ตอบ  อันแรกที่ตองพิจารณาก็คือ ตอนที่เขาพูดนั้นมีเจตนาหรือ
เปลา หมายความวา ถาเขาไมไดตั้งใจเลยวา เขาจะหลอกใคร คือ
เขาตั้งใจไวอยางนั้นจริงๆ ในตอนนั้น คือคิดไววาไมเอาละ
ตําแหนงฐานันดรหรืออะไรอยางอื่น โดยที่ตัวเขาเองก็ไมไดหลอก
ตัวเองเลย คือพูดไปตามที่ตั้งใจ ถาเปนอยางนี้ก็ถือวาไมมีการพูด
เท็จ เพราะเจตนาที่จะพูดเท็จไมมี

แตตอมาเมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป มีผูมาแนะนําชี้
แจงวา เขาจะตองรับตําแหนงนะ ไมรับจะเกิดความเสียหายอยาง
น้ันอยางนี้ จนตัวเขาเองก็เห็นคลอยตามวา มันจะเปนอยางนั้นๆ
จริงๆ โดยไมไดมีความรูสึกที่จะหลอกใคร แตเปนความบริสุทธิ์ใจ
ถาเปนอยางนี้ ตอนแรกเจตนาจะพูดเท็จมันไมมีอยูแลว เขาจึงไม
เสียศีล แตท่ีมาพูดเปลี่ยนใจในตอนหลังนี้ ก็จะไปเสียในแงของ
การรักษาสัจจะ แตวาเบาลง  เพราะไมไดเสียศีล คือไมผิดในเรื่อง
ศีล ถาใชภาษาโบราณ ก็เรียกวาผิดธรรม

ในเรื่องนี้ ถาดูวินัยของพระ จะเห็นชัด การพูดเท็จท่ีเปน
ความผดิ ทานเรยีกวา “สมัปชานมสุาวาท” (การพดูเทจ็ท้ังทีรู่) คอืจงใจ
พดูใหคลาดจากความเปนจรงิ จึงเปนความผดิ แตในกรณท่ีีตอนพูด
ก็วาไปตรงๆ ตามที่คิดที่ตั้งใจ เชน พระกลาวความตั้งใจวาคราวนี้
จะจําพรรษาตลอดไตรมาสที่น่ี แตตอมากลางพรรษา ท่ีน่ันเกิดน้ํา
ทวมใหญ วัดจมนํ้า อยูไมได พระตองหนีไปพักที่อื่น ในกรณีอยางนี้
พระขาดพรรษา แตไมมีความผิด (ถึงพรรษาจะขาด ก็ไมตองอาบัติ
หรือพูดในทางกลับกันวา ถึงจะไมตองอาบัติ แตก็ขาดพรรษา)
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อยางไรก็ตาม ถาภิกษุตกลงรับคําใครวาจะอยู แมวาตอน
น้ันจะไมไดคิดพูดเท็จ แตตอมามีเหตุผลท่ีทําใหเปลี่ยนใจไมอยู
โดยมิใชเหตุจําเปนอยางน้ําทวมนั้น ภิกษุน้ีถึงจะไมมีความผิดตอง
อาบัติในขั้นสัมปชานมุสาวาท แตก็ยังมีความผิดที่เบาลงไป ท่ีทาน
เรียกวา “ปฏิสสวทุกกฏ” (ความผิดขั้นเบาฐานไมทําตามที่รับคํา)

รวมความวา ขอเสียหายก็มีอยู ไมใชจะไมมีเลย เพียง
แตวานอยลง คือถาเขามีความปรารถนาดี มีความเขาใจอยางนั้น
จริงๆ วา การที่เขาเปลี่ยนใจนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมได ก็
เปนเจตนาที่เปนบุญ แตในสวนที่เสียไปก็คือเสียสัจจะ จึงมีสวน
เสียอยูดวย ไมไดหมดไปทีเดียว น่ีคือเตือนใหพยายามทําการทุก
อยางโดยรอบคอบ

การกระทําอยางนี้ เมื่อเปนไปโดยบริสุทธิ์ใจ บางทีก็จัดวา
เปนการเสียสละอยางหนึ่ง คือเปนการที่ตองยอมแมแตสละตัวเอง
วา เอาละ เพื่อประโยชนสวนใหญ เราตองเสียประโยชนสวนนอย
นะ แตก็ไมพนขอเสียที่จะกลายเปนแบบอยาง

อยางนอยก็เปนขออาง ใหคนอื่นเอาไปอางไดวา เออ! ไม
ตองรักษาสัจจะหรอกนะ ตอไปก็จะทํากันจนกลายเปนมักงายไป
เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็เอาอยางบาง บอกวา ตอนที่พูดนั้นฉันไมไดตั้ง
ใจจะพูดเท็จน่ี ก็จะพูดกันไปงายๆ

การพูดงายๆ แมจะไมไดพูดเท็จก็ไมดี เพราะขาดการ
ไตรตรอง แสดงถงึการขาดสต ิไมใชปญญา และขาดความรบัผดิชอบ
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ในบางกรณี เมื่อพูดไปแลวจะทําใหไดเพื่อรักษาสัจจะ กลาย
เปนเรื่องเสียหายไปก็มี เชน โกรธขึ้นมาพูดวาจะฆาลูกของตนเสีย 
หรือมีความเห็นผิดจึงพูดวาจะทําอะไรที่ไมถูกตองสักอยางหนึ่ง 
ตอมาหายโกรธแลว รูดีรูช่ัวแลว ไมยอมแกไข ยังยืนยันจะทําใหได
เพื่อรักษาสัจจะ ก็จะกลายเปนดื้อร้ันในความชั่วรายไป สัจจะจึง
ตองชอบธรรมดวย

เพราะฉะนั้น อยางนอยเราตองไมมักงาย ไมพูดอะไรงายๆ 
และมีสํานึกในการพัฒนาหรือปรับปรุงตน

ในกรณีน้ีอาจจะไมเสียมาก เพราะวาเขาก็ไมไดมักงายอะไร 
แตมันก็เปนแบบอยางแกผูอื่นตอไปได กลายเปนขออางไปได และ
ตนเองก็อาจจะเคยตัว มีขอเสียในแงน้ี

เพราะฉะนั้น รวมความแลวก็คือ ตองดูวามีสวนดีแคไหน 
สวนเสียแคไหน เราไมไดยกใหเขาอยางใดอยางหนึ่งโดยสิ้นเชิง 
และจะตองมองปญหาในแงของการที่จะพัฒนาคนอยูเสมอ

ถาม แลวในกรณีที่ต้ังใจพูดเท็จ แตไมใชเพ่ือผลประโยชนของ
ตนเอง หากเพื่อรักษาประโยชนของผูอื่น โดยเฉพาะสวนรวม?
ตอบ ก็น่ันแหละ มันก็ไมพนผิดโดยสิ้นเชิง คือก็มีผิดอยูสวนหนึ่ง
เพราะวาพูดไมตรงความจริง พระพุทธศาสนาถือหลักตรงความจริง
คือตรงตามธรรมชาติ ไมใชตรงตามตัวอักษร

ธรรมชาติมันเปนของมันอยางนั้น เมื่อผิดความจริง มันก็ผิด
ความจริง ก็วาไปตรงๆ ไมตองมาอางโนนอางนี่กันละ สวนที่วาผิด
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ก็วาผิด ใหรูวาผิด แลวก็ดูวามีเหตุมีผลอยางไรที่ทําอยางนี้ เชน ฉัน
ไมไดเจตนารายนี่ ก็วาเปนสวนๆ ไป หรือพิจารณาเปนแงๆ ไปเลย
เพราะตามหลักของศีลน้ัน จุดสําคัญของการพูดเท็จก็เพื่อหักราน
ตัดรอนผลประโยชนของผูอื่น มีเจตนาจะเบียดเบียนผูอื่น ตองจับ
สาระนี้ใหไดวา หลักสําคัญของศีล ๕ คือ มีเจตนาที่จะเบียดเบียน
ผูอื่นหรือเปลา ตั้งแตศีลขอหนึ่งไปถึงขอสุดทาย ก็เอาหลักนี้เปนตัว
ตัดสินที่สําคัญ

การพูดเท็จท่ีผิดศีลแนนอน ก็คือเจตนาพูดเท็จเพื่อ
ใหเขาเสียผลประโยชน เพื่อกีดกั้นเขาไมใหไดรับผลประโยชนน้ัน
เชน ถาเขาเดินไปตรงนี้ แลวเขาจะไดประโยชนตามที่เขาประสงค
พอเขามาถามทางเราวาจะไปตรงนั้น ตองเดินทางนี้ใชหรือเปลา?
เราคิดวาจะไมใหนายคนนี้ไดประโยชน เราก็เลยแกลงเสียเลย โดย
บอกไปวาไมใช ใหไปทางโนนแทน อยางนี้มีเจตนาทําลายผล
ประโยชนเขา ก็ชัดเลยวาเปนการผิดศีล

ทีน้ีในกรณีหมอพูดเท็จ ไมบอกคนไขท่ีมีอาการหนักอยาง
ตรงๆ โดยที่หมอมีเจตนาดี คือตองการใหประโยชนแกคนไข ซ่ึงจิต
ใจยังไมเขมแข็งพอที่จะยอมรับสภาพปวยไขของตน หมอก็เลย
ยอมพูดเท็จ ในกรณีน้ีเจตนาที่จะคิดทําลายประโยชนของคนไขไม
มี ความผิดก็เบาไปเยอะแยะ

แตก็เหลือความผิดอยูสวนหนึ่ง คือบอกไมตรงตามสัจธรรม
แลวก็มีขอเสียสวนหนึ่งดวย เพราะวายังมีความดีงามสูงขึ้นไปอีก
ข้ันหนึ่งที่จะเกิดมีข้ึนเมื่อเราสามารถพูดความจริงไดแมกับตัวคน
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ไข ซ่ึงถาคนไขยอมรับความจริงแลวเขาจะไดประโยชนจากความ
จริงยิ่งกวาการที่เราไปพูดเท็จใหเขาหลงคิดวาตัวจะหาย ถูกไหม?
เพราะฉะนั้น เราตองไมตัดสวนนี้ไปดวย วามันก็มีสวนที่เสียอยู
เหมือนกัน คือมันไมสมบูรณ

เพราะฉะนั้น อยามองในแงเห็นแกคนอยางเดียว จะตอง
คํานึงถึงการรักษาธรรมดวย เพราะในที่สุดแลวคนก็ไดประโยชนท่ี
สูงสุดจากธรรมนี่แหละ ธรรมเปนความจริงของธรรมชาติ เปน
มาตรฐานที่สม่ําเสมอตลอดกาล แมแตเราทําใหเสียสัจธรรมไป
เพียงหนอย ก็ยังถือวามีความผิดมีขอเสีย ไมพนโดยสิ้นเชิง

ถาม หลังเหตุการณ มีการพูดกันมากดวยทัศนะที่แตกตางกัน
ในเรื่องของการใหอภัยแกผูทําผิด จึงอยากกราบเรียนถามวา ใน
เร่ืองการใหอภัยน้ัน ควรมีหลักการ เง่ือนไข หรือขอบเขตแคไหน
อยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกตนและสวนรวม?
ตอบ เราใหอภัยได แตเราใหความชอบธรรมไมได เราใหอภัย ก็
คือไมมีภัยจากเราแกเขา แตความชอบธรรม หรือความผิดธรรม
เปนเรื่องของธรรม ไมข้ึนตอเรา เราเปลี่ยนมันไมได

ทีน้ี การใหอภัยนั้น มันก็มีการใหอภัยในจิตใจ กับการกระทํา
ภายนอก ซ่ึงเปนเรื่องการแสดงออก การใหอภัยในจิตใจเปนเรื่องที่
เราควรจะตองให การใหอภัยตองออกมาจากในจิตใจ หมายความ
วา เราจะไมถือเอามาเปนเรื่องที่จะทําการใดๆ ดวยความเคียด
แคนชิงชัง แตการกระทําเพื่อรักษาธรรม เพื่อรักษาประโยชนของ
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สังคมนั้น เรายังตองทํา ตรงน้ีตองแยกใหออก
ในกรณีอยางนี้ เราก็จะลงโทษคนโดยที่วาเราไมไดทําดวย

ความชิงชัง แตทําเพื่อรักษาธรรมของสังคม ซ่ึงบางทีเราก็ตองทํา
เพื่อรักษาประโยชนสุขของสังคม แตการที่เราทําโดยไมมีการเคียด
แคนชิงชังนั้น จะทําใหการตัดสินตางๆ เปนธรรมมากขึ้น มันจะ
บริสุทธิ์และเปนไปโดยปญญา เพราะถาเราตัดสินดวยความเคียด
แคนชิงชัง มันก็จะเบี่ยงเบนไปได อคติจะเกิดขึ้นใชไหม

ดังนั้น ทางจิตใจเราจึงควรใหอภัยไวกอน อุเบกขาก็จะเขา
มา ตอนนี้ละคืออุเบกขาดวยปญญา เพราะจิตเรียบสงบ ไมมี
ความเคียดแคนชิงชัง และไมเอนเอียง ก็ตัดสินเรื่องตางๆ ไปดวย
ความรับผิดชอบ เพื่อรักษาธรรม

สวนการแสดงออกภายนอกนั้น เราอาจจะแบงเปนขั้นตอน
เพราะการที่จะใหอภัยหรือจะลงโทษใครแคไหน ก็ตองมีลําดับ เชน
เรือ่งนี ้เราจะตองหาหลกัวาอะไรเปนจดุสาํคญัทีจ่ะเปนตวัตดัสนิ เชน

หนึ่ง เพื่อใหธรรมของสังคมดํารงอยู เพื่อความเปนแบบ
อยางของสังคม

สอง เพื่อประโยชนสุขในระยะยาว ในกรณีน้ีเราควรปฏิบัติ
อยางไรจึงจะไดประโยชนแกสังคมมากที่สุด

น่ีเปนขอพิจารณาในการตัดสิน แลวก็มาดูในสวนของตัว
บุคคล โดยควรคํานึงถึงคุณธรรมของเขาดวย เชน ดูวาเขามีความ
สํานึกไหม ความสํานึกนั้นตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ หรือบาง
ทีก็ตองมีการใหปญญาแกเขาดวย เพราะบางทีเขาทําผิดโดยมี
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ความบริสุทธิ์ใจ เขาใจวาที่เขาทํานั้นถูกตองดีแลว ซ่ึงเขาเขาใจผิด
พลาด เพราะเขาไมมีปญญาที่จะมองอะไรไดอยางรอบดาน อยาง
น้ีก็ตองถกเถียงกัน ก็มาใชปญญาพูดกัน ใหเขาเห็นวาสิ่งที่เขาทํา
มันเปนผลเสียอยางไร เสียประโยชนของสวนรวมอยางไร

ถาเขาไดเขาใจขอมูลอะไรตางๆ อยางนี้แลว เขายังไม
สํานึก อยางนี้ก็คอยวากันอีกที แตเราตองมีการทําเปนขั้นตอน
กอน ไมใชวาอยูๆ จะไปทําใหเขาสํานึกทันทีทันใด แลวการสํานึก
น้ันก็มักเปนไปตามความหมายของเรา

บางทีก็เปนอยางนั้นนะ คือเปนการสํานึกในความหมาย
ของเรา เพราะฉันเห็นวาอยางนี้ถูก เขาตองสํานึกตามที่ฉันตองการ
สวนคนผิดเขาก็คิดเหมือนกันวา ฉันก็วาของฉันอยางนี้ถูก แลวจะ
ใหฉันสํานึกอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเราจึงตองสรางปญญาขึ้นกอน
สํานึกที่ชอบธรรมมันก็เกิดจากปญญาที่มองเห็น และเขาใจความ
เปนไป

ถาม แลวอยางการใหอภัยภายในจิตใจนี่ หมายถึงวาเราใหไป
โดยที่ไมมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสํานึกหรือไมสํานึก?
ตอบ ใช เพราะวามันเปนเรื่องของความเคียดแคนชิงชัง เปนเรื่อง
ของกิเลส เราควรใหอภัยไดเลย ไมใหมีความเคียดแคนชิงชัง ถา
เราจะรักษาธรรม จะทําใหถูกตอง ก็ตองไมทําดวยความเคียดแคน
เพราะนั่นก็จะกลายเปนอคติ แตการปฏิบัติภายนอกนั้นตองวาไป
ตามธรรม ใหธรรมะเปนตัวตัดสิน
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ถาม แลวกรณทีีผู่ปกครองหรือประชาชนทีค่ดิวาการทีเ่ขาลงมอื
ปราบปรามอยางรนุแรง เพราะตองการรักษาผลประโยชนของสงัคม
สวนใหญ อนัน้ีเราจะมีหลกัการวนิิจฉยัหรือมองแงมุมไหนไดบาง?
ตอบ มันก็มีหลักอยู ข้ันแรก ตองเอากันที่เรื่องของ เจตนา กอน
สวนความรูและสติปญญาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตอนแรก ตองดูวา
ตอนที่จะทํานั้น เขามีเจตนาอยางไร เขาทําดวยความบริสุทธิ์ใจ
จริงๆ ไหม ท่ีคิดวาทําอยางนี้ก็เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม ถา
เขาเขาใจวาเปนอยางนั้นจริงๆ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ เราก็ตัดสินได
ข้ันหนึ่งวาเขาเจตนาดี

แตยังไมหมดนะ เพราะสติปญญาก็เปนตัววินิจฉัยดวย เขา
อาจจะตัดสินใจดวยสติปญญาที่บกพรอง

ทีน้ี เวลาที่เราพิจารณาปญหานี้ เราไมไดพิจารณาเฉพาะตัว
เขา แตเราพิจารณาเพื่อประโยชนแกสังคมตอไป เพื่อใหคนรุนหนา
ไดมีแบบอยางดวย จะไดเปนแนวทางในการที่จะมาพัฒนาคนกัน
ตอไป

ในการที่เขาตัดสินใจน้ัน คงไมใชเปนการทําดวยจิตที่มีองค
ประกอบอยางเดียว ไมใชเจตนาอยางเดียวลวน คือในสถานการณ
ในเวลาอยางนั้น มันมีความรูสึกในเรื่องการตอสูกันแทรกซอนอยู
ดวย โดยเฉพาะความรูสึกในดานทิฏฐิและมานะ

แลวในสถานการณอยางนี้ ฝายไหนยืนยันกับตัวเองไดไหม
วาตนตัดสินใจและทําการทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เพื่อ
ธรรม และตามธรรมลวนๆ ไมถูกทิฏฐิหรือมานะเปนตน เขามามี
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อิทธิพล บางทีมันก็เปนแบบนี้กันทั้งสองฝาย คือไมใชฝายใดฝาย
หนึ่งจะบริสุทธิ์จริง เพราะฉะนั้น ทานถึงไมตัดสินใครงายๆ เพราะ
ฝายที่จะใหอีกฝายหนึ่งสํานึกนั้น ความจริงตนเองก็มองขามสวนที่
ตัวบกพรองไป หรือพยายามไมมอง

เพราะฉะนั้น ถาจะเอากันใหสุจริตชอบธรรมดีจริงๆ ก็ตอง
เปดใจอยางเต็มท่ี โดยมุงที่ความบริสุทธิ์ดีงามของสังคม

ท่ีวามานี้ มองเนนในแงของคน ทีน้ี ถามองในแงของธรรม
ในความหมายที่สมบูรณตามธรรม และเพื่อใหคนเขาถึงธรรมได
โดยสมบูรณ จะตองยอมรับกอนตั้งแตตนวา การใชวิธีรุนแรง เปน
การกระทาํที่บกพรอง ทั้งในแงที่ยังมีการทาํราย และเปนการขาดความ
สามารถที่จะทาํใหบรรลุจุดหมายที่ดีดวยวิธีการที่ดีกวานั้น

ปญหานี้จึงโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาคนดวย วาทําอยางไร
ถึงจะใหคนมีพฤติกรรมแสดงออกในระดับสูง มีพฤติกรรมที่เปน
ธรรมจริงๆ เอาตรงนี้เปนตัวเกณฑไวกอน เจตนาของจิตใจภายใน
ก็คอยวากันอีกที

เมื่อเอารูปธรรมหรือพฤติกรรมไปตัดสิน ในกรณีน้ีก็ตองถือ
วาเปนความผิด คือมีความผิดในระดับศีลแลว เพราะมีการฆาฟน
กันเกิดขึ้น

ทีน้ีข้ันตอไปก็พิจารณาลึกลงไปในระดับจิตใจ วาการที่มี
พฤติกรรมออกมาอยางนี้ เขามีเจตนาอยางไร มีความคิด ความ
เขาใจ มีปญญาอยางไร ก็วากันไปเปนขั้นๆ เปนลําดับ

คอื เราจะพจิารณาพฤตกิรรม แลวกจิ็ตใจ สภาพจติ คณุธรรม
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และแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง แลวก็ปญญาความรู ความเขาใจ ถา
เมื่อไร ๓ สวนนี้สมบูรณแลว เราก็สบายใจ ดังนั้น จึงใหพิจารณา
๓ สวนนี้เพราะสําคัญมาก คือ

หนึ่ง พิจารณาพฤติกรรมที่ปรากฏ อันนี้ตัดสินงายที่สุด
พฤตกิรรมของบคุคลนัน้มขีอเสยีหาย มกีารเบีย่งเบนจากมาตรฐาน
ทางศลีธรรมเกดิขึน้หรอืไม

สอง ในแงสภาพจิต แรงจูงใจอะไรที่ทําใหเขากระทํา มัน
เปนไปดวยคุณธรรมอะไรหรือเปลา มีอะไรแอบแฝงไหม

สาม ปญญาที่รูเขาใจ ท่ีทําใหสามารถทําการเพื่อบรรลุจุด
หมายที่ดีงาม ดวยวิธีการที่ดีงามถูกตองชอบธรรมมากที่สุด

ถาพิจารณากันใหรอบดานอยางนี้ ก็จะเปนทางที่จะทําให
พัฒนาคนตอไปได แลวทุกคนจะตองสํานึกวาเราตองพัฒนาตัว
เอง ไมใชอยูกันแคระดับเทานี้

ท้ัง ๒ ฝายจะตองพัฒนาตอไป ไมวาฝายผูปกครองหรือ
ฝายประชาชน หรือฝายไหนกับฝายไหนก็ตาม ตางก็จะตองพัฒนา
ตนเอง 

ถาเราพิจารณาในแงน้ีแลว มันก็เปนเรื่องของมนุษยท่ีเรา
ยอมรับความบกพรอง และเราตองปฏิบัติไปตามธรรม เพื่อรักษา
ธรรมและประโยชนสุขของสังคมไว แลวก็ในแงพันธะตอบุคคล ทุก
คนจะตองพัฒนาตนเองตอไป

ถาไมคิดอยางนี้ มันก็จะดึงดันเอาชนะกัน แลวก็ไมมองดู
ตัวเองวาจะตองพัฒนาตัวเอง เรื่องก็หยุดอยูแคน้ัน แลวก็ไป
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เรียกรองจากฝายตรงขาม
ตอนนี้ปญหาอยูท่ีการเรียกรองกัน ตางฝายก็เรียกรองจาก

อีกฝายหนึ่ง ทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นมา แลวก็มาหาทางปกปองตัวเอง
ปญหานี้ก็จะกลายเปนวงจรหมุนซ้ํารอยกันตอไป เพราะฉะนั้น ถา
แกปญหาถูกจุด ทุกคนจะตองเห็นแงท่ีวาตัวเองจะตองพัฒนาตน
เองดวยกันทุกคนทุกฝาย

ถาม ทน้ีี ลกัษณะของสภาวะจติน่ีมันไมมีใครรูได นอกจากตวัคน
น้ันเอง แสดงวาลกัษณะของการวเิคราะหจะตองเปนการวเิคราะห
เฉพาะตวั คอืคนนัน้จะตองเปนคนปรบัปรุงตัวเอง แลวเราจะวดั
หรือรูไดอยางไร?
ตอบ เพราะฉะนั้นจึงบอกวา ท่ีมองเห็นไดงายคือพฤติกรรม เราจึง
วัดดวยพฤติกรรมกอน เกณฑการตัดสินเบื้องตนจึงใชระดับศีล คือ
เปนเรื่องของพฤติกรรม เนื่องจากเรามองไมเห็นจิตใจจริงๆ ของเขา
เราจึงตองเอาพฤติกรรมเขาวัด อยางเหตุการณท่ีเกิดนั้น ในแง
พฤติกรรมหรือในระดับศีล ก็ผิดแลว ไมควรจะใหเกิดเหตุอยางนี้
เปนเรื่องที่ถือวาเขาตองรับผิดชอบสวนหนึ่ง

แตทีน้ี ในแงของการพัฒนามนุษย ดานนามธรรมเปนตัว
แทตัวจริงของคน ถึงจะดูยาก ก็ตองพยายาม แมแตในทาง
กฎหมายหรือในกระบวนการยุติธรรม ก็ยังตองหาทางพิสูจนเจตนา
เราจําเปนตองมองใหถึงจิตใจและปญญา และตัวเขาเองก็ตอง
พิจารณาวา ท่ีทําไปนั้นดวยแรงจูงใจอะไรแน
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สําหรับผูอื่นนั้นอาจมองดูไดยาก แตก็ไมใชจะตัดโอกาส
โดยสิ้นเชิง เพราะการพิสูจนแรงจูงใจนั้นเปนไปไดเหมือนกัน แต
มันอาจจะยากหนอย จะตองไปพิจารณาสภาพแวดลอม ไปดู
บุคคลที่เกี่ยวของ ไปดูลําดับเหตกุารณท่ีเกดิขึน้จากพฤตกิรรม แลว
อนันีแ้หละจะโยงไปหาสภาพจิตและแรงจูงใจ จนสรุปวินิจฉัยไดไม
มากก็นอย ไมใชไมไดเลย ตัวสอแสดงมันมีอยู เปนหลักฐานใหเห็น
วาอยางนอยเขานาจะมีแรงจูงใจอยางนี้ๆ

สวนดานปญญา ก็พอจะมองเห็นไดจากวิธีปฏิบัติ และ
พฤติกรรมนั่นแหละ แตหมายถึงวิธีการที่จะใหบรรลุจุดหมายที่ดี
งามดวยการกระทําที่ชอบธรรมนะ ไมใชหมายถึงแควิธีท่ีจะเอา
ชนะกัน

ถามองอยางนี้ ย้ําอีกทีวา มองปญญา ท่ีความสามารถใน
การบรรลุจุดหมายที่ดีงามดวยการกระทําที่ชอบธรรม มิใชท่ีความ
เกงกาจในการกําจัดเอาชนะฝายตรงกันขาม เราจะเห็นภาพของ
มนุษยในวิถีของการพัฒนาอยูเรื่อย ไมติดตันอยูกับปญหาระหวาง
ตัวบุคคล

ถาม จิตใจที่จะใหอภัย อาศัยอะไรเปนปจจัยใหเกิด และจะรักษา
จิตใจท่ีใหอภัยน้ันใหดํารงอยูโดยม่ันคงไดอยางไร เพราะหลาย
ครั้งที่ดูเหมือนจะใหอภัยได แตพอไดเห็น ไดฟงอะไรซ้ํา หรือพบ
ส่ิงใหมก็มักจะใหอภัยไมไดอีก
ตอบ  การใหอภัยนั้น ความเมตตาก็เปนหลักใหญ เปนปจจัย
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สําคัญ เพราะเปนคุณภาพของจิตใจ ซ่ึงตรงขามกับความชิงชังคั่ง
แคนโดยตรง แตมันจะหนักแนนก็ดวยปญญา คือตัวคุณธรรมนี่
ตองอาศัยปญญาเปนตัวนําใหเกิดชองทางที่ชัดเจน ไมงั้นมันก็เปน
เพียงความรูสึก ซ่ึงบางทีก็ตองอาศัยการยึดถือดวยซ้ํา

คุณธรรมที่แทจะเกิดก็ตอเมื่อปญญามีความแจงชัด อยาง
ความกรุณาในหมูมนุษยน้ัน ไมวาความเห็นใจ หรือความอยากจะ
ชวยเหลือผูอื่น หรืออะไรตางๆ จําพวกนี้ โดยทั่วไปตองมีการปลูก
ฝง เพื่อจะใหเขามีคุณธรรมอันนี้ๆ ข้ึนมา

แตเมื่อใดที่เขามีปญญาชัดเจน มีความเขาใจในชีวิตของ
มนุษย เห็นความทุกข ความสุข หยั่งถึงเหตุปจจัยตางๆ ในตัวคน
น้ันๆ ชัดขึ้นแลว ความกรุณาที่แทจึงจะเกิดจากปญญานี้อีกที
เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงมีความกรุณาที่บริสุทธิ์เพราะเกิด
จากปญญา คือเขาใจชีวิตมนุษย จากประสบการณในชีวิตของ
พระองคเอง เมื่อทรงมองเห็นสัตวท้ังหลายขาดอิสรภาพ จึงอยาก
ชวยเหลือปลดเปลื้องใหพนจากความทุกข ความกรุณาจึงจะมีฐาน
ท่ีมั่นคง เปนคุณธรรมที่แทจริง

สวนคุณธรรมที่เราใชกันโดยทั่วไป เปนคุณธรรมประเภทที่
เราพยายามปลูกฝง บางทีก็อาศัยวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ระบบ
วิถีชีวิตของสังคมมาชวย ทําใหเขาไปประทับอยูในใจเปนความ
เคยชินของจิตใจไป แตมันยังไมใชตัวแทของจริง จนกวาจะเกิด
จากปญญา

การมีคุณธรรมที่จะใหอภัยแกใครนั้น ก็อาศัยเมตตาเปน
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ตัวประกอบสําคัญ แตทีน้ี ถาความเขาใจยังไมชัดเจน มันก็ทําใหมี
อะไรที่ยังกินใจ หรือมีอะไรที่ยังรูสึกไมโลง ไมโปรง ยังติดขัดอยู จน
กวาเราจะเขาใจความจริง เขาใจชีวิต เขาใจเพื่อนมนุษย และธรรม
ชาติของมนุษยน่ันละ เราจึงจะถึงขั้นใหอภัยไดจริง ซ่ึงที่จริงคือ
อภัยเองโดยไมตองใหอภัย

ท่ีวามานี้ก็คือบอกวา ปญญาเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย ท่ีจะ
ใหคุณธรรมทั้งหลายมีความเปนของจริง ของแท

ท่ีจริงเราคิดอยางงายๆ ก็ไดวา ท่ีเขาทํานั่นนะ มันเปนขอ
เสียของเขาเอง เปนผลรายตอชีวิตของเขาดวย ถาหากวาเขาได
พัฒนาไปมากกวานั้น เขาไดแกไขปรับปรุงตัวแลว เขาจะมีพฤติ
กรรมที่ตางออกไป ซ่ึงจะเปนประโยชนแกตัวเขาเองและเปน
ประโยชนแกสังคมดวย

เมื่อเรามองเห็นไดอยางนั้น เราก็จะมีความกรุณาเกิดขึ้น
แทน ไมมัวไปโกรธอยู คือรูวาที่เขาเปนอยางนี้ก็เพราะวา เขามี
ความบกพรองที่เปนความเคยชินอยางนั้น แลวความเคยชินก็มี
รากฐานอยูท่ีมานะหรืออะไรอื่นๆ ท่ีมาหนุนกันไวใหเขาพอใจที่จะ
แสดงอยางนั้นอยูเรื่อย

ทีน้ีทําอยางไรถงึจะใหเขาเหน็วา ท่ีทําอยางนีเ้ปนผลเสยีแกตวั
เขาเอง ถาเขาแกไขเสยีหนอย เขากจ็ะไดประโยชนมาก ผลดกี็จะเกดิ
กบัตวัเขาเองดวย แมแตในเรือ่งความนยิม หรอืแกความเขาใจผดิได
พดูอยางนีอ้าจจะกวางไปหนอย แลวกเ็ปนนามธรรมมาก
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ถาม อีกประเด็นหน่ึงที่มีขอถกเถียงในชวงน้ันก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับ
การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ อยางเชนชวงที่มีผูประทวง
ดวยการอดอาหาร ก็มีขอถกเถียงข้ึนมาวา การอดอาหารใหตาย
เปนการทํารายตัวเองในทางพุทธศาสนา เพราะฉะน้ันจึงไมควร
จะอดอาหาร แตอีกฝายหนึ่งก็บอกวา การอดอาหารอยางมีเปา
หมายน้ัน เปนการอดอาหารเพื่อสละชีวิตรักษาธรรมะ ประเด็นน้ี
ก็เปนขอที่ถกเถียงกันอยูโดยที่ยังไมมีความชัดเจนในแงหลัก
ธรรม จึงอยากจะกราบเรียนถามทานในเร่ืองน้ี?
ตอบ ประเด็นนี้มีหลายแงหลายมุม คือ หลักการมีอยูวา การสละ
ชีวิตเพื่อรักษาธรรมนั้นนะดี แตทีน้ีในบางกรณี เชน การอดอาหาร
บางทีก็ใชเปนเครื่องตอรองกัน กลายเปนอุบาย ตลอดจนเปนวิธี
การตอสู คือเรื่องมันอยูท่ีเจตนาดวยวามุงอะไรแน หมายความวา
แมแตตัวเจตนาเองก็ตองมีการวิเคราะหวาเปนการสละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรมโดยตรง หรือวาเปนเครื่องมือตอรองเทานั้น เรื่องนี้ก็เลย
ยากขึ้น ไมงายที่จะพูดแงเดียว

เรื่องอยางนี้ บางครั้งเราก็ยกความดีใหเปนแงๆ ไป แตไม
ถือวาบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง เพราะถาในกรณีท่ีใชเปนเครื่องมือตอรอง
กัน ไมใชมีเจตนาที่จะสละชีวิตแทๆ เพื่อเห็นแกธรรม มันก็กลาย
เปนอุบายไป แลวทีน้ีเราจะไปรูไดอยางไร เราก็เลยตองดูพฤติ
กรรมและดูอะไรตออะไรหลายอยาง

เมื่อพูดกวางๆ เราจึงไดแตหลักการ วาหลักการนั้นไมผิด
พลาดหรอก ถาสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม แตทีน้ีก็ตองดูวาเขาทํา
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เพื่อการนั้นจริงไหม เพราะพฤติกรรมอยางเดียวกัน อาจจะมีเจตนา
คนละอยางก็ได หมายถึงวาตองวินิจฉัยที่ตัวเจตนาเปนหลัก

ถาม แลวถาสมมตวิาเขามเีจตนาเพือ่ตอรอง แตตอรองเพือ่ใหเกดิ
เร่ืองทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนสวนรวม เราจะพิจารณากรณน้ีีอยางไร?
ตอบ ในกรณีน้ัน ก็ดูท่ีเจตนาอีกแหละ การมีเจตนาเพื่อประโยชน
สวนรวม ก็เปนเจตนาที่ดี แตถาตางฝายตางก็บอกกันวา ฉันก็
เจตนาดีดวยกันทั้งนั้น เรื่องก็เลยอยูท่ีวาใครจะฉลาดกวากัน ใคร
จะใชเครื่องมือหรืออุบายที่ฉลาดกวากัน เพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
ของตัว และอุบายนั้นเปนธรรมหรือไม

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ แงท่ีหนึ่งที่พิจารณาก็คือ เจตนา
บริสุทธิ์หรือไม น่ีแงหนึ่ง และสองก็คือวา ใครมีอุบายที่ฉลาดกวา
กันในการทําใหสําเร็จวัตถุประสงคของตัวเอง หรือบางทีมันก็ไมใช
เปนความฉลาด แตเพราะสถานการณอํานวย ใครอยูในสถาน
การณท่ีอํานวย แลวก็ใชสถานการณน้ันใหเปนประโยชนไดมากที่
สุด การใชอุบายหรือสถานการณน้ันเปนธรรมแกอีกฝายหนึ่งไหม
เปดโอกาสแกการใชสติปญญาของประชาชนที่จะเขาถึงความจริง
และความเปนธรรมหรือไม หรือเปนอุบายที่มาบังปญญาเสีย

เพราะฉะนัน้ สาํหรบัเรือ่งราวอยางนีเ้ราจงึไมสามารถตอบ
ไดทันที เราคงไดแตพูดหลักการไวให แลวก็ใหเขาไปคิดเองดวย
เราตองใหโอกาสแกคนทั้งหลาย ท่ีจะศึกษาพิจารณาดวยปญญา
ของเขาเอง เราจะไมเปนผูตดัสนิโดยตรง แตเราสามารถใหหลกัการ
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อาตมาคิดวาเราอยูในฐานะนี้มากกวา เพราะหลายอยางเราไม
สามารถวินิจฉัยไดโดยชัดเจนเด็ดขาด เราจึงทิ้งหลักการไวใหคิด

แตทั้งนี้ เรามีเปาหมายระยะยาว มุงที่จะใหคนไดพัฒนา
กันตอไป ไมใชติดอยูที่แคเหตุการณแลวก็ถือวาเปนจุดยุติ

การใหโอกาสใหคนไดใชปญญา ใหเขารูจักคิดวินิจฉัยเอง
ได และพัฒนาปญญาอยูเสมอ อันนี้ไมใชหรือท่ีเปนหลักการ
สําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย

ถาม แลวอยางกรณผีูทีเ่สียชีวิตในเหตุการณดวยการตอสู คอืรูสึก
วากาํลงัตอสูกบัส่ิงทีไ่มชอบธรรม ทานคดิวาควรจะวนิิจฉยัอยางไร?
ตอบ ถาหากรวมๆ แลว เรื่องนั้นใหเกิดผลดีทําใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม เราก็มักจะใชวิธียกประโยชนใหเขา เพราะในรายละเอียด
จริงๆ แลว เราไมรูชัดหรอกวาคนที่เขาไปรวมแลวเสียชีวิตนั้นดวย
เหตุใดบาง มีความคิดจิตใจอยางไรบาง บางคนก็เจตนาดีจริงๆ
บางคนก็อาจจะไมไดมีเจตนาอยางนั้น ในแงปญญาก็มีความรูเขา
ใจบาง ไมรูไมเขาใจบาง อันนี้เรายกประโยชนให เพราะเราเอาผล
รวมของเหตุการณท้ังหมดวามันดี

แตถาจะวิเคราะหกันใหละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชนแก
สติปญญาจริงๆ แลว เราจะตองมีการแยกแยะพิจารณาเปนแงๆ
ไป จะไมพูดอะไรแบบตัดสินกันงายๆ แตเราก็สามารถสรุปอยางนี้
วา เอานะ เพื่อความมุงหมายในแงน้ี เราตกลงวายกประโยชนให
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ถาม  การสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมะ ที่กระทําไปดวยความโกรธ
คือยอมสูตายอยางนี้ในแงพุทธศาสนามองอยางไร?
ตอบ ถาจะวินิจฉัยกันจริงๆ แลว พุทธศาสนาวิเคราะหทุกขั้นเลย
ทุกขั้นหมายความวา เอาละ เจตนานั้นดี คือเห็นวาสิ่งนี้ถูกตอง ฉัน
จะทําเพื่อสิ่งนี้ แตในขณะที่ทํานั้นก็มีขอบกพรองเกิดขึ้น เชน มี
โทสะ ซ่ึงจะทําใหการพิจารณาใชปญญามีจุดออนลงไป เวลาเรา
วิเคราะห เราก็จะบอกวา การกระทํานี้ดี แตมีจุดออนตรงนี้ๆ อยาง
น้ีเปนตน เราจะพดูแบบนีเ้พือ่ประโยชนในการพฒันามนษุยท้ังหมด

หลักการก็คือ เราจะวิเคราะหกันเปนเรื่องๆ ไป เหมือน
อยางเรื่องที่วา เด็กคนหนึ่งไปขโมยเงินมาใหแมท่ีปวย เพื่อมา
รักษาแม เราจะตองวิเคราะห ไมใชพูดไปรวมๆ เหมาทีเดียว หรือ
พูดแบบตีคลุมวาดีหรือไมดี คือตองแยกแยะวา การที่เขามีความ
กตัญู รักแมแลวเสียสละนั้นนะดี แตการที่ไปลักของนั้นไมดี ทํา
ใหการแสดงความกตัญูของเขาตรงนี้มีจุดออนลงไป มีจุดเสียไม
สมบูรณ แตเราไมไดไปปฏเิสธความดขีองเขาเลย

อยางนีค้อืท่ีทานเรยีกวาเปน ‘วภิชัวาท’ี หมายความวา ตอง
แยกแยะออกไปใหชัดเปนเรื่องๆ แลวมันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนา แมแตกับตัวเด็กผูน้ันเองดวย วาเรายอมรับความกตัญู
ของเธอนี่วาดีมากทีเดียว เราตองยกยองสรรเสริญ แตวาเธอตอง
พัฒนาตัวเองใหฉลาดยิ่งขึ้น มีสติปญญามากขึ้น แลวก็พยายาม
ทําโดยที่วาไมใหเกิดผลเสียดานอื่นดวย เพราะดานที่เสียนั้น อยาง
นอยมันก็เปนขออางสําหรับคนอื่นที่อาจจะไมมีเจตนาดีเหมือน
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อยางเด็กคนนี้ก็ได แตเอาไปเปนพฤติกรรมสําหรับอางวาทําไป
เพราะเสียสละ

ดังนั้น เราจึงตองแยกแยะทั้งเพื่อประโยชนแกสังคม และ
เพื่อประโยชนแกตัวบุคคลผูน้ันเองดวย ในการที่เขาจะไดพัฒนายิ่ง
ข้ึนไปอีก

ในเวลาที่เราบอกวาคนๆ น้ันเขาทําเพื่อความถูกตอง เรา
ยอมรับเจตนาตอนนั้นวาดี มุงหมายเพื่อสิ่งที่ดี จนยอมแมกระทั่ง
เสียสละชีวิต เรียกวาเปนความดีอยางมาก แตเรายังไมได
พิจารณาจุดอื่นเลย

ยังไมตองพูดถึงความโกรธที่แทรกเขามาหรอก แมแตจุดที่
เขาวาถูกตอง เราก็ยังอยูในขั้นที่ตองไปพิจารณาอีกที เพราะวา
บุคคลนั้น บางทีเขาใจสิ่งที่ถูกตองนั้นโดยไมมีปญญาแจมชัด บาง
ทีก็โดยยึดถือตามเขาไป ซ่ึงเปนอันตราย ถาทําอยางนี้บอยๆ เขา
จะถูกชักจูงไดงาย

ในกรณีเฉพาะนั้นอาจจะไมเสียหาย ไมเปนไร เพราะพอดี
วาเปนกรณีท่ีจริงและถูกตอง แตในกรณีอื่นๆ ถาเขาไมไดใช
ปญญาอยางนี้ เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขาไปทําสิ่งที่เขาใจวาถูก
ตอง ท้ังๆ ท่ีอาจไมถูกตอง เราจะตองพิจารณาวาเขาทําดวยสติ
ปญญาของตัวเองหรือเปลา มีความเขาใจชัดเจนไหม ก็เปนเรื่อง
ของการพัฒนาคนอยางที่วามาแลว อยาทําการวินิจฉัยชนิดที่เปน
การตัดหรือปดกั้นหนทางของการพัฒนามนุษยไปเสีย
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ถาม ยังติดใจตรงประเด็นวาในสวนของจิตของผูที่สละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรมะนั้น ตามหลักธรรมแลว ผูสละชีวิตน้ันจะตองมีจิตซ่ึง
มุงที่ตัวธรรมะจริงๆ คือไมใชมุงที่วาตองการเพื่อใหเกิดผลตาม
ทิฏฐิ หรือวาตามมานะของตนเอง ใชหรือไม?
ตอบ โดยหลักการก็แนนอนวาตองอยางนั้น คือ เพ่ือธรรม ไมใช
เพื่อเห็นแกตัวในรูปใดรูปแบบหนึ่ง แมแตเห็นแกช่ือเสียงของตัวเอง
มันก็มีจุดดางพรอยแลว แตก็หมายความวา มันอาจจะมีสวนเสีย
นอยลงไปตามความเบาของอิทธิพลกิเลส คือกิเลสตัวใหญ ซ่ึงบง
การพฤติกรรมมนุษย ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

 ตัณหา ก็คือตองการผลประโยชนเพื่อตัวเอง หาสิ่งบํารุง
บําเรอความสุขสวนตัว แลวก็ มานะ คือตองการความยิ่งใหญ
ของตัวเอง อยากไดอํานาจความโดดเดนในอะไรก็ตาม แมแต
ความมีชื่อเสียงโดงดัง แลวก็ ทิฏฐิ คือความยึดถือเอาความเห็น
ของตัวเองไมฟงใคร

ทั้งสามตัวนี้จะเขามาบดบังและชักจูง ทําใหมนุษยหันเห
พฤติกรรมของตนออกไปจากธรรม ทีนี้ ถาเราจะสละชีวิตเพื่อ
เห็นแกธรรม มันก็ตองไมใชดวยสามตัวนี้

ถาม แตบางทีคนก็เขาใจไปวา ทิฏฐิที่ตัวเองยึดถือน้ันเปนสัมมา-
ทิฏฐิ ก็เลยสละชีวิตตัวเอง
ตอบ น่ีแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงตองระวังจุดนี้ดวย คือวา จะตอง
มีการเตือนตัวเองใหระวังวา มันเปนทิฏฐิของเรา หรือวาเปนความ
จริงของธรรมกันแน
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ถาม แลวเราจะมีวิธีตรวจสอบตัวทิฏฐิน้ีไดอยางไรบาง?
ตอบ เราตองมองวา ทิฏฐิเปนขั้นตอนหนึ่งในการเขาถึงความจริง
ของมนุษย เราพยายามเขาถึงตัวสัจจะ คือความจริงที่เปนกลางๆ
ท่ีเปนธรรมชาติ เปนสากล

ทีน้ี ในขณะที่เราเริ่มหาความจริง หรืออยูระหวางทางของ
การหาความจริงนั้น เราไปไดความรูความเขาใจบางอยางและเกิด
มีขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งเขา ก็มักจะเกิดความยึดถือวาเปนของ
ตัวขึ้นมา ทีน้ี พอใครไปกระทบสิ่งนี้เขา มันไมใชกระทบสิ่งที่ยึดถือ
แตมันมากระทบตัวตน ถึงตอนนี้ก็ทําใหเกิดปญหา

เราจะแยกไดไหมวา ระหวางสิ่งที่เรามองเห็นวาเปนความ
จริงกับตัวเรานั้น การกระทบมันกระทบที่ตัวเราหรือมันกระทบที่ตัว
ความจริง ถากระทบที่ตัวความจริง เราจะยินดีตอนรับ เพราะเรา
ตองการเขาถึงความจริงแทใชไหม

ธรรมาธิปไตย หรือการยึดถือธรรมเปนใหญน่ันแหละ ท่ีมา
แกเรือ่งทฏิฐน้ีิได คอืถาใจเราอยูท่ีความจรงิแลว ความรูในความจรงิ
เทาทีเ่รามองเหน็นีแ่หละ จะเปนตวัชวยใหเขาถงึความจรงิทีส่มบูรณ

แตถาเมื่อไรเราไปยึดความรูเขาใจเทาทีม่ท่ีีถงึนัน้ เปนตัวฉัน
ของฉัน เปนความเห็นของฉัน พอเขาพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรามอง
เห็น มันก็มากระทบที่ตัวเราดวย สิ่งที่เรามองเห็นนั้นแทนที่จะเปน
ตัวชวยใหเขาถึงความจริง ก็กลับกลายเปนอุปสรรคตอการที่จะเขา
ถงึความจรงิไปเลย ทําใหเราไมพฒันาสูกาวตอไป เพราะพอกระทบ
ตวัฉนั ฉนักท็นไมได ฉนักเ็ลยกลายไปปกปองสิง่นัน้ไว ถงึตอนนี้
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ความเห็นที่ฉันยึดถือไวน้ัน มันสําคัญยิ่งกวาความจริงแลวใชไหม
น่ีคืออุปสรรคใหญของมนุษย แลวทําอยางไรจะแกได ทาน

จึงบอกวา ตองพยายามฝกคนใหเปนธรรมาธิปไตย คือยึดถือธรรม
เปนใหญ ก็เพื่อแกปญหาอันนี้

ถาม การเกดิสถานการณซ่ึงทาํใหฝายใดฝายหนึง่ตองใชความรนุ
แรงเขาแกปญหา หรือเขาตอบโตดวยความโกรธหรอืเพ่ือปองกนัตน
เอง พุทธศาสนามองการใชความรนุแรงโดยความจาํเปนน้ีอยางไร?
ตอบ ในบางกรณีเราอาจจะเห็นใจ แตไมวาในกรณีใดก็ตาม เรา
จะวินิจฉัยไดวาวิธีการนั้นยังไมดีจริง หมายความวา ถาหากวาคน
มีความสามารถจริง เขาก็จะใชปญญาและคุณธรรม ทําใหไมตอง
มีความรุนแรง

ไมใชคุณธรรมเพียงอยางเดียว ท่ีจะยับยั้งความรุนแรงได
ตองมีปญญาดวย ยิ่งถามีปญญามาก เขาก็สามารถใชวิธีคุณ
ธรรมไดมาก คือ คนนั้นฉลาดจนกระทั่งวาไมตองใชวิธีรุนแรงมา
ชวยเลย เพราะการที่ตองรุนแรงกันนั้น เนื่องจากคนหาชองทางอื่น
ไมได คนยังไมฉลาดพอ

ถาเรายอมรับความจริงตรงนี้ได โดยไมคิดวาอะไรตออะไร
ตัวทําแลวตองถูกหมด มันก็จะเปนทางของการพัฒนามนุษยไดตอ
ไป เพราะการที่เรายอมรับตัวเองวา ท่ีเรารุนแรงนั้น เพราะเราเอง
ยังไมเกงจริง ถาเราเกงจริง มีปญญาจริง เราจะทําไดสําเร็จโดยไม
ตองใชวิธีรุนแรง
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เพราะฉะนั้น คุณธรรมจึงตองมากับปญญา ถาไมมีปญญา
เต็มท่ีบริบูรณ คุณธรรมก็ไปไมรอดเหมือนกัน คุณธรรมก็ทําไดแค
ยอมเสียสละตัวเองตายไปเลย เหมือนอยางพระโพธิสัตวในตอนที่
บําเพ็ญบารมี ยังไมบรรลุโพธิญาณ

คือ พระโพธิสัตวน้ันเราก็ตองยอมรับลักษณะอยางหนึ่งวา
ทานบําเพ็ญความดีอยางยิ่ง แตทานยังไมใชคนที่สมบูรณนะ ทาน
ยังอยูในระหวางขั้นตอนของการพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงไมใช
หมายความวาการกระทําของพระโพธิสัตวจะถูกหมด แตเจตนา
ของพระโพธิสัตวน้ันดี คือมีความเสียสละ สวนนี้เปนคุณธรรมเต็ม
ท่ี แตวาสิ่งนี้บางทีทานทําไมถูก อันนี้เปนจุดหนึ่งที่คนมักจะมอง
ขามไป

อยางพระโพธิสัตวหลายชาติก็ไปบวชเปนฤษี บําเพ็ญฌาน
ไดผล จบแลวก็ตาย พอมาถึงพระพุทธเจา ทานบอกวาที่ไป
บําเพ็ญฌานจบแคน้ันมันยังไมถูกตองหรอก พระโพธิสัตวทาน
พัฒนาตัวของทานเต็มท่ี ตอนนั้นทานไปไดถึงขั้นนั้น ทานก็ตอง
ยอมตายเพื่อรักษาคุณธรรมไวโดยไมทําวิธีรุนแรง คือยอมสละชีวิต
ใหเขาไปเลย อันนี้ก็เปนเรื่องของการเลือกในขั้นที่ยังไมสมบูรณ ก็
เอาที่คุณธรรมกอน

ทีน้ี ถาถึงขั้นที่สมบูรณน้ัน มันจะตองมีปญญามาเปนตัวชวย
หาทางออกเพื่อใหคุณธรรมอยูได และใหทําสําเร็จดวยคุณธรรม
ไมอยางนั้นคุณธรรมก็กลายเปนเบี้ยลางไป ก็ถูกฝายที่ไมมีคุณ
ธรรมจัดการหมด
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คุณธรรมทําใหเราเสียสละเพื่อจุดมุงหมายที่เห็นวาดี แต
ตองมีปญญา ถึงจะรูไดชัดเจนวาจุดหมายนั้นดีจริง และสามารถ
บรรลุจุดหมายที่ดีน้ันดวยวิธีการที่ดีดวย

ถาเราใชปญญาพิจารณายอมรับขอบกพรองที่ยังมีอยู เรา
ก็จะมีการพัฒนามนุษยกันตอไป ไมตองหมุนเวียนอยูในวงจรราย
ท่ีซํ้ารอย

ถาม ในชวงที่เหตุการณตางๆ วุนวายหรือแมแตในปจจุบัน ที่มัก
จะมีขาวสารมากมายชวนใหไขวเขว เราควรจะมีวิธีคิดหรือทาที
อะไร อยางไร ตอการรับฟงสิ่งตางๆ ที่ผานเขามา
ตอบ เรื่องนี้อยูท่ีฝายผูทําขาว กับผูฟง ท้ังสองฝาย คือพูดรวมๆ
แลว ท้ังสองฝายนี้ตองมุงที่ตัวธรรม ท่ีตัวความจริง ความถูกตอง

อยางผูทําขาวนั้น ถาเสนอขาวอะไรตางๆ โดยมีความรูสึก
ไปยึดฝายหนึ่งวาเราจะเอาอยางนี้ละนะ เขาจะมีความรูสึกเลยวา
เขาจะหาทางทําอยางไรใหคนเขาใจตามที่เขาอยากใหเขาใจ ถึง
ตอนนี้เขาจะไมคํานึงถึงตัวความจริงแลว จะมุงแตในแงของฝายวา
เราจะใหฝายของเราชนะ ใหคนเห็นดวยกับฝายของเราอยางนี้เทา
น้ัน เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนขาวเปนอะไรก็หันเห
หรือเอียงหมดเลย

มนุษยในสังคมที่ยังพัฒนาไปไมถึงที่สุด ก็เพราะจุดนี้ คือ
ถึงจุดหนึ่งแลวก็จะมาติดเรื่องการที่ยึดถือฝกฝายอยู แลวตัวเองก็
จะพยายามใหสิ่งที่ตนยึดถือหรือฝายที่ตนยึดถือเปนฝายที่ถูกตอง 
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เพราะฉะนั้น การที่จะแสวงหาความจริง หรือการทําใหคนเขาถึง
ความจริงแทๆ น้ัน จึงไมคอยมี

ทีน้ี ในแงของเราผูฟงหรือผูสดับ เราก็ตองรูทันความจริงนี้
วา คนสวนใหญเปนอยางที่วานี้แหละ เพราะฉะนั้นเราตองรูและ
เขาใจความจริงของชีวิตจิตใจของเขา โดยเราจะไมติเตียนเขาละ
เราเพียงแตรูใหเทาทัน และตัวเราเองก็มีหนาที่จะตองคนหาความ
จริงความถูกตองที่แทไปดวย อันนี้ก็จะเปนสติท่ีจะทําใหเราไดใช
ปญญา เรียกวามีโยนิโสมนสิการ คือรูจักทําในใจโดยแยบคาย ไม
ใชหลงตามไปอยางงายๆ กับถอยคําที่ฝายใดชักจูง

บางทีท้ังสองฝายก็มีท้ังสวนถูกแลวก็สวนผิดดวยกันทั้งนั้น 
ทีน้ีแตละฝายก็มักจะพยายามใหฝายหนึ่งผิดแทๆ กับอีกฝายหนึ่ง
ถูกแทๆ คือจะเอากันรอยเปอรเซ็นตท้ังสองฝาย เพราะฉะนั้นมันก็
ขัดกับความจริง

คนเรามักจะไมยอมกัน เพราะตางก็มีความยึดถือ ตรงนี้
แหละคือกิเลสของปุถุชน คือจะยึดถือเอาที่ตัวจะเอา แลวก็จะเอียง
ไปใหเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น คนที่พิจารณาจึงตองรูเทา
ทันความจริงในธรรมชาติของมนุษยขอน้ี แลวก็มองเขาดวยความ
เห็นใจนะ ไมใชวาเราจะตองไปดาไปวาอะไรเขา แตก็จะตองหา
โอกาสเตือนเขาดวย วาอยาไปเอาอะไรแตเพียงแงเดียว หรือวามี
เจตนาที่จะหาทางชักจูงใหเปนวา อยางของฉันเทานั้นจึงจะถูก
ตอง คือถาหากวาแตละฝายมีการพิจารณาตัวเองบาง มันก็จะทํา
ใหมีการปรับปรุง
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เพราะฉะนัน้ เราตองยอมรบัวา มนุษยท้ังหลายมขีอบกพรอง
มีจุดออนอยู แลวเราก็ควรปรับปรุงพัฒนากันเรื่อยๆ ไป ถาเรามี
ความรูสึกอันนี้อยูบาง เราจะไมมองแตวาจะเอาชนะกันหรือตอง
ใหอีกฝายหนึ่งผิด หรือเราถูกตองเต็มบริบูรณ แตเราจะมองขึ้นไป
หาสิ่งที่สูงกวานั้น โดยไมมัวมาติดอยูแคสองฝายของคน คือเรา
มองไปถึงสิ่งที่ดีงามประเสริฐสุดคือธรรม น่ันก็คือ เรามุงเขาหาสิ่ง
ท่ีเปนตัวธรรม แลวเราทั้งสองฝาย หรือจะกี่ฝายก็ตามก็พากันเดิน
ทางเขาสูสิ่งที่ดีงามสูงสงหรือความสมบูรณน้ัน

ถาม  แตปุถุชนน้ัน มักจะเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณตางๆ
โดยถูกครอบงําดวยอคติทั้ง ๔ (ลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง
กลัว) เราจะแกไขเร่ืองอคติทั้ง ๔ ไดอยางไร?
ตอบ ถาเปนปุถุชนก็ตองเริ่มจากการพัฒนาใหพนภาวะของ
อันธพาลปุถุชน มาเปนกัลยาณปุถุชน พอเปนกัลยาณปุถุชนแลว
แมอคติยังไมหมดจากใจ แตจะมีสติท่ีจะไมยอมตามอคติน้ัน
สามารถที่จะบังคับตัวไมใหอยูในอํานาจของสิ่งเหลานี้

หมายความวา เมือ่มอีะไรเกดิขึน้ เราตองตรวจสอบตวัเอง
เสมอ การที่เรารูวาอคติท้ัง ๔ น้ันมีอยูในปุถุชนทั่วไป และพื้นฐาน
ของมันมาจากความชอบ-ไมชอบ เราก็จะไดเตือนตัวเองใหตรวจ
สอบวา เราจะทําการครั้งนี้น้ัน เราตัดสินหรือวินิจฉัยไปอยางมีอคติ
อยูหรือเปลา ถามตัวเองเสียหนอยก็ยังดี พออยางนี้มันก็จะออกมา
ในแงพฤติกรรมวา เราไมรีบผลุนผลัน หุนหัน ตัดสินวินิจฉัยไปทันที
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เพราะมันอาจจะพลาดดวยอคติได เราจึงตองแสวงหาขอมูลใหชัด
กอน มันก็จะทําใหเรามีพฤติกรรมในการแสวงหาขอมูล เชน เรา
อาจจะไปปรึกษาไถถามคนอื่น ฟงความรูความคิดของเขากอน

สรุปก็คือวา หนึ่ง ตองมีสติเตือนตนเอง แลวก็มีการสํารวจ
ตนเอง สอง เพื่อใหไดผลอยางนี้ เราก็ตองมีวิธีการ โดยเราจะรับฟง
และแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงและความจริงใหมากที่สุดกอน อันนี้
แหละคือธรรมาธิปไตยละ

หมายความวา เราจะวินิจฉัยโดยใชปญญาอยางเต็มท่ี ทีน้ี
จะใชปญญาอยางเต็มท่ีไดอยางไร ก็ตองหมายความวาเราได
พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ มากที่สุดอยางเพียงพอแลว เรื่อง
มันจะโยงกันไปเอง

ถาม ในสวนของผูปกครองนั้น เขาควรจะไดขอคิดอะไรบางจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น?
ตอบ ก็พูดไดในแงหลักธรรมที่เปนนามธรรม คือปญหาของคนนั้น
มันเกี่ยวกับการยึดติดในตัวตน บางคนก็มีทิฏฐิมาก บางคนก็
มานะมาก บางคนก็ตัณหามาก

ถาตัณหามาก เวลาทําอะไรก็เพื่อผลประโยชนของตัวเอง
ท้ังนั้น เราจะเห็นไดในนักการเมืองไมนอย บางคนทําอะไร ถาเพื่อ
ผลประโยชนละก็เอาทั้งนั้น สวนบางคนก็มานะมาก ทําอะไรเกี่ยว
กับการเสียศักดิ์ศรี เสียอํานาจ ลบหลู แลว จะยอมไมไดเลย บาง
คนก็ทิฏฐิมาก หมายความวา ถาเปนทิฏฐิหรือความเห็นของฉันละ
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ก็ตองเอาใหได จะยอมไมไดเลยเหมือนกัน
กิเลส ๓ ตัวนี้แหละที่คอยบงการมนุษย คือ ตัณหา มานะ

ทิฏฐิ ซ่ึงถามองแลว ก็ไมเฉพาะผูปกครองหรอก ทุกๆ คนก็มีปญหา
น้ีท้ังนั้น ถาไมมีสตินึกที่จะมองดูตัว หรือตรวจสอบตนเองบาง และ
ไมยึดหรือคิดนึกระลึกที่จะเอาธรรมมาตั้งเปนใหญ ท่ีจะยั้งตัวไว
เมื่อไรๆ ก็อยูแคกับสามตัวนี้ ไมไปไหน ไมพัฒนาไปไดเลย

ทีน้ี ทําอยางไรถึงจะไดธรรม หรือความจริง ความถูกตองดี
งาม ท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชนจริงๆ เราก็ตองมีสติท่ีจะ
สํารวจตัวเอง แลวก็แกไข ไมยอมทําตามตัวบงการสามอยางนี้ ให
สํารวจดูวาที่เราทํานั้นเปนไปเพราะตัณหา เพราะมานะ หรือเพราะ
ทิฏฐิหรือเปลา พอเราเห็นตัวเราชัดขึ้นมา เราก็ยั้งตัว เราก็แกไข
อยาไปทําตามมัน แตมองมุงไปที่ธรรม เอาธรรมมาทับมันเสีย แลว
หันไปอยูกับธรรม และทําตามธรรม

ทีน้ีในแงของคนอื่น เขาก็ตองสํารวจตนเองดวย และคนที่มุง
ธรรมแทๆ ใชปญญาจริงๆ ก็จะชวยเขาไดดวย สมมติวาเขาคนนี้มี
มานะแรงอยูแลว คนอื่นที่มีปญญาก็ควรจะระวัง อยาไปแตะที่
มานะของเขา ก็ควรจะใชวิธีอื่นเสีย ซ่ึงอาจจะทําใหการแกไขเร่ืองนี้
ดีข้ึนได แตบางทีก็ดวยความยึดถือของตัวเองที่จะตองเอาอยางนั้น
ใหได ก็เลยมีปญหา

หรือฝายหนึ่งมานะแรง ฝายหนึ่งทิฏฐิแรง แลวมาเจอกันเขา
ก็เลยหนักไปดวยกันทั้งสองฝาย กลายเปนปญหายิ่งขึ้น
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ถาม โดยเปรียบเทียบแลว ตัวไหนอันตรายที่สุด ตอสังคมสวน
รวม?
ตอบ มันหนักคนละแบบ คือบางคนนั้น เพื่อผลประโยชนของตัว
เองแลว เขาทําไดทุกอยาง ไมวาจะแยงชิง เบียดเบียน ขมเหง ทํา
ราย ฆาฟนใครเทาไร ก็ทําได

บางคน เพื่ออํานาจความยิ่งใหญ ก็ทําไดทุกอยางเหมือน
กัน คือเพื่อใหฉันคงอํานาจอยู ใครมาขวางทางที่ทําใหรูสึกวาถูก
ทําใหเสียความยิ่งใหญ จะทนไมไดเลย เขาก็จะทําไดทุกอยาง
เหมือนกัน

อีกพวกหนึ่งคือ เพื่ออุดมการณท่ีเปนทิฏฐิของตนแลว
อะไรๆ ก็ทําไดหมด แมการยอมตาย เชน อุดมการณชาตินิยม
อุดมการณคอมมิวนิสต หรืออุดมการณยึดถือศาสนา

ถาวาตามประวัติศาสตรของมนุษยแลว ปญหาของผู
ปกครองในอดีต คือกษัตริยน้ัน เรื่องของตัณหาและมานะเปนเรื่อง
สําคัญ

การยกทัพทําสงคราม ก็ดวยตัณหา เพื่อกวาดรวบเอาทรัพย
สมบัติมากมายไปครอบครอง แยงชิงกามารมณกัน

มานะกเ็ปนอกีอนัหนึง่ทีส่าํคญัมาก เพราะตองการความยิง่ใหญ
เหนือใครๆ ตองการเปนมหาราช เปนราชาธิราช หรือเปนกษัตริยผู
เดียวที่ยิ่งใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร อยางเชน อเล็กซานเดอร
มหาราช คือขอใหไดพูดวาตนเองยิ่งใหญท่ีสุดเทานั้น แลวก็ทําได
ทุกอยางเลย
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ทีน้ียุคตอมา สงครามในหมูมนุษยมักจะเปนเรื่องทิฏฐิ เรื่อง
ตัณหามานะนั้นมักจะเปนกับบุคคล แตก็แผอิทธิพลไปถึงหมูคน
ดวย แตวาทิฏฐิน้ีมักจะเปนระหวางมนุษยเปนกลุมเปนหมู อยางที่
กําลังเปนปญหาของยุคปจจุบัน และดูวาจะตอๆ ไปดวย ทําใหเกิด
สงครามศาสนา สงครามระหวางคายอุดมการณในรูปตางๆ เรื่อง
ทิฏฐิน้ีไมใชเรื่องยอยเลยเหมือนกัน

ถาม ถาเราจะแกปญหาตรงนี้ ควรเริ่มจากตรงไหน อยางพระเจา
อโศกนั้น เดิมก็แสวงหาความยิ่งใหญมาก แตก็ยังกลับใจไดอยาง
ทันทีทันใด เม่ือเห็นผลที่ตนเองกอจากการทําสงคราม ซ่ึงมีผูคน
ลมตายมากมาย ผูปกครองอื่นๆ จะมีโอกาสเปนแบบนี้บางไหม?
ตอบ พระเจาอโศกนั้น กลับใจก็เพราะประสบสถานการณท่ี
กระทบจิตใจรุนแรงมาก ทําใหพลิกความรูสึก ก็เหมือนกับคนที่ได
ประสบการณอะไรบางอยางทีพ่ลกิผนัชวีติของตน พระเจาอโศกกไ็ด
ประสบการณท่ีเกดิจากการกระทาํของพระองคเองทีม่ผีลมากตอจิต
ใจ แลวก็อาจจะประจวบกับท่ีมีหลักธรรมที่เคยรูเคยผาน ไดชอง
เขามาใหความคดิในทางใหม กเ็ลยทาํใหเปลีย่นไปเลย ขณะทีร่าชา
มากมายเจออยางพระเจาอโศก กไ็มไดคดิอะไร กลบัฮึกเหมิหนักขึ้น

ทีน้ีในกรณีท่ัวไป เราจะไปมัวหวังจังหวะอยางนั้นไมได
มนุษยเราจะตองพยายามพัฒนาตนเอง อยางนอยก็ใหมีสติ แลวก็
มีการสํารวจตัวเอง ใหมีความรูทันและมีความสามารถที่จะยับยั้ง
ไมปลอยตัว ไมยอมตามใจตัวที่กลัดกิเลสพวกนั้น
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แคน้ีท่ีมนุษยจะพอทําได คือไมยอมตกอยูใตอํานาจของ
มัน แลวก็มีสิ่งที่จะตั้งไวเปนหลักใหตัวยืนหยัดไดมั่น คือยึดถือ
ธรรมเปนใหญ โดยเอามาขมทับมนั หรอือยางนอยกเ็ปนตวัคานไว
สาํหรบัมนุษยปุถชุนทาํไดในระดบัน้ี กจั็ดวาดี

ถาม แลวในแงของการใชความรุนแรง ในฐานะที่เมืองไทยเปน
เมืองพุทธ ควรจะไดขอคิดอยางไร ทั้งในสวนของผูปราบ แลวก็ผู
ถูกปราบ?
ตอบ เรื่องนี้ก็อยูท่ีการฝกฝนในเรื่องคุณธรรม เพราะมนุษยน้ันมี
ความพรอมท่ีจะรุนแรงอยูในตัวเองแลว บางทีเราก็กําราบกันไว
หรือขมกันไวดวยวัฒนธรรมประเพณี หรือดวยธรรมะที่ยึดถือไว
เชน สั่งสอนกันวา เราเปนชาวพุทธนะ จะตองประพฤติอยางนี้ๆ

แตทีน้ี พอเขาไปในเหตุการณแลว สิ่งที่จะมาชวยกํากับ
เหลานี้มันหายไป ท้ังผูสั่ง ผูปราบ ผูตอบโต ก็ไปตามความรูสึกที่
พลุงขึ้นมาแทน ในขณะนั้น สิ่งที่เขามากํากับจึงกลับเปนฝายตรง
ขาม คือแทนที่จะเปนคุณธรรม ก็กลับเปนตัณหา มานะ ทิฏฐิ มันก็
เลยออกมาในรูปอยางนี้

ถาวาในแงของธรรมะ ก็เปนธรรมดาของธรรมชาติมนุษย
อยูแลว มันอยูท่ีวาตัวไหนจะเขามาบงการพฤติกรรมขนาดไหน
อยางตอนนั้น ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เขามาบงการหมด ก็นําไปสูการ
ใชความรุนแรง

ถาเราคํานึงถึงจุดมุงหมายของธรรมอยูเสมอวา ท่ีเราทํานี้
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เพื่อประโยชนสุขแกสังคม เพื่อความดีงามของสังคมไทย เราก็จะ
มองที่มนุษยท้ังหมด ถาเราสํานึกตระหนักอยูในจุดหมายนี้ ก็จะทํา
ใหเราทําอะไรดวยความรอบคอบมากขึ้น แทนที่จะไมคิดอะไรเลย
ปลอยไปตามอารมณท่ีพลุงนั้น ยิ่งมุงจะเอาชนะกัน ปญญาที่จะ
มองถึงประโยชนท่ีแทจริงก็หายไปเลย กลายเปนปญญาที่เอามา
รับใชความคิดที่สนองตัณหา มานะ ทิฏฐิไป

ถาม โดยสรุปแลว เหตุการณที่เกิดขึ้นน้ี ไดใหขอคิดหรือภาพ
สะทอนอะไรของสังคม ที่เราควรจะตองหาทางแกไข?
ตอบ  ภาพสะทอนก็คือ มันฟองวา เรายังไมไดมีความใสใจและ
เขาใจจรงิจงัในเรือ่งของหลกัการ และเนือ้หาสาระของประชาธปิไตย
เราก็เลยติดกันอยูแครูปแบบที่เห็น พอมีอะไรขึ้นมาก็ไปติดอยูกัน
แคสิ่งที่เปนอาการภายนอก ไมคอยมีคนที่จะใฝรูหรือจะศึกษากัน
จริงจัง พอเหตุการณผานไปแลวก็กลับไปเหมือนอยางเดิมอีก หมุน
เวียนกันอยูอยางนี้ไมรูจบ เรียกวาฮือกันไปเปนพักๆ เพราะไมมี
ความคิดของตนเอง จึงขาดหลักวินิจฉัย คืออาจจะมีภาพลางๆ วา
ประชาธปิไตยตองเปนอยางนี้ๆ  พอใครจีจุ้ดขึน้มา กต็ามๆ เขาไป

มนัแสดงหรอืฟองวา ในยามปกต ิ เวลาสงบมโีอกาส เราไม
ไดเอาใจใสใชเวลาในการศกึษาพฒันาคน เรือ่งหลกัการของ
ประชาธปิไตย กต็าม เรือ่งการถอืธรรมไมยอมตามกเิลส กต็าม ไม
ไดใสใจ พอเจอเหตกุารณ สวนมากกเ็ฮกฮื็อกนัไป

ทีน้ี ทําอยางไรจะใหคนมีความรูความเขาใจของตัวเองได
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เรานาจะเอาเหตุการณรูปธรรมที่เกิดขึ้น มาเปนจุดกระตุนตอเพื่อ
ไมใหมันจบแคน้ัน นํามากระตุนเพื่อใหคนไดศึกษาและสนใจเรื่อง
ประชาธิปไตยที่แทจริง ท่ีเปนดานเนื้อหาสาระกันหนอย เพราะ
สังคมของเราขาดตรงนี้มาก

ถาเราไมมีอันนี้มาอยูในปญญา เราก็ตัดสินอะไรไมเปน ก็
ตองถูกใชเปนเครื่องมือ ไมของใครก็ของใคร เพราะไมมีหลักที่จะ
คิดเอง

ประชาธิปไตย คือการใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง เมื่อจะเปนผูปกครองตนเอง ประชาชนก็ตองมีคุณภาพ
สามารถใชปญญาคิดเองเปน รูจักวินิจฉัย เพราะถาปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไมสําเร็จ มันก็ตองมีคนมาบงการแทนอยูเรื่อยไป

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เราไดอยูอยางหนึ่ง คือวา เหตุการณท่ี
ผานมานั้น อยางนอยมันก็เปนเหมือนหนังสือเรียน ท่ีใหความเขา
ใจอะไรขึ้นมาบาง จากภาพที่เห็น แตมันอาจจะไมชัด หรือบางคน
ก็อาจจะถึงกับเขาใจผิดก็ได แตวาโดยสวนรวมของสังคม ก็ทําให
ไดฉลาดขึ้นมาบาง แตเพียงเทานี้ไมพอหรอก เพราะมันจะไดก็แค
ลักษณะหรืออาการที่ปรากฏ ซ่ึงไมชัดเจน บางทีผิวเผิน ฉาบฉวย

อยากจะใหขอสั ง เกตอีกนิดหนึ่ งว า  การเรียกรอง
ประชาธิปไตยอะไรตางๆ ท่ีมีการถกเถียงกันมานั้น โดยมากแลว
คนมากมายที่เขามายุงกับเรื่องเหลานี้ สวนมากเขาไมไดสนใจ
ประชาธิปไตยจริงจัง เวลามีเหตุการณข้ึนมา ก็ฮือกันเขาไปที และ
เวลาสนใจก็มาติดอยูแครูปแบบ เชน วิธีการเลือกตั้งตามที่เขา
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บัญญัติไวอะไรตางๆ เหลานี้ แตตัวสาระเนื้อแทของความเปน
ประชาธิปไตยนั้น กลับไมไดหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอยางจริงจัง 
พอเหตุการณผานไป ความสนใจประชาธิปไตยจึงเงียบหาย ซ่ึงใน
ระยะยาวแลว ความสําคัญอยูท่ีอันนี้

เรายอมรับวา สังคมตะวันตกอยางอเมริกานั้น ไดกาวหนา
ในการพัฒนาประชาธิปไตยมาก ในแงหนึ่ง ก็เพราะเขาผาน
ประสบการณมามาก เรียกวาตอสูกันในทางการเมืองมามากมาย
เพื่อจะไดมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค

แตสิ่งหนึ่งที่ฝร่ังเถียงกันมากดวย ก็คือเรื่อง “สาระ” อันนี้
อาตมาวาเปนขอเดนของเขาอันหนึ่ง คือเขาตองการรูความจริงวา
สาระของความเปนประชาธิปไตยคืออะไรกันแน

เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีเหตุการณท่ีเปนรูปธรรมเกิดขึ้นมา
ถาจะใหดี เราก็นาจะโยงตอไปหาสิ่งที่เปนนามธรรม ท่ีเปนตัวหลัก
การทางความคิด ไมใชติดอยูแครูปธรรมที่เห็นเปนเหตุการณเดนๆ
เฮกันไปแลวก็จบ แลวก็เลิก แตสวนที่เปนสาระไมเคยคิดกันเลย
จนกวาจะมีเหตุการณท่ีเปนรูปธรรมขึ้นมาจี้อีก ก็สนใจกันใหม

แลวทีน้ีเราตองมองอีกชั้นหนึ่งดวยวา แมแตฝร่ังเองเขาก็
ยงัมปีญหา สาระและหลกัการประชาธปิไตยของเขากย็งัไมสมบูรณ
ท้ังๆ ท่ีเขาพฒันามาถงึขัน้ทีเ่ราเอาเขามาเปนตวัอยาง แตเดี๋ยวนี้เขา
เองก็ยังมีปญหาอยู

ทําไมเราไมคิดตอ ท่ีจะชวยกันโดยมองในแงของอารย-
ธรรมโลกวา มนุษยจะตองชวยกันทั้งหมด แตน่ีกลายเปนวา ฝร่ังได
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มาแคไหน เราก็จะมาทําตามแคน้ัน แทนที่จะคิดตอไปอีกใหไกล
คือชวยกันในแงท่ีเราเปนเพื่อนมนุษย ฝร่ังเปนเพื่อนมนุษยกับเรา
ชวยกันคิดเพื่อหาจุดสมบูรณ โดยจะตองมองใหกวางออกไปใหท่ัว
โลก ไกลออกไปในอนาคต จนใหถึงความสมบูรณ

อยามาติดอยูเพียงแควา ใครผิด ใครถูก ใหถือวาเรามีสวน
บกพรองดวยกันทั้งสองฝาย แลวจะตองมาชวยกันพัฒนาดีกวา

ถาม ถาเราชวยกันพัฒนาดังที่วาแลว อะไรคือหลักใหญที่ทุก
ฝายควรยึดถือ เพ่ือใหสําเร็จตามที่มุงหมายนี้?
ตอบ  หลักการปกครองหลักใหญน้ันมีอยูแลว โดยที่รูปแบบ
เปลี่ยนแปลงไปได เพราะแตละยุคสมัยนั้น สภาพแวดลอมไม
เหมือนกัน เราอาจจะตองเปลี่ยนดานวิธีการ แตหลักการนั้นมักจะ
ใชไดตลอดเวลา น่ันคือ ไมวาจะเปนใครในสมัยไหน ก็ตองเปน
ธรรมาธิปไตย ถืออันนี้เปนหลักใหญ

ธรรมาธิปไตยน้ัน ไมใชระบบการปกครอง คือบางทีมีความ
สับสนกัน เพราะบางคนไปเขาใจวาธรรมาธิปไตยคือระบบการ
ปกครอง ซ่ึงที่จริงแลวไมใช เพราะไมวาในการปกครองรูปแบบไหน
ก็ตาม คุณสมบัติท่ีตองการของมนุษย ก็คือ ธรรมาธิปไตย

ธรรมาธปิไตยเปนคณุสมบัตขิองตวัคน สวนประชาธปิไตย
เปนระบบการปกครอง เรียกวาคนละเรื่องกันเลย

ธรรมาธิปไตยนั้นเปนคุณสมบัติของคนที่จะทําใหเกิดการ
ปกครองที่ดีได ไมวาในระบบใด ถากษัตริยเปนผูปกครองแลวเปน
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ธรรมาธิปไตย ก็จะไดการปกครองแบบราชาธิปไตยที่ดี เมื่อเรามี
การปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ตองใหคนที่มีสวนรวมในการปก-
ครอง คือประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย จึงจะไดประชาธิปไตย
ท่ีดี คือถาทุกคนยึดถือความถูกตอง ความจริง ความดีงามเปน
ใหญแลว ก็มีหวังวาจะไดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ดี แตถา
ประชาชนแตละคน ไมเอาความถูกตองหรือความจริงเปนหลักเสีย
แลว ก็หมดกัน พอเสียหลักแลว ปญหาก็เกิดขึ้นทันที

ทีน้ีปญหาปจจุบันก็คือวา ทําอยางไรจะใหคนทุกคนเปน
ธรรมาธิปไตย หรือคนสวนมากเปนธรรมาธิปไตยก็ได เพราะจะให
ทุกคนเปนธรรมาธปิไตยหมดคงเปนไปไมได แตถาคนสวนใหญท่ี
มาปกครองในแบบประชาธปิไตยนี ้ เปนธรรมาธปิไตย ประชาธปิไตย
น้ันกจ็ะเปนประชาธปิไตยทีม่คีณุภาพ

มีคําพูดกันมา เปนของนักปราชญฝร่ังวา “ประชาธิปไตย
ไมใชการปกครองที่ดีท่ีสุด แตเปนการปกครองที่เลวนอยที่สุด” เรา
อาจจะพูดตอวา “ในความเลวที่นอยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีท่ี
สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด”

อยากตั้งขอสังเกตอันหนึ่งขึ้นมาดวยวา ในสังคมมนุษยน้ัน
ปญหาหลักที่เดนขึ้นมากอน มักจะเปนเรื่องของผลประโยชน ใน
ยุคที่เปนมานี้ คนมีปญหาเกี่ยวกับผลประโยชนของตัวเอง เชนวา
แตละคนไมมีสิทธิเสรีภาพ หรือมีไมมากเทาที่ควร หรือไมเปนไป
ตามมาตรฐาน มนุษยในสังคมนั้นก็จะดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ ซ่ึง
รวมไปถึงความเสมอภาคดวย โดยเปนเรื่องของแตละคนหรือ
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ปจเจกชน อยางในอเมริกาก็ดิ้นรนมากเรื่องนี้ จนกระทั่งเปนลัทธิ
ปจเจกชนนิยมไป คือมองไปที่สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชา
ชนแตละคน

ตอมา เมื่อปญหาเรื่องนี้เบาบางลงไป คลายๆ วาแตละคน
ไดรับสิ่งที่ตองการพอสมควรจนถึงจุดที่วาใชไดแลว ถึงตอนนี้
ปญหาอื่นก็จะเดนขึ้นมาแทน คือปญหาเรื่องการแบงพวก เผาพันธุ
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ลัทธิ อยางที่เราจะเห็นไดท่ัวไปตอนนี้ ใน
อเมริกาก็มีปญหาเรื่องนี้เดนมาก ถาคาดการณภายหนา ก็มองไม
เห็นวาปญหาจะลดลงดวย

ในสังคมอื่นๆ ก็เหมือนกัน บางสังคมมีปญหานี้มาแตไหน
แตไรแลว และยิ่งถาหากไดประชาธิปไตยไปแลว ปญหานี้ก็จะยิ่ง
เดนมาก

ตอไปโลกจะยุงดวยปญหาดังกลาว ในประเทศเดียวกันก็
จะรบกันดวยเรื่องเผาไหน ผิวไหน ศาสนาไหน มนุษยจะพัฒนาพน
ความแบงแยกนี้ไดหรือไม น่ีคือเรื่องใหญท่ีถือวาเปนปญหาของ
อารยธรรมมนุษยเลยทีเดียว

ก็เลยอยากเนนจุดนี้วา เราอยาคิดกันแคน้ีเลย เราควรมอง
ตอไปที่จะแกปญหาของมนุษยใหสําเร็จจริงๆ ไมใชแกกันอยางขอ
ไปที เพราะวามันไมไดมีแคน้ีหรอก ปญหาที่วานั้นจะเดนขึ้นมา
เรื่อย เมื่อเราเดินทางกันตอๆ ไป แลวเราจะแกไขไดอยางไร มนุษย
มีความดีงาม มีการพัฒนาเพียงพอหรือไม ท่ีจะแกปญหาเหลานี้
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ถาม คําถามสุดทาย จึงอยากจะกราบเรียนถามวา เม่ือมองทบ
ทวนอดีตและมองตอไปสูอนาคตขางหนาแลว อะไรคือเร่ือง
สําคัญหลักที่ควรจะตองชวยกันคิดใหมาก?

ตอบ เรื่องหนึ่งก็คือการปลูกฝงใหทุกคนหรือคนสวนใหญเปน
ธรรมาธิปไตย มุงใฝท่ีตัวธรรม ความจริง ความถูกตองดีงาม ถือ
ธรรมเปนใหญ ปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก จนใหเปนนิสัยของจิต ซ่ึงจะ
ชวยใหคนเราขามพนความยึดติดในตัวตนได แมมันจะตองฝนใจ
บาง จะตองเจ็บบาง แตมันก็ยังมีทางไป

เรื่องนี้ตองย้ําไว เพราะขณะนี้สังคมของเราไมมีลักษณะนี้
เลย มันก็เลยมาตันอยูท่ีตัวตนของแตละคน

ในสังคมตะวันตกนั้น เทาที่สังเกต เห็นวาเขาปลูกฝงเรื่อง
การยึดถือความจริงความถูกตองไดบางไมนอย เมื่อเขาที่ประชุม
หรือมีการถกเถียงอะไรกัน ทุกคนก็เถียงกันไดหมด บางทีเถียงกัน
หนาดํา แลวก็มีคนเจ็บปวดเหมือนกัน ไมใชเขาไมเจ็บปวดจากการ
ถกเถียง เพราะฝรั่งก็มีทิฏฐิ มีความนอยอกนอยใจ แตเพราะเขามี
ความยึดถือรวมกันที่ใฝรู อยากเขาถึงตัวความจริงหรือเขาถึงธรรม
มากกวา เพราะเขาถือเรื่องนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก ดังนั้น
ถาจะตองเจ็บปวดบางก็ชางมัน เพราะตัวอยากไดสิ่งที่ถูกตองเปน
ความจริง ดังนั้นเขาก็ไปถึงสาระได ไปสูจุดหมายของ
ประชาธิปไตย
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เราควรปลูกฝงเรื่องนี้ใหมาก ใหเกิดการใฝหาความจริง
เพราะมันจะเปนฐานของประชาธิปไตย ถาประชาธิปไตยไมมีสิ่งนี้
เปนฐาน ก็คงพัฒนาไดยาก เพราะตัณหาท่ีจะเห็นแกประโยชน
สวนตัว มานะท่ีตองการความยิ่งใหญโดดเดน และทิฏฐิท่ียึดถือเอา
แตความเห็นของตน เหลานี้จะมาเปนอุปสรรคบงการไมใหเราเขา
ถึงจุดหมายที่ตองการได

ทีน้ี เวลาปลูกฝงอะไร เรามักจะเนนไปท่ีรูปแบบมากกวา
นึกถึงสาระ เชน รูปแบบการฝกประชาธิปไตย ก็ไปจัดระบบใน
ระดับพฤติกรรม แมแตติดอยูแครูปแบบของการเลือกตั้ง ขาดคุณ
ภาพในระดับจิตใจและระดับปญญา ก็เลยไดของที่ไมแทจริงและ
ไมมั่นคง แลวเด็กก็พัฒนาไมได

ในการฝกฝนที่ดีน้ัน เราจะตองใหเขาสามารถพัฒนาตอไป
ไดเองดวย เพราะเด็กจะตองไปอยูในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตอไป เขาจะตองมีปญญาที่สามารถปรับรูปแบบประชาธิปไตยตอ
ไปไดดวย ไมใชมีอยูเพียงความเคยชินในระดับพฤติกรรม

ระดับพฤติกรรมไมใชไมสําคัญ มันไดประโยชนมากใน
ระดับท่ีหนึ่ง เพราะเราจะฝกคนก็ตองใชระดับพฤติกรรมเปนพื้น
ฐาน ทําใหเคยชินเปนวิถีชีวิตของเขาเลย เชน มีเรื่องอะไรก็จะนํา
มาประชุมปรึกษารวมกัน หรือวานํามาวินิจฉัยดวยเสียงสวนรวม
คือฝกพฤติกรรมใหเคยชินจนกระทั่งเปนวิถีชีวิตของเขา ซ่ึงจะเปน
พื้นฐานของประชาธิปไตยได
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แตเราตองไมพอแคน้ี เราจะตองใหเขามีสภาพจิตที่เขากับ
พฤติกรรมนั้นดวย เชน ความพึงพอใจและความรูสึกรับผิดชอบที่
สอดคลองกลมกลืนกับพฤติกรรม โดยเฉพาะมีปญญาที่รูและเขา
ใจหลักการ เหตุผล วาทําไมเราถึงทําอยางนี้ มันมีผลดีอยางไร

จะตองพัฒนาคน ใหมีความใฝรูความจริง ความใฝท่ีจะ
เขาถึงธรรม และการถือธรรมเปนใหญ ท่ีมีกําลังแรงเพียงพอที่จะ
ทําใหเขาพนจากอํานาจครอบงําของตัณหา มานะ และทิฏฐิ เพื่อให
เขาสามารถพัฒนาประชาธิปไตยตอไปได ไมใชไปติดอยูแครูป
แบบเทานั้น หรือไดแคเอารูปแบบมาเลนลอหลอกกัน
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