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พิมพครั้งแรก - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑,๐๐๐ เลม
- งานพระราชทานเพลิงศพ นายผาสุก อารยางกูร
และ พระราชทานเพลิงศพ นางรัศมี อารยางกูร เปนกรณีพิเศษ
ณ ฌาปนสถาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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พิมพที่

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม พระราชทานเพลิงศพ นายผาสุก อารยางกูร
ซึ่ ง นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล น เกล า ล น กระหม อ ม เป น
เกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได
หากความทราบโดยญาณวิ ถี ถึ ง ดวงวิ ญ ญาณของ
นายผาสุก อารยางกูร ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คง
จะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ไดรับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต
ข า พระพุ ท ธเจ า ผู เ ป น บุ ต ร ธิ ด า และหลานๆ ขอ
พระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ดวย
สํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด และจะ
เทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคลแก
ขาพระพุทธเจา และวงศตระกูลตลอดไป
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวอารยางกูร
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
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เกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได
หากความทราบโดยญาณวิ ถี ถึ ง ดวงวิ ญ ญาณของ
นางรัศมี อารยางกูร ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คงจะ
มีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณที่
ไดรับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต
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ประวัติ

นายผาสุก อารยางกูร
๑. ประวัติสวนตัว
ชื่อ-นามสกุล:
เกิด:
สัญชาติ:
ศาสนา:
อาชีพ:
ชื่อบิดา:
ชื่อมารดา:

นายผาสุก อารยางกูร
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ (ทะเบียน ๒๔๗๕)
ไทย
พุทธ
รับราชการ-รับบํานาญ-เกษตรกร
นายสําราญ อาชีพ คาขาย [ถึงแกกรรมแลว เมื่อ ๕ ก.พ. ๒๕๓๕]
(บุตรของ นายเกียหยู – นางคง แซเฮง)
นางชุนกี อาชีพ คาขาย [ถึงแกกรรมแลว เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๒๕๓๐]
(บุตรของ นายตัง – นางแกว แซเตีย)

ชื่อพี่น้องร่วมบิดามารดา:
๑. นายแพทยเกษม อารยางกูร (เกิด วันจันทรที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
ถึงแกกรรมเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)
๒. นายผาสุก อารยางกูร (เกิด วันศุกรที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔
ถึงแกกรรมเมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
๓. นายสรรค อารยางกู ร (เกิ ด วั น ศุ ก ร ที่ ๒๘ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
ถึงแกกรรมเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔. เด็กหญิงธิดา (เกิด พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึงแกกรรมเมื่ออายุ ๑ ป)
๕. ทันตแพทยเอนก อารยางกูร (เกิด วันจันทรที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐)
๖. พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) (เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๔๘๑)
๗. นางสาวกานดา อารยางกูร (เกิด วันจันทรที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓)
๘. นางบุบผา คณิตกุล (เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔)
๙. นางจิ ต รา วั ช ระบุ ศ ราคํ า (เกิ ด วั น อั ง คารที่ ๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๔๘๗
ถึงแกกรรม วันศุกรที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗)

ข
ชื่อภรรยา: นางรัศมี อารยางกูร (เง็กลั้ง นาคใหม) (เกิด วันศุกรที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๓)
บุตรของ นายกีหยู – นางพร แซอึ๊ง
ชื่อบุตร-ธิดา:
๑. นางสาวสายฝน อารยางกูร (เกิด วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓)
จบ พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สมรสกับ นายอิทธิเดชน หัมพานนท
มีบุตร ๑ คน คือ นายธรรมากร อารยางกูร (แบงก)
๒. นายปรัชญา อารยางกูร (เกิด วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕)
จบ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สมรสกับ นางสาวศุภวรรณ อุไรลักษณ
๓. นางสาวทิพา อารยางกูร (เกิด วันเสารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖)
จบ บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๔. นายธันวา อารยางกูร (เกิด วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
จบ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
สมรสกับ นางสาวกัลยา นาสมวา
มีบุตร ๒ คน คือ ๑. นางสาวธัญญา อารยางกูร (ขาวฟาง)
๒. นางสาวธัญทิพย อารยางกูร (ขาวทิพย)
ภูมิลําเนา: เกิดที่ บานตลาดศรีประจันต ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาคกลาง): บานเลขที่ ๙๕/๑๕๙ หมูบานรุงเรืองนิเวศน หมูที่ ๕ ต.ปาก
เกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาคอีสาน): บานเลขที่ ๑๕๐ หมูที่ ๖ บานหนองแขพัฒนา ตําบลบึงงาม
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๒๑๐

๒. การศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ประถมศึกษา ที่ ร.ร.ชัยศรีประชาราษฎร มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ ร.ร.บํารงวุฒิราษฎร
ม.ปลาย
ที่ ร.ร.มัธยมวัดบวรนิเวศ เตรียมอุดมศึกษา ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
วุฒิ: น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
พบ.ม. (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
การฝึกอบรมและดูงาน: นักเรียนนายอําเภอรุนที่ ๒๕ ดูงานการปกครองในประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร

ค

๓. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๕ ตําแหนงเสมียนพนักงาน ที่ทําการสหกรณอําเภอ ศรีประจันต
พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๒๙
๕ ต.ค. ๒๕๒๙
-๒ ธ.ค. ๒๕๓๓
๓ ธ.ค. ๒๕๓๓
-๑๐ พ.ย. ๒๕๓๔
๑๑ พ.ย. ๒๕๓๔
-๓๐ เม.ย. ๒๕๓๕
๑ พ.ค. ๒๕๓๕
-๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕
๑ ต.ค. ๒๕๓๕
- เปนตนไป

จังหวัดสุพรรณบุรี
ตํ า แหน ง พนั ก งานสหกรณ ต รี ที่ ทํ า การสหกรณ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
ตํ า แ ห น ง ป ร ะ จํ า แ ผ น ก สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปลัดอําเภอตรี อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ตําแหนงประจําแผนก กองราชการสวนทองถิ่น กรมการปกครอง
ตําแหนงปลัดอําเภอโท อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
ตําแหนงนักวิชาการปกครอง กองวิชาการ กรมการปกครอง
ตําแหนงปลัดอําเภอ (อาวุโส) อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตํ า แหน ง หั ว หน า ฝ า ยติ ด ตามและประเมิ น ผล กองวิ ช าการ
กรมการปกครอง
ตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการ
ตําแหนงวิทยากร ฝายฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการ
ปกครอง
ตําแหนงนายอําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด
ตําแหนงนายอําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
ตําแหนงนายอําเภอหนองพอก ระดับ ๗ ขั้น ๑๗,๑๕๐ บาท
ตําแหนงนายอําเภอหนองพอก ระดับ ๘ ขั้น ๒๐,๕๘๐ บาท
ขาราชการบํานาญ

ประวัติ

นางรัศมี อารยางกูร
นางรัศมี อารยางกูร (เง็กลั้ง นาคใหม) เกิดวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๓ ที่
บานตลาดศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี เปนบุตรนายกีหยู แซอึ๊ง
กับนางพร นาคใหม มีพี่นองรวม ๑๐ คน ดังนี้
๑. นางเง็กเลี้ยง
๒. นางเง็กไน
๓. นายชุนเลง
๔. นายเพิ่มศักดิ์
๕. นางนิภา
๖. นางรัศมี
๗. นางเง็กฮวย
๘. นายเกรียงศักดิ์
๙. นายเวโรจน
๑๐. นางสุพัตรา

แซอึ๊ง (เสียชีวิต)
แซอึ๊ง
แซอึ๊ง (เสียชีวิต))
นาคใหม
มุสิเกตุ (เสียชีวิต)
อารยางกูร (ผูวายชนม)
ศุภวิรัตนบัญชา
นาคใหม
นาคใหม
นาคใหม

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ปที่ ๔ จากโรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร
(วัดยาง) อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเจ็บปวย
- เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ประสบอุบัติเหตุไฟลวกบริเวณตนขาขวา รักษาตัว
ณ วชิรพยาบาล (คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
เปนเวลากวา ๕ เดือน ขณะกําลังตั้งทองบุตรชายคนสุดทอง

จ
- ๕ เมษายน ๒๕๓๔ แพทยตรวจพบกอนเนื้องอกในมดลูก และทําการผาตัด
- ป พ.ศ. ๒๕๔๕ แพทยตรวจพบอาการของโรคความดันโลหิตสูง จึงรักษาตอเนื่อง
เรื่อยมา
- ป พ.ศ.๒๕๕๒ ที ม แพทย โ รงพยาบาลศรี น คริ น ทร (คณะแพทยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ) ตรวจพบโรคมะเร็ ง ต อ มไธรอยด ลุ ก ลามไปยั ง ต อ ม
น้ําเหลืองใกลเคียง จึงไดทําการผาตัดรวมกับการกลืนแรกัมมันตรังสี และรักษา
ติดตามผลเรื่อยมา จนป ๒๕๕๔ ไดตามคูสมรสมาพักที่บานในอําเภอปากเกร็ด
จึงไมไดรักษาตอเนื่องอีก และอยูเปนปกติสุขเรื่อยมา
- ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือนเมษายน X-ray พบจุดผิดปกติที่ปอดดานซาย แพทยผูรักษา
แจงใหทําการรักษาดวยการกลืนแรกัมมันตรังสีอีกครั้ง แตผูปวยปฏิเสธการรักษา
โดยหวังใหเปนไปตามธรรมชาติของโรค
เดือนกันยายน เริ่มมีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย จึงนําสงโรงพยาบาล
แพทยตรวจพบวาความเขมขนของเลือดต่ํา ทําใหซีด จึงใหนอนพักรักษา ณ
โรงพยาบาลชลประทาน (ศู น ย ก ารแพทย ป ญ ญานั น ทภิ ก ขุ ช ลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และพิจารณาใหเลือดทดแทน และทําการสวน
กลองที่ลําไสใหญ พบติ่งเนื้อ จึงตัดออก และสงพิสูจน ผลออกมาไมใชเนื้อราย
และอาการดีขึ้นตามลําดับ จนแพทยพิจารณาใหกลับบานได
แตกลับพบกอนเนื้อขนาดปลายนิ้วกอยที่เพดานปาก แพทยจึงตัดสงตรวจ
อีก และพบจุดเล็กๆ ที่ลิ้นอีกหลายจุด แพทยพิจารณาวาไมรายแรงจึงใหกลับ
บาน และนัดฟงผลอีก ๑ สัปดาห ผลปรากฏวาไมเปนเนื้อราย แตเนื้อนี้พัฒนา
เร็วมากจนเปนปญหาตอการรับประทานอาหาร และการสนทนา และออนเพลีย
ลงตามลําดับ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ไปพบแพทยตามนัด แพทยพิจารณาพบวากอนใน
ปากและลําคอ มีขนาดใหญมาก อาจเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ จึงให
นอนพักรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมผาตัดในวัน ที่ ๘ พฤศจิกายน อาการ
โดยรวมในชวงนี้ยังทรงตัว เพราะไดรับสารอาหารเหลวทางสายยาง การผาตัด
เปนไปดวยความเรียบรอย

ฉ
แพทย แ จ ง ผล X-ray คอมพิ ว เตอร ที่ ป อด พบว า มี ก อ นเนื้ อ ขนาด ๑๐
เซนติเมตร และมีของเหลวอีกจํานวนมากในปอดดายซาย พรอมกับมีกอนเนื้อ
ขนาด ๓ เซนติ เ มตร อยู ใ นปอดด า นขวา ที่ พ ร อ มพั ฒ นา เพราะมี ลั ก ษณะ
ใกลเคียงกัน และยังพบการกระจายตัวของเซลลกอนเนื้อนี้ไปยังตับ มาม ตอม
หมวกไต และพบกอนคลําไดใตผิวหนังอีกหลายแหง
แ พ ท ย จึ ง ไ ด ปรึ ก ษ า ญ า ติ เพื่ อ เ ป ลี่ ย น แ ผ นก า ร รั ก ษ า เ ป น ระ บ บ
ประคับประคอง เพราะอาการลุกลามเกินกวาจะเยียวยาใหหายเปนปกติ และ
ผูปวยประสงคปฏิเสธการชวยชีวิต อาการเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แพทยลง
ความเห็นวาทางเดินหายใจเริ่มตีบตัน จึงใหยาขยายหลอดลมตามอาการจน
รางกายเริ่มปฏิเสธ ดวยความออนแอจากโรค
อาการทรุดลงตามลําดับ และเสียชีวิตลงอยางสงบ ดวยภาวะกอนในปอด ใน
วันอาทิตยที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๒ ปวอก เวลา ๒๓.๐๐ น.
สิริอายุ ๗๖ ป ๑ เดือน ๙ วัน

ปรารภ
ในบรรดาพี่นอง คุณพี่ผาสุก อารยางกูร นําครอบครัวไปอยูในถิ่นหางไกล และใน
วิถีของราชการ ไดยายถิ่นบอย จนสุดทาย ในบั้นปลายชีวิต หลังจากเกษียณอายุราชการ
แลว ไดมีชี วิตอยางสงบอยูกับ ธรรมชาติในถิ่ นป าเขาพงไพร พรอ มดว ยคุ ณรั ศมี และ
ลูกหลาน อยางยาวนานประมาณ ๒๐ ป แมจะแข็งแรงสดชื่นราเริงอยูในสิ่งแวดลอมที่
รื่นรมย แตเมื่อถึงวัยชรา โรคาพาธก็เบียดเบียนครอบงํา จนเปนเหตุใหทานถึงแกกรรม
จากไปใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่ อ มี อ ายุ ไ ด ๘๒ ป และต อ มา คู ชี วิ ต ของท า น คื อ คุ ณ รั ศ มี
อารยางกูร ซึ่งมีโรคที่เคยผาตัดเมื่อนานแลว ก็ไดถึงมรณกรรมเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙
ในหนั งสือเลมนี้ มีคํ า เลา เรื่อ งราวเกี่ย วกับชี วิตและครอบครัวของทา นผูว ายชนม
ตามที่คุณยายไดใหสัมภาษณแกหลานแบงก พรอมกันนั้น กวางออกไป ไดถือโอกาสโยง
เรื่องราวในชีวิตของคุณพี่ผาสุกออกไปสัมพันธกับภูมิหลังของทองถิ่นและวงศตระกูล
จนถึงความเปนไปในสังคมแหงยุคสมัย โดยตั้งเปนเรื่องซึ่งใชเปนชื่อหนังสือวา มองความ
เป็นไปของสังคมไทย ในความเป็นมาของครอบครัวหนึ่ง และเนื่องจากเปนหนังสือวา
ดวยเรื่องราวในชีวิตของทานผูจากไป จึงไดนําคําอาลัย-รําลึก ของทานที่เคารพรักนับถือ
นองๆ ลูกๆ เขย-สะใภ และหลานทั้งหลายมารวมไว
พรอ มกั นนั้ น ในงานพระราชทานเพลิงศพอั นสํ าคัญ เห็นควรพิมพหนังสือหลัก
ธรรม-วิชาความรู เปนอีกเลมหนึ่งคูไว ในการนี้ ยามที่เรงดวน อาผา (คุณบุบผา คณิตกุล)
ไดใสใจชวยงานเต็มที่ พรอมดวย “จูน” และ “จอย” ซึ่งตองเดินทางไกลพากันไปๆ หนังสือ
เล มหลั งนี้ อาตมาอั ตคั ด เวลานัก ดร. “จอย” เสนอใหพิ มพเ รื่ อ งจํ า พวกการเมื อง การ
ปกครอง เพราะคุณพี่ผาสุกเปนนักปกครอง หนังสือในหมวดนี้มีมากมาย จึงขอใหคณะชวย
เลือกจากหนังสือ ๒๐ เลม ดร. “จอย” ก็สละเวลารีบเลือกแจงไป ไดเรื่องพอพิมพเปนเลม
ที่ไมใหญ เ กินควร โดยตั้งชื่อรวมวา การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด แล วพระครูวินัย ธร
(ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดชวยออกแบบปกใหทั้งสองเลม และเนื่องจากอาตมาอยูในถิ่นหางไกล
พระพงศธรณ เกตุาโณ ไดรับภาระชวยติดตอสื่อสารในระบบของยุคสมัยใหทั้งหมด
ขอกุศล มีธรรมทานบุญกิริยาเปนอาทิ ที่ญาติมิตรลูกหลานไดบําเพ็ญอุทิศ จงสัมฤทธิ์
ผลอํานวยประโยชนสุข แก (อดีต) นายอําเภอ ผาสุก อารยางกูร และนางรัศมี อารยางกูร
เกื้อหนุนความเจริญธรรมเจริญปญญาแกมหาชน ในนามของทานผูวายชนมยืนนานสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สารบัญ
ปรารภ

ก

การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด

๑

เบื่อการเมือง: เรื่องขุนใจกอนเลือกตั้ง

๑

เบื่อการเมืองนักหนา อยากปดหูปดตาเสียเลย
จะแกการเมืองไมดี หนีไมพนตองทําคนใหพัฒนา
จะกาบัตรกาเบอรเลือกตั้ง กาหัวใจตัวเองกอน วาเอา "ธนะ" หรือเอา "ธัมมะ"
แมสภาพจะไมเอื้อ กําลังจะไมพอ ก็ไมทอ ไมอับจนหนทาง
เมื่อกระแสใหญไหลลง คนที่แกไขตองจับหลักใหได
คนที่กลาและเกงจริง คือชนะไดโดยไมตองใชวิธีรุนแรง

มองใหลึก นึกใหไกล

๒
๕
๑๐
๑๓
๑๖
๑๙

๒๔

(บทเรียน หรือ บทเลียน ในการพัฒนาประชาธิปไตย)

ข้อคิดจากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ๒๕๓๕
ขอถาม ๑๐ ขอ (แยกย่อย ๒๔ คําถาม)

๒๔-๔๙

๑. การเสียสัจจะเพื่อสวนรวม มีความผิดไหม?
๒. การพูดเท็จเพื่อประโยชนสวนรวม ควรหรือไม?
๓. จะใหอภัยอยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกบุคคลและสวนรวมได?
๔. อดอาหารประทวง เปนการรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือไม?
๕. การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ มีมมุ มองและแงที่จะตองพิจารณาอยางไร?
๖. ใชความรุนแรงเพราะความจําเปน จะไดหรือไม?
๗. ขาวสารมากมาย จะเชื่อฝายไหนดี?
๘. จะแกไขใจลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว ไดอยางไร?
๙. ผูปกครองควรจะไดขอ คิดอะไรบาง จากเหตุการณน?ี้
๑๐. ขอคิดหรือภาพสะทอนจากเหตุการณ แสดงสภาพอะไรของสังคมนี้ที่ควรแกไข?

ค

รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพื่อโลก

๕๐

ความสําเร็จทั้งหลาย จะไดมาโดยงายก็หาไม

๕๐

ความสําเร็จของผูนําที่ยิ่งใหญ
คือพาคนชนะความยากไปถึงความสําเร็จทีส่ รางสรรค

๕๑

รัฐศาสตรบอกชื่อตัว วาติดกรอบรัฐ
ขึ้นไปยันเพดานชาติ วิ่งตามลัทธิศาสนอุดมการณ

๕๓

แนวคิดทางรัฐศาสตรทวั่ ไป
ยากจะพนการใหตนยิ่งใหญบนความยอยยับของคนอื่น

๕๖

จากรัฐศาสตรเพื่อชาติ กาวใหมขึ้นไปสูรัฐศาสตรเพื่อโลก

๕๗

ถาจะนําโลกขึ้นไปสูความพนปญหา
ตองมีความเขมแข็งทางปญญาเหนือกวาผูที่ชนะการแขงขัน

๖๐

พระสงฆตองเปนกัลยาณมิตรหลักของชาวบาน
ตองฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาใหได

๖๓

เสรีภาพที่เลือ่ นลอยไมรจู ุดหมาย
ทําลายประชาธิปไตยของคนที่ไรการศึกษา

๖๕

ประชาธิปไตยไมสําเร็จแคเสียงขางมากเปนใหญ
ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์เมื่อการศึกษาไดพัฒนาคนสวนใหญ

๖๗

ถาคนไทยมีจิตใจใหญกวางเปนชาวพุทธถึงขั้น
ก็จะไปถึงจุดหมายใหญแหงการสรางสรรคโลกที่สันติสุข

๖๙

ง

สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา

๗๑

๑. ขัดแย้งเป็น ให้ได้เห็นประโยชน์ ................................................. ๗๑
ความวิเศษของมนุษย อยูที่ไมตองเปนทาสของความขัดแยง................. ๗๑
ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน ................................................. ๗๓
จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง .................... ๗๔
ไทยดีดานวัฒนธรรมเมตตา แตดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา
อเมริกันดอยดาน...เมตตา แตดีดาน...แสวงปญญา............................ ๗๕
ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง ......................................................... ๗๗

๒.จะเอาแค่ประนีประนอม
หรือไปให้ถึงความสอดคล้องสามัคคี ........................................... ๗๙
ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม .................................... ๗๙
ในระบบประนีประนอม
จริยธรรมเปนปฏิบัติการดวยความฝนใจ ......................................... ๘๑
จริยธรรมที่แท
คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข ........................................... ๘๒
ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน ................................... ๘๔
ถาจะรูจักฝรั่งจริง
ตองมองใหถึงรากฐานในภูมหิ ลังของเขา ......................................... ๘๖
ไทยวา อยูนี่ดี “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
อเมริกันวา อยูนี่ไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน” ................. ๘๙
มีจุดหมายใหญที่ทุกคนไดรวมกัน
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน ............................ ๙๒

จ

๓.ปฏิบัติการแก้ปัญหา ในระบบองค์รวม .............................. ๙๕
ปฏิบัติการของมนุษยจะไดผลจริง ตองตั้งอยูบนฐานของความจริง
และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ ......................... ๙๕
แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ ........................ ๙๗
พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง ...................................... ๙๙
พวกอารยธรรมที่เจริญมา ฟองตัวเองวา
เปนอารยธรรมที่กอ ไมใชแกปญหา ........................................ ๑๐๑
จริงใจและเปดใจที่เมตตา
แตตองดําเนินการดวยปญญา ............................................... ๑๐๓
ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ ........................... ๑๐๕
รูจักอเมริกาไมใชแคใชแคมีผลิตภัณฑเทคโนโลยีของเขา
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของอเมริกัน......................... ๑๐๖
เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร ....................... ๑๐๙
คนไทยมีคุณสมบัติพิเศษที่นาสังเกตนาศึกษา
ในทางของการแกปญหาความขัดแยงในโลก ........................... ๑๑๑

ฉ

ภาวะผูน ํา................................................................ ๑๑๔
๑๑๔

อารัมภ
ผู้นํา

มีความหมายอยางไร

ผู้นําสูงสุด นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย

๑๑๕
๑๑๗

ผู้นํา

มาประสานใหพากันไป

๑๑๙

ผู้นํา

ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม

๑๒๑

ผู้นําที่ดี

ไดทั้งคนไดทั้งงานโดยไมเสียหลักการ

๑๒๔

ผู้นําที่แท้

เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม

๑๒๖

ผู้นํา

สื่อสารใหผโู ดยสารรูเห็นทางสวางตา สวางใจไปดวยกัน ๑๒๗

ผู้นํา

พัฒนาความตองการของคน

๑๒๙

ผู้นํา

รูทั้งเจ็ดดาน ซึ่งทําใหพรอมทีจ่ ะจัดการ

๑๓๐

ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ มองกวาง คิดไกล ใฝสูง

๑๓๓

ช

การสรางสรรคประชาธิปไตย
นําเรื่อง

ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย

๑๓๗
๑๓๗

๑๓๘

๑. ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่าง แต่ต้องมีเนื้อใน

๑๔๑

รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยที่ดี
ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดลุ ยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย
มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล
สิทธิตองมากับหนาที่
เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ
มีเสรีภาพทัง้ ภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ
เสรีภาพที่เปนฐานของปญญา คือธงนําหนาของประชาธิปไตย

๑๔๑
๑๔๓
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๒
๑๕๕
๑๕๙

๒. ประชาธิปไตย จะเป็นจริงเมื่อผู้ใช้อํานาจเป็นธรรมาธิปไตย ๑๖๓
ถาจะเปนประชาธิปไตย ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม
ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์ ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย
จะเรียกรองประชาธิปไตย ตองเรียกรองใหสรางสรรค

๑๖๓
๑๖๘
๑๗๑

๓. ประชาธิปไตย จะยืนยงต้องครบสามหลักใหญ่

๑๗๔

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ
ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาคไมมีวนั หมด ถาไมมภี ราดรภาพ
ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ
สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ
สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี
เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี

๑๗๔
๑๗๗
๑๘๐
๑๘๓
๑๘๔

ซ

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ
เอกภาพของสังคมก็สมั ฤทธิ์ จิตบุคคลก็เปนสุข
ความเสมอภาคพื้นฐาน
คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา
ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล
แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน

๑๘๘

ผนวก: Americanism

๑๙๖

ประเทศเปนประชาธิปไตยไมได
ถาประชาชนไมเปนธรรมาธิปไตย
ปญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ
ทําอยางไรจะใหประชาชนตองการประชาธิปไตย
คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน
ประชาชนปกครอง คือประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ
เสียงขางมากตัดสินความตองการได แตไมอาจตัดสินความจริง
ประชาชนจะตัดสินใจถูกดี ประชาชนตองมีการศึกษา
หนึ่งบัณฑิต ดีกวาพันพาล
แตประชาธิปไตยตองการใหทั้งพันเปนบัณฑิต
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ
จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา
อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง
ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม คือ ธรรมาธิปไตย
พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครั้งสําคัญในวันเลือกตั้ง

๑๘๖

๑๙๑

๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๒

ฌ

ผนวก:
วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท

๒๑๕

ชาวพุทธที่ดแี ท ไมคิดดีอยูแคตัว
แตตองเดินหนาสามัคคี หนุนการทําดีไปดวยกัน

๒๑๖

วัดที่ดี
ทั้งเปนทัศนีย และรื่นรมรมณีย

๒๑๗

พระสงฆที่ดี
เปนมโนภาวนีย หรืออยางนอย ตองเปนปสาทนีย

๒๑๘

ลําดับขั้นความสําคัญ ของวันสําคัญ

๒๒๐

วันวิสาขบูชาสําคัญ ที่เปนวันเกิด ๓ อยาง

๒๒๒

โพธิญาณที่เปนแกนของวิสาขบูชา
สอนใจมิใหระยอตอความยากแหงการลุถึงความสําเร็จ

๒๒๓

หนาวาง

เบื่อการเมือง:
เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง
- ขอใหพระบอกวิธีทําใจ -

วันที่ ๒๓ ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย
หลังจากผานการปฎิวัติรัฐประหารเมื่อ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙
ประชาชนสวนหนึ่งมองการเมืองแลวมีความรูสึกไมสบายใจกับสถานการณ
การเมื อ ง ซึ่ ง มี ที ท า ว า จะไม เ ป น ความหวั ง ในการสร า งสั ง คมไทยให มี ค วาม
เจริญกาวหนา หากเปนเรื่องนาวิตกอยางยิ่งที่นักการเมืองกลุมเดิมๆ หนาเดิมๆ ที่เคยมี
ประวัติไมดีไมงาม กําลังจะกลับมามีบทบาทที่นาหวาดหวั่นวา จะทําใหพวกเขากลับมา
มีอํานาจ และจะนําพาบานเมืองไปสูวิกฤต ซ้ํารอยเดิม
อี ก ทั้ ง เมื่ อ มี ก ารทํ า โพลในเรื่ อ งการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ใหม เอแบคโพลระบุ ว า มี
ประชาชนที่ยินดีซื้อเสียง ถามีคนซื้อ ก็จะขายเสียงให เปอรเซนตสูงถึง ๖๐%
ดวยเหตุนี้ คณะบุคคลที่มีความวิตกในเรื่องดังกลาว∗ จึงไดไปปรึกษาพระเดช
พระคุณ ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน วาใน
สภาพบานเมืองอยางนี้ ควรทําใจอยางไร

∗

คณะมาสนทนาเมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอบอกนามแคอยางกันเอง ไดแก คุณหมอดํารงค
คุณสุรเดช คุณนริศ คุณแอน คุณโสมยวสี และบิดา; พิมพครั้งแรก ในมงคลวารครบรอบปแหงอายุของ
พลโท นายแพทย ดํารงค - คุณนงเยาว ธนะชานันท ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

๒

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

เบื่อการเมืองนักหนา
อยากปดหูปดตาเสียเลย
ผูถ าม: เนื่องจากเหตุการณบา นเมือ งปจ จุบันมีความนา กลัว วิธีที่กระผมเลือก

กระทําก็ คือ ไมดูทีวี ไมอา นหนั งสื อพิม พ ไมอ ยากเห็นหน านัก การเมืองบางคนที่ มี
ประวัติไมดี แลวผมก็ไปอยูพัทยา เพื่อหนีจากเรื่องราวเหลานี้
ที นี้ เมื่ อได รู ข าวเรื่ องพระเจ าอยู หั วทรงพระประชวร ก็ รี บ เป ดดู ข าวที วี ดู ข าว
เกี่ยวกับอาการประชวร ก็เห็นพวกนักการเมืองพากันมาถวายพระพรที่ศิริราช ผมรูสึก
เศร าวา ประเทศชาติ ของเราจะไปรอดละหรือ ผมคิ ดวาคนอื่ นที่รู สึกอย างผมก็ คงมี
มากมาย แลวเราจะทําอยางไรกันดี ทําวิธีแบบผม คือ ปดหู ปดตา ไมรับรูอะไร ตัดทิ้ง
ปดประตูเสียเลย
ผมเคยกราบเรียนเล าให ทานอาจารย ฟ ง ท านบอกว า ทํ าอย างนี้ ไม ถูก ผมจึ ง
อยากจะกราบเรี ย นถามว า วิ ธี ที่ ถู ก คื อ อย า งไร เราจะช ว ยเหลื อ สั ง คมอย า งไรใน
สถานการณแบบนี้

พระ: นี่มาถามพระที่หางไกล ไมใสใจการเมือง ตองบอกไวกอนวา เรื่องการเมืองนี่

พระไมยุงดวยนะ แตพระตองพูดนะ เรื่องธรรมะ/ธัมมะสําหรับการเมือง สําหรับคราวนี้
ดูเหมือนจะเปนการชวยแกปญหาของคนที่มีความทุกขเพราะการเมือง
ทีนี้ ที่พูดมานั้นก็เปนการแสดงความเบื่อหนายตอนักการเมือง แลวก็เลยพลอย
เบื่อการเมืองคลุมไปหมดเลย
และที่สําคัญ การเมืองในที่นี้ก็เปนเรื่องของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น ที่วาเบื่อ
การเมืองก็เหมือนกับบอกดวยวาเบื่อระอาประชาธิปไตยของบานเมืองนี้ เปนความเบื่อ
อยางที่พูดไดวาเต็มประดา ถึงขนาดจะปดหูปดตา ไมอยากเห็น ไมอยากไดยิน เทากับ
ตัดความมีสวนรวมทิ้งไปเลย ถาถึงขั้นนี้ ก็เ ห็นจะเตรียมชี้ชะตาประชาธิปไตยของ
เมืองไทยไดแลว
ในเรื่องที่ถามนั้น ก็ตองมองเปนขั้นๆ ไป การที่จะไมยอมรับรู ปดหูปดตาไปเลย ก็
หนักไปหนอย อาจถือวาสุดโตงไปขางหนึ่ง

เบื่อการเมือง

๓

แตถาเราจะติดตามเรื่องเอาจริงเอาจังหนักไป จนกระทั่งเสียการเสียงานของเรา
ใจไมอยูกับงาน ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง
ความพอดีอยูที่ไหน? สําหรับคนทั่วไป คือไมใชคนที่มีหนาที่ หรือเอาใจใสเรื่อง
นั้ น โดยเฉพาะ ความรู เ รื่ อ งราวที่ เ ป น สภาพแวดล อ ม ก็ จํ า เป น นี่ เ รามองใน
ระดับประเทศชาติสังคมทั้งหมด
ลองมองงายๆ ถาเราไปอยูในสถานที่แหงหนึ่ง หรือเราตองไปพักที่ไหนสักแหง
หนึ่ง เราก็นาจะตองรูสภาพแวดลอมที่นั่นวาเปนอยางไร รูจักบริเวณนั้นวาปลอดภัย
ไหม ทางหนีทีไลเปนอยางไร มีอะไรที่เปนขอมูลทั่วไปพอใหทราบไว เพื่อวาเราจะอยูได
โดยมีความสบายใจพอสมควร อยางนอยในแงความมั่นคงปลอดภัยของตัวเราเอง
อั น นี้ อ าตมาคิ ด ว า มั น ก็ ค ล า ยๆ กั น นั่ น แหละ นี่ ม องในแง ก ว า งออกไปเป น
ประเทศชาติ
สังคมนี้ ก็เปนสิ่งที่แวดลอมเราอยู มีอะไรเกิดขึ้น ก็ตองกระทบตัวเรา กระทบคน
ที่เรารัก กระทบคนและกิจการที่เรารับผิดชอบ เราจึงตองรูไว พอใหมองอะไรๆ ออกบาง
พอจะวางตัวไดในสถานการณที่เปนไป อยางนอยในจิตใจก็พอจะมีความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยพอสมควร มิฉะนั้น ความไมรูนี้ มันจะทําใหเราปรับตัวไมไดทันการณ แลวก็
จะมองจะคิดอะไรไมออก เพราะไมมีขอมูลที่จะเอามาใชในการพิจารณา คือเอาแคพอ
รูทันวาอะไรเปนอะไร เอาแคนั้นพอ
เหมือนอยางขาวการบานการเมืองที่เปนไปอยู มีอะไรเกิดขึ้น ในฐานะชาวบาน
หรือคนทั่วไปที่อยูในสังคมนี้ เราก็ควรรูวา ขณะนี้บานเมืองอยูในสถานการณอยางนี้นะ
เปนหัวเลี้ยวหัวตอจะมีการเลือกตั้งใหม สภาพการเลือกตั้งยังไมมั่นคงแนนอน พรรค
การเมืองตางๆ มีเรื่องแกงแยงคน ชิงดีชิงเดนกัน หรืออะไรก็แลวแต คือเราก็รูทัน ฟง
ขาวแลวพอจับเรื่องได ไมถึงกับตองติดตามเอาจริงเอาจัง
ขั้นที่ ๑ คือ เราไมไดเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
ขั้นที่ ๒ คือ เราไมใหมันมาเปนภาระแกจิตใจ ที่จะตองมาคิดวิตกกังวลอะไร

ผูถาม: พอเห็นเหตุการณ ก็พอรูแลววา มันจะยุงละ เราก็ไมรับฟงเสียเลย เพราะมัน

บั่นทอนจิตใจของเราตลอดเวลา
พระ: ทําอยางนั้นไมได เราตองรูวาอะไรกําลังเกิดขึ้นเปนไปในสังคมไทย ในบาน
เมืองไทย เอาแคพอรูเรื่องเทานั้น ปญหาอยูที่การวางใจของเราตางหาก

๔
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สิ่งที่ผานไปผานมา หรือเราเดินทางผานไป เราก็ไดพบเห็นสิ่งตางๆ เราจะปดตา
ไมยอมมอง ปดหูไมยอมฟงอยางนั้น คงไมถูกตอง เราควรรับฟง ดู เห็นไปตามที่มันเปน
แตเราไมเอาใจไปหมกมุนกับมัน มองโดยวางทาทีแบบรู ทัน แตไมตองไปรูสึกอะไร
“รู” นี่สําคัญมาก ถึงแมวาเราจะไมตองการยุงเกี่ยวกับการเมือง เราก็ตองรูหรือ
ควรจะรูมัน เราเอาแตความรู ความรูสึกเราไมยุง ถาเกิดความรูสึกขึ้นมา เราก็รูวาเรามี
ความรูสึกนั้น แคนั้นพอ ไมตองตามมันไป พอไดความรูแลว ก็กลับมาอยูกับเรื่องของ
เราตอไป
ตอนนี้ ปญหาอยูที่วา บางทีเราไมแยกระหวางความรู กับความรูสึก พอรูอะไร
ความรูสึกก็มาทันที เพราะวาพอรู ก็ตามมาดวย ถูกใจ หรือไมถูกใจ ชอบใจ หรือไม
ชอบใจ นี่คือรูสึก แลวแทนที่จะอยูกับความรูหรือเก็บความรูตอไป เราก็เลยไถลไปกับ
ความรูสึก นี่คือผิดทาง
พอชอบใจ ไมชอบใจ เรื่องก็ยืดตอ ที่ชอบ ก็คิดไปอยางหนึ่ง ที่ไมชอบ ก็คิดไปอีก
อยางหนึ่ง ในกรณีนี้ เมื่อไมชอบ ใจคอก็ขุนมัวหมนหมอง กังวลวุนวาย อะไรตางๆ บาง
ทีก็พลอยเสียไปหมด
ในทางที่ถูก เมื่อรูสึกไมชอบใจ ก็ใหรูตัววาเราไมชอบใจ แลวก็จบ แตตอนนั้นเรา
ไดความรูไปแลว ดานไมพอใจเปนความรูสึก เราก็เอาความรูมามองความรูสึกของเรา
ดวยวา เรามีเหตุผลไหมวา ทําไมเราจึงไมพอใจ ถาเราเห็นวา เรามีเหตุผล ความรูสึกนี้
ก็จะชวยในการจับจุดจับแงและเลือกความรู และชวยเราในการปองกันตัว
ความรูสึกก็มีประโยชนเหมือนกัน ความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ ความรูสึกทุกข
มันชวยกระตุนเตือนคน ถาเราใชเปน ก็ใชมันเปนตัวสงเรื่องตอไปใหปญญา การที่เรา
ไมพอใจนี้ อาจจะมีเ หตุ ผลว า สถานการณ นั้น เป นเรื่อ งไม ดี มี อัน ตราย เราก็จ ะได
เตรียมตัวรับมือ ตั้งรับมัน หรือปฏิบัติตอมันไดถูก อยางนอย เราก็จะวางตัวไดถูกใน
ปจจุบัน และพรอมสําหรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดีกวาไมรูอะไรเลย
ถาไมรูเลยจะลําบากมากนะ คือ พอเกิดอะไรขึ้นมา ก็มองไมออกวาสถานการณ
นี้มัน มาอยา งไร จะไปอย างไร ความรู เ ท า ทั นนี่ต องมี เปน ธรรมดา เพีย งแตใ ห แ ยก
ออกมาไดจากความรูสึก ตองไมใหความรูสึกมาครอบงําจิตใจ หรือมามีอิทธิพล ที่จะ
ทําใหเกิดปญหาแกจิตใจของเราตอไป
เราเพียงรูวา อันนี้มันไมดี ไมถูกตอง ใจเราไมชอบ และที่เราไมชอบก็มีเหตุผลวา
มันจะทําความเสียหาย ตอชีวิต ตอสังคม เปนตน
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นอกจากนั้น เมื่อเราไดความรูชัดขึ้น ความรูนั้นก็จะเปนประโยชนแกเราในการที่
จะวางทาทีตอความรูสึก หรือแมแตปรับเปลี่ยนความรูสึกของเราไดดวย
คนเราจะอยูดี ตองมีความรู ซึ่งสําคัญมาก ตองแยกความรูกับความรูสึกใหได
และมันก็เปนการฝกตัวเราอยางหนึ่งดวย เพราะเปนธรรมดาวา ในการดําเนินชีวิต
แนนอนวาเราตองเจออะไรตางๆ ที่ถูกใจบาง ไมถูกใจบาง เมื่อเราเจอมันเขาจริงๆ แลว
เราวางใจตอมันไดถูก ก็เทากับเราไดทําแบบฝกหัดผานไวๆ ทําใหเราพรอมสําหรับ
สถานการณทุกรูปแบบ ไมวาจะมาดีมาราย ฉันก็วางใจได รับไดทุกรูปแบบ
ถาเราไมยอมรับ หรือรับไมได ก็เทากับเรายอมแพ ไมสูมัน และตอไปก็จะตอง
เจอความลําบากใจกับปญหาอยูเรื่อย

จะแกการเมืองไมดี
หนีไมพนตองทําคนใหพัฒนา
ผูถาม: อยางนักการเมืองบางคน พอเราเห็นหนาเขา เราก็ไมพอใจแลว เขาเปนคนไมดี
แตก็ยังอยูในแวดวงการเมือง จะกลับมาอยูในการเมืองสมัยหนาอีก ในเมื่อเขาเปนคนไม
ดี ทําไมสังคมถึงยอมรับเขา เลือกเขา แลวอาจมีคนสนับสนุนอยูขางหลัง ผมก็เตรียม
รับสถานการณวา ถาเขาไดเปนรัฐบาล มันก็แยกันทุกคน แลวเราจะทําอยางไรกันดี
พระ: อยางที่ไดบอกไปแลววา เราก็ตองรูทัน แตไมเอาตัวเขาไปหมกมุน อยางนอย
รูทันวาขณะนี้เกิดอะไรขึ้น แตรายละเอียดเราไมลงลึก และที่วาทันของแตละคนก็ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูที่คนนั้นวามีความเกี่ยวของแคไหน คนหนึ่งรูแคภาพรวมหรือสภาพ
ทั่วไปของเรื่องที่เกิดขึ้น แตอีกคนหนึ่งเขาเกี่ยวของมีสวนรวมในเรื่อง ก็จะตองรูลึกเขา
ไป สองคนรูเรื่องเดียวกัน สถานการณเดียวกัน ความเปนไปเดียวกัน แตรูคนละระดับ
คนหนึ่งตองลงลึก เชนรูวา นายคนนี้เปนใคร ภูมิหลังเปนอยางไร ตอนนี้เขาทํา
อันนี้ ไปโยงกับใครอีก อยางนี้เปนตน
แต สํ า หรั บ เรารู แ ค ว า อะไรกํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น รู ร ะดั บ นี้ ก็ พ อสํ า หรั บ เราแล ว เมื่ อ
เหตุการณเปนไปอยางไร เราก็พอมองออก เพราะมีขอมูลอยู
แตคนที่ไมมีขอมูลความรู เวลาเกิดอะไรขึ้นมา จะมองอะไรไมออก เมื่อมองอะไร
ไมออก ก็ตั้งทาทีไมถูก แลวเรื่องบานเมืองนี่ ตอไปมันตองมาเกี่ยวของกับเราแนนอน

๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

บางครั้งเราจะตองแสดงความคิดเห็นบาง ถาเราไมมีขอมูลไวพิจารณา ก็จะ
คิดเห็นไมถูกทาง เมื่อเรามีเรื่องที่เปนหลักของเราอยูแลว เราก็อุทิศใจของเราใหแกเรื่อง
นั้น อันที่เราเห็นคุณเห็นประโยชนวาจะตองทํา สวนเรื่องอยางนี้เรารูเพียงในระดับที่
เหมือนเปนสภาพแวดลอมรอบตัวเรา ซึ่งไมวาเราจะพอใจหรือไม มันก็ตองเกี่ยวของอยู
ดี เราก็ตองรูวาสภาพแวดลอมนั้นกําลังเปนไปอยางไร
เหมือนอยางกับวา เราไปทองเที่ยวแลวไปพักในที่แหงหนึ่งอยางที่วาไปแลวเมื่อกี้
เราก็ตองรูวาที่นั้นเปนอยางไร สภาพแวดลอมเปนอยางไร ตองรูพอสมควร เทาที่พอ
มองเห็น เอาแควาไมปดตาปดหู คิดวาแคนั้นก็พอ ไมตองรูรายละเอียดลึกซึ้ง
นอกจากนั้น ประสบการณที่ไดเคยผานอะไรตออะไรมา จะทําใหเรามองออก
เหมือนกันวา อะไรจะเปนอยางไร คือ ความรูของเรามิใชเปนความรูที่ลอยขาดตอน
เฉพาะตรงนั้น มันมีความเปนมาอยูเบื้องหลังดวย ประสบการณก็จะเพิ่มขึ้นและมา
เสริมกัน เรื่องอะไรเราจะไปตัดมันทิ้งไป
แลวที่วานักการเมืองไมดี ทําไมอยูในแวดวงการเมืองไดดี และสังคมก็ยอมรับ
อยางดี นี่ก็บอกอยูในตัวแลววาสังคมนี้ชอบนักการเมืองอยางนั้น ปญหาจึงไมอยูแคที่
ตัวนักการเมือง แตอยูที่สังคมทั้งหมด คือคนทั่วไปมีคุณภาพแคนั้น เพราะฉะนั้น จะ
แกปญหาใหไดผลจริง ก็หนีไมพนวาตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน
จริงไหมวา นักการเมืองก็มาจากประชาชน หรือจากประชาชนนั่นแหละก็มาเปน
นักการเมือง นี่หมายถึงทั้งสองทาง คือ เมื่อประชาชนเปนอยางไร ก็ หนึ่ง คนที่เปน
นั ก การเมื อ งก็ คื อ บางคนในประชาชนนั้ น แหละมาเป น แล ว ก็ สอง คนที่ เ ป น
นักการเมืองก็คือ คนที่ประชาชนแบบนั้นแหละชอบอยางนั้นแลว เลือกเขามา
ดังนั้น คุณภาพของประชาธิปไตย จึงอยูที่คุณภาพของประชาชน

ผูถาม: ถาเรารูและทําใจไดแลว เราจะมีทาทีอยางไร ในเมื่อมีพุทธวจนะวา เราควรเสีย

ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ เสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม ขั้นไหนที่เราควร
จะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ในเมื่อทุกวันนี้ ธรรมะโดนย่ํายีตลอด ลัทธิบางลัทธิอางตูพุทธ
พจน วา นิพพานเปนอัตตา อยางนี้เปนตน เราควรจะทําอยางไร แคไหน หรือนักการเมือง
ที่บางคนบอกวาเขาเสียสละเพื่อชาติ แตความจริงโกงชาติ ผมอยากจะทราบวา จุดใดที่
เราตองตัดสินใจวาเราจะเสียสละ เสียสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะนี่งาย เสียสละอวัยวะ
เพื่อรักษาชีวิตก็ยังงาย แตเมื่อไหรจะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

เบื่อการเมือง

๗

พระ: อยูที่สองอยาง หนึ่ง เรื่องนั้นเกี่ยวของกับเรา แคไหน สอง เราจะไปเกี่ยวของกับ

เรื่องนั้น แคไหน อยูที่ตัวเองตัดสินใจดวยตัวเอง
บางกรณี เรื่องนั้นมาเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงเลย มันเจาะจงมาที่เรา ตอนนี้เรา
ตองตัดสินใจแล วว า เราจะเอาอย างไร ในกรณี ขอ สอง หากเราพิจารณาวา เรื่ องนี้
สําคัญ เราตองเกี่ยว เราก็เลยเขาไปเกี่ยว อันนี้เปนการตัดสินใจของเราเอง เราเลือกได
ในกรณีที่หนึ่ง เราเลือกไมได ถาเปนกรณีที่หนึ่งนี้ หากเรามีความรูอยูบาง ถึง
อยางไรเราก็พอตั้งรับได แตในกรณีแบบที่สองนั้น เปนเรื่องพิเศษออกไป อยูที่เราจะ
ตัดสินใจวา แคไหนที่เราจะเอา เราก็อาจจะพิจารณาของเราเอง เพราะเรื่องนั้นไมได
เกิดผลโดยตรงตอชีวิตของเราอยางชัดเจน แตมันมีผลเสียตอสังคม ตอหลักการ ตอ
ธรรมะ เราก็พิจารณาสิวา เราจะเกี่ยวของดวยแคไหน
ในสถานการณอยางนี้ การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็ควรทําได และนาจะทํา แตคง
ไมตองถึงกับเปนเรื่องลมตาย คือ ควรสละชีวิตในความหมายวา อุทิศชีวิตหรือยกชีวิตของ
เรานี้ใหกับงานพัฒนาสังคม ทุมเทเรี่ยวแรงกําลังใหแกงานพัฒนาคุณภาพคน มุงมั่น
ขับเคี่ยวใหประชาชน ซึ่งก็รวมทั้งนักการเมืองดวย ใหมีจิตใจและมีปญญาที่ถึงธรรม

ผูถาม: ในเรื่องการสละชีพนี่ ถาเปนชาวพุทธเรา ก็นาจะงาย เพราะเรามีหลัก

ศีลธรรมเปนตั วกํ า กับ เช นวา เราจะไม ทํา ปาณาติบ าต ไม ฆาสั ตว แต ในกรณีข อง
ผูกอการรายวันที่ ๑๑ กันยายน ก็เปนเหตุผลที่เขาเสียสละเพื่อพระเจาของเขา สละชีพ
เพื่อรักษาธรรมของเขา ผมไมไดมาเถียงที่วา ทัศนคติเขาเปนอยางไร แตเขาก็อางไดวา
เขาเปนนักรบของพระเจา สละชีพเพื่อรักษาธรรม
พระ: กรณีนี้พิจารณาไดนี่ คุณจะสละชีพตัวเอง ก็สละชีพไป แตนี่ไปเลนงานชีพของ
คนอื่นใชไหม คือ ไปสละปลิดชีพคนอื่นที่เขาไมไดเกี่ยวของ เอาแตเรื่องของตัว ไม
คํานึงถึงใคร

ผูถาม: มหายานเขามีความคิดในเรื่องที่วา ถาหากจําเปนตองละเมิดปาณาติบาต

เพื่อกําจัดพระยามาร ทานยอมทํา เพื่อจะไมใหพระยามารนี้กอบาป ไปทํารายคนดีใน
สังคมอีกมหาศาล หลวงจีนยอมลงนรกแทน
พระ: อันนั้นเปนเหตุผลของทาน แตมันก็ทําใหเกิดชองโหว เปนขออางสําหรับคนอื่น
ได บางทีคนอื่นยังไมถึงสถานการณจําเปนอยางนั้น ก็จะอางแบบเดียวกันไดวา ถึง
เวลายอมลงนรกแลว
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แทนที่จะพูดอยางนั้น ทานใหคิดสวนทางอีกแบบหนึ่ง คือ ทําอยางไรเราจึงจะมี
ความสามารถในการแกสถานการณวิกฤตไดโดยไมตองไปทํารายใคร มันตองพัฒนา
คนใหไดขนาดนั้น ตามหลักการของพระพุทธศาสนาทานสอนใหพยายามในแงนี้ ซึ่ง
ไมใชเปนการยอม
ในเรื่องนี้ สุดโตง มี ๒ แบบ
แบบที่ ๑ คือ ตองใชความรุนแรงจัดการกับมัน
แบบที่ ๒ สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง คือยอมสยบ คลายกับบอกวาฉันจะไมรุนแรง
แลวก็ยอมปลอยไปเลย อีกฝายหนึ่งที่ราย ก็เลยทําไดตามชอบใจ
วิธีของพระพุทธศาสนาคือ ทําอยางไรจะใหเรื่องนั้นระงับสงบ แกปญหาได โดย
ไมใชวิธีรุนแรง ตองแก ไมใชปลอย ไมใชยอม แตตองใชความสามารถอยางสูง ที่จะแก
โดยไมใชวิธีรุนแรง อันนี้จึงทําใหมีหลักคําสอน มีตัวอยางที่ทานสอนใหมนุษยฝกตน ให
พัฒนาความสามารถที่จะแกปญหาดวยวิธีนี้ คือ สยบความรุนแรง ด้วยความสามารถที่
จะระงับความรุนแรง

ผูถาม: ผมเห็นดวยในหลักการ แตในแงความเปนจริง คนหนึ่งเกิดมาเขาโกงไปเปน

แสนลาน ตัวเรามีอยูไมกี่สิบบาท เรารูเทาทันเขา เราจะพัฒนาปญญาอยางไรไปคัดคาน
กับเขา ที่กระผมพูดอยางนี้ เพราะกระผมมองวา มันมีสิ่งที่เปนสุดโตงในสังคมอยูแลว บาง
คนเกิดมามีทรัพยมีอํานาจ แตเปนคนเลว อีกคนหนึ่งเกิดมาเปนคนดี แตไมมีอะไรเลย
พระ: อยางนี้จะไปสูเขาอยางไร สูไป ตัวเองก็ตายเปลา

ผูถาม: ก็เหมือนอยางสถานการณบานเมืองทุกวันนี้ คนดีก็ไมอยากไปยุง เพราะ

รูสึกวามันตานกระแสไมไหว คนมีประวัติดางพรอยเขามาเต็มไปหมด เราจะอยูอยางไร
พระ: เรื่องนี้ไมใชเปนปญหาเฉพาะหนาเทานั้น แตเปนปญหาระยะยาว คือ ไมใชแค
วาคนดีทอใจ ไมกลาเขาไปยุง แตอีกชั้นหนึ่งซึ่งกวางกวานั้นก็คือ เปนเพราะสภาพ
สังคม มีคานิยมที่เปนปญหาดวย มันจึงไมเอื้อ คือ คานิยมของสังคมไมไดเชิดชูคนดี
เพราะฉะนั้น คนดีจึงไมมีกําลัง ใชไหมละ
ถาหากวาตัวสังคม คือประชาชน มีคานิยมเชิดชูคุณธรรม เชิดชูคนดี ยกยองคน
ดี ก็จะยกคนดีใ หมีกําลั ง เอง ไปสู ได ทีนี้ องค ป ระกอบดา นกํ าลั ง หนุ นอัน นี้มันไม มี
ตัวเองเขาไปคนเดียว ก็เลยไมมีกําลังจะสู อันนี้เปนปจจัยอีกระดับหนึ่งที่เราตองรูทัน
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เราอาจจะมองอยางคนกลัวการเมืองแบบที่วา เมื่อเห็นวามีแตคนไมดี ก็เลยไม
กลาเขาไป ถาอยางนั้น เราก็อาจจะไปเดินทางดานอื่น โดยคิดในระยะยาววาจะตองทํา
อยางไรในการที่จะแกปญหานี้ แลวก็อาจจะคิดไดวิธีการที่ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ไมจําเปนตองไปเขาสนามเดียวกับเขา
เรารูอยูแลววาสนามนี้มันเลนโกงเราแน เราตายแน เราจะไปเขาสนามนี้ทําไม
เราก็ไปหาสนามอื่น มันตองคิดหาทางออก เอาทางเลือกอื่น
เหมือนพระพุทธเจาบําเพ็ญทุกรกิริยานักหนาแลว นานตั้ง ๖ ป ทําอยางเต็มที่จน
ไม มี ใ ครจะทํ า แบบนี้ ไ ด ก็ ไ ม ต รั ส รู อย า งนี้ ก็ เ ลิ ก ได แ ล ว พระองค เ ลิ ก ล ม วิ ธี นั้ น แต
พระองคไมไดคิดเลิกลมการตรัสรู ทรงคิดวามันนาจะมีทางอื่น ทางนี้ไมถูกตอง ไม
ไดผล ก็ตองเปลี่ยนวิธีการ อยางที่วาไปใชวิธีการแหงปญญา

ผูถาม: ผมเทียบอยางสังคมพมา กับสังคมไทย สังคมไทยผานการตอตานเผด็จการชวง

๑๔ ตุลา เปนตน แตอยางของพมา ตั้งแตเขาไดอิสรภาพจากการเปนเมืองขึ้น จนกระทั่งมี
รัฐบาลทหารขึ้นมา ทั้งๆ ที่เขาก็เปนรัฐบาลพุทธเหมือนกัน ประชาชนก็เปนพุทธ แตถึง
วันนี้สถานการณเขาเลวรายกวาเรามาก อยางนี้มันก็เหมือนกับลักษณะปลอยปละละเลย
พระ: ใครปลอยละ คนที่ทํา ก็นึกไมถึงวาจะเกิดสถานการณอยางนี้ ฝายที่อยูใน
อํานาจก็กลัว ความกลัวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนรุนแรง เพราะกลัววาตัวจะแย ก็
ตองปกปองตัวเองไว ถึงอยางไร ก็ตองเอาตัวฉันอยูใหได แลวเพื่อใหตัวอยูนี่แหละ ก็
เลยทําทุกอยางที่เลวรายได ความกลัวนี่แหละเปนตัวการสําคัญ
เหมือนประเทศมหาอํานาจ ไมใชเขาไมกลัว เขากลัววาจะเสียอํานาจ กลัววาจะ
สูญเสียความยิ่งใหญ เขาจึงตองทําอะไรๆ ที่รุนแรง
“คนที่เก่งถึงขั้นจริงๆ จึงจะกล้าแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง” นี่ก็คือตอง
พัฒนาตัวจนสามารถสยบความรุนแรงได ซึ่งมนุษยยังพัฒนาไปไมคอยถึง หรือยังคิด
ไมถึง จึงไดแคกลัววาตัวจะแย แลวแรงมา ก็ตองแรงไป
ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาทานทรงเปนมหาบุรุษของโลก คือทานมีความสามารถ
สูงมาก เปนอัจฉริยะของโลก
พระ: อาตมายกตัวอยางเพื่อใหเห็นแนวทางวา มันไมจําเปนตองใชวิธีเดียว แตเรา
ตองหาทางออกโดยวิธีอื่นดวย และที่ทานสอนไวอยางนั้น ก็เพราะทานเห็นแลววา จะ
แกปญหาไดจริง ก็ตองทําไดถึงขั้นนั้น มิฉะนั้นก็จะวนเวียนกันอยูอยางนี้ และก็แคนี้
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จะกาบัตรกาเบอรเลือกตั้ง กาหัวใจตัวเองกอน
วาเอา "ธนะ" หรือเอา "ธัมมะ"
ผูรวมสนทนา: คือไปทําอยางอื่น ไมตองเกี่ยวกับการเมืองเลยหรือขอรับ

พระ: ต อ งแยกอี ก แหละ คื อ หนึ่ ง ถ า มองในแง ว า เรามี ง านของเราที่ เ ห็ น ว า เป น

ประโยชนมาก เราไมควรจะมาเสียเวลาในเรื่องนี้ เพื่อไมใหเรื่องนี้มากระทบทําลายงาน
ของเรา เราก็ไมยอมสละเวลาใหกับเรื่องการเมืองนั้น เพื่อจะอุทิศเวลาใหกับงานที่เรา
เห็นคุณคา ถาอยางนั้น ก็ทําเรื่องของเราไป แตอยางที่วา นี่ก็คืออยูในระดับที่หนึ่ง คือ เอา
แคพอรูวาอะไรเปนอะไรในสภาพแวดลอมของสังคมนี้ ตองรูไว แตไมลงลึก นี่อยางหนึ่ง
ทีนี้ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ในกรณีที่คิดจะแกปญหานี้ คิดแกปญหาบานเมืองที่เปน
อยางนี้ ก็มาถึงขั้นที่วาเราไมจําเปนตองใชวิธีเดียวกับเขา เราอาจจะตองเปลี่ยนไปทํา
อะไรอยางอื่น หรือใชวิธีอื่น แตในระยะยาวมันก็หนีไมพนที่จะตองแกไขทั้งสังคม
เวลานี้ เราตองยอมรับความจริงวา องค์ประกอบของสังคมแทบทุกส่วน เป็นปัจจัยที่
เอื้อต่อความโดดเด่นของผู้มีบาปธรรม ไมใชเอื้อแกคุณธรรม มันจึงเปนโอกาสของเขา ก็
ต อ งรู ตั ว ซิ ว า เราได ป ล อ ยสั ง คมของเราให ห มั ก หมมอยู ใ นความประมาทมานาน
จนกระทั่งสังคมนี้กลายเปนสภาพเอื้อแกคนพวกนี้ แลวอยางนี้ เราจะมาแกปญหา
ฉับพลันทันทีไดอยางไร
อยางประชาชนทั่วไปก็ไมใสใจแลววาการเมืองจะทําใหบานเมืองสวนรวมเปน
อยางไร เอาแคใหตัวฉันอยูได ก็ยอมรับเงินทองในการเลือกตั้งงายๆ ถาเราเอาคนดีมา
ก็ยากที่จะไดรับการเลือกตั้ง นอกจากวาจะมีความโดดเดนประทับใจจนกระทั่งเปนสุด
รักสุดบูชาของประชาชน
ในแงหนึ่งคือ ตองมีมหาบุรุษขนาดนั้น จึงจะสามารถเปลี่ยนสังคมอยางนี้ได ซึ่ง
เปนเรื่องยากมาก แตก็ตองยอมรับวา องคประกอบในสังคมเวลานี้ มันเปนอยางนั้น
และกระแสมันกําลังไหลไปทางนั้นอยางรุนแรง
มีคณะที่มาคุยกอนหนานี้ เขาปรารภเรื่องความเลวรายของสังคมไทย อยางการ
ปกครองทุกวันนี้ ไมเฉพาะสวนกลาง ออกไปยังทองถิ่น อบต. รับเลือกตั้งเขามา ก็มัก
เปนพวกนักธุรกิจรับเหมาโนนนี่ รับเลือกตั้งเขามา ไมใชมีจุดประสงคที่จะมาพัฒนาทํา
ความดีงามใหกับทองถิ่นหรือแกประชาชน เขามาเพื่อธุรกิจของเขา เพราะฉะนั้น เวลา
เขามา เขาก็มาดวยการหวานเงินอีก แมแตสังคมในระดับทองถิ่นก็เสียนิสัยไปหมด
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แยตั้งแตเลือกตั้ง ส.ส. ของประเทศ ลงไปจนถึงเลือกตั้งทองถิ่น กลายเปนระบบ
ที่ไมมีหลักการแลว เอาเงินเขาวา
นี่ก็หมายความวา สังคมไทยบี้แบนแหลกเหลวไปหมดแลว อยางนี้ก็หวังอะไรได
ยาก อยางทางดานโรงเรียน ครูก็กลัวจะขึ้น อบต. จึงพยายามหลีก แตก็ไมพน แลวก็
หวาดวา ถาครูจะทําอะไรเพื่อพัฒนาการศึกษา แตมาขัดผลประโยชนทางธุรกิจของเขา
แลวเขาจะเอาอยางไรกับโรงเรียน ครูจะอยูดีไดไหม นี่คือสภาพของสังคมที่ไดสรางเหตุ
ปจจัยกันมา จนกระทั่งเปนอยางนี้ ธุรกิจที่โลภผลกําไร กลายเป็นกระแสหลักของสังคม
จริงอยู ส.ส. ที่ดี อบต. ที่ดี ที่มีหลักการ ก็มี แต ถ้าฝ่ายดีเป็นกรณียกเว้น นั่นก็คือ
บอกว่าสังคมนี้ป่วยถึงขั้นอาการหนักแล้ว
เมื่อคนใกลก็หวาด คนไกลก็หวงอยางนี้ อบต. ก็เทากับมีเครื่องเตือนใจไวแลววา
ตัวเองจะตองสรางศรัทธาขึ้นมาใหได ถาระดับทองถิ่นสรางความเชื่อมั่นขึ้นมาได ก็มี
ทางจะคืบหนาขึ้นมาแกในระดับรัฐขั้น ส.ส. ที่ญาติโยมมาบนกันที่นี่วาแสนจะเบื่อ
เปนทางเลือกของสังคมไทยวาจะเอาธัมมะ หรือจะเอาธนะ ดูเหมือนวาคนไทยมี
เสรีภาพอยางสมบูรณที่จะใชสิทธิในการเลือกนี้ และคนไทยก็รูดวยวาที่ถูกตองเอาธัมมะ
แตถาไมเลือกธัมมะ กลับไปเอาธนะ ก็เพราะใจไมเปนไท ใจนั้นจึงไมมีเสรีภาพที่
จะเลือกเอาสิ่งถูกตอง หมายความวา คนไทยที่ใจไม่เสรี ก็ไปใชเสรีภาพที่จะเลือกเอาธนะ
สําหรับตัวเรา อยางนอยเราก็ตองมีหลักการของเรา แลวก็ทําตามหลักการนั้นให
ดี แมแตทานที่ไมไดยุงกับการเมือง เมื่อมีงานของตัวเองที่ตนชอบ ซึ่งเปนเรื่องของ
ความดีงาม ถึงจะไมไดเกี่ยวกับการเมืองเลย แตถาทํางานที่ดีนั้นไดผลจริงจังในระดับ
หนึ่ง ถึงขั้นหนึ่งก็จะมีอิทธิพลเหมือนกัน
เราสามารถชวยสังคมไดเปนระดับๆ เปนขั้นๆ ตามกําลังอิทธิพลในฝายดีของเรา
อยางนอยเราก็เปนตัวหนวงเหนี่ยวสังคมไวไมใหเลื่อนไหลไปลงเหวไวเกินไป และถา
เรามีกําลังมาก เราก็อาจจะมาตาน มาดึงสังคมไวไดบาง เรียกวา ชวยกันทําในรูปแบบ
ตางๆ พอจะถวงจะตรึงไว เพราะวาสภาพทั่วไปมันไมเอื้อ
ผูรวมสนทนา: ถาจะนิยามคําวา ปฏิรูปเทสวาโส คือ เกิดในดินแดนที่มีสิ่งแวดลอมที่
ดี อยางเราเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนา แตสังคมนั้นเปนสังคมที่ศีลธรรมต่ํา อีก
อยางหนึ่ง คือเราไปเกิดในดินแดนที่ไมมีพระพุทธศาสนา แตเปนประเทศที่มีศีลธรรม
อยางไรจึงจะเรียกวา ปฏิรูปเทสวาโส
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พระ: ตองดูองคประกอบแตละอยาง สวนไหนเอื้อมากเอื้อนอย ใหแยกเปนดานๆ

ไมใชพูดคลุม เชน อาจจะพูดวาที่นี่ดีในแงจิตใจ ผูคนมีน้ําใจไมคอยมีความรุนแรง แต
ขาดความรู หรือบกพรองดานปญญา
อีกแงหนึ่ง ที่วามีสิ่งแวดลอมดี เราอาจจะบอกวา ที่นี่ดินฟาอากาศดี แผนดิน
อุดมสมบูรณ คนอดตายไดยาก ภัยธรรมชาติก็หาไมคอยได และสังคมมีภูมิหลังที่รูจัก
พระพุทธศาสนา มีทุนเดิมดี แตคนสวนใหญมักเพลิดเพลินอยูในความประมาท ไมรูจัก
คุณคาของสิ่งที่ตนมีอยู และไมรูจักใช หรือวาสังคมไดเสื่อมลงไป ก็เรียกวา ดีอยางหนึ่ง
เสียอยางหนึ่ง หรือมีดี แตใชไมเปน
ที่พูดวาเปนดินแดนพุทธศาสนานั้น สังคมไทยเวลานี้ รูจักพระพุทธศาสนาจริง
หรือเปลา และมีพระพุทธศาสนาในความหมายที่วาปฏิบัติตามหรือเอามาใชในชีวิตใน
สังคมหรือเปลา มันอาจจะกลายเปนวา เราพูดถึงมรดกที่ยังมีซากเหลืออยูเทานั้น ที่พูด
วาเราเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนานั้น จริงแนหรือ เวลานี้ ดินแดนนี้นับถือหรือถือ
ตามลัทธิอะไรแน
เอาละ ถายังมีพระพุทธศาสนาชนิดที่เปนซากมรดกเหลืออยู เมื่อมองในแงดี ก็ยัง
เป น โอกาสว า ใครที่ ส นใจเอาใจใส ก็ ยั ง สามารถได ป ระโยชน จ ากมรดกนั้ น แต ตั ว
ประเทศตัวทองถิ่นขณะนี้ เปนปฏิรูปเทสวาโส หรือเปลา อันนี้ก็ขอใหวิเคราะหกันดู
แลวอีกอยางหนึ่ง ถิ่นแดนใดอยูสบาย ในไมชาคนก็ชักจะเอาอะไรแตที่งายๆ และ
มักเฉื่อยชา
ถาพูดสั้นๆ ก็เอาแควา ถิ่นแดนนี้มีสภาพเอื้อดีมาก แตคนที่อยูจะรูตัวและรูจักใช
มันหรือไม ก็อีกเรื่องหนึ่ง

ผูถาม: อยางกรณีพระผูใหญที่ไปเททองหลอจตุคามรามเทพ อันนี้เปนกิจของสงฆ

หรือไมครับ ไมตองพูดถึงพระที่เอามีดมาปาดคอ หรือเอาดาบมาฟนตัวเอง เพื่อโชว
ความขลัง
พระ: ในเรื่องจตุคามรามเทพก็ไดเขียนไวแลววา ระวังใหดี พระเขาไปเกี่ยวของในเรื่อง
นี้ ถากลายเปนวา พระไปเคารพเทพละก็ จะหลนจากพระพุทธศาสนาเลยนะ นี่เปน
เรื่องหลักการของพระพุทธศาสนา ไมใชแงของพระวินัย เพราะตอนนั้นไมมีเรื่องจตุคามฯ
สมัยพุทธกาลไมมีแมแตการเททองหลอพระ ขอบัญญัติทางวินัยในเรื่องนี้จึงยังไมมี

๑๓

เบื่อการเมือง

อยางไรก็ตาม การที่ญาติโยมถามอยางนี้ เปนเรื่องที่ดี แสดงวาญาติโยมยังใช
สิ ท ธิ ใ นพระพุ ท ธศาสนาของตน แต ที่ จ ริ ง ญาติ โ ยมก็ เ ป น พุ ท ธบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ น
พระพุทธศาสนาเทากับพระนั่นแหละ โดยเฉพาะในแงความรู จึงวินิจฉัยไดเองวาเปน
กิจของสงฆหรือไมใช พระที่ไปเททอง ก็ไปตามนิมนตของญาติโยมนั่นแหละ ถาญาติ
โยมนั่นรูจักพระพุทธศาสนา และรูจักตัววาเปนพุทธบริษัท ก็ไมนิมนตพระไปทําอยาง
นั้น เรื่องก็ไมมี

แมสภาพจะไมเอื้อ กําลังจะไมพอ
ก็ไมทอ ไมอับจนหนทาง
ผู ถ าม: เรื่ อ งที่ ไ ม ยุ ง เกี่ ย วกั บ การเมื อ งแล ว ไปทํ า เรื่ อ งที่ ตั ว สนใจ อย า งอั ล กอร

(Al Gore) อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปทําเรื่อง Global Warming จนไดรางวัล
โนเบล สาขาสันติภาพ อันนี้เปนทางออกอันหนึ่งไดไหมครับ
พระ: เปนตัวอยางได หมายความวา เราสามารถทําเรื่องอื่น ในระดับที่มีผลกวาง
ออกไป ที่มีกําลังมาก มันก็กลับมามีอิทธิพลค้ํายันหรือบีบในวงการเมืองไดเหมือนกัน
เราจะทําอะไรก็ตาม ถามันมีกําลังดานดีงามที่มีผลตอสังคมสวนรวม มีผลตอโลกใน
ระดับขนาดใหญ มันก็กลับมาเปนพลังในการตอรองได
ตอนนี้ ตองยอมรับความจริงวา การแกไขปญหาในสัง คมไทยนี้ยากมากแลว
เพราะวาระบบมันไหลไปตามสภาพคานิยมในจิตใจคน ซึ่งทั้งหมดไมเอื้อเลยตอการ
สรางสรรคสังคม คนที่จะมาสูกับสภาพอยางนี้ ตองมีกําลังมากพอสมควร

ผูถาม: อยางพระเจาอยูหัว ทานทรงเปนศูนยกลางของคนไทยทุกระดับ ก็เลยเกิด

ความหวั่นไหววา พระองคทรงพระประชวรอยางนี้ เหตุการณบานเมืองจะยิ่งแยไปกัน
ใหญ
พระ: ความเปนหวงในแงหนึ่งก็ชวยใหเรามีจุดที่จะตั้งตัวไว และยังตั้งตัวอยู พรอมทั้ง
เปนการแสดงออกใหเห็นวา เรามองสิ่งที่คาดหวัง หรือสิ่งที่จะเปนคุณแกประเทศชาติ
วาเปนอยางไร แตไมควรจะหยุดแคหวง เมื่อหวงแลว ควรทําอยางไรตอไป เพื่อปองกัน
ภัยอันตรายที่จะมา ก็ตองคิดกัน
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ผูรวมสนทนา: กอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพานก็ตรัสไววา อยายึดตัวพระพุทธองค

เปนหลัก ใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก
พระ: ก็เหมือนอยางกรณีมารนั่นแหละ พระองคถูกมารมาทวงใหปรินิพพาน พระองค
ตรัสบอกมารวา เราจะยังไมปรินิพพาน จนกวาพุทธบริษัทจะเปนอยางนี้ๆ หนึ่ง สอง
สาม โดยหลักการ ก็คือ ถาพุทธบริษัทสามารถรักษาหลักพระศาสนาไวได พระองคจึง
จะปรินิพพาน เรื่องเปนอยางนั้น
อยางกรณีนี้ ก็ตองใหมีกําลังคนที่มีจิตใจโนมไปในทางที่รักความดีงาม รักธรรมะ
ให มี พ อสมควร ที่ จ ริ ง คนที่ รั ก ธรรมะ รั ก ความดี ง าม ก็ มี อ ยู แม แ ต ผู ที่ เ ข า ไปสู ว ง
การเมืองก็คงจะมี บางคนก็ก้ํากึ่ง แต่ถ้าคนดีมีแค่เป็นกรณียกเว้น ก็ไม่ไหว
ผูรวมสนทนา: ในมงคลสูตรที่วา อเสวนา จ พาลานํ เราไมควรจะไปคบคนพาลเลยใช
หรือไมครับ
พระ: ทานสอนวา ไม่คบคนเลว เว้นแต่จะช่วยเหลือเขา พุทธพจนบอกไวอยางนั้น
ทานไมไดวาไมใหเกี่ยวของเลย แตอยาลืมนะวา การไปเกี่ยวของกับคนพาล ถาเรามี
กําลังสูเขาไมได เราอาจถูกเขาดึงไปเลยก็ได เราตองพิจารณาใหชัดวาเราแนจริง เรามี
กําลังเหนือเขาแนนอน เราจึงเขาไปชวย เพื่อจะดึงเขาขึ้น หรือดึงออกมา
ผูรวมสนทนา: พวกเรานับวาโชคดีกวาคนอีกหลายคน อยางนางอองซานซูจี (Aung
San Suu Kyi) แกถูกกักขัง ปดหู ปดตา ไมใหรับรูขาวสารอะไรเลย ทําอะไรไมได ถูกกัก
บริเวณ
พระ: อองซานซูจี ถูกขั ง ไมมีอิสรภาพนั่นแหละ กลายเปนกําลั งที่เปนแรงกดดั น
รัฐบาลพมา รัฐบาลพมาลําบากนะที่ไปกักขังนางอองซานซูจี ทําใหเปนขออางสําหรับผู
ที่จะรวมตัวกันสูกับรัฐบาล
ผูรวมสนทนา: ในประวัติศาสตร มหาบุรุษมีอยู อยางมหาตมะ คานธี (Mohandas
Karamchand Gandhi) อยางฟเดล คาสโตร (Fidel Castro) ก็ประสบความสําเร็จ ทา
ทายสหรัฐฯ อยูจนทุกวันนี้
พระ: ในแงหนึ่ง เราตองยอมรับความจริง อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “วโส อิสฺสริยํ
โลเก” อํานาจเปนใหญในโลก พวกมีอํานาจ มีกําลังมหาศาลที่จะจัดการกับอะไรตอ
อะไรไดตางๆ
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ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาไมไดตรัสหรือครับวา อํานาจตองคูกับปญญา
พระ: ใชสิ ถาอํานาจอยูใตปญญา หรืออํานาจอยูใตธรรม ก็จะใหผลดี คือ เอาธรรม

เปนอํานาจ
ลองคิดถึงพระเจาอโศกกอนที่จะเขามาหาธรรมสิ พระองคก็ใชอํานาจเลนงานคน
อื่นมามากมายนับไมถวน ในระบบนั้น ความเปนใหญหรืออํานาจอยูที่บุคคลผูเดียว
อยางพระเจาอโศกนี่ ก็เจาะไปที่นั้นเลย สามเณรนิโครธทําใหพระเจาอโศกกลับใจองค
เดียว ทุกอยางก็เปลี่ยนทิศทางไปหมด
เหมือนอยางเมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนา ตอนนั้นแควนมคธยิ่งใหญ
พระพุทธเจาเสด็จไปพาราณสีกอน พาราณสีอยูในแควนกาสีซึ่งขึ้นตอแควนโกศล แต
พระองคไมทรงประกาศพระศาสนาที่นั่น พอโปรดไดปญจวัคคียแลว ทรงพามามคธ
เพราะมคธเปนศูนยกลางของอํานาจความยิ่งใหญ แลวก็เจาะตัวที่พระเจาแผนดินเลย
แตกอนจะเขาเมือง ก็ตองจัดการกับพวกฤษีซึ่งเปนที่นับถือของชาวมคธกอน คือ พวก
ชฎิลสามพี่นอง จากพวกชฎิล ก็เขาถึงพระเจาพิมพิสาร ตั้งหลักประกาศพระศาสนาได
ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาคงทรงใชพระญาณหยั่งรูวา พระเจาพิมพิสารจะไดเปน
พระโสดาบัน แตพระเจาปเสนทิโกศลไมได
พระ: คือตองพิจารณาความพรอมขององคประกอบตางๆ แมแตบุคคลแตละคนที่
พระพุ ท ธเจ า จะทรงสอน ก็ ต อ งพิ จ ารณาดู อิ น ทรี ย ข องเขา ยิ่ ง ในระดั บ สั ง คม
ประเทศชาติที่กวางออกไป ก็ตองพิจารณามาก
เพราะฉะนั้น ความรูนี่สําคัญ อยางไรก็ขาดไมได จะใชหรือไมใชก็แลวแต ตองมี
ไว แลวความรูนั้น ตองแยกไดจากความรูสึก ใหเปนความรู เปนขอมูล เมื่อถึงคราวจะ
ใช เราจะไดมีความพรอม เพราะความรูนั้นไมจําเปนจะตองใชทันที ใหมีไวก็แลวกัน
อยางนอยใหทันกับสถานการณ
เราไปเกี่ยวของกับสังคมนี้ ที่มีสภาพอยางนี้ ที่จุดใดก็ตาม แมแตงานของเรา งาน
ที่เรารัก เราชอบ มีคุณคา เราอาจเห็นวาไมเกี่ยวกับการเมือง แตมันมีแงโยงกันจนได
บางทีสถานการณของสังคมมันเปนไปเอง มันมาโยงกับงานของเราจนได
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เมื่อกระแสใหญไหลลง
คนที่แกไขตองจับหลักใหได
ผูถาม: ผมไดอานบท “ไตรลักษณ์” ในหนังสือพุทธธรรม ก็ขีดเสนใตเอาไว รูสึกวา

พอชวยได พอเห็นวาอะไรมันไมยั่งยืน เปนอนิจจัง มันคงไมเปนอยางนี้ตลอดไป
พระ: นั่นเปนแงหนึ่ง แตอยาใหอนิจจังเปนเพียงขอปลอบใจ หลักอนิจจังทานสอนเนน
ในแงวาไมใหนิ่งนอนใจ คือใหไมประมาท
อีกอยางหนึ่ง คือมองกวางมองไกลวา สภาพนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
ตองคํานึงวามันจะเปลี่ยนไปทางไหน แนนอนวามันไมคงอยู แตตองระวังดวยวาทําอยางไร
เราจะไมกลายเปนปจจัยเสริมในฝายที่จะทําใหมันเปลี่ยนไปในทางที่หนักลงไปอีก
สังคมไมไดหยุดแคนี้ ที่มันเสื่อมอยูนี้ มันอาจจะเปลี่ยนในทางที่เสื่อมลงไปยิ่งกวานี้
ก็ได เราตองรูทันถึงความเปนไปไดนี้ และถามีจุดแกไขและเบนทิศทางมันได ก็พยายาม
เบนมันออกไป เราตองทําเหตุปจจัยที่จะใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแมเรา
จะไมไดลงลึก แตเราก็พอรู มันเขาหู ผานตาเรา เรามีโอกาสรู ก็รูไป แลวอันไหนเราสนใจ
อยากรูมากขึ้น ก็ไปตามดูหนอย เปนสวนประกอบรอบนอกของชีวิต ซึ่งเราไมไดเอาจริง
เอาจัง เพราะเรามีเรื่องที่เราถือวามีคุณคาที่ตองเอาจริงเอาจังและอุทิศตัวใหมากกวา
ในดานความรูสึก เราก็แครูตัววาเรื่องนี้เราไมชอบใจ ไมพอใจ และเรามีเหตุผลที่
จะไมชอบ เพราะมันไมถูกตอง ไมดีอยางนี้ๆ แตไมตองไปครุนคิดอะไรมันมาก เราไม
ปดตา แตก็ไมคอยจองดู ก็มองๆ ดูๆ รูๆ ไป ใหทันไว สวนไหนเรามีโอกาสเกี่ยวของ เรา
ก็ทําสวนนั้นใหถูก หรือพยายามแกไขไป โดยเฉพาะในสวนที่งานของเราเกี่ยวของดวย
ถาไดจังหวะ หรือถามีโอกาส เราอาจจะชวยแกไขปญหาไปตามสมควร
ถาทําอยางที่วานี้ จะดีกวาการคอยตามจองดูนักการเมือง หรือไมยอมมองเลย
แลวก็ไดแตค รุนคิดหรือกลุมกังวลวาทําไมเขาเปนอยางนี้ ทําไมเขาไมทําอยางนั้ น
ในขณะที่ตัวเราเองก็ทําอะไรไมได หรือไมไดทําอะไร

ผูถาม: อยางนี้เรียกวาถืออุเบกขาธรรม ใชหรือไมครับ

พระ: อุเบกขานะตองมี แตตองเปนอุเบกขาแท ไมใชอุเบกขาแบบเฉยเมย และไมใช
เฉยโง ที่กลายเปนอัญญาณุเบกขา ไมใชปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง แตที่จริงเรารู เรา
มองดูอยู และมองในระยะยาวดวย
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เราไม ไ ด ม องแค ส ถานการณ ข องนายคนนี้ ค นนั้ น เพราะอั น นั้ น เดี๋ ย วมั น ก็
เปลี่ยนไป องคประกอบตางๆ มันไหลเลื่อนไปเรื่อย แตขอสําคัญคือ ทําอยางไรเราจะ
พัฒนาคนในสังคมใหดีขึ้น อันนี้คือเรื่องในวงกวาง และในระยะยาว ถ้าแก้ไขคุณภาพ
ประชาชนไม่ได้ มันยากนักหนา
อยางการศึกษาก็เปนเรื่องสําคัญ คนที่ทํางานในดานการศึกษา ถึงเขาจะไมใสใจ
เรื่องการเมือง แตถาเขาทันตอสถานการณ และรูปญหาพื้นฐาน แลวจับที่จุดนั้น นั่นคือ
เขาก็กําลังชวยแกปญหาของสังคมในระยะยาว และอยางเปนเนื้อหาสาระ
เวลานี้ ก ารศึ ก ษาก็ ม าอยู ใ นภาวะหั ว เลี้ ย วหั ว ต อ อาจจะถอยหลั ง อี ก ก็ ไ ด
การศึกษาที่ลงมาอยูในความรับผิดชอบของทองถิ่นนี้ ไวใจไดไหม คนมั่นใจกันไหม ดู
จากการที่เคลื่อนไหวกันมา ก็นากลัวอยู
ผูรวมสนทนา: เขาอางเรื่องการกระจายอํานาจ
พระ: กระจายหรือไม่กระจายอํานาจ คุณภาพต้องเป็นเรื่องเอก กระจายอํานาจอาจจะ
ไดแครูปแบบ หมายความวา วาโดยหลักการ การที่ทองถิ่นรูจักรับผิดชอบตัวเอง ยอม
เป น การดี นี่ เ ขาก็ อ ยากให ท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบตั ว เอง แล ว มี ก ารเตรี ย มความพร อ ม
อยางไร อบต. ที่ดีก็มี แตเทียบสัดสวนแลว เปนที่สงสัยกันวา ที่สบายใจไดกี่เปอรเซนต
ปญหาใหญของทั้งสังคม เรื่องคุณภาพประชาชน เราจะแกอยางไร ก็ตองพัฒนา
คุณภาพประชาชน พัฒนาประชาชนจะทําอยางไร ก็ตองดวยการศึกษา แลวการศึกษา
จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนไดอยางไร ในเมื่อการศึกษาเองมีสภาพเปนแบบนี้
ชาวบา นรู กัน เลา กั น คุ ณ ครูฐ านะทางสัง คมก็ ไมได รับ ยกย องอยา งสมัย ก อ น
ฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมดี สตางคไมคอยมี พอวันหยุด บางทีไปเดินขายตรง ไปบาน
ผูปกครอง พอแมเห็นคุณครูมา นึกวามาถามไถเรื่องลูกวาเรียนเปนอยางไร เปลาเลย
มาขายของ ตอมา พอคุณครูมา พอแมก็คอยหลบ เขาวงจรธุรกิจไปหมด
ผูรวมสนทนา: ไมตางอะไรกับสื่ออยาง นสพ.ที่ลงภาพลงขาวประเภทยั่วยุกามกิเลส
หรืออยางโทรทัศนที่เสนอแตละครน้ําเนา แลวเขาก็อางวา คนชอบบริโภคของอยางนี้ ก็
ตองสนองอยางนี้ พวกนี้ไมใชเขาไมฉลาดนะครับ แตเขาตองการขาย ขายใหไดมากๆ
พระ: เขาฉลาดทีเดียวแหละ คือฉลาดในการหาผลประโยชน คําพระวา “อตฺตตฺถปญฺญา
อสุจี มนุสฺสา” มนุษยที่ฉลาดหาผลประโยชนใหแกตน เปนคนไมสะอาด ฉลาดในที่นี้ คือ
ฉลาดเอาเพื่อตัว
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สื่อมวลชนก็อยูในระบบธุรกิจ ในแงหนึ่งก็ตองเห็นใจเขา แตก็ตองขอใหเขาเห็น
แกสังคมบาง ถึงจะอยูในกระแสธุรกิจ ก็อยาซ้ําเติมสังคมใหหนักนัก หรืออยาไดแคไหล
ไปตามกระแสอยางเดียว ถาคุณเห็นวาอันนี้มีโทษ ไมดีตอสังคม ในขณะที่คุณไปตาม
กระแสนั้น ก็ขอใหคุณมีหลัก วาทําอยางไรจะหาสวนดีมาใสในงาน ที่จะมาชวยสังคมนี้
บาง อยางนอยไมลืมจิตสํานึกดานดีเสียทีเดียว ระดับทั่วไปนาจะไดแคนี้
ทีนี้ แคนั้นไมพอ เราตองมีคนไวหลายระดับ เราจะหวังใหอยูๆ สังคมจะดีขึ้นมา
เอง มันเปนไปไมได ก็ตองมีคนในระดับที่เ ขมแข็งกวานั้น คือคนที่ไมยอมไหลตาม
กระแสเลย แตพยายามนํากระแส หรือทวนกระแสขึ้นทางดีไปเลย คนที่เขมแข็งจริงๆ สู
เต็มที่ ดานรายไมเอาเลย ก็ตองมีไวบาง พวกดีนี้ ถาไมมีกําลังหนุน ก็แยเหมือนกัน
แตตองยอมรับวา กระแสเวลานี้ไหลลง ถามันไหลลงมากๆ อยางนี้ กําลังมันมาก
นากลัวจะแกยากเต็มที เราจะทวนอยางไรได ตองคิดใหดี
ผูรวมสนทนา: เมื่อวันอาทิตย (๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐) มีวงดนตรีเกาหลีชื่อ ดงบังชินกิ
มาปรากฏตัวที่สยามเซ็นเตอร กับสยามดิสคัฟเวอรี เปนสองอาคารที่เชื่อมกัน มีเด็ก
จํานวนเปนหมื่นคนวิ่งตามรถนักดนตรี แลวรองเหมือนเปรต บางคนถือดอกไม บางคน
ถือตุกตา ถืออะไรตออะไร แลวไมใชมีแตเด็กกรุงเทพฯ เทานั้น เด็กตางจังหวัดก็มีมาก
อยางผมเปดรานขายการตูน เทาที่ไดคุยกับเด็ก ก็รูวาเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาไม
แยกดีกับชั่ว เขาแยกแตมีเงินกับไมมีเงิน การมีแฟนก็เพื่อจะนอนดวยเทานั้น พวกนี้
ไมใชเด็กโตนะครับ เปนเด็ก ม. ๑ ม. ๒ อายุนอยๆ ทั้งนั้น บางครั้งผมรูสึกวา อันที่จริง
การอยูทามกลางสังคมที่ทรามลงไปเรื่อยๆ อยางนี้ โอกาสที่ทําใหเห็นธรรม ก็ชัดเจน
ยิ่งขึ้นตามไปดวย
พระ: เราตองมีพื้นของเราอยู ถึงจะดูแลวเห็นธรรม ถาเราไมมีพื้น เราเองก็จะโดน
กระชากลากไปดวย แตถาเรามีพื้นอยู เหตุการณพวกนี้จะกลายเปนอาหารของปญญา
อีกอยางหนึ่ง การที่เราจะทํางานแบบนี้ เราก็ตองมีความสุขกับการที่จะอยูกับความดี
นั้นดวย มีความสุขที่จะอยูกับธรรมะ มิฉะนั้น ก็ไมยั่งยืน
ตองมองเผื่อวา สังคมอาจแยลงไปกวานี้ก็ได ถาขนาดนี้ใจเรายังรับไมไหว เราจะ
ไปรับขนาดนั้นไหวหรือ จึงตองเตรียมใจไวดวย เพราะไมเฉพาะแวดวงการเมือง แตมัน
ทั่วไปหมดทั้งสังคม ถาวาตามที่ทานมองไว สังคมจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ
ผูรวมสนทนา: เราตองมีจุดยืน ถาเปนคนที่ขึ้นมาดวยคอรัปชั่นหรืออะไรแบบนั้น
สังคมจะตองไมเคารพนับถือ ตองหันหลังให ไมใสใจดวย
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พระ: สังคมทุกวันนี้ไมมีหลัก สังคมนี้ ถาไดหลักแค ๓ ขอตน ของมงคลสูตร คือ

ไม่คบพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา สังคมก็ไปรอดแลว แตคนไทยเวลานี้ แค ๓
ขอตนนี้ก็ยังไมได จะไปรอดไดอยางไร นอกจากจะไมได ยังไปทางตรงขาม สวนทางไป
เสียอีก แลวจะพนอัปมงคลไดอยางไร
สังคมนี่บางทีตองถูกกระทบหรือกระแทกอยางแรง เชน มีเหตุราย มีภัยอันตราย
รุนแรง ก็อาจจะตื่นขึ้นมาบาง แตในระยะยาว ถากระแสเสื่อมนี้มันแรงอยูนานไป เชื้อดี
จะพลอยหมดไปดวย

คนที่กลาและเกงจริง
คือคนที่ชนะไดโดยไมตองใชวิธีรุนแรง
ผูรวมสนทนา: ในสังคมบางประเทศ คนดูเหมือนจะอยูกับหลักการไดดี ไมคอยมี

เรื่องความรุนแรง แตทั่วๆ ไปนั้น เวลานี้ ปญหาความรุนแรงเปนเรื่องใหญของโลก เรา
จะอยูกันอยางไร ในโลกที่เปนอยางนี้
พระ: ในบางประเทศนั้น บางทีตองแยกแยะลึกลงไป เชน บางแหงกระทบกระทั่งกัน
ในเรื่องทั่วๆ ไป ไมเปนไร แตมีบางเรื่องกระทบไมไดเลย ตองลงไมลงมือกันถึงตายไปเลย
หลักการของพระพุทธศาสนา คือ อยาไปสุดโตง ดูนะ
สุดโต่งข้างหนึ่ง คือใชกําลัง หรือรุนแรงเขาใสกัน มีกําลังเทาไร ใชใหหมด ฆากัน
เลย เอาชนะใหจบสิ้นกันไป
อีกสุดโต่งหนึ่ง คือ ยอมเขาไป ไมทําอะไร อยางชาวพุทธบางทีก็คิดวา เวรระงับ
ดวยการไมจองเวร เลยปลอย เขาจะทําอะไรก็ยอม ไมจองเวร ดีไมดีเขาใจวาพุทธ
ศาสนาสอนอยางนั้น แตนี่คือสุดโตง
ที่จริงแลว ทานสอนมากเหลือเกิน แตเราไมเอามาใช คือ เราต้องพยายามให้เขา
ทําอะไรเราไม่ได้ด้วย และต้องพยายามชนะโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงด้วย ชาดกตางๆ
ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเลาไวแบบนี้
เอาเรื่องมโหสถเปนตัวอยาง เราไมไดทําอะไรเขา เราอยูของเราดีๆ ตอมา อีก
ประเทศหนึ่งเขาตองการความยิ่งใหญ ก็ยกทัพมาบุก ทีนี้ ทําอยางไรจะสูเขาได มโหสถ
วาเราตองรักษาบานเมืองของเราไมใหประชาชนเดือดรอน นี่เปนอันวาไมใชปลอยให
เขาทําราย แตเราจะทําอยางไร
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หลักการก็คือตองใหเขาทําอะไรเราไมได ใหเขายอมแพ แตเราก็จะไมทํารายเขา
ดวย นี่ยากที่สุด พุทธศาสนิกตองมีความสามารถขนาดนี้ หมายความวาตองพัฒนาตน
อยางยิ่ง เชนตองมีปญญาอยางเยี่ยมยอด เปนตน
มโหสถคิ ด วางแผน ใช วิ ธี ก ารถ ว งเวลาทั พ ศั ต รู ที่ ม ารุ ก รานไว ตั ว เองมี
ความสามารถมาก ถึงกับไปตลบหลังที่บานเมืองเขา ไปจัดการกับพวกราชวงศ ตั้งแต
มเหสีเปนตนไป ใหอยูในเงื้อมมือ พอพรอมถึงเวลา ก็เปดเผยวา เรื่องเปนอยางนี้แลว
จะยอมหรือไม ฝายตรงขามนั้นไมมีทางแกไข ก็ตองยอมจํานน
เมื่อเขายอมแลว มโหสถก็ไมไดไปทําอะไรเขา แตใหเขารูวาเรามีหลักการอยาง
นี้ๆ ฝายนั้นตกลงวา หนึ่ง ยอมเลิกรา ไมรบ สอง เปนมิตรกันตอไป เพราะทางฝายเราก็
ไมไดตองการจะไปครอบครองประเทศของเขา ไมไดตองการใหเขาแพอะไรดวย ก็
เปนอันวาสงบศึก หมายความวาชาวพุทธตองทําใหไดขนาดนี้ ตองมีความสามารถ
พิเศษอยางมาก
ชาดกอื่นก็ทํานองนี้ อยางเรื่องที่วา กษัตริยที่ตองการอํานาจรัฐหนึ่งยกทัพมาตี
กษัตริยฝายเจาถิ่นนี้ถือธรรมะ ก็ขอใหมีการเจรจากัน กษัตริยฝายนี้ก็บอกวา เอาอยาง
นี้ คุณตองการความยิ่งใหญจะครอบครองประเทศนี้ใชไหม ฉันขอตกลงเงื่อนไขเพียง
วา อยาใหประชาชนของฉันเดือดรอนก็แลวกัน เรื่องความเปนใหญ ฉันยกใหคุณเลย
เมื่อรักษาประชาชนได ฉันก็ตกลงมอบราชสมบัติใหเลย
ทีนี้ กษัตริยฝายตรงขาม ก็เปนธรรมดาของคนที่ตองการอํานาจ ก็ระแวงกลัววา
อีกฝายหนึ่งจะมีแผนซอนไว ก็เลยสั่งจับกษัตริยและแมทัพของฝายที่ยกสมบัติใหนั้น
หมด เตรียมฆาทิ้ง ดวยวิธีฆาหรือประหารชีวิตสมัยนั้นอยางหนึ่ง คือ ขุดหลุมฝงตัว ให
โผลแคหัว ทิ้งไวในปา พอกลางคืน พวกหมาใน หมาปา และสัตวรายตางๆ ก็จะมากัดกิน
พอจัดการขุดหลุมฝงเสร็จ ก็พากันฉลองชัยชนะ กินเหลาเมายากัน โดยมั่นใจวา
ฝายที่ยกเมืองใหนั้นตองตายแน แตกษัตริยฝายเจาถิ่นเดิมนี้ใชวาจะออนแอก็หาไม ที่
แทนั้นเปนผูมีความสามารถในการรบ แตที่ยกเมืองใหก็เพราะไมตองการใหประชาชน
เดือดรอนเทานั้นเอง เมื่อเหตุการณเปนแบบนี้ จะทําอยางไร
พอถึงตอนกลางคืน พวกสัตวรายก็มา กษัตริยองคนี้ก็ตั้งสติเตรียมพรอม พอหมา
เขามา ก็งับคอหมากอน หมามันเจ็บ มันก็ดิ้นตะกุยดิน ทําใหดินหลวมขึ้น ในที่สุด ตัว
กษัตริยเองก็หลุดออกมาได โดยอาศัยหมาที่จะมากินนั่นแหละ
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พอขึ้นมาได พระองคก็ไปชวยพวกที่ถูกฝงใหขึ้นมา พอคนหนึ่งขึ้นมาได ก็ไปชวย
คนอื่น ประเดี๋ยวเดียวก็ขึ้นมาไดหมด
กษัตริยและเสนาขาทหารฝายนี้ ตัวเองเปนเจาถิ่น ก็รูวาจะเขาไปในวังอยางไร ที่
ไหนจุดไหนสําคัญ ก็เขาไปไดถึงกลางวัง แลวปลุกฝายโนนที่นอนหลับใหลไปแลวใหตื่น
ขึ้นมา บอกวาบัดนี้เรายึดไดหมดแลว และบอกใหรูวา เราไมตองการทํารายอะไรทาน
หรอก เราตองการอยูอยางสงบสันติ ตกลงฝายที่ยกมาตีนั้น ก็ยอมแพ และยกทัพกลับ
โดยยินดีเปนมิตรกันตอไป
นี่คือแนวคิดพุทธ ซึ่งหายากที่จะมีใครคิดแบบนี้ สวนมากจะคิดแควาทําอยางไร
จึงจะชนะเขา แลวก็มุงที่จะฆา จะทํารายกัน ก็ตองยอมรับวา วิธีแบบพุทธนี่ทําไดยาก
มาก แตถาจะใหโลกมีสันติ ก็ตองพยายามทําตามหลักธรรมวิชัย นี้ใหได มิฉะนั้นก็อยู
ในวังวนแหงสงครามและความขัดแยงกันตอไป จนกวาอารยธรรมจะพินาศ
ผูรวมสนทนา: วิธีพุทธนี่ซุนหวูเอาไปใชนะครับ มีปรากฏในตําราพิชัยสงครามของ
ซุนหวู รบโดยที่ไมใชกําลัง เปนการรบที่ดีที่สุด เปนการรบชั้นเลิศ ซุนหวูอาจศึกษา
แนวคิดพุทธศาสนา เพราะซุนหวูเกิดทีหลังพระพุทธเจา
พระ: อาจจะแคคลาย ไมถึงกับเหมือน จุดหมายอาจไมตรงกันทีเดียว
สรุป วิธีปฏิบัติต่อความรุนแรง ๓ แบบ
แบบที่ ๑ เขาจะทําอะไร ถึงตัวจะยอยยับ ก็แลวไปแลว ไมทําอะไรเขา ปลอยไปเลย
แบบที่ ๒ ตอบโตเต็มที่ แรงมาก็แรงไป เอาความรุนแรงเขาใสกัน มีกําลังเทาไร
ใชใหหมด ทําลายลาง ฆากันเลย เอาชนะใหจบสิ้นกันไป
แบบที่ ๓ มีความสามารถเหนือเขา ถึงขั้นที่พวกใชความรุนแรงทําอะไรเราไมได
และใชอหิงสาวิธีสยบความรุนแรง ทําใหเขาตองยอมรับสันติโดยดี
แบบที่ ๑ เปนทางของความประมาท หรือทางของพวกที่เขาใจผิดในหลักการ
แหงสันติ
แบบที่ ๒ คือที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไป จนโลกนี้อยูในภาวะเสี่ยงภัยแหงความพินาศ
ในบัดนี้
แบบที่ ๓ คือทางของมนุษยที่พัฒนาอยางสูง ซึ่งทําไดยาก แตเปนทางเดียวที่จะ
ใหโลกลุถึงสันติภาพได
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ถามเพิ่ม∗: ตอนเลือกตั้ง รับเงินเขาไปแลว ไมเลือก ไมกาบัตรกาเบอรใหเขา ผิด

หลักกตัญู กลายเปนคนไมกตัญูรูคุณคน ใชไหมครับ?
พระ: ผิดอยางไร ไมกตัญูอยางไร เอาหลักอะไรมาพูด ที่พูดนั้นไมเห็นเปนหลักอะไร
เลย เรื่องนี้ อาตมาไมตองตัดสินหรอก เอาหลักจริงๆ มาพูดกัน เมื่อรูหลักแลว ก็ตัดสิน
ไดเอง
ความกตั ญ ู คื อ อย า งไร เราเห็ น ใครมี ทุ ก ข มี ป ญ หา หรื อ ต อ งการความ
ชวยเหลือ เราก็ไปชวยเขา ไปใหเงิน หรือจะชวยอะไรก็ตาม เพื่อใหเขาพนทุกข พน
ปญหา หรือจะไดสุขสบาย จบแคนั้น
ที่ไปชวยเขานั้น จุดหมาย คือใหเขาสุขสบายหายทุกข เจตนา คือใหเขาหมดทุกข
จะไดสุขสบาย อยางนี้เรียกวาทําคุณ มีอุปการะ เขารู ก็กตัญู
แตถาเอาเงินไปให ไปชวย แลวบอก หรือทําอยางไรก็ได ใหรูกันวา คุณไดเงินนี้
แลว ก็ไปทําอันนั้นๆ นะ ดูเจตนาซิ อยางนี้เรียกวาอะไร?
ผูรวมสนทนา: ออ… ก็เรียกวาจาง ถาตกลงเอาดวย ก็เปนรับจาง
พระ: นั่นแหละ นั่นคือ “จ้าง” ถาตกลงทําตามนั้น ก็เรียกวา “รับจ้าง”
เอาละ ทีนี้ ถา “จ้าง” เรื่องก็ตามมาอีกวา เรื่องที่จะไปทํานั้นคืออะไร เปนความดี
งามถูกตอง หรือเปนความผิด ความราย ทําการเสียหาย
การไปเลือกตั้ง ก็คือ การไปคัดเลือกคนดีมีปญญามีเจตนาสุจริต ที่พระเรียกวา
บั ณ ฑิ ต (ชนิ ด แท ) เพื่ อ เป น ตั ว แทนของเรา ที่ จ ะไปทํ า งานบ า นเมื อ ง เช น ไปออก
กฎหมาย จนถึงไปปกครองบานเมืองบริหารประเทศชาติใหดีใหเจริญมั่นคงรมเย็นเปน
สุข เปนเรื่องสําคัญอยางที่สุด
เสริม: การไปเลือกตั้ง ก็เปนการไปทําความดี แลวก็เปนเรื่องใหญมากดวย
พระ: จะเปนการทําความดี ก็ตองทําตามหลักที่วานั้น คือตองรูวา เรื่องนี้สําคัญมาก
นะ เปนเรื่องเปนเรื่องตายของประเทศชาติบานเมืองเลยทีเดียวละ เราจะตองตั้งใจ
คัดเลือกเอาคนที่ดี คนมีปญญาสามารถ ที่ใจสุจริตจริงๆ ใหไปเปนตัวแทนของเรา ถา
เราตั้งใจทําใหตรงตามนี้ ใหไดตามนี้ ก็เรียกวา เรามีใจสุจริต เปนธรรม เราก็ทําความดี
∗

เพิ่มเติม: หลังจากหนังสือเลมนี้เผยแพรออกไปแลว วันหนึ่ง โดยบังเอิญ มีทานผูหนึ่งที่มาวัด ไดพบ
และตั้งคําถามขอหนึ่ง ซึ่งเห็นวาควรนํามาเติมไวดวย (สวนเติม ๒ หนา ณ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)
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ผูรวมสนทนา: นี่ไมใชเรื่องงาย แคดูคนที่จะคบ จะหาคนมาอยูดวย หรือเอาคนมา

ทํางานบาน งานราน ยังคิดเยอะ นี่จะเอาคนมาจัดการบานเมือง คนไทยไมคอยคิดกัน
เห็นคนไปเลือกตั้งมาบอย หลายคนก็ไปอยางนั้นๆ ไมเห็นจะพิจารณาอะไร ที่ทําตรง
ขามมีเยอะ
พระ: ถาทําตรงขามกับที่วามานั้น แควาไมตั้งใจจริงที่จะคัดเลือกเอาคนดีใหได แคนี้ก็
เสียหายแลว เรียกวาทํากรรมดวยความประมาท
ยิ่งถารูอยูวา คนนี้ไมดี มีคุณภาพไมเขามาตรฐาน แลวเราไปเลือกเขา นอกจาก
ผิดหลักการของประชาธิปไตยในการเลือกตั้งแลว เราก็กลายเปนคนที่ไมรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติบานเมือง เพราะเมื่อเลือกคนอยางนั้นเขาไปแลว เขาอาจจะไปทําความ
เลวรายเสียหาย ก็คือเราชวยกันสงคนที่หนาดวยโลภะ โทสะ โมหะ ไปทํารายบานเมือง
ถ า จะว า ให ชั ด คนที่ ทํ า กั บ การเลื อ กตั้ ง อย า งนี้ ก็ คื อ เป น คนที่ หั ก หลั ง
ประชาธิปไตย และ ทําร้ายประเทศชาติ ใชไหม
ก็เลยจะกลายเปนวา ที่เราไปเลือกตั้งนี้ เราไปทําการร้าย หรือไปรวมมือสงเสริม
การทําความชั่วรายดวย ใชไหม คิดใหดี ที่วานี้จริงไหม
เสริม: แลวถาเปนอยางที่พูดเมื่อกี้นั้น คือ เขาจ้าง และ เรารับจ้าง
พระ: เขาจางเราใหไปทําไมดี เราก็รับจางเขาไปทําการไมดี ก็กลายเปนวา สองฝาย
รวมมือกันทําการราย ถาพูดทางธรรมก็คือ สมคบกันทําบาป ละเมิดธรรม เรื่องเปน
อยางนี้ ถูกไหม ขอใหคิดพิจารณาดวยตนเอง
การเลือกตั้งนี้ สําคัญนัก เราเปนคนหนึ่งที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศชาติ คิดใหดี
ในวันเลือกตั้งนี้ เราจะยังเป็นคนดี หรืออาจจะกลายเป็นคนร้ายไปก็ได้ จะเป็นคนที่
สร้างชาติ หรือเป็นคนทําลายชาติ ก็เป็นไปได้

∗

มองใหลกึ นึกใหไกล
(บทเรียน หรือ บทเลียน ในการพัฒนาประชาธิปไตย)

ข้อคิดจากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ๒๕๓๕
-๏-

คําถาม
๑. การเสียสัจจะเพื่อสวนรวม มีความผิดไหม?
๒. การพูดเท็จเพื่อประโยชนสวนรวม ควรหรือไม?
๓. จะใหอภัยอยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกบุคคลและสวนรวมได?
๔. อดอาหารประทวง เปนการรักษาชีวติ เพื่อรักษาธรรมหรือไม?
๕. การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม มีมุมมองและแงทจี่ ะตองพิจารณาอยางไร?
๖. ใชความรุนแรงเพราะความจําเปน จะไดหรือไม?
๗. ขาวสารมากมาย จะเชือ่ ฝายไหนดี?
๘. จะแกไขใจลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว ไดอยางไร?
๙. ผูปกครองควรจะไดขอ คิดอะไรบาง จากเหตุการณ?
๑๐. ขอคิดหรือภาพสะทอนจากเหตุการณ แสดงภาพอะไรของสังคมที่ควรแกไข?
∗

บทใหสัมภาษณแก คุณอรศรี งามวิทยาพงศ และคณะ ณ สํานักสงฆญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จ.
นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งหนึ่ง และสัมภาษณเพิ่มเติมอีกครั้ง ณ สถานพํานัก
สงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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ถาม คําถามที่อยากจะกราบเรียนถามในช่วงแรก คงจะเป็นประเด็นที่เกีย่ วเนื่องกับข้อ
ถกเถียงบางเรือ่ ง ที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างและหลังเหตุการณ์ โดยที่หลายเรื่องเกีย่ วพันไปถึง
หลักธรรมและการตีความธรรมะในพุทธศาสนา จึงคิดว่าน่าจะได้นํามาทบทวนให้เกิดความ
ชัดเจน
ข้อถกเถียงหนึ่ง คือ เรื่องของสัจจะ และการพูดเท็จ เช่น การที่บคุ คลไม่วา่ ฝ่ายใดก็
ตาม ไม่ได้ถือสัจจะดังที่ตนเคยประกาศไว้ โดยบอกว่ายอมเสียสัจจะเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม ถ้าเขาไม่มเี จตนาจะพูดเท็จ แต่เขาคิดด้วยความเชือ่ เช่นนั้นจริง การเสียสัจจะเพื่อ
ส่วนรวมจะมีความผิดไหม และอีกกรณีหนึ่ง คือ ถ้าเขาตั้งใจจะพูดเท็จ แต่ก็มใิ ช่เพื่อ
ประโยชน์ของตน หากเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ทั้ง ๒ กรณีนี้ เราจะวินิจฉัยโดยยึดหลักอะไร?

อันแรกที่ตองพิจารณาก็คือ ตอนที่เขาพูดนั้นมีเจตนาหรือเปลา หมายความวา
ถาเขาไมไดตั้งใจเลยวา เขาจะหลอกใคร คือเขาตั้งใจไวอยางนัน้ จริงๆ ในตอนนั้น คือ
คิดไววา ไมเอาละ ตําแหนงฐานันดรหรืออะไรอยางอื่น โดยที่ตัวเขาเองก็ไมไดหลอก
ตัวเองเลย คือพูดไปตามที่ตั้งใจ ถาเปนอยางนี้กถ็ ือวาไมมีการพูดเท็จ เพราะเจตนาที่
จะพูดเท็จไมมี
แตตอมา เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป มีผูมาแนะนําชี้แจงวา เขาจะตองรับ
ตําแหนงนะ ไมรับจะเกิดความเสียหายอยางนั้นอยางนี้ จนตัวเขาเองก็เห็นคลอยตาม
วา มันจะเปนอยางนั้นๆ จริงๆ โดยไมไดมีความรูสึกที่จะหลอกใคร แตเปนความบริสุทธิ์
ใจ ถาเปนอยางนี้ ตอนแรกเจตนาจะพูดเท็จมันไมมีอยูแลว เขาจึง ไม่เสียศีล
แตที่มาพูดเปลี่ยนใจในตอนหลังนี้ ก็จะไปเสียในแงของการรักษาสัจจะ แตวา
เบาลง เพราะไมไดเสียศีล คือไมผิดในเรื่องศีล ถาใชภาษาโบราณ ก็เรียกวา ผิดธรรม
ในเรื่องนี้ ถาดูวินัยของพระ จะเห็นชัด การพูดเท็จที่เปนความผิด ทานเรียกวา
“สัมปชานมุสาวาท” (การพูดเท็จทัง้ ที่รู) คือจงใจพูดใหคลาดจากความเปนจริง จึงเปน
ความผิด แตในกรณีที่ตอนพูดก็วาไปตรงๆ ตามที่คิดที่ตั้งใจ เชน พระกลาวความตั้งใจ
วาคราวนี้จะจําพรรษาตลอดไตรมาสที่นี่ แตตอมากลางพรรษา ที่นั่นเกิดน้ําทวมใหญ
วัดจมน้ํา อยูไมได พระตองหนีไปพักที่อื่น ในกรณีอยางนี้ พระขาดพรรษา แตไมมี
ความผิด (ถึงพรรษาจะขาด ก็ไมตองอาบัติ หรือพูดในทางกลับกันวา ถึงจะไมตอง
อาบัติ แตก็ขาดพรรษา)

ตอบ
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การเมือง แคที่พระควรจะพูด

อยางไรก็ตาม ถาภิกษุตกลงรับคําใครวาจะอยู แมวาตอนนั้นจะไมไดคิดพูดเท็จ
แตตอมามีเหตุผลที่ทําใหเปลี่ยนใจไมอยู โดยมิใชเหตุจําเปนอยางน้ําทวมนั้น ภิกษุนถี้ ึง
จะไมมีความผิดตองอาบัติในขั้นสัมปชานมุสาวาท แตก็ยังมีความผิดที่เบาลงไป ที่ทาน
เรียกวา “ปฏิสสวทุกกฏ” (ความผิดขั้นเบา ฐานไมทําตามที่รับคํา)
รวมความวา ขอเสียหายก็มีอยู ไมใชจะไมมีเลย เพียงแตวานอยลง คือถาเขามี
ความปรารถนาดี มีความเขาใจอยางนั้นจริงๆ วา การที่เขาเปลี่ยนใจนั้นจะเปนประโยชน
แกสวนรวมได ก็เปนเจตนาที่เปนบุญ แตในสวนที่เสียไปก็คือเสียสัจจะ จึงมีสวนเสียอยู
ดวย ไมไดหมดไปทีเดียว นี่คือเตือนใหพยายามทําการทุกอยางโดยรอบคอบ
การกระทําอยางนี้ เมื่อเปนไปโดยบริสุทธิ์ใจ บางทีก็จัดวาเปนการเสียสละอยาง
หนึ่ง คือเปนการที่ตองยอมแมแตสละตัวเองวา เอาละ เพื่อประโยชนสว นใหญ เราตอง
เสียประโยชนสวนนอยนะ แตก็ไมพนขอเสียที่จะกลายเปนแบบอยาง
อยางนอยก็เปนขออาง ใหคนอื่นเอาไปอางไดวา เออ! ไมตองรักษาสัจจะหรอก
นะ ตอไปก็จะทํากันจนกลายเปนมักงายไป เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็เอาอยางบาง บอกวา
ตอนที่พูดนั้นฉันไมไดตั้งใจจะพูดเท็จนี่ ก็จะพูดกันไปงายๆ
การพูดงายๆ แมจะไมไดพูดเท็จ ก็ไมดี เพราะขาดการไตรตรอง แสดงถึงการขาด
สติ ไมใชปญญา และขาดความรับผิดชอบ
ในบางกรณี เมื่อพูดไปแลว จะทําใหไดเพื่อรักษาสัจจะ กลายเปนเรื่องเสียหายไป
ก็มี เชน โกรธขึ้นมาพูดวาจะฆาลูกของตนเสีย หรือมีความเห็นผิดจึงพูดวาจะทําอะไรที่
ไมถูกตองสักอยางหนึ่ง ตอมาหายโกรธแลว รูดีรูชั่วแลว ไมยอมแกไข ยังยืนยันจะทําให
ไดเพื่อรักษาสัจจะ ก็จะกลายเปนดื้อรั้นในความชั่วรายไป สัจจะจึงต้องชอบธรรมด้วย
เพราะฉะนั้น อยางนอยเราตองไมมักงาย ไมพูดอะไรงายๆ และมีสํานึกในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงตน
ในกรณีนี้ อาจจะไมเสียมาก เพราะวาเขาก็ไมไดมักงายอะไร แตมันก็เปน
แบบอยางแกผูอื่นตอไปได กลายเปนขออางไปได และตนเองก็อาจจะเคยตัว มีขอเสีย
ในแงนี้
เพราะฉะนั้น รวมความแลวก็คือ ตองดูวามีสวนดีแคไหน สวนเสียแคไหน เรา
ไมไดยกใหเขาอยางใดอยางหนึ่งโดยสิ้นเชิง และจะตองมองปญหาในแงของการที่จะ
พัฒนาคนอยูเสมอ

มองใหลึก นึกใหไกล
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ถาม แล้วในกรณีที่ตั้งใจพูดเท็จ แต่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หากเพื่อรักษา

ประโยชน์ของผู้อื่น โดยเฉพาะส่วนรวม?

ตอบ ก็นั่นแหละ มันก็ไมพนผิดโดยสิ้นเชิง คือก็มีผิดอยูสวนหนึ่ง เพราะพูดไมตรงความ

จริง พุทธศาสนาถือหลักตรงความจริง คือตรงตามธรรมชาติ ไมใชตรงตามตัวอักษร
ธรรมชาติมันเปนของมันอยางนั้น เมื่อผิดความจริง มันก็ผิดความจริง ก็วา ไป
ตรงๆ ไมตองมาอางโนนอางนี่กันละ สวนที่ผิด ก็วา ผิด ใหรูวาผิด แลวก็ดูวา มีเหตุมีผล
อยางไรที่ทําอยางนี้ เชน ฉันไมไดเจตนารายนี่ ก็วา เปนสวนๆ ไป หรือพิจารณาเปนแงๆ
ไปเลย เพราะตามหลักของศีลนั้น จุดสําคัญของการพูดเท็จก็เพื่อหักรานตัดรอน
ผลประโยชนของผูอื่น มีเจตนาจะเบียดเบียนผูอื่น
ตองจับสาระนี้ใหไดวา หลักสําคัญของศีล ๕ คือ มีเจตนาที่จะเบียดเบียนผูอื่น
หรือเปลา ตั้งแตศีลขอหนึ่งไปถึงขอสุดทาย เอาหลักนี้เปนตัวตัดสินที่สําคัญ
การพูดเท็จที่ผิดศีลแนนอน ก็คือเจตนาพูดเท็จเพือ่ ใหเขาเสียประโยชน เพือ่ กีด
กั้นเขาไมใหไดรับประโยชนนั้น เชน ถาเขาเดินไปตรงนี้ แลวเขาจะไดประโยชนตามที่
เขาประสงค พอเขามาถามทางเราวาจะไปตรงนั้น ตองเดินทางนี้ใชหรือเปลา? เราคิด
วาจะไมใหนายคนนี้ไดประโยชน เราก็เลยแกลงเสียเลย โดยบอกไปวาไมใช ใหไปทาง
โนนแทน อยางนี้มีเจตนาทําลายประโยชนเขา ก็ชดั เลยวาเปนการผิดศีล
ทีนี้ ในกรณีหมอพูดเท็จ ไมบอกคนไขท่มี ีอาการหนักอยางตรงๆ โดยที่หมอมี
เจตนาดี คือตองการใหประโยชนแกคนไข ซึ่งจิตใจยังไมเขมแข็งพอทีจ่ ะยอมรับสภาพ
ปวยไขของตน หมอก็เลยยอมพูดเท็จ ในกรณีนี้ เจตนาที่จะคิดทําลายประโยชนของ
คนไขไมมี ความผิดก็เบาไปเยอะแยะ
แตก็เหลือความผิดอยูสวนหนึ่ง คือบอกไมตรงตามสัจธรรม แลวก็มีขอเสียสวน
หนึ่งดวย เพราะวายังมีความดีงามสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะเกิดมีขึ้นเมื่อเราสามารถพูด
ความจริงไดแมกับตัวคนไข ซึง่ ถาคนไขยอมรับความจริงแลว เขาจะไดประโยชนจาก
ความจริงยิง่ กวาการที่เราไปพูดเท็จใหเขาหลงคิดวาตัวจะหาย ถูกไหม? เพราะฉะนั้น
เราตองไมตัดสวนนี้ไปดวย วามันก็มีสวนที่เสียอยูเหมือนกัน คือมันไมสมบูรณ
เพราะฉะนั้น อยามองในแงเห็นแกคนอยางเดียว จะตองคํานึงถึงการรักษาธรรม
ดวย เพราะในที่สุดแลว คนก็ไดประโยชนที่สูงสุดจากธรรมนี่แหละ ธรรมเปนความจริง
ของธรรมชาติ เปนมาตรฐานที่สม่ําเสมอตลอดกาล แมแตเราทําใหเสียสัจธรรมไปเพียง
หนอย ก็ยงั ถือวามีความผิดมีขอเสีย ไมพนโดยสิ้นเชิง

๒๘

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ถาม หลังเหตุการณ์ มีการพูดกันมากด้วยทัศนะที่แตกต่างกัน ในเรื่องของการให้อภัย
แก่ผู้ทําผิด จึงอยากกราบเรียนถามว่า ในเรื่องการให้อภัยนั้น ควรมีหลักการ เงื่อนไข หรือ
ขอบเขตแค่ไหนอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม?

ตอบ เราใหอภัยได แตเราใหความชอบธรรมไมได เราใหอภัย ก็คือไมมีภัยจากเราแก

เขา แตความชอบธรรม หรือความผิดธรรม เปนเรื่องของธรรม ไมขึ้นตอเรา เราเปลี่ยน
มันไมได
ทีนี้ การใหอภัยนั้น มันก็มีการใหอภัยในจิตใจ กับการกระทําภายนอก ซึง่ เปน
เรื่องการแสดงออก การใหอภัยในจิตใจเปนเรื่องที่เราควรจะตองให การใหอภัยตอง
ออกมาจากในจิตใจ หมายความวา เราจะไมถือเอามาเปนเรื่องที่จะทําการใดๆ ดวย
ความเคียดแคนชิงชัง แตการกระทําเพื่อรักษาธรรม เพื่อรักษาประโยชนของสังคมนั้น
เรายังตองทํา ตรงนี้ตองแยกใหออก
ในกรณีอยางนี้ เราก็จะลงโทษคนโดยที่วา เราไมไดทําดวยความชิงชัง แตทําเพื่อ
รักษาธรรมของสังคม ซึง่ บางทีเราก็ตองทําเพื่อรักษาประโยชนสุขของสังคม แตการที่
เราทําโดยไมมีการเคียดแคนชิงชังนั้น จะทําใหการตัดสินตางๆ เปนธรรมมากขึ้น มันจะ
บริสุทธิ์ และเปนไปโดยปญญา เพราะถาเราตัดสินดวยความเคียดแคนชิงชัง มันก็จะ
เบี่ยงเบนไปได อคติจะเกิดขึ้นใชไหม
ดังนั้น ทางจิตใจเราจึงควรใหอภัยไวกอน อุเบกขาก็จะเขามา ตอนนี้ละคือ
อุเบกขาดวยปญญา เพราะจิตเรียบสงบ ไมมีความเคียดแคนชิงชัง และไมเอนเอียง ก็
ตัดสินเรื่องตางๆ ไปดวยความรับผิดชอบ เพื่อรักษาธรรม
สวนการแสดงออกภายนอกนั้น เราอาจจะแบงเปนขั้นตอน เพราะการที่จะให
อภัยหรือจะลงโทษใครแคไหน ก็ตองมีลําดับ เชนเรื่องนี้ เราจะตองหาหลักวาอะไรเปน
จุดสําคัญทีจ่ ะเปนตัวตัดสิน เชน
หนึ่ง เพื่อใหธรรมของสังคมดํารงอยู เพื่อความเปนแบบอยางของสังคม
สอง เพื่อประโยชนสุขในระยะยาว ในกรณีนี้ เราควรปฏิบัติอยางไรจึงจะได
ประโยชนแกสังคมมากที่สุด
นี่เปนขอพิจารณาในการตัดสิน แลวก็มาดูในสวนของตัวบุคคล โดยควร
คํานึงถึงคุณธรรมของเขาดวย เชน ดูวา เขามีความสํานึกไหม

มองใหลึก นึกใหไกล

๒๙

ความสํานึกนั้นตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ หรือบางทีก็ตองมีการใหปญญา
แกเขาดวย เพราะบางทีเขาทําผิดโดยมีความบริสุทธิ์ใจ เขาใจวาที่เขาทํานั้นถูกตองดี
แลว ซึ่งเขาเขาใจผิดพลาด เพราะเขาไมมีปญญาที่จะมองอะไรไดอยางรอบดาน อยาง
นี้ก็ตองถกเถียงกัน ก็มาใชปญญาพูดกัน ใหเขาเห็นวาสิ่งที่เขาทํามันเปนผลเสียอยางไร
เสียประโยชนของสวนรวมอยางไร
ถาเขาไดเขาใจขอมูลอะไรตางๆ อยางนี้แลว เขายังไมสํานึก อยางนี้ก็คอยวากัน
อีกที แตเราตองมีการทําเปนขั้นตอนกอน ไมใชวาอยูๆ จะไปทําใหเขาสํานึกทันทีทันใด
แลวการสํานึกนั้นก็มักเปนไปตามความหมายของเรา
บางทีก็เปนอยางนั้นนะ คือเปนการสํานึกในความหมายของเรา เพราะฉันเห็น
วาอยางนี้ถูก เขาตองสํานึกตามที่ฉันตองการ สวนคนผิดเขาก็คิดเหมือนกันวา ฉันก็วา
ของฉันอยางนี้ถูก แลวจะใหฉันสํานึกอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเราจึงตองสรางปญญาขึ้น
กอน สํานึกที่ชอบธรรมมันก็เกิดจากปญญาที่มองเห็น และเขาใจความเปนไป

ถาม แล้วอย่างการให้อภัยภายในจิตใจนี่ หมายถึงว่าเราให้ไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ

สํานึกหรือไม่สํานึก?
ตอบ ใช เพราะวามันเปนเรื่องของความเคียดแคนชิงชัง เปนเรื่องของกิเลส เราควรให
อภัยไดเลย ไมใหมีความเคียดแคนชิงชัง ถาเราจะรักษาธรรม จะทําใหถูกตอง ก็ตองไม
ทําดวยความเคียดแคน เพราะนั่นก็จะกลายเปนอคติ แตการปฏิบัติภายนอกนั้นตองวา
ไปตามธรรม ใหธรรมเปนตัวตัดสิน

ถาม แล้วกรณีที่ผู้ปกครองหรือประชาชนที่คิดว่า การที่เขาลงมือปราบปรามอย่างรุนแรง

เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ อันนี้เราจะมีหลักการวินิจฉัยหรือมอง
แง่มุมไหนได้บ้าง?
ตอบ มันก็มีหลักอยู ขั้นแรก ตองเอากันที่เรื่องของ เจตนา กอน สวนความรูและ
สติปญญาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตอนแรก ตองดูวาตอนที่จะทํานั้น เขามีเจตนาอยางไร
เขาทําดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไหม ที่คิดวาทําอยางนี้ก็เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม
ถาเขาเขาใจวาเปนอยางนั้นจริงๆ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ เราก็ตัดสินไดขั้นหนึ่งวาเขาเจตนาดี
แตยังไมหมดนะ เพราะ สติปัญญา ก็เปนตัววินิจฉัยดวย เขาอาจจะตัดสินใจดวย
สติปญญาทีบ่ กพรอง
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ทีนี้ เวลาที่เราพิจารณาปญหานี้ เราไมไดพิจารณาเฉพาะตัวเขา แตเราพิจารณา
เพื่อประโยชนแกสังคมตอไป เพื่อใหคนรุนหนาไดมีแบบอยางดวย จะไดเปนแนวทาง
ในการที่จะมาพัฒนาคนกันตอไป
ในการที่เขาตัดสินใจนั้น คงไมใชเปนการทําดวยจิตที่มีองคประกอบอยางเดียว
ไมใชเจตนาอยางเดียวลวน คือในสถานการณในเวลาอยางนั้น มันมีความรูสึกในเรื่อง
การตอสูกันแทรกซอนอยูดวย โดยเฉพาะความรูสึกในดานทิฏฐิ และมานะ
แลวในสถานการณอยางนี้ ฝายไหนยืนยันกับตัวเองไดไหม วาตนตัดสินใจและ
ทําการทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เพื่อธรรม และตามธรรมลวนๆ ไมถูกทิฏฐิ
หรือมานะเปนตน เขามามีอิทธิพล บางทีมันก็เปนแบบนี้กันทัง้ สองฝาย คือไมใชฝายใด
ฝายหนึ่งจะบริสุทธิ์จริง เพราะฉะนั้น ทานถึงไมตัดสินใครงายๆ เพราะฝายที่จะใหอีก
ฝายหนึ่งสํานึกนั้น ความจริงตนเองก็มองขามสวนที่ตัวบกพรองไป หรือพยายามไมมอง
เพราะฉะนั้น ถาจะเอากันใหสุจริตชอบธรรมดีจริงๆ ก็ตองเปดใจอยางเต็มที่
โดยมุงที่ความบริสุทธิ์ดีงามของสังคม
ที่วามานี้ มองเนนในแงของคน ทีนี้ ถามองในแงของธรรม ในความหมายที่
สมบูรณตามธรรม และเพื่อใหคนเขาถึงธรรมไดโดยสมบูรณ จะตองยอมรับกอนตั้งแต
ตนวา การใช้วิธีรุนแรง เป็นการกระทําที่บกพร่อง ทั้งในแง่ทยี่ งั มีการทําร้าย และเป็น
การขาดความสามารถที่จะทําให้บรรลุจุดหมายที่ดีด้วยวิธีการที่ดีกว่านั้น
ปญหานี้จึงโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาคนดวย วาทําอยางไรถึงจะใหคนมีพฤติกรรม
แสดงออกในระดับสูง มีพฤติก รรมที่เ ปนธรรมจริงๆ เอาตรงนี้เ ปนตัวเกณฑไวกอ น
เจตนาของจิตใจภายในก็คอยวากันอีกที
เมื่อเอารูปธรรมหรือพฤติกรรมไปตัดสิน ในกรณีนี้ก็ตองถือวาเปนความผิด คือมี
ความผิดในระดับศีลแลว เพราะมีการฆาฟนกันเกิดขึ้น
ทีนี้ ขั้นตอไปก็พิจารณาลึกลงไปในระดับจิตใจ วาการที่มีพฤติกรรมออกมาอยาง
นี้ เขามีเจตนาอยางไร มีความคิด ความเขาใจ มีปญญาอยางไร ก็วา กันไปเปนขั้นๆ
เปนลําดับ
นี่คือ เราจะพิจารณาพฤติกรรม แลวก็จติ ใจ สภาพจิต คุณธรรม และแรงจูงใจที่อยู
เบื้องหลัง แลวก็ปญ
 ญาความรู ความเขาใจ ถาเมื่อไร ๓ สวนนี้สมบูรณแลว เราก็สบาย
ใจ ดังนั้น จึงใหพิจารณา ๓ สวนนี้เพราะสําคัญมาก คือ
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หนึ่ง พิจารณาพฤติกรรมที่ปรากฏ อันนี้ตัดสินงายที่สุด พฤติกรรมของบุคคล

นั้นมีขอเสียหาย มีการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางศีลธรรมเกิดขึน้ หรือไม
สอง ในแงสภาพจิต แรงจูงใจอะไรที่ทําใหเขากระทํา มันเปนไปดวยคุณธรรม
อะไรหรือเปลา มีอะไรแอบแฝงไหม
สาม ปญญาที่รูเขาใจ ที่ทาํ ใหสามารถทําการเพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม ดวย
วิธีการที่ดีงามถูกตองชอบธรรมมากทีส่ ุด
ถาพิจารณากันใหรอบดานอยางนี้ ก็จะเปนทางที่จะทําใหพฒ
ั นาคนตอไปได
แลวทุกคนจะตองสํานึกวาเราตองพัฒนาตัวเอง ไมใชอยูกันแคระดับเทานี้
ทั้ง ๒ ฝายจะตองพัฒนาตอไป ไมวา ฝายผูป กครอง หรือฝายประชาชน หรือ
ฝายไหนกับฝายไหนก็ตาม ตางก็จะตองพัฒนาตนเอง
ถาเราพิจารณาในแงนแี้ ลว มันก็เปนเรื่องของมนุษยที่เรายอมรับความบกพรอง
และเราตองปฏิบัติไปตามธรรม เพื่อรักษาธรรมและประโยชนสุขของสังคมไว แลวก็ใน
แงพันธะตอบุคคล ทุกคนจะตองพัฒนาตนเองตอไป
ถาไมคิดอยางนี้ ก็จะดึงดันเอาชนะกัน แลวก็ไมมองดูตัวเองวาจะตองพัฒนา
ตัวเอง เรื่องก็หยุดอยูแคนั้น แลวก็ไปเรียกรองจากฝายตรงขาม
ตอนนี้ปญหาอยูที่การเรียกรองกัน ตางฝายก็เรียกรองจากอีกฝายหนึ่ง ทิฏฐิมานะ
ก็เกิดขึ้นมา แลวก็มาหาทางปกปองตัวเอง ปญหานี้ก็จะกลายเปนวงจรหมุนซ้ํารอยกัน
ตอไป เพราะฉะนั้น ถาแกปญหาถูกจุด ทุกคนจะตองเห็นแงที่วาตัวเองจะตองพัฒนา
ตนเองดวยกัน ทุกคนทุกฝาย

ถาม ทีนี้ ลักษณะของสภาวะจิตนี่มันไม่มใี ครรู้ได้ นอกจากตัวคนนั้นเอง แสดงว่าลักษณะ

ของการวิเคราะห์จะต้องเป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัว คือคนนั้นจะต้องเป็นคนปรับปรุงตัวเอง
แล้วเราจะวัดหรือรู้ได้อย่างไร?
ตอบ เพราะฉะนั้นจึงบอกวา ที่มองเห็นไดงายคือพฤติกรรม เราจึงวัดดวยพฤติกรรม
กอน เกณฑการตัดสินเบื้องตนจึงใชระดับศีล คือเปนเรื่องของพฤติกรรม เนื่องจากเรา
มองไมเห็นจิตใจจริงๆ ของเขา เราจึงตองเอาพฤติกรรมเขาวัด อยางเหตุการณที่เกิดนั้น
ในแงพฤติกรรมหรือในระดับศีล ก็ผิดแลว ไมควรจะใหเกิดเหตุอยางนี้ เปนเรื่องที่ถือวา
เขาตองรับผิดชอบสวนหนึ่ง
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แตทีนี้ ในแงของการพัฒนามนุษย ดานนามธรรมเปนตัวแทตัวจริงของคน ถึงจะ
ดูยาก ก็ตองพยายาม แมแตในทางกฎหมายหรือในกระบวนการยุติธรรม ก็ยงั ตอง
หาทางพิสจู น เจตนา เราจําเปนตองมองใหถงึ จิตใจและปญญา และตัวเขาเองก็ตอง
พิจารณาวา ที่ทําไปนั้นดวยแรงจูงใจอะไรแน
สําหรับผูอื่นนั้น อาจมองดูไดยาก แตก็ไมใชจะตัดโอกาสโดยสิ้นเชิง เพราะการ
พิสูจนแรงจูงใจนั้นเปนไปไดเหมือนกัน แตมันอาจจะยากหนอย จะตองไปพิจารณา
สภาพแวดลอม ไปดูบุคคลที่เกี่ยวของ ไปดูลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม แลว
อันนี้แหละจะโยงไปหาสภาพจิตและแรงจูงใจ จนสรุปวินิจฉัยไดไมมากก็นอย ไมใชไมได
เลย ตัวสอแสดงมันมีอยู เปนหลักฐานใหเห็นวาอยางนอยเขานาจะมีแรงจูงใจอยางนี้ๆ
สวนดานปญญา ก็พอจะมองเห็นไดจากวิธีปฏิบัติ และพฤติกรรมนั่นแหละ แต
หมายถึง วิธี ก ารที่จะใหบ รรลุจุ ดหมายที่ ดีงามด วยการกระทํา ที่ ชอบธรรมนะ ไม ใช
หมายถึงแควิธีที่จะเอาชนะกัน
ถามองอยางนี้ ย้ําอีกทีวา มองปญญา ที่ความสามารถในการบรรลุจุดหมายที่ดี
งามดวยการกระทําที่ชอบธรรม มิใชที่ความเกงกาจในการกําจัดเอาชนะฝายตรงขาม
เราจะเห็นภาพของมนุษยในวิถีของการพัฒนาอยูเรื่อย ไมติดตันอยูกับปญหาระหวาง
ตัวบุคคล

ถาม จิตใจที่จะให้อภัย อาศัยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิด และจะรักษาจิตใจที่ให้อภัยนั้นให้

ดํารงอยู่โดยมั่นคงได้อย่างไร เพราะหลายครั้งที่ดูเหมือนจะให้อภัยได้ แต่พอได้เห็น ได้ฟัง
อะไรซ้ํา หรือพบสิ่งใหม่ ก็มักจะให้อภัยไม่ได้อีก
ตอบ การใหอภัยนั้น ความเมตตาก็เปนหลักใหญ เปนปจจัยสําคัญ เพราะเปน
คุณภาพของจิตใจ ซึ่งตรงขามกับความชิงชังคั่งแคนโดยตรง แตมันจะหนักแนนก็ดวย
ปญญา คือตัวคุณธรรมนี่ตองอาศัยปญญาเปนตัวนําใหเกิดชองทางที่ชัดเจน ไมงั้นมัน
ก็เปนเพียงความรูสึก ซึ่งบางทีก็ตองอาศัยการยึดถือดวยซ้ํา
คุณธรรมที่แทจะเกิดก็ตอเมื่อปญญามีความแจงชัด อยางความกรุณาในหมู
มนุษยนั้น ไมวาความเห็นใจ หรือความอยากจะชวยเหลือผูอื่น หรืออะไรตางๆ จําพวก
นี้ โดยทั่วไปตองมีการปลูกฝง เพื่อจะใหเขามีคุณธรรมอันนี้ๆ ขึ้นมา
แตเมื่อใดที่เขามีปญญาชัดเจน มีความเขาใจในชีวิตของมนุษย เห็นความทุกข
ความสุข หยั่งถึงเหตุปจจัยตางๆ ในตัวคนนั้นๆ ชัดขึ้นแลว ความกรุณาที่แทจึงจะเกิด
จากปญญานี้อีกที
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เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงมีความกรุณาที่บริสุทธิ์เพราะเกิดจากปญญา คือ
เข า ใจชีวิ ตมนุ ษ ย จากประสบการณ ในชีวิตของพระองค เอง เมื่ อทรงมองเห็ นสั ตว
ทั้งหลายขาดอิสรภาพ จึงอยากชวยเหลือปลดเปลื้องใหพนจากความทุกข ความกรุณา
จึงจะมีฐานที่มั่นคง เปนคุณธรรมที่แทจริง
สวนคุณธรรมที่เราใชกันโดยทั่วไป เปนคุณธรรมประเภทที่เราพยายามปลูกฝง
บางทีก็อาศัยวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ระบบวิถีชีวิตของสังคมมาชวย ทําใหเขาไป
ประทับอยูในใจ เปนความเคยชินของจิตใจไป แตมันยังไมใชตัวแทของจริง จนกวาจะ
เกิดจากปญญา
การมีคุณธรรมที่จะใหอภัยแกใครนั้น ก็อาศัยเมตตาเปนตัวประกอบสําคัญ แต
ทีนี้ ถาความเขาใจยังไมชัดเจน มันก็ทําใหมีอะไรที่ยังกินใจ หรือมีอะไรที่ยังรูสึกไมโลง
ไมโปรง ยังติดขัดอยู จนกวาเราจะเขาใจความจริง เขาใจชีวิต เขาใจเพื่อนมนุษย และ
ธรรมชาติของมนุษยนั่นละ เราจึงจะถึงขั้นใหอภัยไดจริง ซึ่งที่จริงคืออภัยเองโดยไมตอง
ใหอภัย
ที่วามานี้ก็คือบอกวา ปญญาเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย ที่จะใหคุณธรรมทั้งหลาย
มีความเปนของจริง ของแท
ที่จริงเราคิดอยางงายๆ ก็ไดวา ที่เขาทํานั่นนะ มันเปนขอเสียของเขาเอง เปน
ผลรายตอชีวิตของเขาดวย ถาหากวาเขาไดพัฒนาไปมากกวานั้น เขาไดแกไขปรับปรุง
ตัวแลว เขาจะมีพฤติกรรมที่ตางออกไป ซึ่งจะเปนประโยชนแกตัวเขาเอง และเปน
ประโยชนแกสังคมดวย
เมื่อเรามองเห็นไดอยางนั้น เราก็จะมีความกรุณาเกิดขึ้นแทน ไมมัวไปโกรธอยู
คือรูวาที่เขาเปนอยางนี้ก็เพราะวา เขามีความบกพรองที่เปนความเคยชินอยางนั้น แลว
ความเคยชินก็มีรากฐานอยูที่มานะหรืออะไรอื่นๆ ที่มาหนุนกันไวใหเขาพอใจที่จะแสดง
อยางนั้นอยูเรื่อย
ทีนี้ทําอยางไรถึงจะใหเขาเห็นวา ที่ทําอยางนี้เปนผลเสียแกตัวเขาเอง ถาเขาแกไข
เสียหนอย เขาก็จะไดประโยชนมาก ผลดีก็จะเกิดกับตัวเขาเองดวย แมแตในเรื่องความ
นิยม หรือแกความเขาใจผิดได พูดอยางนี้อาจจะกวางไปหนอย แลวก็เปนนามธรรมมาก
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ถาม อีกประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงในช่วงนั้นก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการสละชีวิต เพื่อ

รัก ษาธรรม อย่า งเช่น ช่ว งที่ม ีผู ้ป ระท้ว งด้ว ยการอดอาหาร ก็ มีข้ อ ถกเถี ยงขึ้ นมาว่ า
การอดอาหารให้ตาย เป็นการทําร้ายตัวเองในทางพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะ
อดอาหาร แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า การอดอาหารอย่างมีเป้าหมายนั้น เป็นการอดอาหาร
เพื่อสละชีวิตรักษาธรรม ประเด็นนี้ก็เป็นข้อที่ถกเถียงกันอยู่ โดยที่ยังไม่มีความชัดเจนใน
แง่หลักธรรม จึงอยากจะกราบเรียนถามท่านในเรื่องนี้?

ตอบ ประเด็นนี้มีหลายแงหลายมุม คือ หลักการมีอยูวา การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

นั้นนะดี แตทีนี้ในบางกรณี เชน การอดอาหาร บางทีก็ใชเปนเครื่องตอรองกัน กลายเปน
อุบาย ตลอดจนเปนวิธีการตอสู คือเรื่องมันอยูที่เจตนาดวยวามุงอะไรแน หมายความ
วา แมแตตัวเจตนาเองก็ตองมีการวิเคราะหวาเปนการสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมโดยตรง
หรือวาเปนเครื่องมือตอรองเทานั้น เรื่องนี้ก็เลยยากขึ้น ไมงายที่จะพูดแงเดียว
เรื่องอยางนี้ บางครั้งเราก็ยกความดีใหเ ปนแงๆ ไป แตไมถือวาบริสุทธิ์โดย
สิ้นเชิง เพราะถาในกรณีที่ใชเปนเครื่องมือตอรองกัน ไมใชมีเจตนาที่จะสละชีวิตแทๆ
เพื่อเห็นแกธรรม มันก็กลายเปนอุบายไป แลวทีนี้เราจะไปรูไดอยางไร เราก็เลยตองดู
พฤติกรรม และดูอะไรตออะไรหลายอยาง
เมื่อพูดกวางๆ เราจึงไดแตหลักการ วาหลักการนั้นไมผิดพลาดหรอก ถาสละ
ชีวิตเพื่อรักษาธรรม แตทีนี้ก็ตองดูวาเขาทําเพื่อการนั้นจริงไหม เพราะพฤติกรรมอยาง
เดียวกัน อาจจะมีเจตนาคนละอยางก็ได หมายถึงวาตองวินิจฉัยที่ตัวเจตนาเปนหลัก

ถาม แล้วถ้าสมมติว่าเขามีเจตนาเพื่อต่อรอง แต่ต่อรองเพื่อให้เกิดเรื่องที่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม เราจะพิจารณากรณีนี้อย่างไร?
ตอบ ในกรณีนั้น ก็ดูที่เจตนาอีกแหละ การมีเจตนาเพื่อประโยชนสวนรวม ก็เปน
เจตนาที่ดี แตถาตางฝายตางก็บอกกันวา ฉันก็เจตนาดีดวยกันทั้งนั้น เรื่องก็เลยอยูที่วา
ใครจะฉลาดกว า กั น ใครจะใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ บ ายที่ ฉ ลาดกว า กั น เพื่ อ ให สํ า เร็ จ
วัตถุประสงคของตัว และอุบายนั้นเปนธรรมหรือไม
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ แงที่หนึ่งที่พิจารณาก็คือ เจตนาบริสุทธิ์หรือไม นี่แงหนึ่ง
และสองก็คือวา ใครมีอุบายที่ฉลาดกวากันในการทําใหสําเร็จวัตถุประสงคของตัวเอง
หรือบางทีมันก็ไมใชเปนความฉลาด แตเพราะสถานการณอํานวย
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ใครอยูในสถานการณที่อํานวย แลวก็ใชสถานการณนั้นใหเปนประโยชนไดมาก
ที่สุด การใชอุบายหรือสถานการณนั้นเปนธรรมแกอีกฝายหนึ่งไหม เปดโอกาสแกการ
ใชสติปญญาของประชาชนที่จะเขาถึงความจริงและความเปนธรรมหรือไม หรือเปน
อุบายที่มาบังปญญาเสีย
เพราะฉะนั้น สําหรับเรื่องราวอยางนี้ เราจึงไมสามารถตอบไดทันที เราคงไดแต
พูดหลักการไวให แลวก็ใหเขาไปคิดเองดวย เราตองใหโอกาสแกคนทั้งหลาย ที่จะ
ศึกษาพิจารณาดวยปญญาของเขาเอง เราจะไมเปนผูตัดสินโดยตรง แตเราสามารถให
หลักการ อาตมาคิด วา เราอยู ในฐานะนี้มากกวา เพราะหลายอยา งเราไมสามารถ
วินิจฉัยไดโดยชัดเจนเด็ดขาด เราจึงทิ้งหลักการไวใหคิด
แต่ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายระยะยาว มุ่งที่จะให้คนได้พัฒนากันต่อไป ไม่ใช่ติดอยู่ที่แค่
เหตุการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุติ
การให โ อกาสให ค นได ใ ช ป ญ ญา ให เ ขารู จั ก คิ ด วิ นิ จ ฉั ย เองได และพั ฒ นา
ปญญาอยูเสมอ อันนี้ไมใชหรือที่เปนหลักการสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย

ถาม แล้วอย่างกรณีผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยการต่อสู้ คือรู้สึกว่ากําลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่

ชอบธรรม ท่านคิดว่าควรจะวินิจฉัยอย่างไร?
ตอบ ถาหากรวมๆ แลว เรื่องนั้นใหเกิดผลดีทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม เราก็
มักจะใชวิธียกประโยชนใหเขา เพราะในรายละเอียดจริงๆ แลว เราไมรูชัดหรอกวาคนที่
เขาไปรวมแลวเสียชีวิตนั้นดวยเหตุใดบาง มีความคิดจิตใจอยางไรบาง บางคนก็เจตนา
ดีจริงๆ บางคนก็อาจจะไมไดมีเจตนาอยางนั้น ในแงปญญาก็มีความรูเขาใจบาง ไมรู
ไมเขาใจบาง อันนี้เรายกประโยชนให เพราะเราเอาผลรวมของเหตุการณทั้งหมดวา
มันดี
แตถาจะวิเคราะหกันใหละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชนแกสติปญญาจริงๆ แลว
เราจะตองมีการแยกแยะพิจารณาเปนแงๆ ไป จะไมพูดอะไรแบบตัดสินกันงายๆ แตเรา
ก็สามารถสรุปอยางนี้วา เอานะ เพื่อความมุงหมายในแงนี้ เราตกลงวายกประโยชนให

ถาม การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ที่กระทําไปด้วยความโกรธ คือยอมสู้ตายอย่างนี้ ใน

แง่พุทธศาสนามองอย่างไร?

๓๖
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ตอบ ถาจะวินิจฉัยกันจริงๆ แลว พุทธศาสนาวิเคราะหทุกขั้นเลย ทุกขั้นหมายความ

วา เอาละ เจตนานั้นดี คือเห็นวาสิ่งนี้ถูกตอง ฉันจะทําเพื่อสิ่งนี้ แตในขณะที่ทํานั้นก็มี
ขอบกพรองเกิดขึ้น เชน มีโทสะ ซึ่งจะทําใหการพิจารณาใชปญญามีจุดออนลงไป เวลา
เราวิเคราะห เราก็จะบอกวา การกระทํานี้ดี แตมีจุดออนตรงนี้ๆ อยางนี้เปนตน เราจะ
พูดแบบนี้ เพื่อประโยชนในการพัฒนามนุษยทั้งหมด
หลักการก็คือ เราจะวิเคราะหเปนเรื่องๆ ไป เหมือนอยางเรื่องที่วา เด็กคนหนึ่ง
ไปขโมยเงินมาใหแมที่ปวย เพื่อมารักษาแม เราจะตองวิเคราะห ไมใชพูดไปรวมๆ เหมา
ทีเดียว หรือพูดแบบตีคลุมวาดี หรือไมดี คือตองแยกแยะวา การที่เขามีความกตัญู รัก
แมแลวเสียสละนั้นนะดี แตการที่ไปลักของนั้นไมดี ทําใหการแสดงความกตัญูของ
เขาตรงนี้มีจุดออนลงไป มีจุดเสีย ไมสมบูรณ แตเราไมไดไปปฏิเสธความดีของเขาเลย
อยางนี้คือที่ทานเรียกวาเปน “วิภัชวาที” หมายความวา ตองแยกแยะออกไปให
ชัดเปนเรื่องๆ แลวมันจะเปนประโยชนในการพัฒนา แมแตกับตัวเด็กผูนั้นเองดวย วา
เรายอมรับความกตัญูของเธอนี่วาดีมากทีเดียว เราตองยกยองสรรเสริญ แตวาเธอ
ตองพัฒนาตัวเองใหฉลาดยิ่งขึ้น มีสติปญญามากขึ้น แลวก็พยายามทําโดยที่วาไมให
เกิดผลเสียดานอื่นดวย เพราะดานที่เสียนั้น อยางนอยมันก็เปนขออางสําหรับคนอื่นที่
อาจจะไมมีเจตนาดีเหมือนอยางเด็กคนนี้ก็ได แตเอาไปเปนพฤติกรรมสําหรับอางวาทํา
ไปเพราะเสียสละ
ดังนั้น เราจึงตองแยกแยะทั้งเพื่อประโยชนแกสังคม และเพื่อประโยชนแกตัว
บุคคลผูนั้นเองดวย ในการที่เขาจะไดพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก
ในเวลาที่เราบอกวาคนๆ นั้นเขาทําเพื่อความถูกตอง เรายอมรับเจตนาตอนนั้น
วาดี มุงหมายเพื่อสิ่งที่ดี จนยอมแมกระทั่งเสียสละชีวิต เรียกวาเปนความดีอยางมาก
แตเรายังไมไดพิจารณาจุดอื่นเลย
ยังไมตองพูดถึงความโกรธที่แทรกเขามาหรอก แมแตจุดที่เขาวาถูกตอง เราก็
ยังอยูในขั้นที่ตองไปพิจารณาอีกที เพราะวาบุคคลนั้น บางทีเขาใจสิ่งที่ถูกตองนั้นโดย
ไมมีปญญาแจมชัด บางทีก็โดยยึดถือตามเขาไป ซึ่งเปนอันตราย ถาทําอยางนี้บอยๆ
เขาจะถูกชักจูงไดงาย
ในกรณีเฉพาะนั้นอาจจะไมเสียหาย ไมเปนไร เพราะพอดีวาเปนกรณีที่จริงและ
ถูกตอง แตในกรณีอื่นๆ ถาเขาไมไดใชปญญาอยางนี้ เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขาไปทํา
สิ่งที่เขาใจวาถูกตอง ทั้งๆ ที่อาจไมถูกตอง

มองใหลึก นึกใหไกล

๓๗

เราจะตองพิจารณาวา เขาทําดวยสติปญญาของตัวเองหรือเปลา มีความเขาใจ
ชัดเจนไหม ก็เปนเรื่องของการพัฒนาคนอยางที่วามาแลว อยาทําการวินิจฉัยชนิดที่
เปนการตัดหรือปดกั้นหนทางของการพัฒนามนุษยไปเสีย

ถาม ยังติดใจตรงประเด็นว่า ในส่วนของจิตของผู้ที่สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนั้น ตาม

หลักธรรมแล้ว ผู้สละชีวิตนั้นจะต้องมีจิตซึ่งมุ่งที่ตัวธรรมะจริงๆ คือไม่ใช่มุ่งที่ว่าต้องการ
เพื่อให้เกิดผลตามทิฏฐิ หรือว่าตามมานะของตนเอง ใช่หรือไม่?
ตอบ โดยหลักการก็แนนอนวาตองอยางนั้น คือ เพื่อธรรม ไมใชเพื่อเห็นแกตัวในรูปใด
รูปแบบหนึ่ง แมแตเห็นแกชื่อเสียงของตัวเอง มันก็มีจุดดางพรอยแลว แตก็หมายความ
วา มันอาจจะมีสวนเสียนอยลงไปตามความเบาของอิทธิพลกิเลส คือกิเลสตัวใหญ ซึ่ง
บงการพฤติกรรมมนุษย ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ตัณหา ก็คือตองการผลประโยชนเพื่อตัวเอง หาสิ่งบํารุงบําเรอความสุขสวนตัว
แลวก็ มานะ คือตองการความยิ่งใหญของตัวเอง อยากไดอํานาจความโดดเดนใน
อะไรก็ตาม แมแตความมีชื่อเสียงโดงดัง แลวก็ ทิฏฐิ คือความยึดถือเอาความเห็น
ของตัวเอง ไมฟงใคร
ทั้งสามตัวนี้จะเขามาบดบังและชักจูง ทําใหม นุษยหันเหพฤติกรรมของตน
ออกไปจากธรรม ทีนี้ ถาเราจะสละชีวิตเพื่อเห็นแกธรรม มันก็ตองไมใชดวยสามตัวนี้

ถาม แต่บางทีคนก็เข้าใจไปว่า ทิฏฐิที่ตัวเองยึดถือนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เลยสละชีวิต

ตัวเอง

ตอบ นี่แหละ เพราะฉะนั้นเราจึงตองระวังจุดนี้ดวย คือวา จะตองมีการเตือนตัวเองให

ระวังวา มันเปนทิฏฐิของเรา หรือวาเปนความจริงของธรรมกันแน

ถาม แล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบตัวทิฏฐินี้ได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ เราตองมองวา ทิฏฐิเปนขั้นตอนหนึ่งในการเขาถึงความจริงของมนุษย เรา

พยายามเขาถึงตัวสัจจะ คือความจริงที่เปนกลางๆ ที่เปนธรรมชาติ เปนสากล
ทีนี้ ในขณะที่เราเริ่มหาความจริง หรืออยูระหวางทางของการหาความจริงนั้น
เราไปไดความรูความเขาใจบางอยางและเกิดมีขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งเขา ก็มักจะ
เกิดความยึดถือวาเปนของตัวขึ้นมา ทีนี้ พอใครไปกระทบสิ่งนี้เขา มันไมใชกระทบสิ่งที่
ยึดถือ แตมันมากระทบตัวตน ถึงตอนนี้ก็ทําใหเกิดปญหา

๓๘
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เราจะแยกไดไหมวา ระหวางสิ่งที่เรามองเห็นวาเปนความจริงกับตัวเรานั้น การ
กระทบมันกระทบที่ตัวเรา หรือมันกระทบที่ตัวความจริง ถากระทบที่ตัวความจริง เรา
จะยินดีตอนรับ เพราะเราตองการเขาถึงความจริงแทใชไหม
“ธรรมาธิปไตย” หรือการยึดถือธรรมเปนใหญนั่นแหละ ที่มาแกเรื่องทิฏฐินี้ได
คือถาใจเราอยูที่ความจริงแลว ความรูในความจริงเทาที่เรามองเห็นนี่แหละ จะเปนตัว
ชวยใหเขาถึงความจริงที่สมบูรณ
แต ถ า เมื่ อ ไรเราไปยึ ด ความรู เ ข า ใจเท าที่ มี ที่ ถึ ง นั้ น เป น ตั ว ฉั น ของฉั น เป น
ความเห็นของฉัน พอเขาพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองเห็น มันก็มากระทบที่ตัวเราดวย
สิ่งที่เรามองเห็นนั้นแทนที่จะเปนตัวชวยใหเขาถึงความจริง ก็กลับกลายเปนอุปสรรค
ตอการที่จะเขาถึงความจริงไปเลย ทําใหเราไมพัฒนาสูกาวตอไป เพราะพอกระทบตัวฉัน
ฉันก็ทนไมได ฉันก็เลยกลายไปปกปองสิ่งนั้นไว ถึงตอนนี้ความเห็นที่ฉันยึดถือไวนั้น มัน
สําคัญยิ่งกวาความจริงแลวใชไหม
นี่คื ออุป สรรคใหญ ของมนุ ษ ย แลว ทํ า อย า งไรจะแก ไ ด ท านจึ ง บอกวา ต อ ง
พยายามฝกคนใหเปนธรรมาธิปไตย คือยึดถือธรรมเปนใหญ ก็เพื่อแกปญหาอันนี้

ถาม การเกิดสถานการณ์ซึ่งทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา หรือ

เข้าตอบโต้ด้วยความโกรธ หรือเพื่อป้องกันตนเอง พุทธศาสนามองการใช้ความรุนแรงโดย
ความจําเป็นนี้อย่างไร?
ตอบ ในบางกรณีเราอาจจะเห็นใจ แตไมวาในกรณีใดก็ตาม เราจะวินิจฉัยไดวา
วิธีการนั้นยังไมดีจริง หมายความวา ถาหากวาคนมีความสามารถจริง เขาก็จะใช
ปญญาและคุณธรรม ทําใหไมตองมีความรุนแรง
ไมใชคุณธรรมเพียงอยางเดียว ที่จะยับยั้งความรุนแรงได ตองมีปญญาดวย ยิ่ง
ถามีปญญามาก เขาก็สามารถใชวิธีคุณธรรมไดมาก คือ คนนั้นฉลาดจนกระทั่งวาไม
ตองใชวิธีรุนแรงมาชวยเลย เพราะการที่ตองรุนแรงกันนั้น เนื่องจากคนหาชองทางอื่น
ไมได คนยังไมฉลาดพอ
ถาเรายอมรับความจริงตรงนี้ได โดยไมคิดวาอะไรตออะไรตัวทําแลวตองถูก
หมด มันก็จะเปนทางของการพัฒนามนุษยไดตอไป เพราะการที่เรายอมรับตัวเองวา ที่
เรารุนแรงนั้น เพราะเราเองยังไมเกงจริง ถ้าเราเก่งจริง มีปัญญาจริง เราจะทําได้สําเร็จ
โดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง

มองใหลึก นึกใหไกล
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เพราะฉะนั้ น คุ ณ ธรรมจึ ง ต อ งมากั บ ป ญ ญา ถ า ไม มี ป ญ ญาเต็ ม ที่ บ ริ บู ร ณ
คุณธรรมก็ไปไมรอดเหมือ นกัน คุณธรรมก็ทํา ไดแค ยอมเสียสละตัวเองตายไปเลย
เหมือนอยางพระโพธิสัตวในตอนที่บําเพ็ญบารมี ยังไมบรรลุโพธิญาณ
คือ พระโพธิสัตวนั้น เราก็ตองยอมรับลักษณะอยางหนึ่งวา ทานบําเพ็ญความดี
อยางยิ่ง แตทานยังไมใชคนที่สมบูรณนะ ทานยังอยูในระหวางขั้นตอนของการพัฒนา
ตนเอง ดังนั้นจึงไมใชหมายความวาการกระทําของพระโพธิสัตวจะถูกหมด แตเจตนา
ของพระโพธิสัตวนั้นดี คือมีความเสียสละ สวนนี้เปนคุณธรรมเต็มที่ แตวาสิ่งนี้บางที
ทานทําไมถูก อันนี้เปนจุดหนึ่งที่คนมักจะมองขามไป
อยางพระโพธิสัตวหลายชาติก็ไปบวชเปนฤษี บําเพ็ญฌานไดผล จบแลวก็ตาย
พอมาถึงพระพุทธเจา ทานบอกวาที่ไปบําเพ็ญฌานจบแคนั้น ยังไมถูกตองหรอก พระ
โพธิสัตวทานพัฒนาตัวของทานเต็มที่ ตอนนั้นทานไปไดถึงขั้นนั้น ทานก็ตองยอมตาย
เพื่อรักษาคุณธรรมไวโดยไมทําวิธีรุนแรง คือยอมสละชีวิตใหเขาไปเลย อันนี้ก็เปนเรื่อง
ของ การเลือกในขั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ ก็เอาที่คุณธรรมก่อน
ทีนี้ ถาถึงขั้นที่สมบูรณนั้น มันจะตองมีปญญามาเปนตัวชวยหาทางออกเพื่อให
คุณธรรมอยูได และใหทําสําเร็จดวยคุณธรรม ไมอยางนั้นคุณธรรมก็กลายเปนเบี้ยลาง
ไป ก็ถูกฝายที่ไมมีคุณธรรมจัดการหมด
คุณธรรมทําให้เราเสียสละเพื่อจุดมุ่งหมายที่เห็นว่าดี แต่ต้องมีปัญญา จึงจะรู้ได้
ชัดเจนว่าจุดหมายนั้นดีจริง และสามารถบรรลุจุดหมายที่ดีนั้น ด้วยวิธีการที่ดีด้วย
ถา เราใชป ญ ญาพิจ ารณายอมรั บ ข อบกพรอ งที่ ยัง มี อยู เราก็ จ ะมีก ารพั ฒนา
มนุษยกันตอไป ไมตองหมุนเวียนอยูในวงจรรายที่ซ้ํารอย

ถาม ในช่วงที่เหตุการณ์ต่างๆ วุ่นวายหรือแม้แต่ในปัจจุบัน ที่มักจะมีข่าวสารมากมาย

ชวนให้ไขว้เขว เราควรจะมีวิธีคิดหรือท่าทีอะไร อย่างไร ต่อการรับฟังสิ่งต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามา
ตอบ เรื่องนี้อยูที่ฝายผูทําขาว กับผูฟง ทั้งสองฝาย คือพูดรวมๆ แลว ทั้งสองฝายนี้
ตองมุงที่ตัวธรรม ที่ตัวความจริง ความถูกตอง
อยางผูทําขาวนั้น ถาเสนอขาวอะไรตางๆ โดยมีความรูสึกไปยึดฝายหนึ่งวาเรา
จะเอาอยางนี้ละนะ เขาจะมีความรูสึกเลยวา เขาจะหาทางทําอยางไรใหคนเขาใจ
ตามที่เขาอยากใหเขาใจ
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ถึงตอนนี้ เขาจะไมคํานึงถึงตัวความจริงแลว จะมุงแตในแงของฝายวา เราจะ
ให ฝ า ยของเราชนะ ให ค นเห็ น ด ว ยกั บ ฝ า ยของเราอย า งนี้ เ ท า นั้ น เพราะฉะนั้ น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนขาวเปนอะไร ก็หันเหหรือเอียงหมดเลย
มนุษยในสังคมที่ยังพัฒนาไปไมถึงที่สุด ก็เพราะจุดนี้ คือถึงจุดหนึ่งแลวก็จะมา
ติดเรื่องการที่ยึดถือฝกฝายอยู แลวตัวเองก็จะพยายามใหสิ่งที่ตนยึดถือหรือฝายที่ตน
ยึดถือเปนฝายที่ถูกตอง เพราะฉะนั้น การที่จะแสวงหาความจริง หรือการทําใหคน
เขาถึงความจริงแทๆ นั้น จึงไมคอยมี
ทีนี้ ในแงของเราผูฟงหรือผูสดับ เราก็ตองรูทันความจริงนี้วา คนสวนใหญเปน
อยางที่วานี้แหละ เพราะฉะนั้นเราตองรูและเขาใจความจริงของชีวิตจิตใจของเขา โดย
เราจะไมติเตียนเขาละ เราเพียงแตรูใหเทาทัน และตัวเราเองก็มีหนาที่จะตองคนหา
ความจริงความถูกตองที่แทไปดวย อันนี้ก็จะเปนสติ ที่จะทําใหเราไดใชปญญา เรียกวา
มี “โยนิโสมนสิการ” คือรูจักทําในใจโดยแยบคาย ไมใชหลงตามไปอยางงายๆ กับ
ถอยคําที่ฝายใดชักจูง
บางทีทั้งสองฝายก็มีทั้งสวนถูก แลวก็สวนผิด ดวยกันทั้งนั้น ทีนี้แตละฝายก็
มักจะพยายามใหฝายหนึ่งผิดแทๆ กับอีกฝายหนึ่งถูกแทๆ คือจะเอากันรอยเปอรเซ็นต
ทั้งสองฝาย เพราะฉะนั้นมันก็ขัดกับความจริง
คนเรามักจะไมยอมกัน เพราะตางก็มีความยึดถือ ตรงนี้แหละคือกิเลสของ
ปุถุชน คือจะยึดถือเอาที่ตัวจะเอา แลวก็จะเอียงไปใหเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น
คนที่พิจารณาจึงตองรูเทาทันความจริงในธรรมชาติของมนุษยขอนี้ แลวก็มองเขาดวย
ความเห็นใจนะ ไมใชวาเราจะตองไปดาไปวาอะไรเขา แตก็จะตองหาโอกาสเตือนเขา
ดวย วาอยาไปเอาอะไรแตเพียงแงเดียว หรือวามีเจตนาที่จะหาทางชักจูงใหเปนวา
อยางของฉันเทานั้นจึงจะถูกตอง คือถาหากวาแตละฝายมีการพิจารณาตัวเองบาง มัน
ก็จะทําใหมีการปรับปรุง
เพราะฉะนั้น เราตองยอมรับวา มนุษยทั้งหลายมีขอบกพรอง มีจุดออนอยู แลวเรา
ก็ควรปรับปรุงพัฒนากันเรื่อยๆ ไป ถาเรามีความรูสึกอันนี้อยูบาง เราจะไมมองแตวาจะ
เอาชนะกัน หรือตองใหอีกฝายหนึ่งผิด หรือเราถูกตองเต็มบริบูรณ แตเราจะมองขึ้นไป
หาสิ่งที่สูงกวานั้น โดยไมมัวมาติดอยูแคสองฝายของคน คือเรามองไปถึงสิ่งที่ดีงาม
ประเสริฐสุด คือธรรม นั่นก็คือ เรามุงเขาหาสิ่งที่เปนตัวธรรม แลวเราทั้งสองฝาย หรือ
จะกี่ฝายก็ตาม ก็พากันเดินทางเขาสูสิ่งที่ดีงามสูงสงหรือความสมบูรณนั้น

มองใหลึก นึกใหไกล
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ถาม แต่ปุถุชนนั้น มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยถูกครอบงําด้วยอคติ

ทั้ง ๔ (ลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว) เราจะแก้ไขเรื่องอคติทั้ง ๔ ได้อย่างไร?
ตอบ ถาเปนปุถุชน ก็ตองเริ่มจากการพัฒนาใหพนภาวะของอันธพาลปุถุชน มาเปน
กัลยาณปุถุชน พอเปนกัลยาณปุถุชนแลว แมอคติยังไมหมดจากใจ แตจะมีสติที่จะไม
ยอมตามอคตินั้น สามารถที่จะบังคับตัวไมใหอยูในอํานาจของสิ่งเหลานี้
หมายความวา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น เราตองตรวจสอบตัวเองเสมอ การที่เรารูวา
อคติทั้ง ๔ นั้นมีอยูในปุถุชนทั่วไป และพื้นฐานของมันมาจากความชอบ-ไมชอบ เราก็
จะไดเตือนตัวเองใหตรวจสอบวา เราจะทําการครั้งนี้นั้น เราตัดสินหรือวินิจฉัยไปอยาง
มี อ คติ อ ยู ห รื อ เปล า ถามตั ว เองเสี ย หน อ ยก็ ยั ง ดี พออย า งนี้ มั น ก็ จ ะออกมาในแง
พฤติกรรมวา เราไมรีบผลุนผลัน หุนหัน ตัดสินวินิจฉัยไปทันที เพราะมันอาจจะพลาด
ดวยอคติได เราจึงตองแสวงหาขอมูลใหชัดกอน มันก็จะทําใหเรามีพฤติกรรมในการ
แสวงหาขอมูล เชน เราอาจจะไปปรึกษาไถถามคนอื่น ฟงความรูความคิดของเขากอน
สรุปก็คือวา หนึ่ง ตองมีสติเตือนตนเอง แลวก็มีการสํารวจตนเอง สอง เพื่อใหไดผล
อยางนี้ เราก็ตองมีวิธีการ โดยเราจะรับฟง และแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงและความจริง
ใหมากที่สุดกอน อันนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย ละ
หมายความวา เราจะวินิจฉัยโดยใชปญญาอยางเต็มที่ ทีนี้จะใชปญญาอยาง
เต็มที่ไดอยางไร ก็ตองหมายความวาเราไดพิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ มากที่สุด
อยางเพียงพอแลว เรื่องมันจะโยงกันไปเอง

ถาม ในส่วนของผู้ปกครองนั้น เขาควรจะได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น?
ตอบ ก็พูดไดในแงหลักธรรมที่เปนนามธรรม คือปญหาของคนนั้น มันเกี่ยวกับการยึด

ติดในตัวตน บางคนก็มีทิฏฐิมาก บางคนก็มานะมาก บางคนก็ตัณหามาก
ถา “ตัณหา” มาก เวลาทําอะไรก็เพื่อผลประโยชนของตัวเองทั้งนั้น เราจะเห็นได
ในนักการเมืองไมนอย บางคนทําอะไร ถาเพื่อผลประโยชนละก็ เอาทั้งนั้น
สวนบางคนก็ “มานะ” มาก ตองการใหญโตโกเดนดัง ทําอะไรเกี่ยวกับการเสีย
ศักดิ์ศรี เสียอํานาจ ลบหลู แลว จะยอมไมไดเลย
บางคนก็ “ทิฏฐิ” มาก หมายความวา ถาเปนทิฏฐิหรือความเห็นของฉันละก็
ตองเอาใหได จะยอมไมไดเลยเหมือนกัน
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กิเลส ๓ ตัวนี้แหละที่คอยบงการมนุษย คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ซึ่งถามองแลว ก็
ไมเฉพาะผูปกครองหรอก ทุกๆ คนก็มีปญหานี้ทั้งนั้น ถาไมมีสตินึกที่จะมองดูตัว หรือ
ตรวจสอบตนเองบ า ง และไม ยึ ด หรื อ คิ ด นึ ก ระลึ ก ที่ จ ะเอาธรรมมาตั้ ง เป น ใหญ
(ธรรมาธิปไตย) ที่จะยั้งตัวไว เมื่อไรๆ ก็อยูแคกับสามตัวนี้ ไมไปไหน ไมพัฒนาไปไดเลย
ที นี้ ทํ า อย า งไรถึ ง จะได ธ รรม หรื อ ความจริ ง ความถู ก ต อ งดี ง าม ที่ จ ะเป น
ประโยชนแกประชาชนจริงๆ เราก็ตองมีสติที่จะสํารวจตัวเอง แลวก็แกไข ไมยอมทํา
ตามตัวบงการสามอยางนี้ ใหสํารวจดูวา ที่เราทํานั้น เปนไปเพราะตัณหา เพราะมานะ
หรือเพราะทิฏฐิหรือเปลา พอเราเห็นตัวเราชัดขึ้นมา เราก็ยั้งตัว เราก็แกไข อยาไปทําตาม
มัน แตมองมุงไปที่ธรรม เอาธรรมมาทับมันเสีย แลวหันไปอยูกับธรรม และทําตามธรรม
ทีนี้ในแงของคนอื่น เขาก็ตองสํารวจตนเองดวย และคนที่มุงธรรมแทๆ ใชปญญา
จริงๆ ก็จะชวยเขาไดดวย สมมติวาเขาคนนี้มีมานะแรงอยูแลว คนอื่นที่มีปญญาก็ควร
จะระวัง อยาไปแตะที่มานะของเขา ก็ควรจะใชวิธีอื่น ซึ่งอาจจะทําใหการแกไขเรื่องนี้ดี
ขึ้นได แตบางทีก็ดวยความยึดถือของตัวเองที่จะตองเอาอยางนั้นใหได ก็เลยมีปญหา
หรือฝายหนึ่งมานะแรง ฝายหนึ่งทิฏฐิแรง แลวมาเจอกันเขา ก็เลยหนักไปดวยกัน
ทั้งสองฝาย กลายเปนปญหายิ่งขึ้น

ถาม โดยเปรียบเทียบแล้ว ตัวไหนอันตรายที่สุด ต่อสังคมส่วนรวม?
ตอบ มันหนักคนละแบบ คือบางคนนั้น เพื่อผลประโยชนของตัวเองแลว เขาทําไดทุก

อยาง ไมวาจะแยงชิง เบียดเบียน ขมเหง ทําราย ฆาฟนใครเทาไร ก็ทําได
บางคน เพื่ออํานาจความยิ่งใหญ ก็ทําไดทุกอยางเหมือนกัน คือเพื่อใหฉันคง
อํานาจอยู ใครมาขวางทางที่ทําใหรูสึกวาถูกทําใหเสียความยิ่งใหญ จะทนไมไดเลย
เขาก็จะทําไดทุกอยางเหมือนกัน
อีกพวกหนึ่งคือ เพื่ออุดมการณที่เปนทิฏฐิของตนแลว อะไรๆ ก็ทําไดหมด แม
การยอมตาย เชน อุดมการณชาตินิยม อุดมการณคอมมิวนิสต หรืออุดมการณยึดถือ
ศาสนา
ถา วา ตามประวัติศ าสตรข องมนุษ ยแ ลว ปญ หาของผูป กครองในอดีต คือ
กษัตริยนั้น เรื่องของตัณหา และ มานะ เปนเรื่องสําคัญ
การยกทัพทําสงคราม ก็ดวย ตัณหา เพื่อกวาดรวบเอาทรัพยสมบัติมากมายไป
ครอบครอง แยงชิงกามารมณกัน

มองใหลึก นึกใหไกล
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มานะ ก็เปนอีกอยางหนึ่งที่สําคัญมาก เพราะตองการความยิ่งใหญเหนือใครๆ
ตองการเปนมหาราช เปนราชาธิราช หรือเปนกษัตริยผูเดียวที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ใน
ประวัติศาสตร อยางเชน อเลกซานเดอรมหาราช คือขอใหไดพูดวาตนเองยิ่งใหญที่สุด
เทานั้น แลวก็ทําไดทุกอยางเลย
ทีนี้ยุคตอมา สงครามในหมูมนุษยมักจะเปนเรื่องทิฏฐิ
เรื่อง ตัณหา มานะ นั้นมักจะเปนกับบุคคล แตก็แผอิทธิพลไปถึงหมูคนดวย แต
วาทิฏฐิ นี้มักจะเปนระหวางมนุษยเปนกลุมเปนหมู อยางที่กําลังเปนปญหาของยุค
ปจ จุ บั น และดู ว า จะต อ ๆ ไปด ว ย ทํ า ให เ กิ ด สงครามศาสนา สงครามระหว า งคา ย
อุดมการณในรูปตางๆ เรื่องทิฏฐิ นี้ไมใชเรื่องยอยเลย

ถาม ถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ ควรเริ่มจากตรงไหน อย่างพระเจ้าอโศกนั้น เดิมก็

แสวงหาความยิ่งใหญ่มาก แต่ก็ยังกลับใจได้อย่างทันทีทันใด เมื่อเห็นผลที่ตนเองก่อจาก
การทําสงคราม ซึ่งมีผู้คนล้มตายมากมาย ผู้ปกครองอื่นๆ จะมีโอกาสเป็นแบบนี้บ้าง
ไหม?
ตอบ พระเจาอโศกนั้น กลับใจก็เพราะประสบสถานการณที่กระทบจิตใจรุนแรง
มาก ทําใหพลิกความรูสึก ก็เหมือนกับคนที่ไดประสบการณอะไรบางอยางที่พลิกผัน
ชีวิตของตน พระเจาอโศกก็ไดประสบการณที่เกิดจากการกระทําของพระองคเองที่มีผล
มากตอจิตใจ แลวก็อาจจะประจวบกับที่มีหลักธรรมที่เคยรูเคยผาน ไดชองเขามาให
ความคิดในทางใหม ก็เลยทําใหเปลี่ยนไปเลย ขณะที่ราชามากมายเจออยางพระเจา
อโศก ก็ไมไดคิดอะไร กลับฮึกเหิมหนักขึ้น
ทีนี้ ในกรณีทั่วไป เราจะไปมัวหวังจังหวะอยางนั้นไมได มนุษยเราจะตอง
พยายามพัฒนาตนเอง อยางนอยก็ใหมีสติ แลวก็มีการสํารวจตัวเอง ใหมีความรูทัน
และมีความสามารถที่จะยับยั้ง ไมปลอยตัว ไมยอมตามใจตัวที่กลัดกิเลสพวกนั้น
แคนี้ที่มนุษยจะพอทําได คือไมยอมตกอยูใตอํานาจของมัน แลวก็มีสิ่งที่จะตั้ง
ไวเปนหลักใหตัวยืนหยัดไดมั่น คือยึดถือธรรมเปนใหญ โดยเอามาขมทับมัน หรืออยาง
นอยก็เปนตัวคานไว สําหรับมนุษยปุถุชนทําไดในระดับนี้ ก็จัดวาดี

ถาม แล้วในแง่ของการใช้ความรุนแรง ในฐานะที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ควรจะได้

ข้อคิดอย่างไร ทั้งในส่วนของผู้ปราบ แล้วก็ผู้ถูกปราบ?
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ตอบ เรื่องนี้ก็อยูที่การฝกฝนในเรื่องคุณธรรม เพราะมนุษยนั้นมีความพรอมที่จะ

รุนแรงอยูในตัวเองแลว บางทีเราก็กําราบกันไว หรือขมกันไวดวยวัฒนธรรมประเพณี
หรือดวยธรรมที่ยึดถือไว เชน สั่งสอนกันวา เราเปนชาวพุทธนะ จะตองประพฤติอยางนี้ๆ
แตทีนี้ พอเขาไปในเหตุการณแลว สิ่งที่จะมาชวยกํากับเหลานี้มันหายไป ทั้งผู
สั่ง ผูปราบ ผูตอบโต ก็ไปตามความรูสึกที่พลุงขึ้นมาแทน ในขณะนั้น สิ่งที่เขามากํากับ
จึงกลับเปนฝายตรงขาม คือแทนที่จะเปนคุณธรรม ก็กลับเปน ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มันก็
เลยออกมาในรูปอยางนี้
ถาวาในแงของธรรมะ ก็เปนธรรมดาของธรรมชาติมนุษยอยูแลว มันอยูที่วาตัว
ไหนจะเขามาบงการพฤติกรรมขนาดไหน อยางตอนนั้น ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เขามาบง
การหมด ก็นําไปสูการใชความรุนแรง
ถาเราคํานึงถึงจุดมุงหมายของธรรมอยูเสมอวา ที่เราทํานี้เพื่อประโยชนสุขแก
สังคม เพื่อความดีงามของสังคมไทย เราก็จะมองที่มนุษยทั้งหมด ถาเราสํานึกตระหนัก
อยูในจุดหมายนี้ ก็จะทําใหเราทําอะไรดวยความรอบคอบมากขึ้น แทนที่จะไมคิดอะไร
เลย ปลอยไปตามอารมณที่พลุงนั้น ยิ่งมุงจะเอาชนะกัน ปญญาที่จะมองถึงประโยชนที่
แทจริงก็หายไปเลย กลายเปนปญญาที่เอามารับใชความคิดที่สนองตัณหา มานะ ทิฏฐิ ไป

ถาม โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ให้ข้อคิดหรือภาพสะท้อนอะไรของสังคม ที่

เราควรจะต้องหาทางแก้ไข?
ตอบ ภาพสะทอนก็คือ มันฟองวา เรายังไมไดมีความใสใจและเขาใจจริงจังในเรื่อง
ของหลักการ และเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย เราก็เลยติดกันอยูแครูปแบบที่เห็น พอ
มีอะไรขึ้นมา ก็ไปติดอยูกันแคสิ่งที่เปนอาการภายนอก ไมคอยมีคนที่จะใฝรูหรือจะ
ศึกษากันจริงจัง พอเหตุการณผานไปแลว ก็กลับไปเหมือนอยางเดิมอีก หมุนเวียนกัน
อยูอยางนี้ไมรูจบ เรียกวาฮือกันไปเปนพักๆ เพราะไมมีความคิดของตนเอง จึงขาดหลัก
วินิจฉัย คืออาจจะมีภาพรางๆ วาประชาธิปไตยตองเปนอยางนี้ๆ พอใครจี้จุดขึ้นมา ก็
ตามๆ เขาไป
มันแสดงหรือฟองวา ในยามปกติ เวลาสงบ มีโอกาส เราไมไดเอาใจใสใชเวลา
ในการศึกษาพัฒนาคน เรื่องหลักการของประชาธิปไตย ก็ตาม เรื่องการถือธรรมเปน
ใหญ ไมยอมตามกิเลส ก็ตาม ไมไดใสใจ พอเจอเหตุการณ สวนมากก็เฮก็ฮือกันไป

มองใหลึก นึกใหไกล
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ที นี้ ทํ า อย า งไรจะให ค นมี ค วามรู ค วามเข า ใจของตั ว เองได เราน า จะเอา
เหตุการณรูปธรรมที่เกิดขึ้น มาเปนจุดกระตุนตอเพื่อไมใหมันจบแคนั้น นํามากระตุน
เพื่อใหคนไดศึกษาและสนใจเรื่อง ประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เปนดานเนื้อหาสาระกัน
หนอย เพราะสังคมของเราขาดตรงนี้มาก
ถ า เราไม มี อั น นี้ ม าอยู ใ นป ญ ญา เราก็ ตั ด สิ น อะไรไม เ ป น ก็ ต อ งถู ก ใช เ ป น
เครื่องมือ ไมของใครก็ของใคร เพราะไมมีหลักที่จะคิดเอง
ประชาธิปไตย คือการใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เมื่อจะเปน
ผูปกครองตนเอง ประชาชนก็ตองมีคุณภาพ สามารถใชปญญาคิดเองเปน รูจักวินิจฉัย
เพราะถาปกครองแบบประชาธิปไตยไมสําเร็จ มันก็ตองมีคนมาบงการแทนอยูเรื่อยไป
อยางไรก็ตาม สิ่งที่เราไดอยูอยางหนึ่ง คือวา เหตุการณที่ผานมานั้น อยางนอย
มันก็เปนเหมือนหนังสือเรียน ที่ใหความเขาใจอะไรขึ้นมาบาง จากภาพที่เห็น แตมัน
อาจจะไมชัด หรือบางคนก็อาจจะถึงกับเขาใจผิดก็ได แตวาโดยสวนรวมของสังคม ก็
ทําใหไดฉลาดขึ้นมาบาง แตเพียงเทานี้ไมพอหรอก เพราะมันจะไดก็แคลักษณะหรือ
อาการที่ปรากฏ ซึ่งไมชัดเจน บางทีผิวเผิน ฉาบฉวย
อยากจะใหขอสังเกตอีกนิดหนึ่งวา การเรียกร้องประชาธิปไตย อะไรตางๆ ที่มี
การถกเถียงกันมานั้น โดยมากแลว คนมากมายที่เขามายุงกับเรื่องเหลานี้ สวนมากเขา
ไมไดสนใจประชาธิปไตยจริงจัง เวลามีเหตุการณขึ้นมา ก็ฮือกันเขาไปที
และเวลาสนใจ ก็มาติดอยู่แค่รูปแบบ เชน วิธีการเลือกตั้งตามที่เขาบัญญัติไว
อะไรตางๆ เหลานี้ แตตัวสาระเนื้อแทของความเปนประชาธิปไตยนั้น กลับไมไดหยิบ
ยกขึ้นมาถกเถียงกันอยางจริงจัง พอเหตุการณผานไป ความสนใจประชาธิปไตยจึง
เงียบหาย ซึ่งในระยะยาวแลว ความสําคัญอยูที่อันนี้
เรายอมรั บ ว า สั ง คมตะวั น ตกอย า งอเมริ ก านั้ น ได ก า วหน า ในการพั ฒ นา
ประชาธิปไตยมาก ในแงหนึ่ง ก็เพราะเขาผานประสบการณมามาก เรียกวาตอสูกัน
ในทางการเมืองมามากมาย เพื่อจะไดมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
แตสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งเถียงกันมากดวย ก็คือเรื่อง “สาระ” อันนี้ อาตมาวาเปนขอเดน
ของเขาอันหนึ่ง คือเขาตองการรูความจริงวา สาระของความเปนประชาธิปไตยคืออะไร
กันแน
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เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้นมา ถาจะใหดี เรานาจะ
โยงตอไปหาสิ่งที่เปนนามธรรม ที่เปนตัวหลักการทางความคิด ไมใชติดอยูแครูปธรรมที่
เห็นเปนเหตุการณเดนๆ เฮกันไป แลวก็จบ แลวก็เลิก แตสวนที่เปนสาระไมเคยคิดกัน
เลย จนกวาจะมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมขึ้นมาจี้อีก ก็สนใจกันใหม ผานไปทีๆ
แลวทีนี้ เราตองมองอีกชั้นหนึ่งดวยวา แม้แต่ฝรั่งเอง เขาก็ยังมีปัญหา สาระและ
หลักการประชาธิปไตยของเขา ก็ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งๆ ที่เขาพัฒนามาถึงขั้นที่เราเอาเขามา
เปนตัวอยาง แตเดี๋ยวนี้เขาเองก็ยังมีปญหาอยู
ทํา ไมเราไม คิ ดต อ ที่ จ ะช ว ยกั น โดยมองในแง ข องอารยธรรมโลกว า มนุ ษ ย
จะตองชวยกันทั้งหมด แตนี่กลายเปนวา ฝรั่งได้มาแค่ไหน เราก็จะทําตามแค่นั้น แทนที่
จะคิดตอไปอีกใหไกล คือชวยกันในแงที่เราเปนเพื่อนมนุษย ฝรั่งเปนเพื่อนมนุษยกับเรา
ชวยกันคิดเพื่อหาจุดสมบูรณ โดยจะตองมองใหกวางออกไปใหทั่วโลก ไกลออกไปใน
อนาคต จนใหถึงความสมบูรณ
อยามาติดอยูเพียงแควา ใครผิด ใครถูก ใหถือวาเรามีสวนบกพรองดวยกันทั้ง
สองฝาย แลวจะตองมาชวยกันพัฒนาดีกวา

ถาม ถ้าเราช่วยกันพัฒนาดังที่ว่าแล้ว อะไรคือหลักใหญ่ที่ทุกฝ่ายควรยึดถือ เพื่อให้

สําเร็จตามที่มุ่งหมายนี้?
ตอบ หลักการปกครองหลักใหญนั้นมีอยูแลว โดยที่รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปได เพราะ
แตละยุคสมัยนั้น สภาพแวดลอมไมเหมือนกัน เราอาจจะตองเปลี่ยนดานวิธีการ แต
หลั ก การนั้ นมัก จะใช ได ตลอดเวลา นั่ นคื อ ไมวา จะเป นใครในสมัย ไหน ก็ ต อ งเป น
ธรรมาธิปไตย ถืออันนี้เปนหลักใหญ
ธรรมาธิปไตย นั้น ไมใชระบบการปกครอง คือบางทีมีความสับ สนกัน เพราะ
บางคนไปเขาใจวาธรรมาธิปไตยคือระบบการปกครอง ซึ่งที่จริงแลวไมใช เพราะไม
ว า ในการปกครองรู ป แบบไหนก็ ต าม คุ ณ สมบั ติ ที่ ต อ งการของมนุ ษ ย ก็ คื อ
ธรรมาธิปไตย ทุกคน ไมวาใคร ตองเอาธรรมเปนใหญ
ธรรมาธิปไตย เปนคุณสมบัติของตัวคน สวนประชาธิปไตย เปนระบบการ
ปกครอง เรียกวาคนละเรื่องกันเลย
ธรรมาธิปไตย นั้น เปนคุณสมบัติของคนที่จะทําใหเกิดการปกครองที่ดี ไมวาใน
ระบบใด มันเปนตัวตัดสินคุณภาพของคน

มองใหลึก นึกใหไกล
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การปกครองระบบไหนจะดีกวากัน หรืออันไหนจะดีที่สุด อันนั้นก็วากันดวย
เหตุผลและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในแงของระบบ แตทุกระบบตองการธรรมาธิปไตย เชน
ถากษัตริยเปนผูปกครองแลวเปนธรรมาธิปไตย ก็จะไดการปกครองแบบราชาธิปไตยที่
ดี หรือเปนกรณีที่ดีที่สุดของระบบราชาธิปไตย
ที่วา “ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อย
ที่สุด” นั้น ก็เพราะมันมีชองโผลใหแกธรรมาธิปไตยไดมากกวาระบบอื่นๆ เราอาจจะพูด
ตอวา “ในความเลวที่นอยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพ
มากที่สุด” และคุณภาพที่วานั้น ตัวที่เปนแกนก็คือความเปนธรรมาธิปไตย
เมื่อเราปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ต้องให้คนที่มีส่วนร่วมในการปกครอง คือ
ประชาชนทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย จึงจะได้ประชาธิปไตยที่ดี คือ ถาทุกคนยึดถือความ
ถู กต อง ความจริง ความดี งามเป นใหญ แล ว ก็ มีหวั งว าจะไดการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่ดี แตถาประชาชนแตละคนไมเอาธรรม ไมเอาความถูกตองหรือความ
จริงเปนหลักเสียแลว ก็หมดกัน พอเสียหลักแลว ปญหาก็เกิดขึ้นทันที
ทีนี้ปญหาปจจุบันก็คือวา ทําอยางไรจะใหในบรรดาประชาชนนั้น คนทุกคน
เป น ธรรมาธิป ไตย หรื อ คนส ว นมากเป น ธรรมาธิ ป ไตยก็ ไ ด เพราะจะให ทุ กคนเป น
ธรรมาธิปไตยหมดคงเปนไปไมได แตถาคนสวนใหญที่มาปกครองในแบบประชาธิปไตยนี้
เปนธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตยนั้นก็จะเปนประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
อยากตั้งขอสังเกตอันหนึ่งขึ้นมาดวยวา ในสังคมมนุษยนั้น ปญหาหลักที่เดน
ขึ้นมากอน มักจะเปนเรื่องของผลประโยชน
ในยุคที่เปนมานี้ คนมีปญหาเกี่ยวกับผลประโยชนของตัวเอง เชนวา แตละคน
ไมมีสิทธิเสรีภาพ หรือมีไมมากเทาที่ควร หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน มนุษยในสังคม
นั้นก็จะดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมไปถึงความเสมอภาคดวย โดยเปนเรื่องของแต
ละคนหรือปจเจกชน อยางในอเมริกาก็ดิ้นรนมากเรื่องนี้ จนกระทั่งเปนลัทธิปจเจกชน
นิยมไป คือมองไปที่สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชนแตละคน
ตอมา เมื่อปญหาเรื่องนี้เบาบางลงไป คลายๆ วาแตละคนไดรับสิ่งที่ตองการ
พอสมควรจนถึงจุดที่วาใชไดแลว ถึงตอนนี้ปญหาอื่นก็จะเดนขึ้นมาแทน คือปญหา
เรื่ องการแบง พวก เผ า พันธุ เชื้อ ชาติ สีผิว ศาสนา ลั ทธิ อยา งที่ เ ราจะเห็นได ทั่ว ไป
ตอนนี้ในอเมริกาก็มีปญหาเรื่องนี้เดนมาก ถาคาดการณภายหนา ก็มองไมเห็นวา
ปญหาจะลดลงดวย

๔๘

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ในสังคมอื่นๆ ก็เหมือนกัน บางสังคมมีปญหานี้มาแตไหนแตไรแลว และยิ่งถา
หากไดประชาธิปไตยไปแลว ปญหานี้ก็จะยิ่งเดนมาก
ตอไปโลกจะยุงดวยปญหาดังกลาว ในประเทศเดียวกัน ก็จะรบกันดวยเรื่องเผา
ไหน ผิวไหน ศาสนาไหน มนุษยจะพัฒนาพนความแบงแยกนี้ไดหรือไม นี่คือเรื่องใหญ
ที่ถือวาเปนปญหาของอารยธรรมมนุษยเลยทีเดียว
ก็เลยอยากเนนจุดนี้วา เราอยาคิดกันแคนี้เลย เราควรมองตอไปที่จะแกปญหา
ของมนุษ ย ใ ห สํา เร็ จ จริ ง ๆ ไมใ ช แก กัน อย า งขอไปที เพราะว า มั น ไมไ ด มี แค นี้ ห รอก
ปญหาที่วานั้นจะเดนขึ้นมาเรื่อย เมื่อเราเดินทางกันตอๆ ไป แลวเราจะแกไขไดอยางไร
มนุษยมีความดีงาม มีการพัฒนาเพียงพอหรือไม ที่จะแกปญหาเหลานี้

ถาม คําถามสุดท้าย จึงอยากจะกราบเรียนถามว่า เมื่อมองทบทวนอดีตและมองต่อ

ไปสู่อนาคตข้างหน้าแล้ว อะไรคือเรื่องสําคัญหลักที่ควรจะต้องช่วยกันคิดให้มาก?
ตอบ เรื่องหนึ่งก็คือการปลูกฝงใหทุกคนหรือคนสวนใหญเปนธรรมาธิปไตย มุงใฝที่
ตัวธรรม ความจริง ความถูกตองดีงาม ถือธรรมเปนใหญ ปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก จนให
เปนนิสัยของจิต ซึ่งจะชวยใหคนเราขามพนความยึดติดในตัวตนได แมมันจะตองฝนใจ
บาง จะตองเจ็บบาง แตมันก็ยังมีทางไป
เรื่องนี้ตองย้ําไว เพราะขณะนี้สังคมของเราไมมีลักษณะนี้เลย มันก็เลยมาตัน
อยูที่ตัวตนของแตละคน
ในสังคมตะวันตกนั้น เทาที่สังเกต เห็นวาเขาปลูกฝงเรื่องการยึดถือความจริง
ความถูกตองไดบางไมนอย เมื่อเขาที่ประชุมหรือมีการถกเถียงอะไรกัน ทุกคนก็เถียง
กันไดหมด บางทีเถียงกันหนาดํา แลวก็มีคนเจ็บปวดเหมือนกัน ไมใชเขาไมเจ็บปวด
จากการถกเถียง เพราะฝรั่งก็มีทิฏฐิ มีความนอยอกนอยใจ แตเพราะเขามีความยึดถือ
รวมกันที่ใฝรู อยากเขาถึงตัวความจริงหรือเขาถึงธรรมมากกวา เพราะเขาถือเรื่องนี้เปน
เรื่องใหญและสําคัญมาก ดังนั้นถาจะตองเจ็บปวดบางก็ชางมัน เพราะตัวอยากไดสิ่งที่
ถูกตองเปนความจริง ดังนั้นเขาก็ไปถึงสาระได ไปสูจุดหมายของประชาธิปไตยในขั้นหนึ่ง
เราควรปลูกฝงเรื่องนี้ใหมาก ใหเกิดการใฝหาความจริง เพราะมันจะเปนฐานของ
ประชาธิปไตย ถาประชาธิปไตยไมมีสิ่งนี้เปนฐาน ก็คงพัฒนาไดยาก เพราะตัณหาที่จะ
เห็นแกประโยชนสวนตัว มานะที่ตองการความยิ่งใหญโดดเดน และทิฏฐิที่ยึดถือเอาแต
ความเห็นของตน เหลานี้จะมาเปนอุปสรรคบงการไมใหเราเขาถึงจุดหมายที่ตองการได

มองใหลึก นึกใหไกล

๔๙

ที นี้ เวลาปลู ก ฝ ง อะไร เรามั ก จะเน น ไปที่ รู ป แบบมากกว า นึ ก ถึ ง สาระ เช น
รูปแบบการฝกประชาธิปไตย ก็ไปจัดระบบในระดับพฤติกรรม แมแตติดอยู่แค่รูปแบบ
ของการเลือกตั้ง ขาดคุณภาพในระดับจิตใจ และระดับปญญา ก็เลยไดของที่ไมแทจริง
และไมมั่นคง แลวเด็กก็พัฒนาไมได
ในการฝกฝนที่ดีนั้น เราจะตองใหเขาสามารถพัฒนาตอไปไดเองดวย เพราะ
เด็กจะตองไปอยูในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตอไป เขาจะตองมีปญญาที่สามารถ
ปรับรูปแบบประชาธิปไตยตอไปไดดวย ไมใชมีอยูเพียงความเคยชินในระดับพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรมไมใชไมสําคัญ มันไดประโยชนมากในระดับที่หนึ่ง เพราะเราจะ
ฝกคน ก็ตองใชระดับพฤติกรรมเปนพื้นฐาน ทําใหเคยชินเปนวิถีชีวิตของเขาเลย เชน มี
เรื่องอะไร ก็จะนํามาประชุมปรึกษารวมกัน หรือวานํามาวินิจฉัยดวยเสียงสวนรวม คือ
ฝกพฤติกรรมใหเคยชินจนกระทั่งเปนวิถีชีวิตของเขา ใหมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่ง
จะเปนพื้นฐานของประชาธิปไตยได
แตเราตองไมพอแคนี้ เราจะตองใหเขามีสภาพจิตที่เขากับพฤติกรรมนั้นดวย
เช น ความพึ ง พอใจและความรู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล อ งกลมกลื น กั บ พฤติ ก รรม
โดยเฉพาะมีปญญาที่รูและเขาใจหลักการ เหตุผล วาทําไมเราถึงทําอยางนี้ มันมีผลดี
อยางไร
จะตองพัฒนาคน ใหใฝรูใฝรักมีใจจับอยูกับเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย ใหมี
ความใฝรูความจริง ความใฝที่จะเขาถึงธรรม รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ อยางเขม
แข็งแรงพอที่จะทําใหเขาพนจากอํานาจครอบงําของ ตัณหา มานะ และ ทิฏฐิ เพื่อให
เขาสามารถพัฒนาประชาธิปไตยตอไปได
ไมใชประชาธิปไตยที่ไปติดกันอยูแครูปแบบ เปนประชาธิปไตยแคมีปาย ได
เปลือก หรือไดแคเอารูปแบบมาเลนลอหลอกกัน

รัฐศาสตรเพื่อชาติ
vs.

รัฐศาสตรเพื่อโลก

∗

ความสําเร็จทั้งหลาย จะไดมาโดยงายก็หาไม
เรามานึกดูถึงความสําเร็จของคนทั้งหลายในโลก เปนธรรมดาวา ความสําเร็จ
ในการสรางสรรคชีวิต สรางสรรคสังคม และทําสิ่งดีงามตางๆ ไมใชเปนสิ่งที่บรรลุผลได
งายดาย คนจะตองมีความเพียรพยายาม ตองมีความเขมแข็ง ตองมีความอดทน ตอง
มีคุณสมบัติตางๆ มากมาย และตองดิ้นรนฝกฝนตัวเอง รวมแลวก็คือ ต้องพัฒนาคน
เมื่ อ พู ดถึง ความสํา เร็ จ ของแต ล ะคน คนนั้นก็คื อตั ว เอง หมายความว า ต อ ง
พัฒนาตน ถาเปนสังคม ก็ตองชวยกันพัฒนาคนทั้งหลาย ที่จะมารวมกันสรางสรรคสังคม
นั้น ใหเปนคนที่เขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ใจสู เปนตน จึงจะสรางความสําเร็จได
ถาใชหลักธรรมงายๆ เราก็บอกวา อิทธิบาท ๔ ไงละ ตองมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา อันนี้ก็ยิ่งชัด ไมวาจะพูดสํานวนไหนอยางไร ก็คือตองมีความเขมแข็ง มุงมั่น
แนวแน จริงจัง ซึ่งหมายถึงวาตองมีปญญาเขมดวย
ในเมื่ อ ผลที่ หมาย ความเจริญ งอกงาม ความดี ความเลิ ศประเสริ ฐสุดของ
มนุษยก็ตาม ความดีงามของสังคมก็ตาม สันติสุขของโลกก็ตาม จะเกิดขึ้นได ลวนเปน
ความสําเร็จที่ตองอาศัยความเพียรพยายาม การสรางสรรคดวยเรี่ยวแรงความเขมแข็ง
อยางนี้ เราจึงตองพยายามชักชวนกัน ในการที่จะพัฒนาตัวเอง ใหมีคุณธรรมความดี
ความเขมแข็ง ความขยันอดทน
∗

ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิ.ย. ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ได
พิมพเปนเลมหนังสือ มีชื่อวา รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs. รัฐศาสตร์เพื่อโลก มี ๒ ภาค คือ “ภาค ๑ วิสาขทัศน เพื่อวัด
และพุทธบริษัท” และ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก” ในการพิมพครัง้ นี้ เมื่อนําเนื้อหามารวมเลมกับเรื่องที่
เกี่ยวกับการเมือง ไดแยกภาค ๑ ไปไวทายเลมเปน “ผนวก” สวนภาค ๒ ที่คงไวนี้ ก็ไดตัดชื่อของภาคออกไป

รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพื่อโลก

๕๑

ตั้งตนแตในครอบครัว พอแมก็จะตองอบรมเลี้ยงดูลูกของตนใหเปนคนมีจิตใจ
ใฝในความดีงาม รักความรู รักการสรางสรรค มีจิตใจเขมแข็ง ขยันหมั่นเพียร ไมใจ
เสาะเปราะบาง ไมเหยาะแหยะหยิบโหยง เปนตน
กวางออกไปในสังคม เราจึงตองมีการจัดการศึกษา มีการฝกฝนอบรมใหเด็ก
และเยาวชนได พั ฒ นาตน ตลอดจนผู ค นทั่ ว ไป คื อ ประชาชนทั้ ง หมด ก็ ต อ งให มี
คุณสมบัติและใหมีคุณธรรมเหลานี้

ความสําเร็จของผูนําที่ยิ่งใหญ
คือพาคนชนะความยากไปถึงความสําเร็จที่สรางสรรค
ไมใชแคนั้น เรื่องนี้จะตองพัฒนากันขึ้นไปถึงระดับผูนําประเทศ หรือผูปกครอง
บานเมืองเลยทีเดียว เพราะผูปกครองบานเมืองนั้น จะตองมานําประชาชนใหเกิด
เรี่ยวแรงกําลังกาย-ใจ-ปญญา-สามัคคี ในการสรางสรรค
ตัวผูปกครองที่จะนับไดวาเปนผูนํามีความสามารถ ก็คือผูที่มาเปนศูนยรวม
ประสานใจ ชวยชักชวน ชักจูง กระตุนเราจิตใจของคนรวมชาติ ใหใฝในการสรางสรรค
ความดีงาม ใหมีความเขมแข็งอดทน มีความเพียรพยายามไมระยอทอถอย ใหมุงมั่นที่
จะชวยกันพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม มีปญญาหยั่งรูมองกวางคิดไกล สามารถชี้แนะนํา
ทางวามีอะไรดีงามที่ชีวิตและสังคมควรจะไดควรจะถึง ใหตระหนักวาสังคมของเรามี
อะไรเปนปญหาที่จะตองแกไข มีอะไรที่จะตองชวยกันสรางสรรค แลวพากันบุกฝาไป
ถาผูนําทานใดมีความสามารถนี้ มาชวยกระตุนเราใหคนในชาติมีแนวคิด มี
ทิศทาง มีกําลัง ใจ และมีเรี่ยวแรงที่จ ะสรางสรรคทําความดี รวมใจเปนอั นหนึ่งอั น
เดียวกันได ประเทศชาตินั้นก็จะเจริญงอกงามเขมแข็ง เฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว
เพราะฉะนั้ น ถ า พู ด ให สั้ น หน า ที่ ข องผู นํ า ก็ คื อ ต อ งคอยกระตุ น เร า ชั ก จู ง
ประชาชนใหไมประมาท
ไม่ประมาท ก็คือ ไมหลงระเริง ไมออนแอ ไมมัวเมา ไมปลอยปละทิ้งโอกาสแหง
การสรางสรรค ไมมองขามละเลยที่จะแกไขปองกันเหตุปจจัยแหงความเสื่อม ไมมัว
ขลุกขลุยจมอยูกับสิ่งเสพบําเรอบันเทิงตางๆ ที่จะยั่วยวนลอเราใหไหลลงไปในทาง
เสื่อม หรือทําใหลาชา รวมแลวก็คือที่จะทําใหประมาท
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เพราะฉะนั้ น พระพุ ท ธเจ า จึ ง ตรั ส สอนพระเจ า ปเสนทิ โ กศลว า ในฐานะที่
พระองคเปนพระราชา สิ่งสําคัญก็คือ
๑. พระองคตอง มีกัลยาณมิตร และ
๒. (พระองคผูมีกัลยาณมิตรนั้น) จะตอง เป็นผู้ไม่ประมาท
การอยูดวยความไมประมาท โดยมีกัลยาณมิตรนั้น สําคัญอยางยิ่ง คือ ตองมี
ขาราชบริพาร มนตรี คนที่มารับใชรวมงาน ผูสนองงานตางๆ ตลอดจนที่ปรึกษา ที่เปน
คนดี มีความรู มีความดีงาม มีคุณธรรม มีความสามารถ ใฝดี ตองการจะสรางสรรค
ประเทศชาติ สั ง คมให ดี ไม ล ะโมบทุ จ ริ ต ไม คิ ด หลอกลวงมุ ง หาแต ล าภ แล ว ก็ ใ ห
คําแนะนําอะไรตางๆ ที่ดีงามแยบคาย
ถาผูนําทําไดอยางนี้ ก็จะมีประชาชนเปนกัลยาณมิตรดวย ประชาชนก็จะมี
จิ ต ใจใฝ ดี มี ค วามรั ก ความสามั ค คี มี จิ ต ใจร ว มกั น และมี ไ มตรี จิ ต ต อ ผู บ ริ ห าร
ประเทศชาติบานเมือง เปนกัลยาณมิตรตอกัน แตผูนํานี่แหละตองทําตัวใหเปน
กัลยาณมิตรกอน เพราะเปนผูนําที่จะชักจูงเขาไปในทางที่ถูกตองดีงาม
ถานํ าถูก ทางอยา งนี้ สัง คมก็ จะมีความสามัคคีพรอมเพรี ยงเปนอั นหนึ่ งอั น
เดียวกันในทางที่ดีงาม มีเอกภาพของผูที่เปนกัลยาณมิตร ก็จะรวมกําลังกันไดเขมแข็ง
สามารถฟนฝาอุปสรรค แกไขปญหา และนําประเทศชาติไปสูความเจริญงอกงามไดแน
หลักการนี้เปนสิ่งสําคัญ เปนหัวใจของการสรางสรรคประเทศชาติ
คุณธรรมของผูปกครองนั้นมีเยอะแยะ มีภาวะผูนําดานตางๆ มากมาย แตใน
ที่สุดแลว พระพุทธเจาตรัสย้ําวา ผู้นําต้องมีกัลยาณมิตร ถาเพื่อนพองบริวารผูบริหาร
บานเมืองดวยกัน ตลอดจนผูทํางานรับราชการทั้งหลาย ไมเปนกัลยาณมิตร เปนคน
ทุจริต ไมซื่อตรง ประมาท มัวเมา หลงอามิส ไมมีคุณธรรม ก็เปนจุดออนรายแรงที่สุด
เมื่อมีคนเปนกัลยาณมิตรแลว ก็ตองไมประมาทในทุกภารกิจและเหตุการณ
ดวย
เมื่อผูนําไมประมาท ก็จะรักษาและขยายวงกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นดวย แตถาผูนํา
ประมาทเสีย นอกจากตัวเองประมาทแลว ก็จะพาใหผูอื่นประมาทดวย กัลยาณมิตรที่
ไมมั่น ก็จะผันแปรไปกลายเปนปาปมิตร เลยไปกันใหญ จะหายนะกันทั่วทั้งสังคม
เพราะฉะนั้น จะตองพยายามถือหลักนี้ใหมั่น
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พระพุทธเจาทรงใหหลักนี้แกพระเจาปเสนทิโกศลวา ในที่สุดแลว คุณสมบัติ
ของผูนําจะมีอะไรก็ตาม ตองมี ๒ ขอนี้ดวย เปนตัวคุมและเปนหลักประกันไว คือ
ตองมีกัลยาณมิตร และตองตั้งอยูในความไม่ประมาทตลอดเวลา
แลวก็อยางที่วา ไมใชไมประมาทเฉพาะตนเองเทานั้น ตองชักชวนกระตุนเรา
คนขางเคียงและประชาชน ใหไมประมาทดวย แตเมื่อตนเองไมประมาทแลว ก็งายที่
จะทําใหประชาชนไมประมาทดวย มักไปดวยกัน อันนี้เปนเรื่องที่ตองย้ําไว
ผูนําที่มีความสามารถจริงอยางนี้ จะนาชื่นชมมาก ทําอยางไรเราจะมีผูนําที่คอย
กระตุนเตือนชักนําประชาชนใหไมประมาท ไมใหลุมหลงมัวเมาหมกจมอยูกับความมัก
งายใตกองเหยื่อลอ แตคอยปลุกเราใหสังคมเขมแข็งที่จะกาวไปในทางของการสรางสรรค
ไมระยอในการสูหนาแกปญหา และมุงมั่นในการทําสิ่งดีงามใหเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไป

รัฐศาสตรบอกชื่อตัว วาติดกรอบรัฐ
ขึ้นไปยันเพดานชาติ วิ่งตามลัทธิศาสนอุดมการณ
เรื่องของสังคมประเทศชาติทั้งหลาย ที่มีความเปนไปตางๆ นั้น มีเหตุปจจัยที่
หลากหลาย ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเหตุปจจัยเหลานั้นก็ซับซอน
หลายชั้น เชน ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสังคมนั้น ก็มีทั้งปจจัยขางในและ
ปจจัยขางนอกจิตใจของบุคคลเปนตัวบีบคั้นขับดัน
กรณีตรงขามกับที่พูดขางตน มีมาแตสมัยโบราณนานนักหนาแตไหนแตไรแลว
เปนธรรมดาวา ในการปกครองก็มีประเทศของเราและประเทศของเขา มีประเทศที่เปน
ฝายของตัวและประเทศที่เปนฝายศัตรู มีรัฐอื่นภายนอกทั้งใกลและไกล แลวก็มีปญหา
ในการขัดแยงกระทบกระทั่งกัน มีการแขงขันแยงชิงอํานาจ รบราฆาฟนทําสงครามกัน
เพราะฉะนั้น ความคิดทางรัฐศาสตรแตไหนแตไรมาจึงมุงใหเราได ใหเราเหนือ
เขา ใหเราชนะ และหาทางวา ถาเปนฝายอื่นพวกอื่น เราไมตองการใหเจริญงอกงาม
เราก็ไปทําใหประมาทเสีย
อยางเรื่องสงครามภารตะ ในกาพยมหาภารตะ ที่เลาเรื่องราวเหตุการณสมัย
ประมาณ ๘๐๐ ปกอนพุทธกาล (แตวรรณกรรมที่แตงเปนมหากาพย ซึ่งเลาเรื่องนี้ เกิดหลัง
พุทธกาลราว ๒๐๐–๙๐๐ ป) แมจะมีความคิดคํานึงทางธรรมที่เรียกวาเปนปรัชญาไมนอย
แตพูดรวมๆ วา พวกวรรณคดีในยุคของเรื่องราวกอนพุทธกาลนี้ แสดงหลักรัฐศาสตร
การปกครองแบบที่วา ตางฝายก็จะแยงชิงอํานาจกัน ตางก็มุงหมายความยิ่งใหญของตน
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เพราะฉะนั้น หลักการทั่วไปก็คือ รัฐทั้งหลายจะสรางความยิ่งใหญของตน บน
ความย อ ยยั บ ของรั ฐ อื่ น เป น อย า งนั้ นเรื่ อยตลอดมา ด ว ยเหตุ นี้ ผู ป กครองจะต อ ง
พยายามใหรัฐอื่นออนแอ
อยางตําราการปกครองสมัยโบราณยุคปูพระเจาอโศก คือพระเจาจันทรคุปต
ซึ่งมีพราหมณจาณักยะเปนมหาเสนาบดีหรือปุโรหิต จาณักยะที่เรียกไดวาเปนผูสราง
พระเจาจันทรคุปตขึ้นมานี้ ไดแตงตํารารัฐศาสตรสําคัญเรียกวา “อรรถศาสตร์” วาดวย
หลักการปกครองซึ่งใชกันมาในอินเดียโดยตลอด
“อรรถศาสตร์” สอนวิธีการใหกษัตริยแสวงหาความยิ่งใหญ บอกกลวิธีวาจะขึ้น
สูความยิ่งใหญมีอํานาจสูงสุดไดอยางไร จะสรางรัฐของตนใหยิ่งใหญเจริญรุงเรืองได
อยางไร
ความคิดในทางรัฐศาสตรโดยทั่วไปก็จะเปนอยางนี้ คือวาพระราชาซึ่งเปน
ผูปกครองที่ดีนั้น มีความปรารถนาดีตอประชาชนในรัฐของตน แตวาแคของตัวนะ
สําหรับรัฐอื่น ฉันพรอมที่จะห้ําหั่นเต็มที่
เพราะฉะนั้น ก็จะมีวิธีการที่วา ทําอยางไรจะใหรัฐอื่นจมอยูในความออนแอ เชน
วา รัฐทั้งหลายที่อยูใกลเคียง ถาเกงขึ้นมา อาจเปนอันตรายตอเรา เราก็หาทางใหเขา
ขัดแยงกันไว เมื่อเขาขัดแยงกัน เราก็สบาย นอกจากวาเมื่อเขามัวยุงกันอยู จะไมมายุง
กับเราแลว เขายังมาพึ่ง หรือหวังพึ่งเราดวย เพราะวาทั้ง ๒ ฝาย เมื่อขัดแยงกันแลว ก็
ตองหาพวก เราก็ยิ่งสบาย เขาทางโนนที เขาทางนี้ที
ถาไมอยางนั้น ก็อาจจะใชวิธีการตางๆ ในการปลุกปนยุแหยหรือลอหลอกมอม
เมา ที่จะทําใหประชาชนของรัฐอื่นออนแอ จมอยูในความวุนวายกันเองหรือมัวเมา
ประมาทเสีย ซึ่งปจจุบันนี้ก็อาจจะยังมีการใชกันอยู
ดังที่ไดรูเห็นกันวา ถอยหลังไปสมัยอาณานิคม ญาติโยมเกา ๆ ก็ค งจํา ไดวา
อัง กฤษก็ป กครองอาณานิค ม ฝรั่ง เศสก็ป กครองอาณานิคม ซึ่งก็อยูแถวๆ นี้ ใกลๆ
รอบๆ เมืองไทยนี่เอง
เราจะไดยินวา อังกฤษนั้นเนนวิธีปกครองอาณานิคมแบบที่ฝรั่งเรียกวา “divide
and rule” คือ แบงแยกแลวปกครอง หมายความวา ประเทศอาณานิคมหรือเมืองขึ้น
ทั้งหลายนี้ เขาจะตองทําใหประชาชนหรือคนภายใน ตั้งแตผูบริหารประเทศที่เปน
เมืองขึ้นแตกแยกกัน เมื่อแตกแยกกันแลว พวกนี้ก็จะยุงนัวเนียกันอยูขางใน ไมมาคิด
กูเอกราช หรือจะไมมาคิดแข็งขืนตอผูปกครอง แถมจะคอยพึ่งและคอยขอใหชวยเขา
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เปนอันวา อังกฤษใชวิธีปกครองแบบนี้จนเปนที่รูกัน เรียกวา “divide and
rule” ใหคนขางในประเทศแตกกันทะเลาะกันเสีย แลวเขาก็ปกครองไดสะดวก
ทีนี้ฝรั่งเศส เราก็วาไปตามที่รูกันมาวา ฝรั่งเศสนั้นใชวิธีทําใหประชาชนมัวเมา
เพลิดเพลิน เชน ปลอยตามใจหรือมอมเมา ใหชาวเมืองขึ้น ไดเลนการพนัน ไดดื่มสุรา
กันใหสบาย พอสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมา ก็ติดจม ปวกเปยกปอแป ไมใสใจที่จะมา
แข็งขืนหรือคิดการอะไร
ที่จริง เรื่องแบบนี้เปนวิธีการปกครองที่มีมาแตโบราณ อยางในมหาภารตะ ที่พูด
ถึงเมื่อกี้ ก็แสดงวิธีการอยางนี้ เชนวา เมื่อไปรบชนะประเทศอื่นแลว พวกประชาราษฎร
ของเขายอมมีความเคียดแคนตอประเทศที่ไปตีไปฆาเขา เพราะพอแมพี่นองญาติมิตร
ของเขาตองตายกันไปมากมาย เขาก็มีวิธีการอยางหนึ่งวา ไปสนับสนุนสงเสริมมหรสพ
และการละเลนบันเทิงตางๆ ใหแพรหลายทั่วไป ไปเอาอกเอาใจแบบนี้ใหเขาชอบ
พวกราษฎรเหลานั้น ก็ไปลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมากับการสนุกสนานกินเหลา
เมายากัน เลยลืมความแคน หรือสนุกจนหายแคนไปเลย บางทียังกลับมานิยมชมชอบ
ฝายประเทศผูปกครองที่มาเอาใจดวยซ้ํา
แมแตในประเทศของตนเอง ถาผูปกครองใชวิธีที่จะทําใหประชาชนเพลิดเพลิน
หลงระเริงมัวเมาประมาท ก็ไมสามารถจะพนจากการถูกระแวง เพราะวาคนที่รูหลัก
รัฐศาสตรมาแตโบราณ เขาก็จะคิดสงสัยไดวา ทานผูนี้มีเจตนาอะไร มุงอะไรกันแน คิด
จะเอาอยางไรกับราษฎร จะเอาราษฎรมาเปนเครื่องมือหาผลประโยชนของตัวหรือ
เปลา หรือจะทําใหจมอยูกับเรื่องเหลานี้จนลืมคิดอะไรสักอยาง
แต ร วมแล ว ในที่ สุ ด ผลร า ยก็ ม าตกที่ ส ว นรวมทั้ ง สั ง คม คื อ ประชาชนจะ
ประมาท ไม เ ข ม แข็ ง อ อ นแอ ไม มี กํ า ลั ง และไม ใ ส ใ จที่ จ ะมาช ว ยกั น สร า งสรรค
ประเทศชาติ แมแตชีวิตของแตละคน ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นทั้งหลาย ก็จะกะปลก
กะเปลี้ยไปหมด
แมแตอุดมการณใหญๆ และลัทธิศาสนาเปนอันมาก ที่มองอะไรกวางออกไป ก็
เขามากํากับการเมืองการปกครองและเรื่องของสังคม ในลักษณะที่เปนการแบงแยก
พวกฝาย แลวก็กลายเปนตนเหตุของการบีบคั้นห้ําหั่นเบียดเบียนไปเสียเอง แตเรื่องนี้
ยาวมาก ตองขามไปกอน
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แนวคิดทางรัฐศาสตรทั่วไป
ยากจะพนการใหตนยิ่งใหญ บนความยอยยับของคนอื่น
เปนอันวา เรื่องสําคัญในการที่จะนําประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรือง ก็คือ
ขอที่วา ทําอยางไรเราจะชวยกันทําใหประชาชนมีความเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม
ในการสรางสรรค โดยไมประมาท ถาทําไดอยางนี้ นั่นคือความสําเร็จของผูนํา ที่ควรแก
การยกยองอยางแทจริง
ผูนําตองมีความสามารถแบบนี้ คือ สามารถกระตุนเราใหคนรวมมือ รวมแรง
รวมใจที่จะทําการอะไรตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความสามัคคี และก็จะมีความนิยมตอ
ผูปกครองไปดวย
แตทีนี้ จะกระตุนดวยอะไร อาจจะกระตุนดวยโลภะ คือความอยากได ใหยุงกับ
เรื่องผลประโยชน เรื่องอามิสสิ่งเสพบําเรอ อาจจะกระตุนดวยโมหะ ใหติดเพลินหลง
ระเริงมัวเมา หรือบางทีกระตุนดวยโทสะ
ในการกระตุนดวยโทสะ เขาเอาประเทศอื่นหรือศัตรูเปนเปา แลวก็ปลุกระดม ให
เคียดแคนเกลียดชังพวกนั้น ยิ่งแคนเขา ก็ยิ่งมารักเรา แลวก็เกิดกําลัง ทําใหมารวมดวย
เหมือนอยางฮิตเลอร ทานผูนี้ก็ใชวิธีเอาความแคนของชาวเยอรมันมาเปนจุด
ปลุกระดม คือวา ชาวเยอรมันหลังจากแพสงครามโลกครั้งที่ ๑ แลว มีความโกรธแคน
ตอพวกประเทศสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามแลวทําสัญญาที่กดขี่พวกเขา จุดนี้เปนปม
แหงความเคียดแคนอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พอฮิตเลอรหยิบเอาจุดเหลานี้ขึ้นมา
ปลุกระดม ชาวเยอรมันก็ยิ่งเคียดแคน และมีกําลังรวมสามัคคีอยางเต็มที่ เลยเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นมา นั่นก็คือ กระตุนดวยโทสะ
มนุษยทั่วไปก็กระตุนกันดวยโลภะบาง ดวยโทสะบาง ดวยตัณหาบาง ดวย
มานะ ความตองการยิ่งใหญบาง อะไรตางๆเหลานี้
พระพุทธศาสนาตองการใหกระตุนเราชักชวนกันดวยปญญา ดวยคุณธรรม
ความใฝปรารถนาดี ซึ่งเปนเรื่องที่ยากอยู หลักรัฐศาสตรของพระพุทธศาสนาจึงขยาย
พนขอบเขตผลประโยชนและอํานาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชนสุขของทั้งโลก
รัฐศาสตรตั้งแตสมัยโบราณเปนอยางที่วาขางตนนั้นมาโดยตลอด พราหมณ
จาณักยะที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ มีอีกชื่อหนึ่ง เรียกวา เกาฏิลยะ ซึ่งแปลวา คนเจาเลหนั่นเอง
เพราะวาทานใชวิธีที่วานี้
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สําหรับบานเมืองของทาน ทานตั้งระบบการบริหารอยางดี หมายความวา มุง
หมายใหราษฎรของตัวเองอยูดี มีความรมเย็นเปนสุข ภายในรัฐที่เขมแข็ง แตสําหรับ
ประเทศอื่น ก็ไปทําใหเขาออนแออยางที่พูดเมื่อกี้ คือ สร้างความยิ่งใหญ่แห่งรัฐของตน
บนความย่อยยับของรัฐอื่น
ทางตะวั น ตกก็ เ หมื อ นกั น อย า งรั ฐ บุ รุ ษ อิ ต าลี ที่ เ ป น นั ก คิ ด เจ า ทฤษฎี ท าง
รัฐศาสตรที่มีชื่อเสียงมากของฝรั่ง ชื่อแมคคีอาเวลลี่ (Niccolò Machiavelli) ซึ่งบางที
ถึงกับไดรับยกยองใหเปนบิดาแหงรัฐศาสตรสมัยใหม ก็สอนระบบที่เรียกวาเจาเลหเจา
กล ในการแสวงความยิ่งใหญ ดวยการกําจัดฝายศัตรู ไมวาจะกําจัดไดอยางไร เอา
ทั้งนั้น ไมถือเปนการเสียคุณธรรม
มีคนเทียบวา จาณักยะ เปนแมคคีอาเวลลี่แหงชมพูทวีป แตที่จริงไมนาเรียก
อยางนั้น เพราะจาณักยะเกากวาเยอะ จาณักยะนี่ นับ ดู พระเจา จัน ทรคุป ตขึ้น
ครองราชย พ.ศ. ๑๖๓ แตแ มคคีอาเวลลี่เพิ่งตายเมื่อป ๒๐๗๐/1527 แมคคีอาเวลลี่จึง
หลังจาณักยะเกือบ ๒,๐๐๐ ป ฉะนั้น จะเรียกจาณักยะ เปนแมคคีอาเวลลี่แหงชมพูทวีป
คงไมถูก ตองเรียกแมคคีอาเวลลี่ เปนจาณักยะแหงตะวันตก หรือแหงยุโรปจึงจะได
แตรวมความวา ทั้งจาณักยะและแมคคีอาเวลลี่ มีความคิดทํานองเดียวกันนี้
คือตองทําลายศัตรู ซึ่งเปนแนวคิดที่ยึดถือกันมา จนกระทั่งเกิดพระพุทธศาสนา แลวก็
เกิดพระเจาอโศก ที่นําหลักพระพุทธศาสนามาใช วาทําอยางไร เราจะไมใชมีรัฐศาสตร
เพียงเพื่อชาติ แตมีรัฐศาสตรเพื่อโลก

จากรัฐศาสตรเพื่อชาติ
กาวใหมขนึ้ ไปสูรัฐศาสตรเพื่อโลก
การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา มองไดกวางขวาง ไมใชเพียงในแงของธรรมะที่
เราเอามาใชปฏิบัติในวัดเทานั้น แตกนิ ความกวางทั่วไปหมด ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดา ที่
ควรจะเปนและตองเปนอยางนั้น เพราะคุณธรรมความดี และสติปญญาอะไรทุกอยาง
เปนคุณสมบัติที่ตองใชทุกที่ทุกกาล ปรับขยายไปใชไดทุกระดับ เพราะฉะนั้น เมื่อจิตใจ
และปญญาพัฒนาตอมา รัฐศาสตร์เพื่อชาติ ก็กลายเปน รัฐศาสตร์เพื่อโลก
หลักความคิดนี้จะเห็นไดแมแตในชาดก ซึ่งไมใชเปนเพียงนิทานสําหรับสอน
เด็ก ถาพูดอยางภาษาคนสมัยนี้ ก็เรียกวา มีปรัชญาการปกครอง มีปรัชญาในทาง
เศรษฐกิจ เปนตน อยูในชาดกนั้นเยอะไปหมด
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ชาดกแทนทีจ่ ะสอนวา ทําอยางไรจะทําลายศัตรูได จะแกแคนเขาใหสาํ เร็จได
อยางไร กลับสอนเรื่องเหลานี้วา ทําอยางไร ประเทศตางๆ รัฐตางๆ จะอยูก นั ดวยดีโดย
ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นี่คือกาวใหม ซึ่งแปลกมากจากระบบความคิดทางการ
ปกครองในสมัยโบราณ
ที่จริง ความคิดทางการปกครองเดี๋ยวนี้ก็ยังโบราณอยู ยังไมไปไหน ก็ยังคิดแต
วา จะเอาอยางไรใหฉนั รักษาผลประโยชนของฉันได จะทําลายฝายศัตรูได คิดกันแต
อยางนี้เทานั้น แลวอยางนี้จะไปสรางสันติสุขใหแกโลกไดอยางไร
มนุษยตองมีความคิดที่จะกาวตอไป ตองขามพนความคับแคบ พระพุทธเจา
ไดทรงวางหลักขึ้นมา ใหไมคิดแควาจะสรางความยิ่งใหญใหแกรัฐของตน แลวก็ทาํ ให
รัฐอื่นตองแตกสลายยอยยับไป แตทําอยางไรจะอยูดีดวยกัน ใหประโยชนของเราเปน
สวนรวมที่แผกระจายไปยังโลก ที่มีรัฐตางๆ และมีมนุษยเหมือนอยางเราพวกอื่นๆ
มากมายอยูรวมกัน
พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนผูนําหลักธรรมนี้มาใชจริงจัง ในหลักแหงนโยบาย
ที่เรียกวา “ธรรมวิชัย” คือแทนที่จะชนะดวยศาสตราวุธ ก็ชนะดวยธรรม
หลักนี้พระพุทธเจาทรงสอนไวในจักกวัตติสูตร (เรียกเปนไทยวา จักรวรรดิสูตร
ก็ได) เปนตน คือมีในพระสูตรหลายสูตร ซึ่งมีพุทธดํารัสวา “อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน
สเมน อภิวิชิย” นี่คือที่มาในพระไตรปฎกของคําวา ธรรมวิชัย ซึ่งเปนหลักการปกครอง
ของพระราชาผูเปนจักรพรรดิ
“จักรพรรดิ” ในที่นี้ หมายถึง จักรพรรดิในความหมายเดิมทางธรรม ไมใช
จักรพรรดิแบบ emperor
ในเวลาทีแ่ ปลเปนภาษาอังกฤษนั้น จกฺกวตฺติ/จักรพรรดิ นี่ นักปราชญในวงการ
ภาษาบาลี แมแตฝรั่ง เขาไมแปลเปน emperor หรอก แตคนไทยเราเอา “จักรพรรดิ”
มาเปนคําแปลสําหรับ emperor กันเอง
ที่จริง คําวาจักรพรรดิไมไดแปลวา emperor ตองบอกวาเปน emperor ใน
ความหมายของไทย แตในวงวิชาการ จกฺกวตฺติ/จักรพรรดิ เขาแปลกันวา Universal
Monarch หรือ Universal Ruler คือพระมหากษัตริย หรือผูปกครองที่เปน universal
(ไมใชเจาผูป กครอง empire)
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พระมหากษั ต ริ ยที่ เป นจั ก รพรรดิ แ บบนี้ ต อ งเปน ผู ที่มี ชัย ชนะโดยไม ตอ งใช
ศาสตรา ไมตองใชทัณฑ ไมตองใชการลงโทษ หรือเครื่องมือทํารายกัน แตชนะโดยธรรม
คือชนะใจดวยความดี และพระเจาอโศกก็นําหลักนี้มาใช จึงเรียกนโยบายของพระองค
วา “ธรรมวิชัย” แลวพระองคก็ทําสําเร็จดวย จึงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุด
ฝรั่งบางคนถือวาพระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยผูเดียวในประวัติศาสตรที่
เขานับถือ เปนผูเดียวที่ยิ่งใหญจริงๆ ทานผูนี้คือ H. G. Wells ซึ่งเขียนไวในหนังสือชื่อ
Outline of History

รวมความว า พระเจ า อโศกมหาราชเป น ที่ ชื่น ชมนิ ย มนั บ ถื อ เพราะนําหลั ก
“ธรรมวิชัย” มาใช ซึ่งก็หมายความตอไปดวยวา พระองคไดเลิกแนวคิดของพระเจาปู ที่
พราหมณจาณักยะไดปลูกฝงตั้งไว
จาณั ก ยะนี้ เ ป น ผู ส ร า งอาณาจั ก รมคธที่ พ ระเจ า จั น ทรคุ ป ต เ ป น ผู เ ริ่ ม วงศ
ปกครองและยิ่งใหญมาก สมัยเดียวกับพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander
the Great) คือ พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชพิชิตดินแดนมากมายมาจนจดถึง
ชายแดนประเทศอินเดีย ตีไดแควนโยนก (ฝรั่งเรียก Bactria) ลงมาถึงตักศิลาราวป
๓๒๖ กอนคริสตศักราช (ถานับเปน พ.ศ. แบบเรา ก็ ๑๕๗) ตั้งทัพเตรียมจะบุกอินเดีย
ที่นั่น อเล็กซานเดอรมหาราชไดพบกับจันทรคุปตที่เปนปูของพระเจาอโศก ซึ่ง
เวลานั้นยังไมไดอํานาจ ตอนแรกก็จะรวมมือกัน แตแลวเกิดขัดใจกัน พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชก็จับจันทรคุปตขัง แตหนีออกมาได
เรื่องนี้ยืดยาว รวบรัดวา ในฝายของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชนั้น เสนาขา
ทหารเบื่อหนายการรบเต็มที เพราะไดรบราฆาฟนมาตลอด ก็เลยยกทัพกลับไปในป
๓๒๕ กอนคริสตศักราช และจากนั้นอีก ๔ ป (บางตําราวาในป 325 B.C. นั่นเอง) จันทร
คุปตก็โคนราชวงศนันทะลงได และตั้งราชวงศโมริยะ (เรียกอยางสันสกฤตวา เมารยะ)
นี่คือพระอัยกาหรือปูของพระเจาอโศกมหาราช อโศกที่เปนกษัตริยผูยิ่งใหญ
ที่สุดของชมพูทวีป หรือพูดคราวๆ คืออินเดีย
เปนอันวา พระเจาอโศกมหาราชไดลมเลิกนโยบายแบบของพระเจาจันทรคุปต
ที่พราหมณจาณักยะวางไว ที่มุงใหสรางความยิ่งใหญแหงรัฐของตน บนความยอยยับ
ของรัฐอื่นๆ เปลี่ยนมาใชนโยบาย “ธรรมวิชัย” ที่วาทําอยางไรจะใหรัฐทั้งหลายและมวล
มนุษยอยูดีดวยกันดวยความสงบสุข เพราะฉะนั้นจึงบอกวา ไมใช รัฐศาสตรเพื่อชาติ
แตเปน รัฐศาสตรเพื่อโลก
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ถาจะนําโลกขึ้นไปสูความพนปญหา
ตองมีความเขมแข็งทางปญญาเหนือกวาผูที่ชนะการแขงขัน
ที่พูดกันวาอารยธรรมปจจุบันเจริญนักหนานั้น แมกระทั่งบัดนี้ มนุษยก็ยังไม
สามารถกาวขึ้นไปถึงหรือแมแตเฉียดใกลรัฐศาสตรเพื่อโลกอันนี้เลย
คนไทยเรา ในเมื่อมีหลักธรรมอันนี้ ที่พระพุทธศาสนาไดมอบใหไว เราก็ควรจะ
กาวออกหนาไปได ดวยจิตสํานึกวา เราควรจะมีอะไรใหแกโลกนี้บาง เราไมควรมาติด
อยูแคจะแขงขันในระบบแหง รัฐศาสตร์เพื่อชาตินี้ เทานั้น
แมแตจะแขงขันสูกันใหชนะเขาไดในยุคโลกาภิวัตนแหงการแขงขันทางธุรกิจ
เปนตนนี้ เราก็ตองมีความเขมแข็งใหมากพอ จึงจะเดินหนาไหว แลวเราจะมาออนแอ
ปวกเปยกมัวเมาลุมหลงอยูไดอยางไร เราก็ตองมีความเขมแข็ง สรางกําลังงานพัฒนา
คนของเราใหมีพลังความสามารถขึ้นมา
โดยเฉพาะ ความเข้มแข็งทางปัญญา ตองมีใหมาก ถาไมมีปญญา ก็มืดบอด
ไปไหนไมรอด ถึงจะมีกําลังกาย และกําลังอาวุธอยางเยี่ยมยอด ก็ไดแคคอยพึ่งพา
แมแตมีกําลังจิตใจเขมแข็ง ก็ติดตันไปไมตลอด ตองมีปญญาที่เยี่ยมยอด จึงจะชนะเขา
ได เราจึงตองมาเนนการสรางคนของเราใหมีกําลังปญญา แลวเราจึงจะสามารถมีชัย
ชนะที่แทจริงในโลกาภิวัตน ในโลกแหงการแขงขันนี้ได
แตเราไมควรมีเปาหมายเพียงแคนั้น เราจะตองมองตอไปใหถึงจุดหมายที่แท
ของอารยธรรมที่วา เราจะตองแกปญหาของโลกที่ติดจมอยูในการเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน การแยงชิงอํานาจ และการทําลายผูอื่นรัฐอื่น เพื่อประโยชนแหงรัฐของตน ทํา
อยางไรจึงจะแกปญหาในขั้นนี้ได ชาวพุทธที่วามีศาสนาแหงโพธิปญญา จะตองคิดให
ไดในระดับนี้
ในชาดกมีคําสอนประเภทนี้ ขอใหไปศึกษาดู ทําไมจึงเรียกพระมโหสถว่าเป็นผู้
สูงสุดในด้านปัญญาบารมี? ก็เพราะมโหสถสามารถใชปญญาสยบศัตรูที่จะมาทําราย
ประเทศชาติของทาน โดยไมตองทํารายเขา และทําใหเปนไมตรีกันได คือเอาชนะโดย
ธรรม เอาชนะโดยไมตองทํารายเขา
เคยพูดบอยๆวา ที่พระพุทธเจาสอนวา เวรไมระงับดวยการจองเวรนั้น ไมใชวา
เขามาทํารายเราแลว เราไมตองจองเวรคือเราอยูเฉยๆ ปลอยใหเขาฆา ไมใชอยางนั้น
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คนไทยมักไปติดหรือตันอยูแคนั้น คือคิดแควา เขามาทํารายเรา ออ เวรระงับ
ดวยการไมจองเวร เราก็นอนใหเขาฆาเสียดีๆ หรือเขาทํารายเสร็จแลว เราไมตาย ก็
แลวไป จบแคนั้น ไมใชอยางนั้น
พระพุทธเจาสอนไว อยางในชาดก เชนมโหสถชาดกนี่ชัดเจนมาก ฝายศัตรูเขา
มุงราย เราไมไดคิดมุงรายเขา เขายกทัพมาเลย จะมาทําสงครามฆาฟนเอาเราเปน
เมืองขึ้น แลวมโหสถคิดและทําอยางไร ที่แนๆ ก็คือ มโหสถไมตองการทํารายเขา แตก็
ตองรักษาบานเมืองและประชาชนใหอยูดีดวย
เมื่อไมตองการทํารายเขา ก็ตองเอาชนะเขาดวยวิธีที่ไมตองทํารายตอบ มโหสถ
ตองคิดหนัก แตที่สําคัญคือตองมีปญญาที่จะคิด ขยายความวา ตองมีปญญาที่รูไดแจง
จริง และที่คิดไดชัดเจน
ยกตัวอยาง มโหสถนอกจากรูเชี่ยวชาญในหลักวิชาการดานรัฐศาสตรและ
ยุ ท ธศาสตร แ ล ว ก็ รู ข อ มู ล และแสวงหาข อ มู ล ของฝ า ยที่ ทํ า ตั ว เป น ศั ต รู จ นรู เ ขา
ละเอียดลออทั่วตลอดทุกจุดทุกดาน แลวจากความรูนั้น ก็คิดจัดคิดวางแผนดําเนินการ
เปนขั้นเปนตอนที่จะทําใหปฏิบัติการของฝายที่คิดรายนั้นเปนหมัน หรือไมก็กลายเปน
การกาวเขาไปในกับดักที่แมไมถูกทําราย แตก็ดิ้นไมได จนในที่สุด ฝายที่คิดรายนั้น
ตองหยุดยอมแตโดยดี
คนที่จะชนะเขาโดยไมตองทํารายเขา ที่เรียกวาไมชนะดวยเวรนั้น ตองเกงกวา
คนที่คิดจะมาทํารายเปน ๑๐ เทา เพราะฉะนั้น คนที่จะสรางโลกใหมีสันติสุขที่แทจริง
จะตองเปนคนที่พัฒนาอยางสูง ถาเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู ออนแอปวกเปยก
โดยเฉพาะออนปญญา (หรือเบาปญญา) ก็ไปไมรอด
เราจะตองสรางคนของเราใหมีคุณภาพเหนือกวาประเทศที่กาวหนาพัฒนาแลว
ในการแขงขันนี้เสียอีก เราตองเหนือเขาจริงๆ โดยเฉพาะเหนือทางปญญา เพราะฉะนั้น
เราจะมัวมานิ่ง มานอน มาเพลิดเพลินมัวเมาอยูไดอยางไร เราตองเรงรัดกัน
ขั้นที่ ๑ เราตองสามารถชนะในการแขงขันนี้ อยางนอยไมใหเขามาครอบงํา
เราได
ขั้ น ที่ ๒ เหนื อ กว า นั้ น ก็ คื อ เราจะต อ งก า วขึ้ น ไปสู ก ารแก ป ญ หาของโลกที่
เบี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น อยู นี้ เปลี่ ย นแปลงโลกนี้ ใ ห เ ป น โลกที่ มี สั น ติ สุ ข นํ า เอา
รัฐศาสตรเพื่อโลกไปสถาปนาในโลกยุคปจจุบัน หรือโลกาภิวัตนใหได
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ชาวพุทธควรจะมาปลุกใจกันในเรื่องเหลานี้ มาสรางความเขมแข็งในตัว แลว
เราจะกาวไปไดจริงๆ เพราะเรามีหลักการแลว เรื่องมโหสถชาดกขอใหไปศึกษาใหดี วา
ปญญาของพระมโหสถเปนอยางไร
ปญญาอยางมโหสถนั้น สาระสําคัญก็คือ ทานสามารถใชปญ
 ญาเอาชนะศัตรู
ที่มุงรายตอเราดวยการไมทํารายตอบเขา และนอกจากไมทํารายตอบเขาแลว ยัง
สามารถทําใหเขายอมสยบ ยอมเปนไมตรี เพื่ออยูดวยกันอยางดี มีสันติสุขสืบไป
เห็นไดเลยวา การใชปญญาขั้นนี้ยากที่สุดในโลก เอาชนะดวยศาสตราวุธยังงาย
กวา แตทั้งโลกก็ตองยอมรับวา ถาไมกา วไปถึงรัฐศาสตรเพื่อโลกแบบนี้ โลกก็ไมมีทางมี
สันติสุข จะทําอยางไรได ถึงจะยากก็ตองทํา ถาไมอยางนั้นแลว โลกนี้จะไมมีความหวัง
ตามสภาพเวลานี้พูดไดวา ความหวังในสันติภาพไมมีเลยในโลก มีแตความคิด
ที่จะเบียดเบียนห้ําหั่นทําลายกัน มนุษยอยูกันดวยความหวาดกลัว อยูกันดวยความใฝ
อํานาจ ทั้งใฝอํานาจ แลวก็กลัวดวย
อยางประเทศใหญๆ ที่พัฒนาแลว ไมใชวามุงอํานาจยิ่งใหญอยางเดียว แตใน
การรักษาอํานาจความยิ่งใหญนั้น เขาก็มีความหวาดกลัวมาก ยิ่งใหญ ก็ยิ่งกลัว
โดยเฉพาะกลัวสูญเสียอํานาจ และความกลัวนั้นทําใหหวาดระแวง เมื่อหวาดระแวงก็
ทําใหตองกําจัดคนอื่น ตองทํารายเขากอน เพื่อปองกันไว เพื่อไมใหเขามีกําลังขึ้นมา
เปนคูแขงหรือเปนอันตรายแกตัว
“ความกลัว” นี่แหละเปนตัวราย อยามองแคความโลภอยากไดผลประโยชน
หรือความอยากไดอาํ นาจเทานั้น ไมใชอยางนั้นหรอก ความกลัวนี่รายยิ่งนัก
คนไมมีอํานาจก็กลัว คนมีอํานาจก็กลัว ทั้งสองฝายกลัว แตคนกลัวที่ไมมี
อํานาจ ทําอะไรเขาไมได ไดแตหนี แบกทุกขไวที่ตัว สวนคนกลัวที่มีอํานาจนี่รายที่สุด
เลย เพราะวา เพียงแคหวาดระแวงขึน้ มา เขาอาจจะทํารายผูอื่นใหพังพินาศยับเยินไป
หมด เพื่อใหตัวอยูได ตัวเองทุกขแลว ทําใหคนอื่นยิ่งทุกขอยางหนัก เพราะฉะนั้น ทาน
จึงถือวาความกลัวเปนเรือ่ งสําคัญ ความหวาดระแวงเปนเรื่องรายแรงอยางยิ่ง
เราอยาไปมองเฉพาะความโลภอยากไดผลประโยชน และความอยากใหญมี
อํานาจเทานัน้ แตความโลภและหวงหวงอํานาจนั้นจะพวงเอาความระแวงหวาดกลัว
มาดวย หลักการหลายอยางทางรัฐศาสตรที่สรางกันขึ้นมา ก็สืบเนื่องจากความ
หวาดระแวง และความหวาดกลัววา ชาติอื่นรัฐอื่นใหญขึ้นมา จะเปนภัยแกตน หรือแม
เพียงแขงกับตน เปนตน ก็เปนกันมาอยางนี้
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เพราะเหตุดังวามา รัฐศาสตร์เพือ่ ชาติ จึงไมอาจสรางสันติภาพที่แทจริงได และ
เราจึงตองกาวตอขึ้นไปใหถึง “รัฐศาสตร์เพือ่ โลก”

พระสงฆตองเปนกัลยาณมิตรหลักของชาวบาน
ตองฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาใหได
ไดพูดมานานมากแลว วันนี้ไดพูดถึงธรรมในแงของการสรางสรรคชาติประเทศ
และสังคมของโลก ใหมีสันติสุข ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในยุคนี้ ที่เราจะตองกาวตอไป แตที่
พูดมาทั้งหมดนี้ไปเนนที่ผูปกครอง ทานผูนํา ผูบริหารประเทศชาติ จึงขอย้ําวาอยาลืม
ตองมองดูพระดวย พระนี่แหละสําคัญมาก
เราบอกวาทานผูนําผูบริหารประเทศชาติจะตองเปนกัลยาณมิตร มาชักจูง
ประชาชนใหมีกําลังใจเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา ไม
ออนแอ ไมระยอทอถอย แลวรวมใจกันสรางสรรคตางๆ อันนี้จะเปนความสําเร็จที่แท
ผูนําที่ยิ่งใหญจริงๆ คือ ผูนําที่สามารถเอาหลักความจริง หลักความถูกตอง เอา
ประโยชนที่แท มาเปนที่อางอิงที่จะใหประชาชนรวมแรงรวมใจกันในการสรางสรรค
ชีวิตและสังคม โดยไมตองอาศัยความโลภหรือความโกรธมาเปนเครื่องกระตุนเรา เราก็
หวังอยางนี้ จึงขอทานผูนําอยาไดมานําใหประชาชนลุมหลงมัวเมาอะไรเลย
ทีนี้อีกฝายก็พระนี่แหละ อยาไดไปมองเฉพาะทานผูนํา หรือผูบริหารบานเมือง
เทานั้น พระนี่บางทีก็ทําหนักเหมือนกัน คือไมเอาหลักพระพุทธศาสนาไปสอน ไมไป
กระตุนปลุกเราประชาชนใหไมประมาท แตกลับไปทําในทางที่ตรงขาม
พระตองตั้งมั่นในหลักที่พระพุทธเจาสอน และนําประชาชนไปตามหลักนั้น หลัก
ที่พระพุทธเจาทรงสอนย้ํานักก็คือ ใหไมประมาท แมกระทั่งจะปรินิพพานก็ตรัสเปน
ปจฉิมโอวาทวา ให้ไม่ประมาท พระก็ตองเปนผูนําในความไมประมาท และพระก็
จะตองไปชักจูงสั่งสอนญาติโยมประชาชนใหไมประมาท
ใหไมประมาทในอะไร ก็คือ ใหไมประมาทในการนําหลักและขอปฏิบัติที่ดีที่
ถูกตองในการพัฒนาชีวิตสังคม มาใช มาดําเนินการสรางสรรคชีวิต สรางสรรค
ครอบครัว เชนทําการงานอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร เปนตน แตถาพระไปชักจูงใน
ทางตรงขาม ก็กลายเปนชักจูงใหประมาท
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ชักจูงให้ประมาท ก็คือ ใหเขาลุมหลงมัวเมา ใหหวังผลจากการออนวอน จาก
การดลบันดาล จากการรวยทางลัด จากการหวังโนนหวังนี่ที่เลื่อนลอย เชนไปขูดเลขขูด
หวยอะไรตางๆ พูดรวมสั้นๆ วา รวยลัด-ลาภลอย-คอยผลดลบันดาล นี่คือพระไปนําคน
ในทางที่ประมาท ซึ่งเวลานี้กลายเปนวาพระไดมีสวนสําคัญในการชักนําดานนี้
ถึงเวลาแลว ที่พระเราจะตองเขาสูทางปฏิบัติใหถูกตองตามหลักที่พระพุทธเจา
สอน และเปนกัลยาณมิตรของประชาชนชาวบาน ที่จะนําเขาไปในทางที่ถูกตองนั้น
ไมใชกลายเปนผูทําลายหลักนั้นเสียเอง
พระนั้ น ถ า ทํ า ไม ดี ก็ ก ลายเป น ผู ทํ า ลาย และทํ า ลายได ทั้ ง หมด เริ่ ม ตั้ ง แต
ทําลายคําสอนของพระองค แมแตทําลายพระพุทธเจาก็ได หรือกลายเปนปฏิปกษตอ
พระพุทธเจา อยางพระที่ไปชักจูงประชาชนให้ประมาท คือใหปฏิบัติตรงขามกับคําสอน
ของพระองค ก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่ชาวพุทธจะตองชัดเจน วาอะไรเปนพระพุทธศาสนา เรา
ปลอยปละละเลยกันมานานแลว อยูกันแบบเรื่อยเปอย หลักอะไรก็ไมรู ความเปนพุทธ
หรือไมใชพุทธอยูตรงไหน ก็ไมสนใจ ที่วาเปนพุทธเปนอยางไรก็ได นี่คือ “สังคมแห่งความ
ประมาท” ถาขืนอยูกันอยางนี้ เราจะสรางประเทศชาติขึ้นไปไดอยางไร
เพราะฉะนั้ น จะต อ งมาปลุ ก เร า กระตุ น เตื อ นกั น ให เ ข ม แข็ ง ขึ้ น มา ให ไ ม
ประมาท ใหมีความเพียรในทางที่ดี นี่ไมใชปลุกใหไปโกรธไปเกลียดเคียดแคนอะไรกัน
แตใหมาคิด ใหมาทํา ใหมาชวยกันสรางสรรค อยางนอยใหฉุกใจคิดบางวา อะไรนะ
เปนพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาวาอยางไร ที่เรียกวาเปนชาวพุทธ
นั้น เราจะตองทําอยางไรบาง
ถาจะมาปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ก็ตองรูแลววา การเปนพุทธมามกะนี้คือ
เปนอยางไร จะตองเชื่ออยางไร ตองรูอะไร และตองทําอะไรบาง แตนี่ พอถามวาเปน
พุทธมามกะ คือเปนอยางไร จะตองรูอะไร จะตองทําอะไร จะตองเปนอยูอยางไร พุทธ
ศาสนาสอนวาอยางไร ไมรูสักอยาง
วันนี้ไดทราบวามีการปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ญาติโยมจะตองไปถามวา
ทานที่ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะวันนี้ รูไหมวาพระพุทธเจาสอนอะไร ลองบอกมาสัก
๒ ขอ แลวตัวทานจะตองทําอะไรบาง ไมอยางนั้นทานจะเปนพุทธมามกะไดอยางไร
นี่เราก็ปรารถนาดีตอกัน ไมไดแกลงวาอะไร แตตองพูดไวบาง เปนการเสริมสติ
รวมความก็คือ มาชวนกันให้ไม่ประมาท นั่นเอง
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เสรีภาพที่เลื่อนลอยไมรูจุดหมาย
ทําลายประชาธิปไตยของคนที่ไรการศึกษา
เวลานี้ สังคมนี้ถึงจุดวิกฤตแลว ย่ําแยแลว คนไทยตองมาชวยกันสรางสรรค
ชีวิต สรางสรรคครอบครัว สรางสรรคสังคมของตัวเองขึ้นมา ใหเปนชีวิต เปนครอบครัว
เปนสังคม ที่ไมประมาท โดยเฉพาะ ไม่ประมาทในการศึกษา คือไมประมาทในการ
สํารวจตรวจตราและฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน ในการพัฒนากาย วาจา จิตใจ และ
ปญญาของตน พรอมทั้งพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กับเพื่อนรวมโลกรวม
สังคมตางๆ ใหดี รวมกันทําใหประเทศชาติสังคมและโลกนี้รมเย็นงอกงามอยูในสันติ
สุขตอไป
เมื่อรูจุดของปญหาและรูแนวทางในการสรางสรรคอยางนี้แลว ถาเราตื่นขึ้น
จากความประมาท ก็จะเกิดมีพลังที่จะทําการตางๆ อยางมีจุดหมาย
ตอนนี้แหละ พวกเสรีภาพและหลักการอะไรตางๆ ที่ประชาธิปไตยใหไว ก็จะมี
ความหมายขึ้นมา เราก็จะใชเสรีภาพเปนตนนั้นอยางมีจุดหมายดวย โดยถูกตองตาม
หลักการ ในการที่จะพัฒนาชีวิต ในการแสวงปญญา ในการทําสิ่งดีงาม ในการนําเอา
ศักยภาพที่มีอยู ที่ไดพัฒนาออกมาเปนความรูความสามารถสติปญญาที่สุกงอมแลว
เอามาเผื่อแผแกกัน และเอามารวมกันในการสรางสรรคชีวิตสังคมประเทศชาติ
ในทางตรงขาม ถาเราไมมีเปาหมาย ไมมีแนวคิด ไมเห็นทิศเห็นทาง มีแตความ
ประมาท เสรีภาพ ที่ประชาธิปไตยใหไว ก็จะกลายเปนเสรีภาพที่ไมสนองจุดหมายของ
ประชาธิปไตย แตจะเปนเสรีภาพที่ทําลายประชาธิปไตยเสียเอง
เวลานี้ก็นากลัวเหมือนกันวา เสรีภาพที่พูดๆ กันอยู กําลังเปนเสรีภาพที่ทําลาย
ประชาธิปไตย ทําลายอยางไร
ดูงายๆ เสรีภาพของคนจํานวนมาก ถูกใชไปเพื่อสนองโลภะ เขาใชเสรีภาพเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน เป น เสรี ภ าพในการประทุ ษ ร า ยเบี ย ดเบี ย นผู อื่ น และระบบ
แกงแยงแขงขันก็เอื้อเสียดวยที่จะทําใหเกิดภาวะเชนนี้
เพราะฉะนั้น ในการใชเสรีภาพ คนจึงไมรูตัวเลยวาตนเองนั้น กําลังใชเสรีภาพ
เพื่อสนองราคะ สนองโลภะ สนองโทสะ สนองตัณหา สนองมานะ ที่เ ปนเรื่องของ
ความเห็ น แก ตั ว เท า นั้ น แล ว เสรี ภ าพแบบนี้ จ ะช ว ยสร า งสรรค สั ง คมได อ ย า งไร
ประชาธิปไตยจะเกิดมีหรือจะพัฒนาไดอยางไร
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ประชาธิ ป ไตยมี เ สรี ภ าพไว้ เ พื่ อ อะไร? ว า กั น ในขั้ น พื้ น ฐานที่ สุ ด ก็ เ พื่ อ ให มี
ชองทางที่แตละคนจะไดพัฒนาชีวิตของตัวเองใหดีใหสมบูรณ เพราะชีวิตของคนเรา
เกิดมายังมีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะอยูไดอยางดี ยังไมดีงาม ยังไมเลิศไมประเสริฐ
ขึ้นมาในทันที ยังตองการโอกาสในการที่จะฝกหัดพัฒนาศึกษาสืบไป
พูดงายๆ วา ชีวิตต้องการเสรีภาพ เพื่อให้โอกาสแก่การศึกษา ที่เปนสิทธิและ
หนาที่พื้นฐานที่สุดของมัน นี่คือความตองการเสรีภาพในระดับของชีวิต
เพราะฉะนั้น เราจะตองพัฒนาชีวิตของเราใหเปนดีอยูดีมีความเจริญงอกงาม
ขึ้นมา เราตองมีเสรีภาพในการที่จะไดจะถึงสิ่งและสภาวะเกื้อกูลตางๆ ที่จะใชจะชวย
พัฒนาชีวิตของตนใหเปนดีอยูดีขึ้นไปสูความสมบูรณ
เมื่อคนพัฒนาชีวิตของเขาใหดีใหพรอมขึ้นมา เขาก็มาพัฒนาครอบครัว พัฒนา
ชุมชน และพัฒนาสังคมใหดีขึ้นดวย เขาพัฒนาตัวเองยิ่งพรอมยิ่งดีเทาใด เขาก็ยิ่งชวย
พัฒนาครอบครัวตลอดถึงสังคมไดพรอมไดดีมากขึ้นเทานั้น
ที นี้ ก็ ม าถึ ง ความต อ งการเสรี ภ าพในระดั บ ของสั ง คม ตามที่ ถ ามว า
ประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพื่ออะไร วากันในขั้นพื้นฐานระดับสังคม สังคมต้องการ
เสรีภาพ เพื่อให้โอกาสที่แต่ละบุคคลจะได้มีช่องทางที่จะมีจะให้ความเป็นส่วนร่วม โดย
นํ า เอาสติ ป ญ ญาความรู ค วามสามารถของตน มาบอกมาแจ ง มาถ า ยทอดแก กั น
มารวมและมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ พรอมทั้งไดรับประโยชนจาก
สังคมที่ตนไดรวมสรางสรรค
เช น อย า งที่ ว า เมื่ อ เรามี เ สรี ภ าพที่ จ ะแสดงออก เรามี ส ติ ป ญ ญาความรู
ความสามารถอะไรอยางไร เราก็เอาสติปญญาความรูความสามารถนั้นมาบอกแจง
แสดงถายทอดเผื่อแผขยายประโยชนแกผูอื่นและแกสังคมได
แตถาเราไมมีเสรีภาพ สติปญญาความรูความสามารถของเราที่มีอยู ก็เทากับถูก
ปดกั้น ความสามารถของบุคคลก็ไมเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม ตัวเองก็พัฒนาชีวิต
ไมได พัฒนาสังคมไมได
เพราะฉะนั้น เขาจึงใหมีหลักการแหงเสรีภาพในสังคมประชาธิไตย เพื่อวาคนที่
เปนสมาชิกอยูรวมสังคม จะไดใชเสรีภาพเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง และเมื่อพัฒนาชีวิต
ของตนใหดีงามมีความสามารถขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะนําเอาความรูสติปญญาความ
สามารถนั้นไปเผื่อแผเผยแพรใหผูอื่นในสังคมรวมไดประโยชน และพัฒนาสังคมไปดวย
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ความมุงหมายของเสรีภาพในขั้นพื้นฐานอีกอยางหนึ่งก็คือ เสรีภาพมีไวเพื่อให
คนมีโอกาสที่จะบอกแจงและสนองความต้องการตางๆ ซึ่งโดยหลักใหญก็พวงมากับ
โอกาสในการที่ จ ะพั ฒนาชี วิ ตและเป นสว นร ว มของสัง คมนั่ น เอง กล า วคือ ในการ
พัฒนาชีวิตก็ตาม รวมสรางสรรคสังคมก็ตาม ยอมตองการปจจัยเอื้อตางๆ ซึ่งอาจจะ
ยังขาดยังพรองและควรจะตองหาทางจัดอํานวยให จึงตองมีโอกาสบอกแจงแสดง
ความตองการนั้น
นาสังเกตวา เวลานี้ คนมักมุงจะเอาเสรีภาพเฉพาะในแงของการไดรับโอกาสที่
จะสนองความตองการของตน และความตองการนั้นก็มักเปนเรื่องเปะปะ เชนเพียงเพื่อ
จะสนองตัณหา สนองราคะ สนองโทสะ สนองโมหะ ซึ่งไมเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและ
การสรางสรรคสังคม ไมสนองจุดหมายของประชาธิปไตย
รวมความวา เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยนั้น มีจุดหมาย อยูในระบบแหง
ความสัมพันธ ไมใชเสรีภาพที่เลื่อนลอย หรือจบในตัวของมันเอง

ประชาธิปไตยไมสําเร็จแคเสียงขางมากเปนใหญ
ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ เมื่อการศึกษาไดพฒ
ั นาคนสวนใหญ
ถามองความหมายของเสรีภาพผิด ก็มองความหมายของประชาธิปไตยผิดดวย
ประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่แค่ว่าคนส่วนมากหรือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ไม่ใช่แค่เอาความ
ต้องการของคนส่วนมากเป็นใหญ่
ถาเอาแบบนี้ ก็เหมือนนักเรียนกับครู เขาโรงเรียนวันนี้ พอระฆังแกง เขาแถว
เรียบรอยแลว เขาชั้นเรียน พอเขาชั้นปุบพรอมกันแลว ครูก็ปรึกษานักเรียน
“นักเรียนทั้งหลาย เรามาลงคะแนนเสียงกันซิว่า วันนี้เราจะเรียนหรือจะเล่น”
ปรากฏวานักเรียนสวนใหญบอกวา “เล่น” นี่ประชาธิปไตยสําเร็จแลว
ประชาธิปไตยแบบนี้ดีไหม ก็ลองคิดดูเถิด ประชาธิปไตยที่ใชเสรีภาพเพื่อสนองความ
ตองการแบบเปะปะเลื่อนลอย สนองตัณหา สนองโลภะ สนองราคะ สนองโทสะ สนอง
มานะ อะไรพวกนี้ เปนประชาธิปไตยจริงหรือ
ตั ว อย า งที่ ย กมานี้ ไม ใ ช จ บแค นั้ น แต มั น เป น บทพิ สู จ น ที่ ท า ทายระบบ
ประชาธิปไตยดวย
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ทาทายอยางไร คือ มันทาทายวา การพัฒนาประชาธิปไตยจะสําเร็จหรือไม
ประชาธิปไตยที่แทจะมีไดจริงไหม
เมื่อนักเรียนสวนมากลงคะแนนเสียงวาใหเลน-ไมเรียน นั่นคงเปนการแสดง
ความตองการแบบเปะปะ หรือความตองการดิบ
คุณครูที่ดี ยอมไมติดตันแคนั้น แตจะชวยเด็กใหพัฒนาขึ้นสูประชาธิปไตย โดย
ผานกระบวนการเรียนรู เชน ชี้แจงอธิบายถกเถียงสนทนา
เมื่อนักเรียนรูเขาใจความจริง มองเห็นคุณคา ประโยชน และเหตุผล เปนตน
ของการเรียนแลว ถารูตระหนักจริง ความตองการของเขาจะเปลี่ยนไป คือกลายเปน
ความต้องการที่พัฒนาแล้ว หรือเปนความต้องการของคนที่มีการศึกษา คะแนนเสียง
สวนมากอาจจะบอกวา “เรียน” ยังไมเลน
คุณครูและโรงเรียนจะทําการนี้สําเร็จหรือไม นี่เปนบททดสอบที่ทาทาย ซึ่งบอกใน
ตั ว ว า ประชาธิ ป ไตยมี ท างที่ จ ะงอกงามในสั ง คมนี้ ห รื อ ไม และยื นยั นหลั กการที่ ว า
ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ได้ด้วยการศึกษา ประชาธิปไตยดวยการศึกษา และประชาธิปไตย
เพื่อการศึกษา
จากที่ไดพูดมา ลองดูวาเดี๋ยวนี้เขาใชเสรีภาพกันเพื่ออะไร เสรีภาพมีประโยชน
เพื่อสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยหรือเปลา เปนไปตามหลักการของประชาธิปไตย
หรือเปลา
เดี๋ยวนี้ เขาไมถามกันวาประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพื่ออะไร ตามหลักการ
จะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ เมื่อมีประชาธิปไตย ก็ตองมีเสรีภาพ แลวทําไมตองมีเสรีภาพ
คนในสังคมนี้ตองมีคําตอบ
แตเดี๋ยวนี้ คนสักวามีเสรีภาพ มองแครูปแบบถอยคํา แลวความหมายก็
คลาดเคลื่อนเพี้ยนไปหมด เสร็จแลวก็อยางที่บอกเมื่อกี้ เสรีภาพก็ไมสนองจุดหมายของ
ประชาธิปไตย แลวในที่สุด เสรีภาพก็จะทําลายประชาธิปไตยนั้นเสียเอง
สังคมจะเปนประชาธิปไตยได ตองมีความดีงาม ตองเปนสังคมแหงสติปญญา
เป น สั ง คมของผู มี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาแล ว ไม เ ช น นั้ น จะไปไม ร อด ถ า จะสร า งสั ง คม
ประชาธิปไตย อยางนอยก็ตองรูจักใชเสรีภาพใหถูกตอง

รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพื่อโลก

๖๙

ถาคนไทยมีจิตใจใหญกวางเปนชาวพุทธถึงขั้น
ก็จะไปถึงจุดหมายใหญแหงการสรางสรรคโลกที่สันติสุข
วันนี้ก็เลยพูดกับญาติโยมเสียยาวนาน รวมแลวก็คือ เปนภาระของพุทธบริษัท
ทั้ง ๔ ทั้งที่เปนพระสงฆ ทั้งที่เปนคฤหัสถ ทั้งที่เปนชาวบานราษฎร จนถึงผูนําผูบริหาร
ประเทศชาติแผนดินตลอดจนถึงโลก ตองไมมองแคประโยชนและความยิ่งใหญที่จํากัด
ผูกพันอยูกับตัว
ขอบเขตความคิดของพระพุทธศาสนานั้น ไมใชอยูแคชาติหรือรัฐของตน แตอยู
ที่การสรางสรรคสันติสุขของโลกทั้งหมด เรามีความคิดที่ชัดเจนในเรื่องเหลานี้ ซึ่งพูดได
โดยมั่นใจวา พระพุทธศาสนามีแนวคิดรัฐศาสตร์เพื่อโลก ซึ่งยังไมเห็นที่ไหนอื่น เพราะ
มีกันแตรัฐศาสตร์เพื่อชาติ คือรัฐศาสตรเพื่อผลประโยชนและอํานาจแหงรัฐของตนเอง
พระพุ ท ธศาสนาให ห ลั ก นี้ ไ ว แ ล ว และมี พ ระราชามหากษั ต ริ ย ที่ ทํ า ไว เ ป น
แบบอยาง คือ พระเจาอโศกมหาราช แตพอสิ้นสมัยของพระองคไป ไมชาก็เลิกหมด
กลับไปสูยุคเกา
พระเจาอโศกนั้นหามนักหนาในเรื่องการแสวงแสดงอํานาจเบียดเบียน ถึงกับ
ทําศิลาจารึกไว หามมิใหมีการบูชายัญ เปนหลักการใหญอันหนึ่ง แตราชาวงศศุงคะที่
ลมราชวงศของพระเจาอโศก พอขึ้นครองราชยปบ ก็ทันทีเลย ประกาศความยิ่งใหญ
ดวยการประกอบพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญที่เรียกวา อัศวเมธ
การบูชายัญที่เงียบหายไปเปนศตวรรษ ก็เลยฟนมา ลัทธิแสวงอํานาจยิ่งใหญก็
ฟูขึ้นอีก แลวเขาก็พยายามเสริมระบบวรรณะใหเขมแข็งยิ่งขึ้น กระแสโลกก็เลยไปกัน
อีกทางหนึ่ง การสรางสรรคโลกดวยธรรมวิชัย ก็หยุดชะงักและเลือนหายไป
คนไทยจะสามารถชวยกันฟนหลักการสําคัญระดับนี้ใหคืนมาไดหรือไม ก็ขอให
มาชวยกันคิดตอไป บนพื้นฐานแหงความรักความปรารถนาดีตอกัน
ราษฎรก็ ต อ งมี ค วามรั ก ความปรารถนาดี เ ป น กั ล ยาณมิ ต รให แ ก ผู บ ริ ห าร
ประเทศชาติ รัฐบาลก็ตองเปนกัลยาณมิตรใหแกประชาราษฎร ตางก็มีน้ําใจปรารถนา
ดีตอกัน ดวยมุงจุดหมายอันเดียวกัน คือเพื่อใหประเทศชาติสังคมรมเย็นเปนสุขเจริญ
งอกงาม และใหประเทศชาติของเรามีกําลังมีความสามารถที่จะไปรวมแกไขปญหา
ของโลก เพื่อนําโลกสูสันติสุขสืบตอไป
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หวังวา พระธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและสอนไว ซึ่งเริ่มที่วันวิสาขบูชานี้ จะมี
ความหมายเปนประโยชนตอชาวโลก ถาหากไดนําไปประพฤติปฏิบัติในแงตางๆ ซึ่ง
วันนี้ก็ไดเนนในแงของการเมืองการปกครอง ตลอดจนในเรื่องของสังคมโดยทั่วไป
ทั้งนี้ก็อาศัยพื้นฐานตั้งแตการพัฒนาชีวิตของตน คือการที่ทุกคนตองศึกษา
นั่นเอง เพราะวาตามหลักธรรมที่แทนั้น การศึกษาก็คือฝกตนเองใหพัฒนาขึ้นไป ทั้งใน
ศีล สมาธิ ปญญา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ปญญา ทั้งดานพฤติกรรม ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และทางสังคม ทั้งดานพัฒนาการทางจิตใจ ทั้งดาน
พัฒนาการทางปญญา
ถาทําไดอยางนี้ โดยมีจุดหมายที่ชัดเจนวา จะทําเพื่อชีวิตที่ดี สังคมที่ดี และ
โลกที่ดีนาอยูอาศัย ก็จะเดินหนาไปอยางมั่นคง และมีความมั่นใจ
เวลานี้ จุดหมายของมนุษยตองวาง ๓ อยาง คือ หนึ่ง ชีวิตดี สอง สังคมดี สาม
โลกที่น่าอยู่อาศัย จึงจะไดครบหมด โดยมีองคประกอบ ทั้งดานมนุษยที่เปนชีวิตและ
บุคคล ทั้งสังคม และทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอม เราตองมาชวยกันสรางสรรคตอไป โดย
มองอยางถูกตอง ใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบเหลานี้ วามันโยงถึงกันหมด
เมื่อปฏิบัติถกู ตองแลว ก็จะไดผลสําเร็จดวยกันหมดทุกดาน ครบทั้ง ๓ แดน ทั้ง
ชีวิตดี สังคมดี โลกนี้น่าอยู่อาศัย หรือ ชีวิตดีงาม โลกน่ารื่นรมย์ สังคมมีสันติสุข
ขอใหพุทธศาสนิกชนมีกําลังใจที่จะชวยกันนําธรรมของพระพุทธเจาไปศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ทํ า ความเข า ใจให ชั ด เจน แล ว นํ า ไปบอกเล า แนะนํ า สั่ ง สอนกั น ตั้ ง แต ใ น
ครอบครัวเปนตนไป และปฏิบัติใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติสังคมและชาวโลก
วันนี้เปนวันดี ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทาน ที่มีน้ําใจเปนบุญเปนกุศล
เปนวาระอันเปนมงคลแทที่เกิดจากกุศล ซึ่งเราไดทําทั้งกาย วาจา ใจ
ขอนอมนําบุญกุศลนี้ ประกอบเขากับคุณพระรัตนตรัย เปนปจจัยอภิบาลรักษา
ใหทุกทานเจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเกษมศานต มีกําลังในการที่
จะรวมกันสรางสรรคชีวิต ครอบครัว สังคมประเทศชาติ และโลกนี้ ใหมีความรมเย็น
เปนสุขสืบตอไป อยางยั่งยืนนาน
ของเดิม -ปด file เตรียมใหสง ร.พ. วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๑๑.๑๐ น.
ตรวจจัดปรับปรุงอีก เพื่องานพี่ผาสุก 59๑๑09

สลายความขัดแยง

∗

เข้มแข็งด้วยปัญญา
-U-

-๑ขัดแยงเปน ใหไดเห็นประโยชน
ปุจฉา: พระคุณเจาเจาคะ ในปจจุบันนี้ ยังคงมีเรื่องราวที่เปนปญหาใหญของ

สังคม คือ มักจะพูดกันเรื่อง ความขัดแยง อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่ไมตรงกัน หรือ
ความตองการไมตรงกัน
วิธีการที่จะทําใหความขัดแยงลดลง คิดดีตอกัน และกลายเปนความรวมมือตอ
กัน ควรจะเริ่มตนจากจุดคิดหรือหลักคิดอยางไร เจาคะ

ความวิเศษของมนุษย อยูทไี่ มตองเปนทาสของความขัดแยง
วิสัชนา: ความขัดแยงนัน้ ในแงหนึ่งก็เปนเรื่องธรรมดา คือ มันเปนธรรมชาติของ
สิ่งทั้งหลาย ที่แตละอยางมีความเปนไปของมัน เมื่อตางอยางตางสวนเปนไปคนละ
ทาง ก็ยอมขัดแยงกัน
แมแตเมื่อดํารงอยูตามปกติ สิ่งทั้งหลายก็ยอมแตกตางกันเปนธรรมดาอยูแลว
ความแตกตางนั้นขัดกันบาง เขากันบาง แลวทําใหเกิดความหลากหลาย และความ
สมบูรณ
∗

คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท สื่อเกษตร จํากัด
ที่วัดญาณเวศกวัน, วันอาทิตยที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ (บันทึกเทป ธรรมบรรยายอวยพรปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖)

[พิมพครั้งแรก มี.ค. ๒๕๔๖ รวมเลมกับ นิติศาสตรแนวพุทธ รัฐศาสตรแนวพุทธ และ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, ในการพิมพครั้ง
ที่ ๒ ณ มิ.ย. ๒๕๕๘ ไดแยกพิมพเฉพาะเรื่อง โดยเติมชื่อวรรคหลัง เปน สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา และจัดปรับ
เพิ่มเติมเล็กนอย กับทั้งซอยยอหนามากมาย ใหอานสะดวก เขาใจงาย, พิมพซ้ํารวมใน การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด, พ.ย. ๕๙]
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แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเปนไปตางๆ ใหเปนไป
ตามเจตนาของตนได มนุษยจึงเอาประโยชนจากความขัดแยงก็ได ปรับเปลี่ยนความ
ขัดแยงใหเปนความประสานเสริมกันก็ได แมแตความแตกตาง แทนที่จะใหเปนความ
ขัดแยง มนุษยที่ฉลาด ก็อาจทําใหกลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน
จากที่พูดมานี้ก็หมายความวา ขั้นแรก ตองขัดแยงเปน ถาขัดแยงเปน ก็เกิด
ประโยชนได เชน แทนที่จะใหเปนการกระทบกระทั่งระหวางกัน คือการกระทบทาง
สังคม หรือแมแตการกระทบทางจิตใจ ก็ใหเปนการมาชวย กระทบทางปัญญา แลวทํา
ใหเกิดแงคิด มุมมอง และเกิดสติปญญาอะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได
ขอสําคัญก็คือ ความขัดแยงนั้นตองมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละสําคัญ ถาความ
ขัดแยงนั้นเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล โดยปรารถนาดีตอกัน มุงหมายเพื่อความดีงาม
ความเจริญ เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ เพื่อใหสังคมสวนรวมมีความรมเย็น
เปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาตั้งใจดีแนนอน เจตนานี้จะเปนตัวกํากับทําใหความ
ขัดแยงไมเสียหาย เพราะมีจุดรวมหรือจุดประสาน คือเจตนาที่มุงสูจุดหมายเดียวกัน
แต ที่ เ ป น ป ญ หาก็ คื อ ความขั ด แย ง นั้ น ถ า เกิ ด จากเจตนาไม ดี แ ล ว ก็ ยุ ง
เพราะฉะนั้น ตัวสําคัญก็คือ เจตนา
เจตนา ก็คือตัวความตั้งใจ ซึ่งเล็งไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา ที่วามีความตั้งใจ ก็คือ
มีจุดหมายนั่นเอง คือคนนั้นมีเปาหมายอะไรแลว เขาก็ตั้งเจตนาทําไปเพื่อจุดหมายอันนั้น
ทีนี้ ถาเปนเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไมดี ก็เรียกวาเปนเจตนาที่เปนอกุศล เมื่อเจตนา
เปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็พลอยไมดีไปหมดทั้งกระบวน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็
เลยกลายเปนปญหา ไมเปนการขัดแยงที่สรางสรรค
แตถาเปนการขัดแยงที่เกิดจากเจตนาที่ดี ก็นําไปสูการพูดจากันดวยสติปญญา
เพื่อใหเกิดผลสมตามเจตนาที่ดี ถึงตอนนี้ก็เปนขั้นวิธีการ รวมแลวในตอนนี้จึงมี
ขั้นที่ ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล จากนั้น เมื่อเกิดจากเจตนาที่
เปนกุศลดีแลว
ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คือ วิธีที่จะจัดการกับความขัดแยง เชนพูดจา ตองพูดจา
อยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณเรื่อยเปอย ไมใชนึกอะไรขึ้นมาก็พูด แตพูด
โดยความคิด พูดโดยใชวาจาดีงาม สุภาพ มีเหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูด
ใหตรงกับเจตนาที่ดีนั้น

สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา

๗๓

ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน
ทางพระกําหนดไว ๓ ขั้น คือ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม
หมายความวา ดานที่เปนการแสดงออกทางกาย ก็ทําดวยเมตตา คือมีกิริยา
อาการเอื้อเฟอ ทั้งตอคนนั้นและตอสังคมทั้งหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาที่ดี มี
ถอยคําสุภาพ แลวก็ดานในใจ ในที่สุดก็เริ่มมาจากใจที่มีเมตตานั้นแหละ โดยมีความ
ปรารถนาดี และพยายามมองกันในแงดี มีความจริงใจวา เขาอาจจะไมไดเจตนาราย
อะไร เราคอยพูดจากันกอน
ถามาตามกระบวนการอยางนี้ ก็มีทิศทางที่จะไปดีได เปนอันวาได ๒ ขั้นแลว คือ
เจตนาดี โดยมีเปาหมายที่ดี แลวก็ใชวิธีการ ในเชิงปฏิบัติที่ดี เชนสุภาพ เปนตน และให
เปนวิธีการที่จะใชความขัดแยงใหเกิดผลในทางสรางสรรค
ดังที่ในสมัยใหมนี้ก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือทําอยางไรใหการขัดแยง
แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมเติมความรู และ
ทําใหเกิดการสรางสรรค เพราะวา เปนไปไมไดที่ใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็นขอมูล
หมดทุกอยาง อยางพวกเราอยูในสังคมไทย เราก็รูจักประเทศไทยไดคนละนิดละหนอย
ไมตองไปถึงโลกหรอก อยางวัดญาณเวศกวันนี่ อาตมาไดเปนเจาอาวาส ยังรูไมทั่วเลย
ในเมื่อเรารูไมทั่ว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแงอะไรบางอยางที่คน
อื่น เขารู แต เ ราไมไ ดเ ห็ น ซึ่ง ถ า เราเป นคนฉลาด เราอยากหาความรูอ ยู แลว เราก็
อยากจะรับฟง หรือหามาฟง อันนี้ก็คือใจที่อยากจะรับฟงอยูแลว
การเปนนักหาความรูนั้นมีแงดีอยางยิ่ง คือทําใหเราพรอมที่จะรับความรู ทําให
เราอยากฟงเขา แทนที่เราจะเที่ยวแสดงวาเรารูอยางนั้นอยางนี้ บางทีเราไปขอใหเขา
พูดใหความรูหรือแมแตขอใหเขาแสดงความเห็น ในแงมุมตางๆ เพื่อมาเติมความรูหรือ
เปนตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา แลวประโยชนก็ไดแกเรานั่นเอง
ที่วามานี้ก็คือ เริ่มตน เรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูไดอยางไรหมดทุกอยาง
เปนไปไมได ดังนั้น เพื่อจะใหความรูของเราเต็มบริบูรณขึ้น เราก็หาทางหาความรู โดย
เอาคนอื่นเปนชองทาง หรือเอาคนอื่นเปนเครื่องมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา
ถามองอยางนี้ ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเครื่องมือของเรา ในการหาความรู
แตอันนี้เปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็คือเราใหเกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาที่
จะแสดงออกเปนตน แตพรอมกันนั้นผลก็คือ ไดแกเรา เราก็ไดความรูมากยิ่งขึ้น และ
เมื่อเรามีเจตนาที่ดี ผลที่เราไดนั้นก็จะไปสําเร็จแกสวนรวมหรือแกสังคมนั่นเอง
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จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะไมรังเกียจ เราก็จะ
คอยรับฟงหาความรูของเราเรื่อยไป ซึ่งก็กลายเปนดี เพราะฉะนั้นทางพระจึงสอนให
เปน ธัมมกาโม แปลวาเปนผูใครธรรม
ที่วา “ใครธรรม” ก็คืออยากไดความจริง ที่วาอยากไดความจริง ก็คืออยากรู เมื่อ
อยากรู ก็หาความรู จึงตองเปนนักศึกษา เปนนักไถถาม และรูจักแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพราะฉะนั้น หลักขอนี้ทานจึงย้ําไวมาก
ธัมมกาโมนี้ เมื่อเปนคํานาม ก็เปน ธรรมกามตา แปลวา ความเปนผูใครธรรม รัก
ความจริง อยากไดความจริง ทานใหไวคูกับอีกหลักหนึ่งที่เรียกวา โสวจัสสตา แปลวา
ความเปนคนที่พูดกันงาย
หลักพูดกันงายนี้ โบราณใชกันไปใชกนั มา คนไทยพูดกันไปพูดกันมา กลายเปน
“วานอนสอนงาย”
ทีนี้ วานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ ก็เลยเชือ่ แตคําสัง่ โดยไมคิดเลย เรียกวาเอียงไปขาง
เดียวสุดโตง
ความจริงนั้น “โสวจัสสตา” ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือ “พูดกันงาย”
โสวจัสสตา เป็นหลักสําคัญในสังคมประชาธิปไตย คนในสังคมประชาธิปไตย ตองเปน
คนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง
เมื่อมี โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย และมี ธรรมกามตา ความเปนผูใครธรรม
รักความจริงความถูกตองดีงาม อยากรู อยากเขาถึงความจริง มาเขาชุดกัน ตอนนี้ก็มีแต
เดินหนาอยางเดียว เพราะวาชอบฟงอยูแ ลว เมื่ออยากหาความรู ก็เลยชอบซักถาม ชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เมื่อเรามองคนอื่นที่มาขัดแยงในแงที่เราจะหาความรูเพิ่มเติม ก็จะแกไขความ
ขัดแยงไดดวย
หลักการนี้เปนขอสําคัญที่ตองใชในสังคมประชาธิปไตย การที่เราแสดงความ
คิดเห็น จะตองมาดวยกันกับความพรอมที่จะรับฟงคนอื่น และในการรับฟงคนอื่นนั้น
เราก็จะไดเดินหนาในการหาความรูเพิ่มขึ้นดวย
บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนที่ชอบฟงนั้นมีหลายแบบ คือบางคนฟงไปอยาง
นั้นเอง ฟงแลวไมรูจักคิด ก็ไมไดเรื่องอะไร
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สวนบางคนไมคอยพูดอะไร แตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา เขาไดประโยชนจากสิ่ง
ที่คนอื่นพูด ขณะที่คนอื่นพูดนั้น เขาฉลาดฟง และไดแงมุมความคิดใหมๆ คือ ในขณะ
ที่เขาฟง เขาคิดอะไรไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบ หรือแงมุมใหมๆ แลวก็คิดไปถึงสิ่งที่
คนที่พูดไมไดคิดดวยซ้ํา เพราะวา เขาเปนคนที่คิดเปน เขาจึงตองหาแงหามุมหาขอมูล
ความรูมาใชในการเดินความคิด
ทีนี้ พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพิ่มขึ้น เขาก็ใชมันใหเปนประโยชนในการคิดแตก
ลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ และการที่เขาไดเพิ่ม ก็ไมใชเขาไดคนเดียว
แตไดทั้งสังคม เพราะวาเขากําลังทํางานเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติอยู เมื่อเขาได
สังคมก็จึงไดดวย
การปฏิบัติอยางนี้ ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทําไปตามกระบวนการของ
ธรรมชาติ เมื่อเรารูอยูวาเรานั้นไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุกอยาง เราก็อยากจะมีความรูที่
เต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับและหาความรู เพื่อเอาความรูมาเติม แลวเราก็เอาความรูนั้น
มาเปนขอมูลของความคิด เมื่อคิดไปไดอยางไร ก็แสดงความเห็น
บางทีการแสดงความเห็นของเรา ก็อาจจะออกมาในรูปของคําถาม เพราะวาใน
การแสดงความเห็นนั้น เราไมจําเปนจะตองไปพูดวาอยางนั้นอยางนี้ บางทีคนฉลาดใน
การแสดงความเห็นโดยแสดงออกมาเปนคําถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคําถามนั้น
บางทีไดผลดีมากกวา
เราจึงตองหัดพลิกความเห็นเปนคําถาม เมื่อถามแลว ก็ไดประโยชนมากขึ้น

ไทยดีดานวัฒนธรรมเมตตา แตดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา
อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมเมตตา แตดีดานวัฒนธรรมแสวงปญญา
อันนี้ก็เปนเรื่องของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือ จิตใจตองดีกอน คือ มีความ
ใฝรู อยากรู และเปนคนที่แสวงปญญา
ก็เลยอยากจะย้ําวา เวลานี้ สังคมไทยเราขาดวัฒนธรรมทางปญญา หรือจะเรียก
เต็มวา ขาดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา
ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบก็ไดวา มีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง คือ วัฒนธรรมแห่ง
เมตตา ไดแกความมีน้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกัน
ตางๆ ตลอดจนนับถือกันเปนพี่เปนนอง เปนตน และอีกดานหนึ่งคือ วัฒนธรรมแห่ง
ปัญญา หรือวัฒนธรรมในการแสวงปญญา
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สังคมไทยของเรานี้ มีพื้นเพภูมิหลังดีในด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่เราค่อนข้าง
ขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญา
จะเห็นไดวา คนไทยเราไมชอบคนหาความรู อยางที่วานักเรียนนักศึกษาไป
หองสมุด แทนที่จะอานคนควาตํารับตํารา กลับไปอานแตหนังสือบันเทิง ไมสนใจ
หนังสือคนควา อยางนี้เปนตน
ในสังคมไทย หนังสือประเภทที่เปนหลักวิชา ตองใชความคิด ตองอานเพื่อหา
ความรูจริงๆ นั้น คนไมคอยซื้อ คนชอบหนังสืออานเลนสนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุด
ไปขางเดียว
อันนี้เปนสภาพที่ฟองวา สังคมไทยของเรานี้ขาดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา
ทีนี้ หันไปดูสังคมฝรั่ง เมื่ออยูในโลก เราก็ลองเทียบกันดู สังคมฝรั่งอยางอเมริกัน
ก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา เพราะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เปนสังคม
แหงการแกงแยงแขงขัน คนที่แยงชิงกัน ก็ตองแขงขัน จึงจะเกง และคนตองแยงชิงกัน
การแขงขันจึงจะดําเนินไปได
อเมริกันด้อยทางวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่เขาดีทางด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญา หรือ
วัฒนธรรมแสวงปัญญา เพราะเขาถูกบีบคั้นมามาก จึงตองดิ้นรนคิดหาทางเปนอิสระ
แมแตความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน ก็ทําใหตองดิ้นรนหาทางรอด เมื่อดิ้นรน
หาทางรอด ก็ตองคิดแกปญหา เมื่อคิดแกปญหา ก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา
ตองรูจักมองดูสถานการณ ตองศึกษาสภาพแวดลอ ม วิถีชีวิต อยา งนี้บัง คับ ใหฝ รั่ง
ตองหาความรู และตองใชความคิดมาก เขาจึง พัฒนาวัฒนธรรมดานการแสวง
ปญญา แตพรอมกันนั้น มันก็ทําใหเขาดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา
ทีนี้ ของเราที่มีวัฒนธรรมแหงเมตตาชวยเหลือเกื้อกูลกันดีนั้น ก็ตองคอยเตือนกัน
อยูเสมอวา พวกเราที่อยูกันสบายนี่ ระวังนะ เดี๋ยวจะประมาท คือ เมื่อเราชวยเหลือกัน
ดี เราก็เลยอยูกันสบาย ไมคอยทุกขรอน ไมถูกบีบคั้น เราก็เลยไมดิ้นรน
เมื่อไมเจอปญหาบอยๆ ไมดิ้นรนแลว การแสวงหาความรู และการคิดหาทาง
แกปญหา ก็ยอมดอยลงไป สังคมของเราจึงมีจุดออนที่วาดอยทางวัฒนธรรมแหงการ
แสวงปญญา

สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา

๗๗

นอกจากนั้น ความประมาทของคนที่อยูสบาย ยังสงผลรายที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง
กลาวคือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ที่ชวยเหลือกันดี พึ่งพากันไดงาย ที่เปนสวนดีนั้น ถาไม
รูจักใช ถาไมพัฒนาคนใหพนความประมาท จะทําใหคนไมพยายามพึ่งตนเอง ไดแตรอ
พึ่งคนอื่น และชอบการที่มีคนอื่นมาทําให
ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางที่ชอบผูเผด็จการ และกลายเปนคน
ออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม
ถาวาตามหลักก็คือ การปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ไมครบกระบวน (ได้เพียงด้าน
ช่วยเหลือคน แต่ด้อยในด้านรักษาธรรม)

ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง
เมื่อเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวา โลกาภิวัตน เรากลายเปน
ฝายที่ตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนที่จะเปนฝายนําเขา
เมื่อเปนฝายรับ ก็ถูกครอบงํา หรือรับอิทธิพลจากเขา จนกระทั่งกลายเปนวา
วัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบาง ก็หดหายไป อยางที่รูกันชัดๆ วา วัฒนธรรมแหง
เมตตาของเรากําลังเสื่อมลง ดูจากคนไทยทุกวันนี้ไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตร
และความรูสึกฉันพี่นองเลือนรางไป ความมีน้ําใจก็ลดนอยลงไป ยิ่งในเมืองในกรุงยิ่ง
เปนมาก สวนชาวบานนอกก็เปนไปตาม
ตอไปเมืองไทยก็จะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลานี้คําวาลุงปานาอาพี่นองก็
จะไมคอยเรียกกันแลว
แตกอนนี้ผูหญิงผูชายเรียกกันเปนพี่เปนนองลุงปานาอา โดยมองกันเปนญาติ จึง
มีทัศนคติตอกันในทางที่ดี
แตเดี๋ยวนี้เราไมมองกันอยางนี้ แตมองกันแบบเปนคูแขงหรือเปนเพศตรงขาม
อยางเดียว ในขณะที่ดานการรักษากฎกติกา เราก็ยังไมพัฒนา มันก็เลยทําใหเกิด
ปญหา นี่คือสภาพที่เรากําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของเราไป
พรอมกันนั้น วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบจะไมพัฒนาขึ้นมา
อยางนี้ตองเรียกวาเสียทั้ง ๒ ดาน ขณะที่ฝรั่งในดานวัฒนธรรมเมตตาเขาดอยจริง แต
วัฒนธรรมแสวงปญญาเขายังเปนผูนําอยู เพราะฉะนั้น เขาก็จะตองเหนือกวาเรา
ไทยเราตองรูตัววา: ๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว
๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมา

๗๘

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาไวใหไดผลจริง ยอมไมมีทางเลี่ยงที่
จะตองทําใหครบทั้งสองอยางนี้ เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา

เป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า ทั้งที่รู้กันชัดๆ ทั้งสากลโลกว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งปัญญา และเน้นปัญญายิ่งนัก แต่คนไทยกลับขาดการแสวงหาปัญญา
ก็ต้องถามว่า มันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร?
ที่ จริ ง คนที่ชื่ อว าเป นพุทธ ตองเป นนักแสวงป ญญา ตองใฝรู อย า งที่ เ รี ย กว า
“ใคร่ธรรม” คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไรมันจริง อะไรมันถูกตอง อะไรดี
งาม ตองคิดตองหากันจนกระทั่งใหถึงแกนถึงฐานใหได แลวก็ตองใหเกิดสิ่งที่คุณจุฬา
รัตนพูดเมื่อกี้ คือ สัมมาทิฐิ
การที่จะเกิดสัมมาทิฐิได ก็ตองหาความรู เมื่อไมรู มันจะมีความเขาใจและ
ความเห็นถูกตองไดอยางไร ความเห็นถูกตองนั้น ตองมาจากความรู
ตอจากนั้น ก็มาถึงความคิด เมื่อมีความรูถูกตองชัดเจนแลว คิดบนฐานของ
ความรูที่ชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางที่จะคิดไดถูกตอง
เมื่อคิดถูกตองแลว ผลของความคิดนั้น ซึ่งเปนผลิตผลแหงความรูจริงและ
ความคิดที่ถูกตองชัดเจน ก็เปนผลิตผลทางปญญาที่แทจริง มันก็เปน สัมมาทิฐิ
เพราะฉะนั้น คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา ซึ่งเปน
หลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึงสัมมาทิฐิไมได
พูดออกนอกเรื่องมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเรื่องความขัดแยงใหจบ

–๒–
จะเอาแคประนีประนอม
หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี
ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม
ปุจฉา: ในสวนนี้ จากความที่ทานเจาคุณเมตตาใหแนวคิดโดยยกตัวอยางปญหาที่

เปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาใหบุคคลผูขัดแยงเปนตัวขัดแยงเสียเอง แต
เอาปญหาเปนเปาหมาย เพื่อจะชวยกันทําใหหมดปญหา แลวก็เปลี่ยนความขัดแยง
เปนความรวมมือโดยการใชปญญา
ทีนี้ ยังมีอยู ๒ คําเจาคะ ซึ่งมักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไมครบถวนหรืออะไรไม
ทราบ เช น พอพู ด ถึ ง ความร ว มมื อ ก็ ก ลายเป น ความร ว มมื อ อย า งที่ เ รี ย กว า
ประนีประนอม หรือ compromise ที่ทานเจาคุณไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึ่งก็จะตอง
แตกตางจากคําวาหลอมรวมเปนเนื้อเดียว หรือ harmonize ซึ่งนาจะดีกวา แตคนไป
นึกวามันเหมือนกัน ก็เลยกลายเปนวา การแกไขความขัดแยงยังไมสมบูรณ
ขอเมตตาทานชวยชี้แนะทั้ง ๒ คํานี้ดวยคะ
วิสัชนา: ความจริง ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ที่แกใหยุติถึงขั้นมี
ความสงบสุขกันไมได ก็มักเปนเพราะมาไดแคการประนีประนอม
การประนีประนอมนี้เปนเรื่องพิเศษของอารยธรรมตะวันตก เพราะอารยธรรม
ตะวั น ตกนั้ น เจริ ญ มาในระบบแข ง ขั น เขาถนั ด และนิ ย มติ ด อยู ใ นระบบแข ง ขั น
เพราะฉะนั้ น ตะวั น ตกก็ จึ ง เคยชิ น หรื อ สะสมมาในระบบการแก ป ญ หาแบบ
compromise คือการประนีประนอม
การประนีประนอม หรือ compromise นี้ หมายความวา แต่ละฝ่ายยอมลดความ
ต้องการของตน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างก็ได้ แต่พร้อมกันนั้น ต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้าง
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หมายความว่า ให้ทั้ง ๒ ฝ่ายอยู่กันได้ โดยต่างก็ต้องยอมเสียบางส่วน เพื่อให้ต่างก็
ได้บางส่วน แต่ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็ไม่สามารถได้เต็มที่ อย่างนี้เรียกว่า “ประนีประนอม”
เหมือนกับที่ฝรั่งพูดว่า ได้ขนมปังครึ่งก้อน ดีกว่าไม่ได้เลย๑ (แต่ก็ฝรั่งอีกนั่นแหละที่
บอกว่า การประนีประนอมช่วยให้ได้ร่มที่ดี แต่ได้หลังคาที่เลว๒)
ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งเรียกวา harmonize (n.=harmony) คือการที่มา ประสาน
กลมกลืน เขาดวยกัน หรือ สอดคล้องลงตัว หมายความวา ไมมีหรือไมเหลือความ
ขัดแยง เมื่อมีความขัดแยง ก็จัดจนกระทั่งลงตัว
ที่วาลงตัวก็คือ เขากันไดดี ทุกอยางประสานกลมกลืน โดยองครวมตางๆ อยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง และมีความสัมพันธที่ถูกตองของมัน พรอมทั้งทําหนาที่ถูกตองตอ
กัน สงตอประสานกันดี
เหมื อ นอย า งส ว นประกอบของเครื่ อ งยนต ก ลไก เช น รถยนต ถ า หากมั น
compromise กัน ก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตองเดินไปดวยระบบที่เปน
harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูในตําแหนงที่ถูกตองของมัน และทําหนาที่ตอ
กันอยางถูกตอง โดยสงตอกัน และประสานกันดวยดี อยางนี้ก็เกิดความสอดคลอง
กลมกลืน และรถก็จะวิ่งไดอยางสมบูรณ
ยิ่งรถคันไหนทําใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณขึ้นเทาไร ก็ยิ่งมั่นคง
แข็งแรง วิ่งไดคลองดีเทานั้น
ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูที่วา มนุษยไมสามารถมาถึงจุด harmony แตมาไดแค
compromise การแกปญหาจึงขาดตกบกพรอง ไมมั่นคงยั่งยืน และไมแทไมจริง เพราะ
compromise คือตางฝายตางยอมลดความตองการของตัวเองลง เพื่อตัวเองจะไดบาง
มิฉะนั้นอาจจะตองรบราฆาฟนกัน ซึ่งอาจจะพินาศทั้ง ๒ ฝาย คือไมไดทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ฝายหนึ่งฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปนวิถีแหงความขัดแยง
เมื่อจะยุติความขัดแยงและยอมที่จะไดอยางไมสมบูรณ มันก็ไมยุติจริง แตทิ้ง
ป ญ หาหรื อ เชื้ อ แห ง ป ญ หาค า งคาไว เหมื อ นยอมตกลงสงบศึ ก ไว ก อ น นี่ คื อ
compromise ซึ่งไมเปนสามัคคี และไมอาจจะมีเอกภาพ แตถาจะยุติเรื่องโดยสมบูรณ
ก็ตองถึง harmony ซึ่งทําใหเกิด สามัคคี และเปน เอกภาพ
๑
Half a loaf is better than no bread.
๒

“Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell Lowell, 1886)
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ในระบบประนีประนอม จริยธรรมเปนปฏิบัติการดวยความฝนใจ
ทีนี้ ในทางพุทธศาสนา ทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติวา เปนธรรมดาที่
องค ร วมจะต อ งมี ค วามประสานกลมกลื น โดยมี อ งค ร ว มทุ ก อย า งอยู ใ นตํ า แหน ง ที่
เหมาะสมถูกตอง แลวทําหนาที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน
เมื่อเฟองทั้งหลาย ทั้งเล็กและใหญ หมุนไปโดยประสานเขากันดี เปน harmony
เครื่องจักรเครื่องยนตทั้งหลายจึงสมบูรณ นี่เปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ
แตปจจุบันนี้ ปญหาอยูที่วา คนยังรูถึงกฎธรรมชาติไมเพียงพอ และเอากฎ
ธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาที่ควร พูดสั้นๆ วา ยังไม่ถึงธรรม คือยังไมสามารถ
เขาถึงความเปนจริง
เราพัฒนากฎของมนุษยขึ้นมา โดยที่วากฎหรือกติกาของมนุษยนั้นเอาแค
compromise ไปกอน คือตกลงวาจะประนีประนอมกันอยางไรเพื่อที่จะอยูกันได แตใน
ใจก็ยังไมยอมกันจริง คือที่ยอมหรือตกลงกันไปนั้น ตัวเองก็ไมมีความสุขแทจริง แตจะให
สุขสมบูรณก็ทําไมได ก็เลยตองอยูกันไปอยางนี้
ดวยเหตุที่วามานั้น เวลานี้โลกก็จึงอยูในระบบ compromise ไมใชแคระหวาง
มนุษยเทานั้น แตมนุษยยัง compromise คือประนีประนอมกับธรรมชาติดวย
ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเรื่องสิ่งแวดลอม ที่มนุษยยุคบริโภคนิยมมี
ความเชื่ออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุขสมบูรณก็ตอเมื่อไดเสพบริโภคเต็มที่
และการที่เราจะบริโภคเต็มที่ไดนั้น
ธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมากที่สุด แตถามนุษยทําอยางนั้น ธรรมชาติก็จะยอยยับ
เมื่อธรรมชาติเสียหายหมด มนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็จึงตองรักษา
ธรรมชาติไว แตเมื่อรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพไมไดเต็มที่ ก็เลยเกิดจริยธรรม
สิ่งแวดลอมขึ้นมา เรียกวา environmental ethics ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการ
ประนีประนอมกับธรรมชาติ
หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการที่จะบริโภคอยางเต็มที่เพื่อใหได
ความสุขที่สมบูรณนั้น เปนไปไมได มนุษยจะตองยอมมี restraint บาง คือตองยอม
ยับยั้ง ตองยอมบังคับใจตัวเอง ยอมอดยอมลดความตองการลงไปบาง คือ ยอมที่จะมี
ความสุข เท่าที่ธรรมชาติจะไม่พินาศ เอาแคนั้น โดยยอมรับวามนุษยจะมีความสุขเต็มที่
ไมได เพราะถามนุษยมีความสุขเต็มที่ ธรรมชาติก็ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับ
มาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได นี่แหละจึงเปนระบบ compromise
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เวลานี้มนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวิธี compromise เพราะถูกครอบงําดวย
ระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการประสานกลมกลืน
แตจะตองยอมรับความจริงวา จริยธรรมแหงการประนีประนอมนั้น เปนจริยธรรม
แห่งการฝืนใจ เพราะคนที่ประนีประนอม ก็ตองยอมฝนใจที่จะไมไดเต็มตามความ
ตองการ
นั่นคือ ตองฝนใจวา เอาละ เพื่อใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง หรือยอมได
ไม เ ต็ ม ตามความต อ งการ ซึ่ ง ต อ งอยู ใ นภาวะที่ มี ค วามฝ น ใจตลอดเวลา กลบ
เกลื่อนความขัดแย้งภายนอก ด้วยการยอมกล้ํากลืนความขัดแย้งไว้ภายในจิตใจของตน
อันเปนภาวะแหงการขาดสันติภาพที่แทจริง
โลกปจจุบันเปนอยางนี้ อยางที่เห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษยอยากไดอยากมีเต็มที่
แตถาทําอยางนั้น เขาก็ตองขัดแยงกับเพื่อนมนุษย ซึ่งเมื่อไมยอม ก็จะตองตีกัน แลว
สังคมก็จะเดือดรอน ก็เลยตองอยูกันดวย จริยธรรมแหงการประนีประนอม
นี่คือ ในดานสังคม ก็ยอมใหคนอื่นอยูได โดยที่ตนเองตองยอมไมทําตามใจอยาก
ของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ ก็ไปประนีประนอมโดยยอมยับยั้งการเสพบริโภค
ตามหลักการที่เรียกวา อนุรักษธรรมชาติ

จริยธรรมที่แท คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข
ทีนี้ จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึ่งอยูกันอยางกล้ํากลืนฝนใจนี้ เปนจริยธรรม
แบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพุทธศาสนา เราไมไดมองอยางนั้น
ขอใหสังเกตวา คนที่มองความหมายของจริยธรรมดวยสายตาแบบจริยธรรม
ตะวันตก จะนึกวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน แตที่จริงไมเหมือนกันเลย
จริยธรรมในพุทธศาสนาเปน จริยธรรมแห่งความสุข หมายความวา คนเรานี้
เมื่อปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเริ่มพัฒนาในจริยธรรม ก็จะเริ่มพัฒนาความสุขไป
ดวย โดยมีสภาพจิตตัวยืน คือ ปติปราโมทย
ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เมื่อเจริญสมาธิ กอนจะมี
จิ ต ตสมาธิ คื อ เกิ ด สมาธิ ข องจิ ต ใจ ก็ มี ธ รรมสมาธิ ขึ้ น มาก อ น คื อ เมื่ อ ธรรมที่ เ ป น
องคประกอบตั้งแนว จิตก็จะตั้งแนวดวย
ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบที่ตั้งแนวนั้น มี ๕ ขอ คือ
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๑. ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานแจ่มใส
๒. ปีติ
ความปลาบปลื้มอิ่มใจ
๓. ปัสสัทธิ
ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด
๔. สุข
ความฉ่ําชื่นรื่นใจ
๕. สมาธิ
ความอยู่ตัวตั้งแน่วของจิต
พอได ๕ อยางนี้ครบ ก็ถึงตัวสมาธิ เรียกวาเปนจิตตสมาธิ การฝกสมาธิก็สําเร็จ
เพราะฉะนั้น จิตตสมาธิ ก็คูกับธรรมสมาธิ
หลักธรรมสมาธิ ๕ ขอนี้ พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ เพราะฉะนั้น ชาวพุทธจะตอง
ทําจิตใจของตัวใหมีองคประกอบ ๕ ประการนี้อยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งขอที่ ๑. ปราโมทย
ความราเริงเบิกบานแจมใส และ ๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดี ก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูกเรียนหนังสือ เห็นคุณ
แมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขดวย อยางนี้เรียกวามี ปติสุข ทั้งคุณแมและ
คุณลูกมีปติสุขดวยกัน ประสานกลมกลืนไปดวยกัน ไมตองฝนใจ เปนปติสุขที่เราสราง
ขึ้นไดในชีวิตที่ดีงาม อยางเปนประจําทุกวัน
แลวตอจากนั้น ก็มี ปสสัทธิ ที่วาสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด
สมัยนี้ ดูสิ โลกแหงการประนีประนอมนี้เต็มไปดวยความเครียด เพราะวาจิตมัน
ไมยอมจริง มันฝน มันจําใจ มันขัดแยงในตัวเอง เมื่อมันลงไปไมถึง harmony มันฝนใจ
ตัวเอง ก็จึงตองคับของติดคาง แลวก็เครียดอยู
ฉะนั้นจึงตองสราง ธรรมสมาธิ ๕ นั้นขึ้นมา ใหทุกอยางเขากันประสานคลองจอง
สอดรับกันมั่นแนวลงตัว ถาสรางได จึงจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง
ใน จริยธรรมแบบฝืนใจ ตามระบบประนีประนอมแหงการแขง ขันแยงชิงนั้น
แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได เขาก็อด ถาเราสุข เขาก็ทุกข เมื่อฝ่าย
หนึ่งสุข ฝ่ายหนึ่งทุกข์ สันติภาพที่แท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ หรือไม่อาจยั่งยืนอยู่ได้
แตใน จริยธรรมที่แท้ คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทําใหความสุขก็มา
ประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกัน ดวยกัน
ความสุขแบบประสานที่เปน harmony ในทางความสุขนี้ ก็พัฒนาไปจากฐาน
ของธรรมชาตินี่เอง โดยเริ่มจากในครอบครัว จากการทําความดีตอกันระหวางพอแม
กับลูก ที่มีเมตตา คือรักใครปรารถนาดีตอกัน เชน คุณแมอยากเห็นลูกมีความสุข ก็ให
อะไรตางๆ แกลูก โดยไมเสียดายเลย และเมื่อเห็นลูกมีความสุข แมก็มีความสุขดวย
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ทีนี้ ลูกก็เหมือนกัน ถารักแม ก็อยากทําอะไรใหแม พอทําอะไรใหแมไดสําเร็จ
เห็นแมมีความสุข ลูกก็ปลื้มใจมีความสุขดวย
ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางนี้ แลวเราก็พัฒนาตอไปโดยขยายความรัก
ออกไปยังพี่นอง ญาติมิตร เพื่อนรวมชาติ รวมโลกทั้งหมด ใหมีความสุขแบบประสาน
ไปทั่ว
คนเราที่จะพัฒนาในจริยธรรม ก็มีความสุขไปในตัวตั้งแตในการทําความดีแตละ
อยางแตละครั้งนั่นแหละ คือเมื่อทําอะไรที่ดีงามขึ้นมาไดสําเร็จ หรือทํากาวหนาไป ก็
เกิดความอิ่มใจ มีปติ เมื่อเราทําอะไรดวยใจรัก ก็มีความราเริงเบิกบานใจในเวลาที่ทํา
จริยธรรมแบบนี้ เปนจริยธรรมแทที่ตองเอามาใช เปนจริยธรรมที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ ไมใชจริยธรรมแบบบทบัญญัติที่เปนขอบังคับฝนใจ จึงหวังวาเราจะตองมา
ทํา reengineering กันในเรื่องจริยธรรมนี้
ตอนนี้ชักจะลืมกันไปแลว เมื่อ ๖-๗ ปกอน พูดกันเหลือเกิน คนไทยลืมงาย ตอน
นั้นตื่นกันนักหนา reengineering ตองรื้อปรับระบบกันใหม
ตอนนี้ ตอ งรื้อ ปรั บ ระบบจริ ย ธรรมกั นใหม จริ ย ธรรมที่ มัน พลาดไปกลายเป น
จริยธรรมแห่งความทุกข์ หรือจริยธรรมแห่งความฝืนใจ
ตองมาปรับกันใหมเขาสูระบบที่ถูกตอง คือใหเปน จริยธรรมแห่งความสุข ซึ่งเปน
จริยธรรมแหงการพัฒนามนุษย อยางถูกตองสอดคลองตามกฎธรรมชาติ

ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน
อีกประการหนึ่ง ซึ่งก็เปนเรื่องใหญที่วา สังคมไทยเราเปนสังคมที่หลงเตลิดไป
นานแลว จนลืม ไม่รู้จักตัวเอง
เริ่มจากไมรูตัวเองกอน แลวจึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรูวาตัวเองเปนอยางไร มองไม
เห็นพื้นเพภูมิหลังและวัฒนธรรมของตัววาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนา ก็
มองดวยความไมเขาใจ
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งก็ ไม่รู้จักฝรั่ง ไมเขาใจภูมิหลังของตะวันตก
ในการที่จะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวนั้น ก็มีหลักสําคัญ
อยางหนึ่งวา จะตองไมใชวิธีที่เปนเลหกล
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เวลานี้ เมื่อเราไปนิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการใชวิธีแบบเลหกลนี้
ดังจะเห็นวา แมแตวิธีการทางดานจิตวิทยาของตะวันตก ก็เปนแบบเลหกลเสียมาก คือ
กลายเปนวิธีการที่ทําเพื่อจะใหไดอะไรสักอยางหนึ่ง
ดังที่เคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหยิ้ม แตยิ้มเพื่อผลประโยชนของ
ตนเอง ยิ้มแบบตะวันตกก็จึงมักจะเปนยิม้ ลวงกระเปา หรือ “ยิ้มธุรกิจ” คือไมไดยิ้มดวย
เจตนาดีตอคนอื่น ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแทจริง แตยิ้มเพื่อใหเขาชอบ แลวเขาจะได
เขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขาจะไดซื้อสินคา เราก็จะไดเงิน แตใจจริง ยิ้มหรือเปลาก็ไมรู
ส ว นในจริ ยธรรมที่ แท การยิ้ม เกิด จากใจมีเมตตา คื อ ยิ้ม ด ว ยใจจริ ง ยิ้ มด ว ย
ปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสุข ไมใชยิ้มจะเอา
ความหมายของจิตวิทยาในแบบของตะวันตกนั้น ดูสิ เราเอามาใชจนกระทั่งพูด
ขึ้นมา ก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวา คนนี้มีจิตวิทยา ก็หมายความวา เขาอาจจะไมซื่อไม
ตรงแลว คือทําโดยเปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไรสักอยาง
รวมแลวก็เปนเรื่องของแนวคิดที่เนนผลประโยชนของตัวเอง หรือมุงความสําเร็จ
ที่เชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน
แนวคิ ด ตะวั น ตกนั้ น เป น วิ ธี คิ ด ที่ เ น น เรื่ อ งผลประโยชน ข องตั ว เพราะฉะนั้ น
วัฒนธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษผลประโยชนสวนตัว และพิทักษสิทธิ์ของตัว
จะเห็นวาสังคมตะวันตกเนนเรื่องสิทธิมาก ซึ่ง เราจะตองรูเทาทันภูมิหลังหรือ
วัฒนธรรมของเขา เพื่อจะไดระวังไว ไมใหเรื่องการรักษาสิทธิมนุษยชนอะไรตออะไร
กลายเปนไปสุดโตง
ที่จริง เรื่อง “สิทธิ” เรื่องการพิทักษผลประโยชนสวนตัวนี้ เปนของจําเปน แตตองรู
ดวยวา มนุษย์เรานี้มิใช่อยู่แค่ว่าจะรักษาสิทธิ์
มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และปกปองตัวเอง ก็คือ
มนุษยสามารถพัฒนาตัวขึ้นไปอีก ใหเปนผูที่เอื้อเฟอเผื่อแผทําใหแกผูอื่นดวย เมื่อไรพอ
แมเอาแตรักษาสิทธิ์กับลูก เมื่อนั้นลูกก็แย ลองสิ คุณแมอยูกับลูก ถาตางฝายก็ตั้งหนา
พิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์ของตัว ครอบครัวก็ยุง แลวก็แยแนๆ
แตความประเสริฐของมนุษยอยูที่วา คุณแมไมไดคํานึงแควาจะปองกันพิทักษ
รักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปที่วา อะไรจะทําใหลูกมีความสุขได ก็ทําให ก็ทําไป
เลย บางทีหรือบอยๆ ตัวเองตองยากลําบาก (ตองสละสิทธิ์) ก็ยินดีทําเพื่อลูก ใชหรือเปลา
เพราะอยางนี้ ลูกจึงมีความสุข และมีความซาบซึ้ง แลวความมีน้ําใจตอกันก็เกิดขึ้น
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ทีนี้ ถ า เรามุง หนา ไปในระบบพิทักษ สิทธิ์จนสุดโต ง ก็จ ะลํา บาก แล วในที่ สุ ด
แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบประนีประนอม โดยมีจริยธรรมแหงความฝน
ใจ และความขัดแยงก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น จะตอง รู้ทันฝรั่ง
เรื่องการพิทักษสิทธินี้ ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคําที่เคยพูดไวในเรื่อง สิทธิ
มนุษยชน วา
ในระดับหนึ่ง เราอาจจะพูดว่า
สังคมอะไรกัน
แม้แต่สิทธิพื้นฐานของคนก็ยังไม่ดแู ลรักษา
แสดงว่าเป็นสังคมที่อ่อนด้อยอย่างยิง่
ขาดวัฒนธรรม ไม่มีอารยธรรมเสียเลย
แต่ในอีกระดับหนึ่ง
เราน่าจะพูดย้อนเติมให้สมบูรณ์ว่า
สังคมอะไรกันนี่
อยู่กันได้แค่จะคอยพิทักษ์รักษาและเรียกร้องสิทธิเท่านัน้ เองหรือ จะเป็นสังคมทีด่ ีงาม
พัฒนาอารยธรรมแท้จริง
ที่มนุษย์อยู่อย่างเกื้อกูลกันไม่ได้หรือ

ถาจะรูจักฝรั่งจริง ตองมองใหถึงรากฐาน ในภูมิหลังของเขา
ฝรั่งมีอะไรดี คือฝรั่งเขามีประสบการณที่สะสมมา ในแงที่วามีภูมิหลังของสังคม
ที่แตละคนตัวใครตัวมัน ตองดิ้นรนตอสูมาก เขาจึงตองพัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกัน
ไมใหคนอื่นฝายอื่นมาละเมิดตอตนเอง
อั น นี้ ก็ เ ป น วิ วั ฒ นาการตามธรรมดา ซึ่ ง ทํ า ให เ ขาเป น สั ง คมแห่ ง กฎกติ ก า
จนกระทั่งมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม เราก็พูดตามเขามากใชไหม วา
จะเปนสังคมแหงนิติธรรม อะไรทํานองนี้ ซึ่งมันก็ดี
ทีนี้ สังคมไทยเราไมมีพื้นเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัดปรับใหพอดี ไดแตตื่น
ตูมตามเขา จะเอากฎกติกาบังคับ ก็ไมไดผลสักที ภาพออกมาก็เปนสังคมที่แยที่สุดใน
เรื่องกติกา รักษากฎไมได
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นี่ก็เพราะไมรูตัว และไมรูภูมิหลังของตัวเอง จึงพัฒนาไม่เป็น ไดแตฉวยโนนจับนี่
สับสนวุนวาย
จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะไปหยิบหลัก rule
of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝรั่ง แตพื้นเพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขา
ทางอยางนั้น ก็เลยไมไดเรื่องสักอยาง
เราตองรูจักเอาของดีนั้นๆ ขึ้นมาจัดใหเหมาะกับสังคมของตัวเอง ดวยความรู
เขาใจทั้งสองดาน อยาไปเอาอยางฝรั่งมาทั้งดุน เปนไปไมได ตองรูเทาทันฝรั่งวาเขา
เจริญมาอยางไร
ฝรั่งนั้นดูแคอเมริกาก็ได เขาดิ้นรนตอสูมาอยางไร บรรพบุรุษอเมริกันหนีภัยจาก
ยุโรปมากันหลายระลอก ขึ้นฝงที่พลีมัธ (Plymouth) แลวใกลๆ นั้น ก็บอสตัน ตลอดลง
ไปนิวยอรก บัลติมอร จนถึงฟลอริดา ขึ้นจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยาย
ฟรอนเทียร (frontier) เรื่อยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจากขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา
๓๐๐ ป จึงจบถึงฝงมหาสมุทรแปซิฟก ที่แคลิฟอรเนีย
คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดน เขาก็ไดนิสัยใจคอที่ปลูกฝง
ไวมากมาย เชน สภาพจิตอเมริกัน คือเปนนักบุกฝา มุงไปขางหนา เปนนักผจญภัย
แตพรอมกันนั้น ถามองในแงไมดี ก็เปนนักรุกรานดวย อยางนอยในระหวางนี้ ก็
ไปเอาที่ดินของอินเดียนแดง รบราฆาฟนกัน จนพวกอินเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ
อันนี้เปนเรื่องที่เราตองเขาใจเทาทันฝรั่งวา เขาดิ้นรนตอสูมาตั้งแตยุโรปแลว การ
ที่เขามาอเมริกานั้น ก็เพราะหนีภัยเปนเหตุหลัก หนีภัยการบีบคั้นขมเหง มาหาอิสรเสรี
ภาพ ถามิฉะนั้น เขาก็ไมดั้นดนผจญภัยฝาความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมา
หรอก ที่หนีภัยนั้น เพราะรูตัววา ขืนอยูบาน ก็ตายหรือแยแน สูเสี่ยงภัยขามทะเลไป ยัง
มีทางรอดบาง และมีความหวังที่ดีกวา
ฝรั่ ง พวกนี้ ถู ก กํ า จั ด ถู ก บี บ คั้ น ในยุ โ รปมาเป น ร อ ยเป น พั น ป แ ล ว ก อ นหนี ม า
อเมริกา ทีนี้มาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาที่อยูที่กินอีก ๓๐๐ ป ประสบการณใน
การดิ้นรนตอสูเหลานี้แหละ ทําใหเขาพัฒนาลักษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรอง
สิทธิของตน พรอมกับพัฒนากฎกติกาขึ้นมามากมาย จนเปนสังคมที่อยูดวยคติ rule
of law ที่วาเมื่อกี้
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ที่จริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาที่มีในภูมิหลังของเรา คติ rule of law ก็คือ
ธรรมาธิปไตย ดานหนึ่งนั่นเอง
ไมตองไปแปลวานิติธรรมอะไร ใหเปนของแปลกประหลาดจากที่ไหน
ถาวากันไป ที่แปลวา “นิติธรรม” ก็ไมถูก หรือไมพอดวยซ้ํา เพราะนิติธรรม ก็แค
law เทานั้น
สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคําแปลนั้น คืออํานาจตัดสิน หรืออํานาจบังคับ ตัว
กํากับบงการ ไดแก “อธิปไตย”
เหมือนอยางในคําวา democracy ที่เราแปลวา “ประชาธิปไตย” นั้น ตัว “–cracy”
ซึ่งมาจากคํากรีก (kratos) ที่เราแปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษาอังกฤษก็คือ rule
หรือ government หรือ authority ที่ตรงกับคําวา “อธิปไตย” นั่นเอง
คําวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ประกอบดวย ธรรม = หลักการ
กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน ธรรมศาสตร์ แปลวา วิชากฎหมาย) + อธิปไตย =
ภาวะที่เปนใหญ เปนตัวบงการตัดสิน
จึงเห็นชัดๆ วา rule of law นั้น ตองแปลวา “ธรรมาธิปไตย” จึงจะตรง และได
ความหมายเต็ม
rule of law ต อ งเป น ฐานรองรั บ เป น ตั ว กํ า กั บ และเป น แกนนํ า ของ
democracy
นี่ก็คือ ธรรมาธิปไตย ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํากับ และเปนแกนนําของ
ประชาธิปไตย
แตธรรม คือหลักการ ตลอดจนกฎหมายนั้น จะตองเปนธรรมจริงๆ
เมื่อกี้ไดพูดถึงวัฒนธรรม ๒ แบบไวแลวคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมแห่งเมตตา กับ
วัฒนธรรมแสวงปัญญา และไดบอกวาไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงเมตตา ดอยดาน
วัฒนธรรมแสวงปญญา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรม
แสวงปญญา
แตสังคมไทยเวลานี้ กําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของตนไป พรอมกับที่
วัฒนธรรมแสวงปญญาอยางเขา ก็ไมพัฒนาขึ้นมา
จึงจะกลายเปนสังคมที่คืบหนาจากความเสียศูนย มาสูความสูญเสีย หรือสูญสิ้น
เพราะเสียทั้งสองดาน
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ของดีที่ตัวมี ก็รักษาไว้ไม่ได้ ของดีที่ตัวยังไม่มี ก็ไม่พัฒนาขึ้นมา
ถึงตอนนี้ ก็มีวัฒนธรรมอีกคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมเมตตานั้น ในแงความโอบอ้อม
อารี และโอนอ่อนผ่อนปรน รวมถึงความอะลุมอลวย และการที่มักพูดวา “ไม่เป็นไร”
กับวัฒนธรรมแห่งกฎกติกา
ไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดานวัฒนธรรมแหงการรักษา
กฎกติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรมแหงกฎกติกา
แมในแงนี้ สังคมไทยก็กําลังจะเสียทั้งสองดาน คือวัฒนธรรมแหงความโอบออม
อารีก็จะสูญสิ้น ขณะที่ดานวัฒนธรรมแหงความเครงครัดอยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาขึ้น
มาไมได กอนนี้ก็เสียศูนย ขาดความสมดุลอยูแลว ตอนนี้จะสูญเสียไปทั้งหมด
นอกจากนั้ น วั ฒ นธรรมเมตตานี้ ในขณะที่ เ ลื อ นรางคั บ แคบลง และไม มี
วัฒนธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไปเปนเรื่องของเสนสายหมูพวกและ
ระบบอุปถัมภ ซึ่งยิ่งกีดกั้นใหพัฒนาวัฒนธรรมแหงกฎกติกาขึ้นมาไดยาก
เมื่อไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of law ก็ทําใหยิ่งแกไข
ความขัดแยงไดยาก เพราะไมมีมาตรฐานที่จะยอมรับรวมกัน
ยิ่งใชเมตตาไมเปน กลายเปนวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน ก็ยิ่งขยายปมขัดแยงให
ซับซอนหนักขึ้น
ถาจับจุดไมได แกไขไมตรงจุด สังคมไทยที่สับสน จะพัฒนานัวเนีย วากันอุตลุด
พัลวัน

ไทยวา อยูน ี่ดี “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
อเมริกันวา อยูนี่ไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”
ขอใหดูดวยวา สังคมไทยเรา เปนสังคม “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” อันนี้สําคัญมาก
คนไทยไมคอยคิดกัน
สังคมอเมริกันเขาเปนสังคมตามคติ frontier คือ สังคม “บุกฝาไป ขยายพรมแดน"
หมายความวา มุงไปขางหนา-ฝาฟนไป-ขยายพรมแดน
ฝรั่งมาขึ้นฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา ฟากฟาตะวันตก คือ
frontier เปนเขตหรือพรมแดนกีดกั้น ที่ตัวยังไมไดขามไป ลวนแตดินแดนที่ตนยังไมได
ครอบครองทั้งนั้น
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เขาถูกจํากัดอยูที่ฟรอนเทียร แลวจะทําอยางไร ความหวังก็อยูที่จะตองบุกไป
ขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier นี้ไปได ก็จะมีจะไดทรัพยากร ไดที่อยูอะไรตางๆ นี่คือ
ความหวังในความอุดมสมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป
เพราะฉะนั้น นิสัยฝรั่งอเมริกันนี่เขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร์ หรือ สภาพจิตฟรอน
เทียร์ (frontier traits ใน American character)
นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบุกฝาไปขางหนา อยูกับความหวังแหงอนาคตที่ไมเลื่อน
ลอย ดวยการพากเพียรตอสู
สมัยหนึ่ง เขามีคํานิยมวา “Go West, young man, go West!” เจาหนุม จงมุง
หน า ไปตะวั นตก คื อ ต อ งผจญภั ย บุ กฝ า หาโชคไปตะวั นตก จนสุ ดแผ นดิน ใหถึ ง ฝ ง
มหาสมุทรแปซิฟกที่แคลิฟอรเนีย
ไปตะวันตก ก็คือไปผจญภัย เสี่ยงตาย จนมีสํานวนฝรั่งวา “go west” แปลวา
“ตาย” แตฝรั่งก็ไปกัน และอเมริกาก็ขึ้นมาดวย “go west”
นี่ คื อ ภู มิ ห ลั ง ของสั ง คมตะวั น ตก ที่ เ ป น สั ง คมแห ง การบุ ก ฝ า ผจญภั ย มุ ง ไป
ขางหนา แลวก็ตองแกงแยง แขงขัน ดิ้นรนตอสู พรอมกับพัฒนากฎกติกาขึ้นมา เพื่อ
ไมใหล้ําเสนกัน
สวนสังคมไทยของเรานี้ เปนสังคมที่เนนการอยูกับที่ ตามคติ “ในน้ํามีปลา ในนา
มีข้าว” ซึ่งเทากับบอกวา ที่นี่ดีแลว อยาไปไหนเลย
ยิ่งกวานั้น จากการที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็เกื้อกูลเผื่อแผกันไดงาย
เหมือนอยางเมื่อ ๕๐-๖๐ ปกอนนี้ คนแปลกหนาอาคันตุกะมาถึงบาน คนไทยนอกจาก
เอาอาหารมาต อ นรั บ ให กิ นข า วกิ น ปลาแลว บริ เวณบานมี ต นกล วย ตนมะมวง ไม
ผลตางๆ ก็ใหเขากินเขาเก็บเอาไปตามสบาย
เพราะฉะนั้น ของเราจึงตรงกันขามกับสังคมฝรั่ง แทนที่จะเนนกฎกติกา ก็มุงที่
ความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน
จําไวเลยวา สังคมอเมริกัน คือสังคม frontier
คําวา frontier เปนศัพทสําคัญของอเมริกัน ไมวาจะทําอะไรที่สําคัญ เขาชอบ
พูดวา frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land frontiers, ocean frontiers แมแตไปถึงขั้ว
โลกใต อเมริกันก็ดีใจภูมิใจวาพวกตัวพิชิตฟรอนเทียรไดอีก
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ตอมาก็ space frontier บุกฝาไปในพรมแดนอวกาศ ที่โครงการของเคนเนดีส้ งยาน
อวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวาบุกเบิกฟรอนเทียรทั้งนั้น
แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers of knowledge หรือ
frontiers of science แลวก็มา information frontier หรือ electronic frontier คือเรื่อง
ของพวกคอมพิวเตอร เรื่องของอินเทอรเนต
เวลานี้เรากําลังอยูในระยะที่ฝรั่งบุกฝา cyberspace frontier ฝรั่งบุกฝ่าไป แต่
ไทยเที่ยวสนุกเลย
ไทยไมบุกฝา ไทยรอรับผลการบุกฝาอยางเดียว เอาแตเที่ยวสนุกไปในแดนที่เขา
บุกฝาไวนั้น แลวจะมีอะไรกาวหนาไปไดอยางไร นี่แหละนิสัยจิตใจพื้นฐานมันคนละ
แบบ แลวเราก็ไมดูตัวเอง
จะไปเอาอยางฝรั่ง ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก ฉาบฉวยไป ทั้งที่แมแต
เปลือกของเขานั้น ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง และเห็นไมทั่วถึง เพราะฉะนั้นมันก็ไมไดเรื่อง
ตองรูจักตัวเองใหดี แลวก็รูจักเขาใหชัด ตองศึกษาฝรั่งใหถึงแกนถึงฐาน ภูมิหลัง
เขามาอยางไรในยุโรป เมื่อมาอเมริกาแลวเขาทําอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร
อยางนี้จึงจะทันเขาได
เรื่อง frontier นี้ ประธานาธิบดีเคนเนดี้/John F. Kennedy ที่มีชื่อเสียง เมื่อครั้ง
หาเสียงจะเปนประธานาธิบดี ก็ยกขึ้นมาใช
ที่จริงตอนนั้นอเมริกันบุกฝา frontier ถึงแคลิฟอรเนียจบไปนานแลว คือ land
frontiers จบหรือปดรายการไปตั้งแตป ๑๘๙๐ แตเคนเนดี้ก็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุก
ฝา frontier ใหม โดยสรางนโยบาย “New Frontier” ใหแกคนอเมริกัน วาจะตองบุก
ฝาขยายพรมแดนใหม
เวลานี้ คนอเมริกันก็บุกฝาอยางที่บอกเมื่อกี้วามาถึง cyberspace frontier แลว
แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เราก็ในน้ํามีปลา ในนามีขาว (ที่จริงเวลานี้ ในน้ําจะหมดปลา
ในนาจะหมดข้าว)
ตองถามตัวเองวา เราจะทําอยางไรใหเหมาะกับคติ “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” เรา
ก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองใหเหมาะกับพื้นเพของตน ระบบ frontier
ของเขา อาจจะเขากับเราไมได นี่ก็เปนเรื่องใหญ
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คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไมรูจักฝรั่งจริง จึงไมรู
วาเราจะเอาฐานอะไรมาใช เพื่อรับมือกับความเจริญใหมๆ และจัดการเอามันมาใช
ประโยชนได
คนที่เ กง จริง ตอ งมีความสามารถของตัวเองในการที่จ ะรับ เอาสิ่งใหมเ ขามา
จัดการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา เลียนแบบเขา เราตองเรียน ไมใชแคเลียน แต
ตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการ ไมใชการตามเขา
ถามวาเวลานี้ เรามีความสามารถไหม ที่จะเอาของเขามาจัดการ?
เอาละ นี้เปนการพูดนอกเรื่องไป

มีจุดหมายใหญที่ทุกคนไดรวมกัน
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน
พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเรื่องการแกปญหาความ
ขัดแยงใหจบ
ในสถานการณที่ขัดแยงกันนั้น แตละฝายตางก็มีจุดหมายอยูที่จะเอาประโยชน
ของตน เมื่อจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติดวยการประนีประนอม
ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงที่เปนบวกในขอบเขตหนึ่ง เพราะทําให
คนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัดตัวเอง และเกิดภาวะตึงเครียดที่ขับดันใหคน
ดิ้ น รนขวนขวายสุด กํา ลั ง ดั ง จะเห็ น ไดชั ดในระบบแข ง ขั น อัน ทํ า ให มีก ารกา วหน า
ตลอดเวลา เพื่อขึ้นไปใหเหนืออีกฝายหนึ่ง
แตพรอมกันนั้น ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนมเอียงที่จะทําใหเกิดการ
ขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวยประการตางๆ จึงทําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา
ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันไดพัฒนากฎกติกาขึ้นมามาก จนเปนสังคม
แหง rule of law
บางครั้ง การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝายหนึ่ง ที่จะเอาอีกฝาย
หนึ่งเปนเครื่องมือ หรือเปนทางผานไปสูชัยชนะของตน อยางคําที่ไดยินพูดกันมากเมื่อ
๒๐–๓๐ ป ม าแล ว ว า “แสวงจุ ด ร่ ว ม สงวนจุ ด ต่ า ง” ก็ เ ป น ตั ว อย า งหนึ่ ง ของการ
ประนีประนอมแบบนี้ ซึ่งเมื่อสําเร็จการตามเปาหมายนั้นแลว สองฝายนี้ก็อาจจะตอง
มาชิงชัยหรือกําจัดกันเองอีกทีหนึ่ง
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(ถ า จะประสานกลมกลื น หากทํ า จุ ด ต า งให เ ป น ส ว นเติ ม เต็ ม ไม ไ ด ก็ ต อ งให
สามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน)
อยางที่กลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไมเปนการแกปญหาที่
แทจ ริง ไมอาจทํ าใหเ กิ ดสั นติ ภาพที่ยั่ งยื น มนุษ ยที่พัฒ นาจึงจะต องไปใหถึง ความ
ประสานกลมกลืน หรือความสอดคลองสามัคคี (harmony)
แตละฝายที่ขัดแยงกันนั้น ตางก็มุงจุดหมายที่จะเอาผลประโยชนของตน เมื่อ
ตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ยอมไปไดแคการประนีประนอม
วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือ ตองใหทั้งสองฝายหรือทุกฝาย
มองเห็นจุดหมายใหญ่ เหนือขึ้นไป ซึ่งเปนประโยชน์ร่วมกัน
ตอนนี้จุดขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสองฝาย หรือหลายฝาย
กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอยกับประโยชนใหญของแตละฝายนั้นเอง
ถาทุกฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ที่เปนประโยชนรวมกันนั้น ก็
จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละประโยชนที่เล็กนอยกวา
การปฏิบัติอยางนี้ ไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการประสานรวม และ
กลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดี ก็อาจจะมีการเกื้อกูลกัน ดวยการทดแทนหรือ
ชดเชยผลประโยชนที่ยอมสละไปของฝายนั้นๆ ตามสมควร
แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสานสอดคลองนั้นเปนไปไดยาก
จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวยการประนีประนอมบาง แตจะตองไมหยุดแคนั้น
ตองใหการประนีประนอม ที่เปนเหมือนการพักรบนั้น เปนขั้นตอนในระหวางการกาว
ไปสูความประสานรวมอยางเรียบรอยตอไป
มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาใชเปนปจจัยเกื้อหนุนที่จะแกไขความขัดแยง
คือ ใชวัฒนธรรมแหงเมตตานั่นแหละ สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันทขึ้นมา โดยให
คนทุกฝายเขาถึงกันในชีวิตประจําวัน ในวิถีชีวิตที่เปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขา
สมาน ใหคนมีโอกาสมาสังสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซึ่งชวยใหเขาใจและเห็นใจกัน
ที่วานี้คือ ไมใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทานั้น แตไดพบปะพูดจากัน
ในบรรยากาศแหงการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติดวย อันนี้จะเปนตัวหนุนอยางสําคัญ
ในการสลายความขัดแยง
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ในการเขาถึงกันนั้น ถาใหดี ก็ใหมีโอกาสปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใหครบ
คือ มีการ
- ใหแกกัน เผื่อแผแบงปน
- พูดกันดวยปยวาจา
- ทําประโยชนแกกัน ชวยเหลือแสดงน้ําใจแกกัน และ
- มีความเสมอสมานเปนกันเอง
เท่าที่พูดมา น่าจะสรุปจุดสําคัญในการแก้ไขความขัดแย้งได้ว่า
๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความขัดแยง แตเอาประโยชน
จากความขัดแยงใหได โดยเฉพาะประโยชนทางปญญา
๒. แกนของปฏิ บั ติ ก ารในการแก ป ญ หาความขั ด แย ง คื อ การมี เ จตนาดี
ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสูจุดหมายที่เปนการสรางสรรค และมีปญญาที่
จะดําเนินการใหเปนไปตามเจตนาที่ดีนั้น
๓. ปฏิบัติการในการขัดแยงและหาทางยุติความขัดแยง ตองดําเนินไปอยางเปน
มิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน มองทุกคนเปนเพื่อนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก
มุงสูการอยูรวมกัน
๔. สร า งบรรยากาศแห ง ความสมานฉั น ท ด ว ยการให ค นทุ ก ฝ า ยเข า ถึ ง กั น
สังสรรคกันในชีวิตประจําวัน หรือในวิถีชีวิตที่เปนจริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน
๕. จุดที่เปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือใหมองเห็นตระหนัก
ในจุดหมายที่กวางใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปนประโยชนรวมกันของทุกฝาย
สวนการแกปญหาที่ซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพกฎกติกา-ถือธรรม
เปนใหญ-ยึดหลักการเปนมาตรฐานนั้น เปนเรื่องคุณสมบัติของคน ซึ่งจะตองสราง
ขึ้นมาดวยการพัฒนาคนระยะยาว คือดวยการศึกษาอยางลึก

–๓–
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม
ปฏิบัติการของมนุษยจะไดผลจริง ตองตั้งอยูบนฐานของความจริง
และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ
ปุจฉา: ขออนุ ญ าตเป น คํ า ถามสุ ด ท า ย คื อ ในเรื่ อ งการสร า งสั ง คมแห ง ความ

สมานฉันท... เครื่องมือหรือวาหลักธรรมสําคัญ ถึงแมวาจะเปนหลักเพื่อแกทุกข แตก็
นําไปสูสุข เชน อริยสัจ ๔ นาจะนํามาใช จะมีหลักคิดเริ่มตนอยางไร เจาคะ

วิสัชนา: อริยสัจ ๔ นั้น เปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมทั้งหมด มีลักษณะที่เรียกวาเป็น

ระบบ เป็นทั้งระบบ ที่ทําใหเรามองเห็นวามีองคประกอบอะไรบาง และองคประกอบ
เหลานั้นจะตองมาประสานสัมพันธทําหนาที่ตอเนื่องคุมกันอยูอยางไร แลวก็ เป็นทั้ง
กระบวนการ ในการปฏิบัติ วาจะดําเนินไปเปนขั้นเปนตอนอยางไร
ในเมื่อมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคนั้นไมพอ เราจะตองไป
ขยายในแงของปฏิบัติการ หรือขั้นวิธีการใหละเอียดออกไป
ทีนี้หลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจนี้เปน ระบบที่เริ่มจากปัญหา ซึ่งภาษาพระ
เรี ยกว า ทุ ก ข คื อ สภาวะบี บ คั้ น สิ่ ง ที่ ติ ด ขั ด บี บ คั้ น คั บ ข อง พู ดตามภาษาไทยก็ คื อ
ปญหานั่นเอง
พอเจอปญหา หรือ ทุกข์ เราก็หาทางแกไข และในการแกไขนั้น หลักอริยสัจก็บอก
วาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือปญหาเกิดจากอะไร ขอนี้เรียกวา สมุทัย
เมื่อสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันในตัววา ทางแกเปน
อยางไร ซึ่งตอนนี้เปนการเห็นในเชิงของความเปนจริง วาจะตองจัดการอะไรที่ตรงไหน
แตในเชิงปฏิบัติการยังไมบอกวา จะทําอะไรบาง
เพราะฉะนั้น เราจะตองกาวไปสูขั้นดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
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เพื่อใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอไปสูการลงมือปฏิบัติ
เราก็ตองทําขั้นที่ ๓ ใหชัดกอน คือการเล็งจุดหมาย อันไดแกภาวะปลอดปญหา หรือ
พนทุกขดับปญหาได ซึ่งเราจะตองดูวามันเปนไปไดจริง ไหม และเปนไปไดแคไหน
จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะนี้เราควรจะตั้งไวแคไหน
นี่ก็คือ มองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใดแคไหน เราจะเอาไดแคไหน
และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความตองการมาดูความเปนไปได แลวก็ตั้งเปาหมาย
ขึ้นมา เรียกวา นิโรธ
พอตั้ ง นิ โ รธแล ว ต อจากนั้ น ก็ ม าสู ก ารวางข อ ปฏิ บั ติ หมายความว า เมื่อ วาง
จุดหมายได ตั้งเปาหมายชัดแลว เราก็จะมีทิศทาง ทีนี้ก็วางวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสู
จุดหมายนั้น เปนขั้นที่ ๔ เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธีการ หรือหนทาง
ขั้นวิธีปฏิบัตินี้ เป็นเรื่องของมนุษย์
ต่างจาก ๒ ข้อต้น ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของธรรมชาติ ตามความเป็นจริงของมันเอง
ขั้นที่ ๓ มาเชื่อมตอระหวางจุดประสงคของมนุษย กับความเปนจริงของธรรมชาติ
วา ในความเปนจริงของธรรมชาตินั้น จุดหมายของเราคืออยางนี้ อยูตรงนี้ จุดที่เรา
ตองการหรือสิ่งที่เราตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแคนี้ ก็กําหนดหรือตั้งมันไว
ตอจากนั้น ขั้นที่ ๔ จึงวาง มรรค คือวิธีปฏิบัติ ที่จะทําใหเรามุงหนาทําไปจนบรรลุ
ถึงเปาหมาย ซึ่งเปนการกระทําอยางมีทิศทาง
การวางระบบวิธีปฏิบัติขึ้นมา ที่เรียกวามรรคนี้ เปนตอนที่มีรายละเอียดมากมาย
เปนรายการวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่จะใหไดผลเปนจริงตามกระบวนการของธรรมชาติ
เคยยกตัวอยางบอยๆ เชน เรื่อง ไฟไหม เปนทุกข คือเปนปญหา จะดับอยางไร ก็
ตองรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชนวามีเชื้อ มีอุณหภูมิสูงถึงจุดลุกไหม แลวก็มี
ออกซิเจน
เมื่อเรารูเหตุปจจัยอยางนี้แลว เราก็รูเลยวา ถาเหตุปจจัยนี้หมดไป ไฟก็จะดับ คือ
เชื้อหมดหนึ่ง หรือ ออกซิเจนไมมีหนึ่ง หรืออุณหภูมิต่ํา เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยาง
หนึ่งก็ได แคนี้ไฟก็ดับแลว
นี่เรียกวา สืบสาวสมุทัยไดแลว พอรูกระบวนการของธรรมชาติ คือขอ ๒ มาแลว
คราวนี้ก็ตอไป ขอ ๓ ตั้งจุดหมายไดเลย

สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา
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การตั้งจุดหมายนี้ จะสัมพันธกับความเปนจริง และวิสัยของเราที่ทําได คือเราจะ
ดับไฟโดยสอดคลองกับความจริงของกระบวนการนี้ ซึ่งสามารถบอกวาเราจะเอาขอ
ไหน จะเอาขอใหไมมีออกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิต่ํา หรือจะใหไมมีเชื้อ หรือเอาทั้ง
สาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็ตั้งเปาหมายจะทําใหเกิดความจริงที่เปนผลขึ้นมา
พอวางเปาหมายนี้เสร็จ ทีนี้ก็วางวิธีปฏิบัติ ในขอ ๓ คือ “มรรค” ซึ่งเปนเรื่องใหญ
เชน ตองสราง(หรือซื้อ)รถดับเพลิง และใหมีถังเก็บน้ําไดเทานั้นเทานี้ลิตร แลวตองมีทอ
มี ส ายยาวเท า ไร มี บั น ไดสู ง แค ไ หน แล ว ต อ งฝ ก พนั ก งานดั บ เพลิ ง ต อ งจั ด เตรี ย ม
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะ
ทั้งหมดในเรื่ องของมรรคนี้ ช างยุ งเหลื อเกิน ต องใช เงิ นงบประมาณกอ นใหญ
อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพื่อจะมาทําใหอุณหภูมิต่ําลง เพียงแคจะมาทําให
เย็นเทานั้นเอง หรือจะใชวิธีเพียงเพื่อใหขาดออกซิเจน หรือเพื่อจะใหหมดเชื้ออะไร
ตางๆ ก็เรื่องมากทั้งนั้น แตที่ทํากันโดยมากเขาจะไปมุงที่ลดอุณหภูมิ
แคจะทําใหเย็น ก็เปนเรื่องใหญมาก และกระบวนการฝกนี้ก็เลยเพิ่มไปดวยวา ใน
ระหวางที่ไปทําใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟก็ตองทําลายดวย ตัดตอนไมใหมีเชื้อที่ไฟจะ
อาศัย ตลอดจนพัฒนาพวกน้ํายาดับไฟ เพื่อจะมาทําใหขาดออกซิเจน ทั้งหมดนี้คือ มรรค
มรรค คือกระบวนวิธี ปฏิ บัติ ของมนุ ษย์ ที่ สอดคล้ องกับความเป็น จริงของ
ธรรมชาติ เพื่อให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น
ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็ไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้น มรรคก็คือการโยง
วิธีปฏิบัติของมนุษย์ไปเชื่อมต่อ ให้ได้ผลตามกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติ
ถ้าครบตามกระบวนนั้น ก็บรรลุผลเป็น นิโรธ ดับทุกข์ หมดปัญหา ลุจุดหมาย

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวธิ ีอริยสัจ
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ
อริยสัจนี้เปนหลักใหญ นํามาใชไดในทุกเรื่อง แมแตในกรรมวิธีที่เรียกวาการปลุก
ระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แตผูใชจะมีเจตนาดีหรือไมดี ก็อีกเรื่องหนึ่ง
นี่ก็คือวา อริยสัจนี้ พระพุทธเจาทรงวางไวสําหรับใช
หนึ่ง ในการแกปญหา
สอง ในการสอน
และในเชิงการสอนนี่แหละ จะเอาไปใชในการชักจูง จนถึงปลุกระดม ก็ได
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พระพุทธเจา เวลาสอน ก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเริ่มที่ทุกข ยกปญหาขึ้นมาตั้ง
แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กําหนดจุดหมาย แลวก็วางวิธีปฏิบัติ
ทีนี้ การสอนตามวิธีอริยสัจนี้ ก็สามารถนํามาใชในการปลุกระดมใหไดผล
จะเห็นวา การปลุกระดม นั้น ก็ตองชี้ปญหากอน เชนไปเที่ยวบอกวาสังคมไทย
เวลานี้เลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางนี้ คนเอารัดเอาเปรียบกัน ยากจนแรนแคน
พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชังที่สุด ใครทําไดเกง ก็ยิ่งไดผล นี่คือพรรณนาทุกข
พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มที่แลว ก็ถึงขอ ๒ ชี้เหตุวา เจา
หมอนั่น นายคนนั้นทีเดียวเปนตัวการ ที่มันยุงทั้งหมด มันรายอยางนี้ ก็เพราะเจาตัวนี่
หรือพวกนี้เปนตนเหตุ ตอนนี้คนก็เพงก็จองวา จะตองจัดการกําจัดนายนั่นพวกนี้ใหหมด
พอคนเขมนมองอยางนี้แลว ก็บอกเปาหมายที่หวังวา ถาหากเรากําจัดเจาตัวการ
นั้น ก็จะแกปญหาได แลวเราก็จะมีสังคมที่สดใส มีความสุขสมบูรณอยางนั้นอยางนี้
อยางสมัยที่เขาปลุกระดมเมื่อ ๓๐ ปกอน เขาใชคําวา “ท้องฟ้าสีทองผ่องอําไพ”
นั่นก็คือขั้นที่ ๓ นิโรธ ตั้งจุดหมาย
ทีนี้จุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิม มีกําลังใจ ตอนปลุก
นิโรธจึงตองพูดใหเห็นภาพวา จุดหมายนี้มันดีอยางนั้นๆ สังคมในอุดมคติแสนจะดี
เหลือเกิน คนก็อยากไปกันใหญ
พอไดที่ ตอนนี้ใจขึ้นหมดแลว มันมองมุงเขมนไปยังจุดที่จะจัดการหมดแลว ก็ถึง
ขั้นที่ ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีปฏิบัติเลย วาจะตองจัดการอยางนั้นๆ ตอนนี้ไปไดเลย ไมวา
ยากแคไหน ก็เอาทั้งนั้น
นี่คือ วิธีอริยสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลุกระดม
รัฐบาลก็เหมือนกัน ถาเกง ก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชรวมใจประชาชน ใหมา
ชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน ใหประชาชนตื่นตัวตระหนักรูวาเวลา
นี้ปญหาของประเทศชาติที่สําคัญ คืออะไร แตตองทําดวยใจสุจริต ไมใชคิดแกลงใคร
ชี้ปญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดาปจจัย แลวตั้งจุดหมาย
ใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายนั้นดีนาไป จนเกิดเปนความหวังรวมกัน แลวก็
บอกวิธีปฏิบัติใหชัด
ถึงตอนนี้จะยากเทาไร ก็สูทั้งนั้น คนเรานี้ ถาเห็นวาจุดหมายดีจริง และเห็น
ความหวังชัด เขาก็เอา เขาก็สู
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เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตองใหผูฟงชัดกอน พอเขาชัดวา ถา
แกไขเรื่องนั้นสําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรก็สู
แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเรื่องตองทํามากมายจุกจิก มันยาก เขาก็
ถอยตั้งแตตน
ฉะนั้น ทานจึงไมใหสอนแบบที่วา อยูๆ ก็ไปบอกวิธีการเลย คือบอกสิ่งที่เขา
จะตองทํา ซึ่งจะตองเจอความยาก จะตองเหนื่อย แลวใครเขาจะฟงละ ถึงจะฟง แต
เดี๋ยวเดียวก็ถอยแลว
ตองเห็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวนี้ก็เทาไรเทากัน เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงทรงวางวิธีนี้ไว ใหใชไดทั้งในการแกปญหา ทั้งเปนวิธีสอน
เปนอันวา วิธีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ
๑. ในกระบวนการแก้ปัญหา
๒. ในการสอน การแนะนําชักจูง

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง
ตอนนี้ เราหาทางจะทําใหคนที่รูจักแตการประนีประนอม กาวตอจากการ
ประนีประนอม ไปสูการประสานกลมกลืน อันนี้ก็คือความสามัคคี นั่นเอง ความ
กลมกลืนประสาน ทานเรียกวาสามัคคี แลวในความสามัคคีก็จะมีเอกภาพ
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน คือ สังคหะ ซึ่งแปลวา
ประมวล จับรวมประสานเขากันได แลวก็สามัคคี มีความพรอมเพรียงกัน แลวก็ เอกีภาพ
ภาษาไทยใชวาเอกภาพ คือเกิดความเปนหนึ่ง
พอเกิดความเปนหนึ่ง เริ่มตั้งแตมีน้ําหนึ่งใจเดียว เชน มีจุดหมายอันเดียวกัน มุง
ไปที่เดียว รวมกันแลว ก็เกิดพลังไปไดเลย
แตเวลานี้ เราขาดแทบทุกอยาง ฉะนั้น เราจะตองมาเริ่มตนยุคแหงการสรางสรรค
จึงตองระดมพลังสรางเรี่ยวแรงใหเข็มแข็งขึ้นมา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี
ขอ สํ า คั ญก็ คือ จะต อ งมีเ จตนาตั้ง ไปที่ เ ป า หมาย ซึ่ ง มุง เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของ
ประเทศชาติ ของประชาชน เพื่อชีวิตและสังคม ดวยความซื่อสัตยจริงใจ
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ความจริงใจ นี่แหละ สําคัญมาก เมื่อมีการขัดแย้งกันและจะแก้ไขปัญหา เวลาไปพูดจากัน
จะต้องมีแกนอันนี้ คือ ความจริงใจ แล้วก็เปิดใจกัน
ตอไปนี้ โลกจะมีปญหามากในเรื่องความขัดแยง และเรื่องหนึ่งที่ใหญมากคือ
ความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับอเมริกัน เมื่อแยกแยะเจาะลงไป ก็มี
เรื่องศาสนาเปนปมที่แฝงลึกอยู
ศาสนานั้น โดยพื้นฐาน ตองเปนเครื่องมือที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันโดยสงบ มี
สันติสุข นี้เปนหลักการใหญ แตไปๆ มาๆ ศาสนากลับเปนตัวเหตุอางอิงสําหรับการรบ
ราฆาฟนกัน จึงตองแกปญหานี้ใหได เหตุที่แกปญหาไมไดเพราะ
๑. ไม่มีความจริงใจต่อกัน
๒. ไม่พูดจาเปิดใจกัน
เรื่องศาสนานั้น เขาไมสามารถพูดกันได เพราะถึงกับถือกันวา พูดกระทบไมได
ในเรื่องศาสนา แตที่จริงนั้น ถาคนจะอยูรวมกันดวยดี ตองพูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดนี้
ไมมีทางแกปญหา
การที่จะมัวมาเอาใจกัน มันก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุดจริงใจได จะตองเปดใจ
กัน ตองพูดกันไดเต็มที่ ตอง อหิงสา ถึงขั้นที่พระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟังธรรม
ของกันและกัน”
ปมปญหาในเรื่องศาสนานี้ ตั้งแตอดีตนานไกลมาจนถึงปจจุบัน เคยเปนอยางไร
ก็คลายจะคงอยูอยางนั้น ไมคลี่คลายออกไป บางทีตองเรียกวาอาการหนัก เพราะเริ่มดวย
ทาทีหรือทัศนคติพื้นฐานที่เปนการแบงแยก ซึ่งยอมนําไปสูความขัดแยงเปนธรรมดา
พอเจอคนแปลกหน้าแปลกพวก แทนที่จะมองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ก็
มองแยกว่าเป็นชาวศาสนานี้หรือไม่ เป็นชาวศาสนานั้นหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คนใน
ศาสนานี้ ก็มีทีท่าชักจะไม่ยอมพูดจาด้วย
คนเรานั้น ถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางที่จะประสานสมานกัน การ
แบงแยกก็ดําเนินตอไป และเปดทางที่จะขยายเปนความขัดแยงไดตลอดเวลา ถาแมแต
พูดจากันก็ยังไมยอมแลว จะกาวไปถึงขั้นรับฟงธรรมของกันและกัน ยอมไมมีทาง
เพราะฉะนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นสากล และในระยะยาว คน
จะต้องมองคนอื่นในขั้นพื้นฐาน โดยมองเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก่อนอย่าง
อื่น และตั้งความปรารถนาดี พร้อมที่จะพูดจา-รับฟังกัน
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เวลานี้ เขากําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แตซอนความจริง โดยไม
เปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเลี่ยงไปมา แลวมันจะไปอยางไรรอด เพราะการ
กลบเกลื่อน ไมใชความกลมเกลียว และจะไมนําไปสูความกลมกลืน
คนเรานั้น ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ ก็แสดงวายังไมพัฒนาเทาทีค่ วร
หรือยังไมมีการศึกษาจริง
ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเรื่องละเอียดออนที่สุด ก็ตองยอมรับวา ถา
แกปญหาเรื่องศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติสุขที่แทจริง เพราะปลอยตัวมูลเหตุ
ของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู ไมยอมยกเอาตัวการณของความขัดแยงนั้นขึ้นมาสลาย
มาถึงตรงนี้ คนพวกหนึ่งก็เขมนแตจะห้ําหั่น อีกพวกหนึ่งก็คิดแตจะเลี่ยงหนี อีก
พวกหนึ่งก็ไมเอาไหนไมรูเรื่องรูราว โลกนี้ที่วามีอารยธรรม ก็เลยทําทาจะไปไมรอด

อารยธรรมที่เจริญมา ฟองตัวเองวา
เปนอารยธรรมที่กอ ไมใชแกปญหา
เวลานี้โลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเรื่องที่วา ถาไมขัดใจกัน ก็เอาใจกัน และ
ไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวา มนุษยมีอารยธรรมเจริญมาเทาไร ก็ไมดีขึ้น อารยธรรมเจริญ
มาจนปานนี้ ปญหาพื้นฐานของมนุษยไมไดแกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง
๑. ปญ หาชี วิ ต ซึ่ ง แยกเป น ๒ ส ว น คื อ ป ญ หาสุ ข ภาพร า งกาย โรคภั ย ไข เ จ็ บ
รวมทั้งความหิวโหยอดอยาก แลวก็ปญหาจิตใจ ความเครียด ความทุกข ความเหงา
ความวาเหว ความแปลกแยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางนี้ กาย กับใจ
๒. ปญ หาสั ง คม คื อ ความขั ดแยง ระหว า งมนุ ษ ย ตั้ ง แตก ารทะเลาะเบาะแว ง
ระหว า งบุ ค คล ระหว า งกลุ ม ชน ไปจนถึ ง สงครามระหว า งประเทศ สงครามโลก
สงครามระหวางคาย ระหวางฝาย ระหวางศาสนา
๓. ปญหาสิ่งแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เสื่อมโทรม ซึ่งเปนปญหาสุดทาย และ
เปนปญหาที่ถือวาใหญที่สุด
อารยธรรมเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้ แตปญหาพื้นฐานขางตนนั้น ไมไดแกสักอยาง
ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม
ปญหาสุขภาพกายดีขึ้นมาบาง กําจัดโรครายเกาๆ ไดมาก แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ
อีกไมนอย และปญหาก็มีปมซับซอนมากขึ้น สวนปญหาจิตใจยิ่งหนักลงไป
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ปญ หาสั งคมก็ ไม ลดลง ยั ง แถมป ญ หาสิ่ง แวดล อม ซึ่ง เปนตั ว ใหญที่ สุด และ
กลายเปนวา อารยธรรมปจจุบันนี่แหละ ที่นํามาสูปญหาสิ่งแวดลอมนี้
ฉะนั้น จึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันที่เจริญมานี้ คืออารยธรรมที่ไดนํา
ปญหามาใหแกมนุษยจนครบทั้ง ๓ ประการ เปนอารยธรรมที่เกงกาจมาก สามารถ
พัฒนามนุษยใหสรางปญหาไดจนครบทั้ง ๓ อยาง
เดี๋ยวนี้มนุษยมีทั้ง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แลวปรากฏ
วาแกไมไดสักอยาง นํามาใหได แตแกไมได
นี่ก็เปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาที่มนุษยใชกันมานั้นไม
ไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาที่แท
ใครจะมาแกปญหาพื้นฐานเหลานี้ ก็บอกวาธรรมะ ธรรมที่พระพุทธเจาคนพบ
จากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํามาสอนนั้น แกไดหมด
เรามั่นใจวา แกไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปลี่ยนเปนระบบประสาน
กลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสมัครสมาน สามัคคี เอกภาพ หรือเอกีภาพ ก็แลวแต
ดังที่วาแลว เวลานี้ปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแมแตรัฐบาล แมแตใน ครม.
วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความจริงใจเปนพื้นฐาน โดยมีเจตนาซึ่งมุงจุดหมายที่
แทรวมกัน คือ ความดีงาม และสันติสุขของประเทศชาติบานเมืองและโลกทั้งหมด
ถามีเจตนานี้อยู ก็ไดความจริงใจตอกัน ทั้งจริงใจตอหลักการดวย และจริงใจตอ
ประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคนที่มาทํางานรวมกัน แลวก็เปดใจพูดจา
กัน มันก็มีทางที่จะแกปญหา และ harmony ความสมัครสมานกลมเกลียว ก็เกิดได
แตถาไมเปดใจกัน harmony ก็ยังมาไมได มันก็จะไดแค compromise เพราะ
เอาใจกันก็เพื่อ compromise นั่นแหละ แต compromise แบบเอาใจนี้ ฝายที่เอาใจ
อาจจะหมดตัวไปในที่สุด
จากจริงใจ และเปดใจ ก็ทําใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ และไปลงตัวที่รวมใจ
ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได
ไมใชมัวเอาใจ หรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการแกปญหา และวนเวียน
อยูในความเขลา ที่ทําใหปมของปญหาคางคา รอเวลาขยายตัวไดเรื่อยไป
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๑๐๓

ทั้งนี้ ก็ตองเตือนสําทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใชปญญาที่คมชัด เริ่มตั้งแต
เขาถึงขอมูลที่แทจริง และรูตัวจริงของปญหา อยาพรางตาตัวเอง อยางที่เปนกันอยู
มากในสังคมที่มีกระแสแหงการ ชอบแสดงความเห็น แต่ไม่ใฝ่หาความรู้
แลวก็ฟงก็ถามเด็กๆ ดวย เด็กอาจมองเห็นปญหาที่พวกผูใหญมองไมเห็นบางก็ได

จริงใจและเปดใจที่เมตตา แตตองดําเนินการดวยปญญา∗
ปุจฉา: พระคุณเจาเจาคะ ที่พระคุณเจาไดกลาววา กอนที่เราจะเขาสูระบบผสม
กลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซึ่งกันและกันกอน แตถาเราจริงใจ แลว
คนอื่นไมจริงใจละคะ

วิสัชนา: ก็ตองคอยๆ พูด คอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉันจริงใจแลวนะ แตคุณ

จริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสําคัญ คือ เราตองมีความรูเทาทัน หมายความวา
๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเริ่มตนจากตัวเอง เราจะตอง
มีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมากอน ในเมื่อเรามั่นใจแลววาเรามีความจริงใจ แต
๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนที่โงเงาเตาตุน คิดแตจะมีเมตตา
ปรารถนาดี ถาอยางนี้ก็กลายเปนเหยื่อของเขาเทานั้นเอง
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แตทรงสอนใหมีปญญา
ดวย
วันนี้จึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคูกับวัฒนธรรมแหงการแสวง
ปญญา
เมื่อเราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจไหม แตเปาหมายก็คือ
ตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความจริงใจตอกันทั้ง สองฝาย จึงตองมีการ
พูดจากันอยางเปดใจ
อันนี้ก็คือกระบวนการอยางที่คุณจุฬารัตน กําลังพูดอยู คือ การหาวิธีแกปญหา
ปจจุบันที่จะมี เชน ความไมจริงใจ และไมเปดใจทั้งหลายทั้งมวล นั่นคือเราจะตองมีวิธี
จัดการกับปญหาเหลานี้ แตเราตองมีฐาน คือมั่นใจตัวเองวาเราจริงใจ
∗

คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ ที่วัดญาณเวศกวัน วันอาทิตยที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๕
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การเมือง แคที่พระควรจะพูด

หมายความวา ตอนนี้มีจุดเริ่มแลว ถาเรามีความจริงใจ และเปดใจ เราก็เปนผู
เริ่มตนที่ถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหน ก็จะตองมีอีกฝายหนึ่งมาประสาน
รวมมือดวย คือคนอื่นที่จริงใจ และเปดใจ ซึ่งจะมีแคไหน ก็เปนขั้นตอนที่ตองทําดวย
ปญญา โดยไมประมาท
จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเรื่องของเจตนา คือความตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน
และมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวที่จะดําเนินการใหสําเร็จ คือ ปัญญา
มีแตเมตตาอยางเดียว ดําเนินการไมสําเร็จ ตัวที่จะดําเนินการใหสําเร็จ คือจะ
แก ป ญ หาได ได แ ก ป ญ ญา คนไม มี ป ญ ญา ก็ ทํ า อะไรไม สํ า เร็ จ เพราะฉะนั้ น
พระพุทธเจาจึงทรงเนนปญญา
เมตตา เปนธรรมชั้นพรหม แต ปัญญา เปนธรรมที่ใหสําเร็จเปนพระพุทธเจา
ถ้าเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเป็นได้อย่างสูงสุด คือพระพรหม เมตตานี่สูงมาก ไปได้ถึงพระ
พรหมเลย แต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ พระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยปัญญา แต่เป็นปัญญาที่สูงสุด
จนกระทั่งทําให้มีเมตตากรุณา พร้อมหมด
ปญญาเปนตัวนํา คือเปนตัวนําขบวน ตั้งตนแตชี้ทางบอกทาง ถาเราไมมีปญญา
ก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มองไมเห็นอะไร จะไปทิศไหนก็ไปไมถูก และ
ปญญาเปนเหมือนเข็มทิศดวย ถาเปนเขตแดนกวางใหญ ไมมีเข็มทิศ ก็ไมรูทิศรูทาง ไป
ไมถูก ปญญาจะสองสวางใหเห็นทิศทาง และเมื่อปญญามากขึ้น ก็สวางกวางออกไป
เทากับมันขยายชองทาง เราเคยรูเทานี้ เราทําไดเทานี้ พอปญญามา มันก็ขยายออกไป
ทําไดมากขึ้น เราเคยแกไขอะไรทําอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็แกไขทําได
ซับซอนทั่วตลอดขึ้น
ทีนี้ ขอที่สําคัญยิ่งก็คือ ในตอนครึ่งๆ กลางๆ ระหวางพัฒนาปญญาอยูนั้น ถา
ปญญาเกิดไปสนองเจตนาที่ไมดี ก็เลยชวยใหทําอะไรไดซับซอนในทางไมดี ดังนั้น คนที่มี
ปญญามากขึ้น แตเจตนาไมดี จึงทําการไดสําเร็จ แตเปนความเสียหายหรือรายมากขึ้น
จึงตองใหมาทั้งคู คือ เจตนาก็ดี ประกอบดวยเมตตา มีความจริงใจ ปรารถนาดี
ตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปัญญาที่คมชัดมาเปนตัวดําเนินการ เปนตัวชี้
ทางเบิกทางขยายขอบเขต และเปนตัวที่ทําใหเกิดความเปนอิสระ โดยแกปญหาให
หลุดพนโลงโปรงไปได
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ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ
ปุจฉา: อยากจะขอถอยคําสุดทายของพระคุณเจาที่จะพูดในสวนของการแกปญหา

ทั้งหมด
เวลานี้ก็คงใชหลักใดหลักหนึ่งไมได ตองใชทุกหลักที่พระคุณเจาไดพูดมา และ
คิดใหครบตลอด

วิสัชนา: คือมีหลักใหญ ที่เปนระบบรวม แลวจากระบบใหญนั้น

ก็ไปแจกแจง

แยกแยะยอยขยายออกไป
แตทั้งนี้จะตองมองเห็นตัวระบบรวมทั้งหมดเปนพื้นอยู สวนยอยทั้งหลายจึงจะ
ชัด เพราะฉะนั้น หลักใหญจึงสําคัญ ไมใชอยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไม
เห็นตําแหนงแหงที่ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน
การที่เกิดเปนปญหาในยุคที่แลวมา ที่เรียกวายุคแยกส่วน ก็เพราะมองไมเห็น
ความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตองมองใหเห็นองค์รวม แลวในองครวมนั้น ก็
ตองใหคิดเป็นระบบ ดังที่เขาเนนกันในเรื่อง system thinking ซึ่งชวยในการมอง
อยางเปนระบบ
การมองอยางเปนระบบ เมื่อพูดตามแนวพระพุทธศาสนา ก็คือ หลักความสัมพันธ
ระหวางสิ่ งทั้งหลาย ซึ่งถา จะสื่อความหมายใหชัดเจนถูกตอง คํ าวา ระบบนั้น ควร
เรียกวา “ระบบความสัมพันธ์” ไมใชเรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวาองคประกอบตางๆ จะ
เปนองครวมขึ้นมาเฉยๆ ไมได และมันจะประสานกันเกิดสมดุลดํารงอยูดวยดีไมได ถา
มันไมมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง ฉะนั้นทานจึงเนนความสัมพันธที่ถูกตอง
หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือองครวมที่เปนระบบ
และในระบบขององครวมนี้ องครวมทั้งหลายที่เปนสวนยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน
เมื่อองคยอยทั้งหลายสัมพันธกันดี สงทอดตอกัน เกื้อหนุนกัน มันก็เปนองครวม
ที่ดี คือองครวมที่เปนระบบ
ตอนนี้เราไดจุดย้ําวา การมองอยางที่เรียกวาเปนองค์รวมนั้น ตองใหหยั่งลงไป
หาองค์ร่วม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวางองครวม ในระบบที่เกิดเปนองครวมขึ้นนั้น
ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวมนั้นไดทั่วตลอด การคิดอะไรตางๆ ก็
สําเร็จ

๑๐๖
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การคิดแบบอริยสัจ ก็อยูในระบบองค์รวมที่วานี้ คือพระพุทธเจาทรงนําระบบองค
รวมที่ ป ระกอบด ว ยองค์ ร่ วมมาประสานกั นนี้ ตั้ ง เป น หลั ก และทรงแจกแจงให เ ห็ น
ความสัมพันธเชิงเหตุปัจจัย แลวทรงแสดงไวใหเปนหลักการในการแกปญหา
เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสูหลักที่เปนขอปลีกยอย
เมื่อเราไดหลักใหญแลว ธรรมที่เราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะเปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕
หรืออะไรก็ตาม เราก็มองไดชัดหมด วามันอยูในฐานะตําแหนงไหน และสัมพันธกัน
อยางไร เรียกวา “มองออก”
มิฉะนั้น เราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน ปะติดปะตอไมได ไมเห็น
ตําแหนงแหงที่ ไมรูวาแตละสวนทําหนาที่อยางไร มันมาเชื่อมตอรวมเขาดวยกัน
อยางไร จึงเปนระบบทั้งหมด หรือเปนองครวมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น
ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม ถาจัดระบบความสัมพันธระหวางองค
รวมหรือหนวยยอยทั้งหลายใหประสานสอดคลองไมได ความขัดแยงก็ไมจบ และ
เขาถึงความปรองดองสามัคคีไมได คือไดแค compromise ไปไมถึง harmony
ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมนั้นเปนองครวมที่ดี ก็ตองใชวิธี
แกปญหาที่เปนระบบองครวมดวย
เปนอันวา ระบบใหญ คือระบบอริยสัจนี้สําคัญมาก ตองตั้งไวกอนเปนหลักการ
ใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป
หลักการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท์ ในระดับที่เปนปฏิบัติการขอ
ยอยนั้นมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เริ่มตั้งแตพรหมวิหาร ๔ แลวก็สังคหวัตถุ ๔ ไป
จนถึงหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม แตในระดับนี้ ตองยกไปแจกแจงกันในโอกาส
อื่น เพราะพูดไปก็จะไมจบงายๆ

รูจักอเมริกา ไมใชแคใชแคมีผลิตภัณฑเทคโนโลยีของเขา
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของอเมริกัน
ที่วามาเปนการพูดในระดับใจความสําคัญ เรื่องอริยสัจเปนดานหลักการ สวนใน
ดานปฏิบัติการ แกนของเรื่องทั้งหมดคือ ความมีปัญญาทั่วทันชัดเจน และ มีเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดี ก็คือความตั้งใจมุงไปที่เปาหมายวา เราจะชวยกันแกไขปญหาของ
สั ง คมประเทศชาติ ตลอดถึ ง ทั้ ง โลก และช ว ยกั น พั ฒ นาสร า งสรรค ใ ห มี ค วาม
เจริญกาวหนาประสบความสําเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข
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ในการทํ า อย า งนี้ ก็ อ ย า มองแต ตั ว เองอย า งเดี ย ว ต อ งรู ใ ห เ ท า ทั น โลกด ว ย
เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และสิ่งที่มาจากภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยที่
เปนองคประกอบใหญๆ ของโลก เชนประเทศมหาอํานาจ เมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะ
สงผลกระทบตอเรามาก เราจะตองรูทัน เพราะฉะนั้น การรูทันความเปนไปของโลก
และรูทันความคิดจิตใจของเขา จึงเปนเรื่องสําคัญ
เวลานี้ เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเครื่องบิน มีดาวเทียม มียาน
อวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แต่ความคิดของเขา เราทันหรือเปล่า
ถาเราจะเขาใจอเมริกา เราจะตองเขาถึงสติปญญาความคิดของเขา และลึกลง
ไปคือ เขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํานงที่อยูในใจ มองเห็นลักษณะนิสัยตางๆ ที่รวมกัน
เขาเปนอเมริกัน และก็ตองเขาใจใหชัด จึงจะไดความรูที่เปนองครวมอีกหนวยหนึ่ง ที่
จะมารวมเขาเปนโลกนี้ แลวจึงจะมองออกวา เมื่อมันมีผลกระทบตอประเทศไทย เรา
จะรับมือกับเขาอยางไร
แตเริ่มตนฐานแรก เรามีสิ่งหนึ่งที่แนใจ คือเรามีเจตนาดี มุงเพื่อสรางสรรคสันติ
สุขของโลก เราจะทําการตางๆ เพื่อแกปญหาตั้งแตชีวิตสังคมประเทศชาติ จนถึงโลก
ทั้งหมด เจตนาดีนี้ตั้งขึ้นมาและรักษาไวเปนแกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา
ถาเจตนาของเราดีแลว และเราพัฒนาปัญญาไดผล เราก็จะไปถึงจุดที่แกปญหาได
แตทั้ งนี้เ ราก็อย ามั วแต หวัง เราต องมองตามความเปน จริงโดยไม เล็ งผลเลิ ศ
เกินไปถึงกับคิดวาในโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพกันจริงแท เราตองระวังระไวดวยวา
พวกที่บอกวาเขาคิดแกปญหาโลกนั้น เขามีความจริงใจแคไหน
เวลานี้ คําวา “ธุรกิจ” คําวา “จิตวิทยา” คําวา “การเมือง” ลวนแตสื่อ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียทั้งนั้น จึงเปนปญหาที่ตองแกดวยปญญา
บนฐานแหงเจตนาที่มีเมตตาอยางจริงใจทั้งสิ้น
ฉะนั้น เราจะตองตั้งใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลวเราก็พัฒนาปญญา
และใชปญญาไป ไมทอใจที่จะแกปญหาใหได
เมื่อมีเจตนาที่ดี มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล เปนความดีงาม ก็อนุโมทนาในประการ
ที่หนึ่งไดแลว
ตอจากนั้นก็ใหมีสามัคคี รวมมือรวมใจกัน แลวปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกตอง พรอม
ทั้งพัฒนาองคประกอบสําคัญตางๆ โดยเฉพาะปญญาขึ้นมาเปนตัวนํา เพื่อดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามหลักการที่เรารู-เห็น-เขาใจ ที่จะสนองเจตนาที่มุงไปสูจุดหมายนั้น
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หวังวา หลักการและวิธีการนี้ เมื่อเราชัดแลว จะสามารถทําใหบรรลุจุดหมายแหง
การแกป ญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก ใหโลกนี้กา วไปใน
อารยธรรมที่ถูกตอง ซึ่งเปนภารกิจที่เราจะตองทํามากมาย
แมกระทั่งจะตองปรับแกอารยธรรม ใหเปน อารยธรรมที่แท้และยั่งยืน ซึ่งจะทําให
เกิดสันติสุขอยางแทจริง

ปุจฉา: การที่ถามมานี้ เพราะวาจะตองขยับขยายไปทําอะไรใหมากขึ้นกวาเดิมสัก
หนอย จะไดเปนกลไกสวนหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงที่มีสารพัด

วิสัชนา: ตอนนี้ ความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมสิ่งที่ลวนแตเปนเหตุ

ปจจัยแหงความขัดแยงทั้งนั้นเลย และยังกาวเขาไปในระบบแข่งขัน-แย่งชิงกันดวย
เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราจะตองมาเริ่มกันใหม และการเริ่มนั้น ก็เปนการกู เรียกวา
กูใหพนวิกฤติ และรื้อฟนสิ่งที่ดีงามขึ้นมา
ทุกอยางจะสําเร็จ ก็ตองมี ๒ อยาง คือ เจตนาต้องดี และ ปัญญาต้องชัดเจน
ทั่วทัน
ถาทําอะไรโดยไมรู ถึงจะมีเจตนาดี ก็ไปไมรอด มีแตเปนเหยื่อเขา
คนมีความตั้งใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนาปญญา จริงอยู บางครั้ง
เอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี แตในหลายกรณี ก็โดนเขาหลอก หรือถูก
กําจัด หรือบางทีกวาเขาจะเขาใจและเห็นใจ ก็สายไปเสียแลว แทนที่จะเปนความ
เจริญ ก็กลายเปนความเสื่อม
ความผิดพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทัน ไมเทาถึง แคเลี้ยงลูก คนที่เอาแต
รักอยางเดียว ไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสียไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู (มากมาย)
เพราะฉะนั้น ตองเนนย้ําใหมีเจตนาดี ที่เปนความจริงใจ โดยปรารถนาดี
ประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเขาใจเรื่องราวทุกอยางเทาทัน มองใหถึงตัว
แทอยางถวนทั่ว และแทงตลอดเหตุปจจัยอยางแจมชัด สองตัวนี้ตองใชและไปดวยกัน
ทั้งนั้น ทุกกรณี
เมื่อมีสองตัวนี้ ก็คอยๆ แกปญหาไป ในระหวางนี้ เราจะเจอปญหาทยอยเขามา
หลากหลายมากมาย
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ปัญญา จะเปนตัวที่มาชวยใหเราจับปญหาตรงจุด หยั่งถึงเหตุปจจัย จัดวางวิธี
ปฏิบัติที่จะใหแกปญหาไดดวยดี และ เจตนา ก็จะทําใหเราไมเขวออกไปจากจุดหมาย
ที่แทและจากทางของการแกปญหา

เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร
พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารูกันดีวา เปนหลักการที่สอนใหเวนการเบียดเบียน
กันโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นที่วา ไม่มีการจงใจฆ่า ที่ไม่บาป จนไมมีขอที่จะนําไปใชอางในการ
รุกรานทํารายกัน
การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคําสอนใหเลิกการแบงแยก และ
การเบียดเบี ยน โดยเฉพาะสอนให เลิกถือชั้ นวรรณะ และเลิกการบูช ายัญ สอนให
แกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอย่างสากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือ
แบบ nonviolence ก็แลวแต)
ดังที่พวกฝรั่งก็รูเรื่องนี้กันดีพอสมควร ถึงกับถือวาพระพุทธศาสนาเปนที่มาของ
ขบวนการสันตินิยม (pacifism) ที่แทรายแรกของโลก (Encyclopaedia Britannica,
“Pacifism”)
แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา การที่จะใชเมตตา-กรุณา หรืออหิงสา
มาแกปญหาใหสําเร็จนั้น ไมใชเรื่องงายๆ
เรามีเมตตา-กรุณา รักคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกันหรืออยูกับคนที่เปน
ปกติ ไมมีเปาหมายที่อยูในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยงาย
แตถ า ไปเจอกั บ คนที่ มีเ จตนาแฝงเร น เช น เขามุ ง หาผลประโยชน หรื อ แสวง
อํานาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็อาจจะไมพอ บางทีคนที่เมตตา ก็กลายเปนเหยื่อ
เขาไป
ยิ่ ง ถ า มู ล เหตุ ข องป ญ หาถึ ง ขั้ น เป น ทิ ฐิ เช น เป น ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ด ว ยแล ว การ
แกปญหาของเรา แมจะเริ่มดวยเมตตา-กรุณา และวิธีอหิงสาก็จริง แตจะสําเร็จได ตอง
ใชปญญาความสามารถอยางพิเศษจริงๆ
หลักการ ก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได้ ย่อมต้องมีกําลังเก่งกล้าสามารถกว่าศัตรู
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แต ค นที่ จ ะชนะศั ต รู ที่ มุ ง ร า ย ด ว ยวิ ธี ก ารไม ทํ า ร า ยนั้ น จะต อ งมี ป ญ ญา
ความสามารถยิ่งกวาคนที่ชนะศัตรูดวยกําลังนั้นอีกมากมาย ไมใชเรื่องงายๆ
วรรณคดี พุ ท ธศาสนา เช น ชาดก อย า งมโหสถชาดก จึ ง ได ส อนและแสดง
ตัวอยางใหเห็นวา เมื่อมีคนพวกอื่นตั้งตัวเปนศัตรู ยกมาฆาฟนทําราย ฝายธรรมิกชน
ตองใชปญญาความสามารถที่เหนือกวามากมายในการเอาชนะคนพวกนั้น โดยไมใช
วิธีทํารายตอบ และทําใหพวกศัตรูนั้นตองยอมสยบ และกลายเปนมิตรในที่สุด
ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยนั้น ยากกว่า สังคามวิชัยมากนัก
สังคามวิชัยนั้นเปนเรื่องธรรมดา เมื่อมีกําลังเหนือกวา ก็มีหวังชนะ แตผูที่ชนะได
ดวยธรรมวิชัยนั้น ตองยอดคนจริงๆ
ชาวพุทธชอบยกคําพระมาอางวา “เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร” หรือ “เวรระงับ
ด้วยการไม่จองเวร” แตมักหยุดแคนั้น ไมศึกษาตอไปวาทานสอนวาเราจะตองพัฒนา
ปญญาความสามารถอยางไร และเทาไร คนรายจึงจะไมกอเวรที่จะทํารายเราและ
ทําลายโลกใหยอยยับ และเราจึงจะสามารถทําใหคนรายยอม และเกิดมีสันติสุขได โดย
ที่เราไมตองจองเวร
พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไมศึกษาวา ทําอยางไร
จึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการจองเวร หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ในเมื่อ
เวรไมระงับดวยการจองเวร เราจะระงับเวรนั้นดวยการไมจองเวรไดอยางไร
ไม่ใช่กลายเป็นว่า เวรระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะว่าเราทั้งหลายถูกเขาทําลาย
หายสูญไปแล้ว จึงไม่มีใครที่จะมาทําการจองเวร
จึงตองย้ําที่วา นอกจากมีเจตนาดี ที่กอปรดวยเมตตากรุณาแลว ตองมีปัญญา ที่
จะจัดการแกไขปญหาใหสําเร็จตามเจตนานั้นดวย

ปุจฉา: คําวา “ปญญา” นี้บางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทางวิทยาศาสตรก็มีอยู แตถา

ไมมีหลักธรรมมากํากับ ก็จับไมถูกวาจะเริ่มตนอยางไร ก็เดินหนาถอยหลังอยูนั่นแหละ

วิสัชนา: ปญญาทางวิทยาศาสตร เขาเรียกวาปัญญาเสี่ยงๆ ที่วาเสี่ยงในที่นี้ ไมใชคํา

วาเสี่ยงภัย แตหมายความวา แตกเปนเสี่ยงๆ คือแยกสวนกระจัดกระจายออกไป แต
เพราะแยกเปนเสี่ยงๆ นี่แหละ มันก็เลยเสี่ยงภัยอันตรายดวย
ในที่สุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือ ทั้งแยกเปนเสี่ยงๆ และเสี่ยงภัยอันตรายดวย
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ที่จริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา เพราะเปนการหา
ความรูในธรรมชาติกาวไปเรื่อยๆ แตมันมาเกิดปมปญหาขึ้นตอนที่วาไมบริสุทธิ์จริง
โดยที่มักมุงไปในทิศทางของเจตนาที่จะสนองความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ซึ่งโยงไปหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอม ในแงสนองความตองการของมนุษยที่ซับซอน
เลยพลอยกลายเปนปจจัยกอปญหา แมแตโยงมาถึงเรื่องความขัดแยงนี้ดวย

คนไทยมีคุณสมบัติพิเศษที่นาสังเกตนาศึกษา
ในทางของการแกปญหาความขัดแยงในโลก
ปญญาที่ใชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจที่พูดมาแลว แตมีขอควรย้ําไว
วา ปญญาที่ใชอยางสําคัญมาก คือในการเขาถึงเหตุปจจัยของปญหาที่เรียกวา
“สมุทัย” และจัดการสลายเหตุปจจัยนั้น
เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเรื่องแตละกรณี อาจจะซับซอน เปน
เรื่องปลีกยอย แตเมื่อพูดอยางกวางๆ ครอบคลุม ก็หนีไมพนตัวการใหญ ๓ อยาง ที่
จะตองรูไว
นี่ก็คือวา จะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจําเพาะขอไหนเทาใดก็ตาม จะตองแกใหถึง
๓ ขอนี้ดวย คือ ปมก่อปัญหา ๓ อยาง ไดแก
๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภคบํารุงบําเรอ เรียกวา
ตัณหา
๒. ความทะยานแสวงอํานาจ ตองการความยิ่งใหญ ปรารถนาจะครอบงําผูอื่น
เรียกวา มานะ
๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือรั้นในลัทธินิยมอุดมการณ ที่ไมเปดกวางรับฟงใคร
และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ
ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจนสงครามระหวางประเทศ
ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ ระหวางศาสนา ที่มีมาตลอดประวัติศาสตร มีจุด
กอปมอยูที่ ๓ อยางนี้
ไมวาจะแกไขเหตุปจจัยปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมอง คอยตรวจสอบ และ
แกไขตัวการใหญ ๓ อยางนี้ ไมใหเขามาครอบงํา
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ถ า ไม มีตั ว การใหญ ๓ อย า งนี้ การแก ไ ขกํ า จัด เหตุ ป จ จั ย ปลี ก ย อ ยอื่ นๆ ก็ ใ ช
วิธีการที่พูดมาแลว กําจัดปญหาไดงายขึ้น แตถาปม ๓ อยางนี้ยังอยู ความขัดแยงจะ
ยืดเยื้อ ไมจบไดจริง
ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตองแกไขและระวังไมให
ครอบงําคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวงแหนกีดกั้นกัน ที่เรียกวา มัจฉริยะ ๕
อยาง คือ
๑. ความหวงแหนกีดกั้นที่อยูอาศัย เกี่ยวกับเรื่องประเทศ ทองถิ่น ดินแดน
๒. ความหวงแหนกีดกั้นพวกเหลา เกี่ยวกับเรื่องพรรคพวก พงศเผา เหลากอ หรือ
ชาติพันธุ เชน ethnic groups และ religious groups ตางๆ
๓. ความหวงแหนกี ด กั้ น ลาภผล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งลาภ ทรั พ ย ส มบั ติ และ
ผลประโยชนตางๆ
๔. ความหวงแหนกีดกั้นชั้นวรรณะ เกี่ยวกับเรื่องชนชั้น สีผิว ผิวพรรณ จําพวก
class, caste ตลอดจน colour
๕. ความหวงแหนกีดกั้นภูมิธรรมภูมิปญญา ในเรื่องของวิทยาการ ความรู คุณ
พิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาวหนาทางภูมิธรรม ภูมิปญญา และความสําเร็จตางๆ
ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไขไดจริง คนตองสลัด
ความใจแคบหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางนี้ออกไปใหได
ถายังแก ๕ อยางนี้ไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษย หรือในโลกมนุษย ไมจบ
แนนอน
การแกปญหาขั้นเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบนี้ ตองถามวา คนจะสู
ไหม ถาไมเอา ก็ตองอยูในโลกแหงความขัดแยงตอไป ไมจบ
ขอให ก วาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็ น ว า ปมป ญ หาที่ ว า มา ๒ ชุ ด นี้
ครอบงําสังคมมนุษยทั่วไปหมดจริงหรือไม และความขัดแยง กรณีพิพาท และสงคราม
ที่เกิดที่โนนที่นี่ มาจากปมเหตุปจจัยเหลานี้ทั้งนั้น ใชหรือไม
ในเรื่องนี้ น่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า ในเวลาที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับประเทศทั่วไปในโลก
สังคมไทยนี้มีความสําเร็จมากที่สุด ในการที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างประสาน
กลมกลืน มีความขัดแย้งน้อยที่สุด คนไทยปรับตัวเข้ากับคนอื่นพวกอื่นได้ง่าย อยู่กับใครๆ ได้ดี
เผื่อแผ่ ใจกว้าง คงห่างมัจฉริยะ ๕ ไปได้มาก เป็นข้อที่คนไทยมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรม

สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา
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แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตนั้น สังคมอยูในภาวะที่สามารถตั้งรับคน
นอก ด้วยเมตตา ก็เพียงพอ
แตตอนี้ไป สถานการณไดเปลี่ยนไปแลว คนไทยจะรักษาเอกลักษณที่ดีนี้ไวได
จะตองกาวไปสูขั้นสามารถจัดสรรสังคม ด้วยปัญญา บนฐานแหงเมตตาไมตรี คือ ตอง
พัฒนาปญญาใหมาก จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว
ดังไดวาแลว มีเจตนาดีเปนฐานประกันไว แตในวิธีการจะปฏิบัติอยางไรใหลุถึง
จุดหมาย จะตองทําดวยปญญา วาดวยขั้นตอนใหถึงความพรอม และการจัดการเหตุ
ปจจัยที่จะใหลงตัวดวยดีอยางไร เปนตน
มิใชวาทําไปๆ กลายเปนเกิดผลรายใหมๆ แทรกซอนขึ้นมา ทําปญหาใหยุงยาก
สับสนยิ่งขึ้น เรื่องอยางนี้ไมงาย แตเจตนาตั้งไวใหแนชัดอยางที่วา
เรื่องสลายความขัดแยง ก็ขอใหนําวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทยมา
ศึกษา และใชเปนคติดวย
ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิด และเพียรพยายามสืบสานวัฒนธรรมและสรางสรรค
สังคมไทยในแงนี้ นอกจากชีวิตและสังคมจะดีงามเจริญกาวหนาแลว ปญหาความ
ขัดแยงปลีกยอยลงมา เชน ระหวางบุคคล และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย
ก็ ข ออวยชั ย ให พ รแก ทุ ก ท า น ในโอกาสป ใ หม ขอให เ พิ่ ม กํ า ลั ง จะได มี
ความสามารถที่จะแกปญหาไดดียิ่งขึ้น และพรอมใจกันเดินหนาตอไป ใหปใหม
๒๕๔๖ ที่จะมา เปนเวลาแหงการเดินหนา ไมใชถอย
ป ๒๕๔๖ ตองกาวหนาไปในการแกปญหา และสรางสรรคสิ่งดีงาม
สังคมไทยจะต้องเดินหน้า และไปช่วยโลกด้วย เพราะเวลานี้โลกประสบปญหา
มาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํานาจ หรือเปนประเทศที่พัฒนาขนาดไหน
ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของตัวเองแลว จะตอง
ไปรวมแกปญหาของโลก หรือนําโลกในการแกปญหาดวย และเมื่อไรไทยเกงขนาดนั้น
จึงจะนาอนุโมทนา
ขอจบเพียงเทานี้

ภาวะผูนํา∗
อารัมภ
ขอเจริญพร ทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี
ทานคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พรอมทั้งทานผูมีเกียรติผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี ในโอกาสคล า ยวั น สถาปนา และขออํ า นวยพรแก ท า นศาสตราจารย
นายแพทย อารี วัลยะเสวี ในฐานะที่ทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีนี้
พร อ มกั น นั้ น ก็ ข ออนุ โ มทนาท า นผู จั ด งานครั้ ง นี้ ที่ ไ ด แ สดงความมี น้ํ า ใจ อั น
ประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดีของทานผูริเริ่มกอตั้งคณะขึ้น
และไดปูพื้นฐานใหคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงาม
สืบมาจนบัดนี้ โดยไดอาศัยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรวมมือรวมแรงกันของทุก
ทานสืบตอกันมา
เปนที่นาอนุโมทนาที่ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดานบริการการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยให
ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
วันนี้ ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดอาราธนาอาตมภาพใหพูด
เรื่อง “ภาวะผูนํา”
∗

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ภาวะผูนํา บรรยายโดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ภาวะผู้นาํ
มีคาถาพุทธภาษิตแห่งหนึ่ง แสดงความไว้ว่า
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน เพราะ
มีผู้นําที่ไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หาก
บุคคลผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้ําเสียหาย
แว่นแคว้นทั้งหมด ก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน
เพราะมีผู้นําที่ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็น
ใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนิน
ตาม ทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘)
พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของผูนํา ตอความอยูรอด สวัสดิภาพ และ
สันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด
ในที่นี้ ทานขอใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํา” ก็มาดูกันวา ภาวะผูนําเปนอยางไร จะมี
ขึ้นได และจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร

ผูนํา มีความหมายอยางไร
ภาวะผูนํานั้น พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความเปนผูนํานั่นเอง
คนเรานั้นมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปนสังคม แตที่เราพูดวาอยู
รวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวา ตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแค
เพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางกระจัดกระจาย
ที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิต
ตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตางความตองการ ตางความรูความสามารถ
ตางระดับของการพัฒนา เปนตน
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เมื่อมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางนี้ ก็มีปญหาวา ทําอยางไรจะใหคน
ทั้งหลายมาประสานกัน ทําการทํางานตางๆ ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผาน
พนภัยอันตรายอุปสรรคขอติดขัดทั้ง หลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือ
ความสําเร็จที่เปนจุดหมาย
ที่วานี้ก็หมายความวา เราตองการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาชวยประสานใหคน
ทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ทั้งรวมกันอยู และรวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และ
ทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมาย ประสบความสําเร็จ
เมื่อพูดอยางนี้ ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ต้องการผู้นํา” นั่นเอง และเมื่อพูดตาม
สภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ ก็จะไดความหมายของ “ผู้นํา” วา คือ บุคคลที่จะมา
ประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือทําการร่วมกันก็
ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม
ที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวา ไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิ
ภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดี
งาม ซึ่งขอเติมอีกหนอยวา “โดยถูกต้องตามธรรม”
ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาใหบรรลุจุดหมายที่เรา
ตองการก็แลวกัน จุดหมายนั้น ถาไมดีงาม และไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะ
ไมใชประโยชนสุขที่แทจริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน แมวาจุดหมายนั้นตามปกติเรายอมตองการ
สิ่งที่เปนประโยชนสุข แตประโยชนสุขที่แท ก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความวา เปน
ความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม
เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลนสําเร็จ ไดสิ่งที่ดีที่เปน
ประโยชนมา อยางนี้ก็ไมถูกตองตามธรรม เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก
หรือพาพวกไปทําสิ่งที่เปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกที่ไปดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดีแกชีวิตของตัวเอง
เลย ก็ไมเปนภาวะผูนําที่กําลังพูดถึงนี้ เพราะฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย
โดยนัยนี้ ภาวะผู้นํา ก็คือ คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม
ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น

ภาวะผูนํา

๑๑๗

เมื่อพูดถึงผูนําอยางนี้ จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยางในความเปนผูนํา
หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนําจะตอง
เกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นทุกอยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ
๑. ตัวผู้นํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว
๒. ผู้ตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม หรือเราอาจจะไมเรียกวา ผูตาม
ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม เราอาจจะใชคําวา “ผู้ร่วมไปด้วย”
๓. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับจุดหมาย เชนจะตองมีความชัดเจน
เขาใจถองแทและแนวแนในจุดหมาย เปนตน
๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับหลักการและวิธีการที่จะ
ทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย
๕. สิ่งที่จะทํา โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสิ่งที่จะทํา
๖. สถานการณ์ โยงด ว ยคุ ณ สมบั ติที่ สั ม พั น ธกั บ สภาพแวดล อ ม หรื อ สิ่ ง ที่ จ ะ
ประสบ ซึ่ ง อยู ภ ายนอก ว า ทํ า อย า งไรจะผ า นไปได ด ว ยดี ในท า มกลางสั ง คม
สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน ปญหา เปนตน
นี่ คื อ องค ป ระกอบต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งสํ า หรั บ ผู นํ า ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาตนเองให มี
คุณสมบัติ ที่จะทําใหเปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี
ในเวลาที่จํากัดนี้ อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุกอยาง แตขอสําคัญจะ
เห็นไดวา เมื่อเปนผูนํา ก็มีผูที่รวมไปดวย หรือวา เพราะมีผูรวมไปดวย จึงเปนผูนําได
ฉะนั้น คุณสมบัติที่สําคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ตัวผูนําเอง กับผูที่รวมไปดวยนั้น ซึ่งตองถือเปนหลักใหญ เราอาจจะพูดเนนที่ขอนี้ สวน
คุณสมบัติขออื่นจะพูดประกอบไปก็ได

ผูนําสูงสุด นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย
ที นี้ ก อ นจะไปดู คุ ณ สมบั ติ ต า งๆ ลองไปดู ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ก อ น เพราะว า
พระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก
ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจาก็คือ นายก ซึ่งแปลวา “ผู้นํา”

๑๑๘
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ปจจุบัน เรานําคํานี้มาใชเรียกผูนํา เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับคําศัพทที่นิยม
เรียกพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปน นายก และเปน วินายก
พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนํา หรือนายกนั้น ทรงมีคุณสมบัติอยางไร เรื่อง
นี้ไมอาจบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูดถึงลักษณะเดนๆ ที่พระพุทธองคตรัสไวเอง
ประการแรก ในที่แหงหนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา
เราเป็ น กั ล ยาณมิ ต รของสั ต ว์ ทั้ ง หลาย อาศั ย เราผู้ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร
สัตว์ทั้งหลายจะพ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวง
พุทธพจนนี้เปนขอที่แสดงความเปนผูนํา แตไมมีคําวา “ผู้นํา” อยูในคําตรัสนี้ พึง
เขาใจวา ความเป็นกัลยาณมิตรนี่แหละ คือลักษณะสําคัญที่เดนของความเปนผูนํา
จุดเดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนนี้อยูที่วา ผู้นํานั้นเป็นผู้ทําเพื่อประโยชน์แก่เขา
โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือ เพื่อประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติทั้งปวง
ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํานั้น เปนผูที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชนแกหมูชน แก
ญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมสังคม หรือแกองคกรนั้นๆ (แต
องคกรตางๆ ที่มีขึ้น ก็เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพื่อนมนุษย แกสังคมนั่นเอง)
เพราะฉะนั้น หลักสําคัญก็คือ เปนกัลยาณมิตร ในสาระวา “ทําเพื่อประโยชน์แก่เขา”
ประการที่ ๒ ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะอีกอยาง
หนึ่งวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง ทรงเป็นผู้รู้ทาง และทรงบอกทางให้
ทางนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อไปสูจุดหมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่
จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น แต
เขาไมรูทาง ไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางที่ไปสูจุดหมาย แลวก็มาชวย
บอกกลาว ชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือนมัคคุเทศก ทําใหผูคนอื่นสามารถรวม
เดินทางหรือโดยสารไป
คนอื่นที่เราเรียกวาผู้ตามนั้น ทานใชคําวา “ผู้มาร่วมสมทบ” หรือ “ตามมา
สมทบ” เดินทางไปสูจุดหมาย
ทั้ง นี้ ห มายความว า ผู นํา จะต องรู จุ ดหมายชั ดเจน และรู ท างที่ จ ะดํ า เนิน ไปสู
จุดหมายนั้น ขอนี้ก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ

ภาวะผูนํา

๑๑๙

ประการต่อไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่งแหงความเปนผูนํา ซึ่ง
แสดงออกในคําตรัสเปนบางครั้ง คือ พระพุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายได
ศึกษา เรีย นรู หรือฝกฝนตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถที่จ ะขามพ นความทุก ขหรือ
ปญหาไปถึงจุดหมายได
ขอนี้หมายความวา ผู้นําไม่ได้มาหยิบยื่นอะไรให้แก่ผู้อื่นโดยตรง แต่มาช่วยให้
คนอื่นได้ฝึกตน ได้เรียนรู้ จนเขาสามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยตนเองให้พ้นปัญหา
ไป หรือทําได้สําเร็จบรรลุจุดหมาย

ผูนํา มาประสานใหพากันไป
เมื่อพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางนี้แลว ก็ลองมาดูคุณสมบัติ
ของผูนํา หรือที่เราเรียกวา “ภาวะผู้นํา” นั้น
ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนํานั้น สัมพันธกับองคประกอบตางๆ ในการ
นํา ซึ่งมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน
ในที่นี้ จะขามคุณสมบัติในตัวผูนําเองไปกอน โดยจะขอเนนในแงของคุณสมบัติ
ในความสัมพันธระหวางผูนํา กับผูที่รวมไปดวย เพราะขอนี้เปนองคประกอบสําคัญที่
แสดงถึงการนําอยางแทจริง
ในตอนหลัง ถามีเวลา จึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผูนําเอง โดยพูดเนนที่
ตัวของเขา
ในความสัมพันธกับผูที่มารวมไปดวยนี้ ก็มีเรื่องของการประสาน เพราะวาผูนํา
นั้นมีหนาที่ที่จะมาประสาน และไมใชมาประสานเฉยๆ แตมาประสานให้พากันไป โดย
เดินหนาหรือมุงหนาไปสูจุดหมายใหได
ในการประสานตัวผูนําเขากับคนที่รวมไปดวยนั้น ก็รวมถึงการประสานคนกับคน
คือ ประสานคนที่อยูดวยกันทั้งหมดนั้นใหเขากันและรวมกันไปได และการประสานคน
กับสิ่งที่จะทํา
แตเ ริ่ มต น การประสานตั ว ผู นํา เอง กั บ คนที่รว มไปด ว ย เป นสิ่ ง ที่สํ า คัญ มาก
เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัตินี้แลว ก็จะไมสามารถประสานอยางอื่นได
ทีนี้ การประสานตัวของผูนํากับผูที่จะรวมไปดวยนี้ จะทําอยางไร ก็เริ่มตนดวย
การที่ตนเองจะตองมีคุณความดี มีความรู ความสามารถ เปนตน อยางเพียงพอ จน
เรียกไดวาเปนแบบอยาง ซึ่งทําใหเขาเกิดศรัทธา

๑๒๐
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ศรัทธา นี้ หมายความวา ความมั่นใจ คือ ความมั่นใจในตัวผู้นํา ที่เชื่อว่าท่านผู้นี้จะ
สามารถแก้ปัญหา นําพาพวกเราไปได้ ให้ถึงจุดหมาย ซึ่งทําให้พอใจ เต็มใจ และอยากจะร่วม
ไปด้วย
ถามีความมั่นใจนี้ คือเกิดศรัทธาขึ้นมาแลว ศรัทธานั้นก็จะเปนเครื่องนําเอาผูที่จะ
รวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํา คือเขาพรอมที่จะรับฟง และแมแตเชื่อถือ เปนตน
หมายความวา ศรัทธาเกิดขึ้น ก็ทําใหเขายกบุคคลนั้นเปนผูนํา คือ ผูนําไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํา แตจะ เป็นผู้นํา โดยเขาอยากให้มานําเขาไป
ถาเปนผูนําโดยเขาอยากใหนํา จะดีที่สุด หมายความวา เขามีศรัทธาอยาง
แทจริงที่จะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกขึ้นเปนผูนํา นี่เปนประการที่ ๑
ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธา มีความมั่นใจในตัวผูนําแลว ผู้นํา ก็จะทําให้เขา
เกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุนแหงความสามารถที่จะเอามาปรับมา
จัดเอามาพัฒนาใหสามารถทํากิจการงานนี้ใหสําเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได (แต
ตองระวังอยาใหกลายเปนมั่นใจแบบลําพองตัววาเกงดีสมบูรณแลว)
ขอนี้ก็สําคัญมากเหมือนกัน และถือวาเปนการประสานอยางหนึ่ง โดยมุงที่ตัว
เขาเอง ใหเขามีความมั่นใจในตนเองที่จะมารวมไปดวยกัน
นอกจากนั้นก็คือ ช่วยให้เขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิดความสามัคคี พรอม
เพรียงกัน ทั้งประสานมือและประสานใจ หรือรวมมือรวมใจกัน
ขอนี้เปนเรื่องใหญมากทีเดียว คือการที่วา ทําอยางไรจะใหคนที่อยูรวมกันใน
องคกรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความพรอมเพรียง มีใจหนึ่งใจเดียวกัน รวม
จิตรวมความคิดรวมใจมุงสูจุดหมายอันเดียว นี้เปนหลักใหญที่จะตองใชธรรมมากมาย
ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวของกับการที่จะชวยใหคนมาประสานกันและไป
ดวยกันได มีมากมายเหลือเกิน ซึ่งถามีเวลาก็จะไดพูดขางหนา
ประการตอไปก็คือ ประสานคนกับสิ่งที่จะทํา หรือ ประสานคนกับงาน คือ นอกจาก
ใหเขามีความมั่นใจในตนเองแลว ก็ใหเขามีความมั่นใจในงานหรือในสิ่งที่ทําดวยวา สิ่งนี้
ดีแน งานนี้จะทําใหเกิดประโยชนสุขอยางที่มุงหมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความมั่นใจ
ในคุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทําหรืองานนั้น จนเขาอยากจะทํา และเกิดความรัก
งาน เมื่อเขาเกิดความรักงานแลว ก็จะตั้งใจทํางาน
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นอกจากความรักงานและตั้งใจทํางานแลว ก็ประสานความตั้งใจทํางานนั้นเขา
กั บ ความมี กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานด ว ย คื อ ให เ กิ ด กํ า ลั ง ใจ ซึ่ ง จะทํ า ให มี ค วาม
กระตือรือรน มีความตื่นตัว ที่ทางพระเรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
ความจริง เมื่อรักงานแลว ก็ทําใหพรอมที่จะมีกําลังใจ แตบางที ถาไมหนุนขึ้นไป
ก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จะตองใหมีพรอม ทั้งรักงาน ตั้งใจ
ทํางาน และมีกําลังใจเขมแข็งที่จะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไม
ทอแท
อีกประการหนึ่ง ในการทํางาน ตลอดจนในการเปนอยูทั่วๆ ไป ผูนํานั้นมุงหวัง
ประโยชนสุขแกคนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ หรือคนที่รวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะนั้น
ผู้นํา จึงต้องพยายามให้คนที่มาร่วมงาน หรือร่วมอยู่ ได้พัฒนาตัวของเขาอยู่เสมอ
ขอนี้ก็สําคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกําลังรวมทํางาน แตจะตองหา
วิธีการสงเสริมสนับสนุนเอื้อโอกาสใหเขาพัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึ้น เชน
วา เกงขึ้น ดีขึ้น ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุประโยชน
สุขที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาตนเองของคน ก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวยใหเขาทํางานไดผลดี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตที่แทไมใชแคนั้น จะตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา
คือใหชีวิตของเขาก็ไดดวย ทั้งไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป
ฉะนั้น การเป็นผู้นํา จึงหมายถึงการมีสายตาที่มองทั้งที่งาน และมองทั้งที่คน ควบคู
กัน ซึ่งจะเขาหลักที่สําคัญตอไป

ผูนํา ประสานคน ภายในดุลยภาพแหงธรรม
จะขอรวบรั ด พู ด ถึ ง หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ที่ ช าวพุ ท ธรู จั ก กั น ดี ซึ่ ง ผู นํ า แน น อนว า
จะตองมี แมจะรูจักกันเปนเรื่องงายๆ พื้นๆ ก็ขาดไมไดที่จะตองพูดไวดวย และที่จริงก็
ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลักธรรมนั้นเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔”
พรหมวิหาร เปนธรรมสําหรับทุกคนที่จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ในฐานะเปน
“พรหม” คือ ผู้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์และธํารงรักษาสังคมไว้

๑๒๒

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

โดยเฉพาะสําหรับผูนํานั้น แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางที่จะตองมีพรหมวิหาร
๔ ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเปนธรรมประจําใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ เปนผู
ประเสริฐ อันแสดงถึงความเปนบุคคลที่มีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว
พรหมวิหาร ๔ ประการ เปนคุณธรรมพื้นฐานที่จะตองใหมีอยูประจําในจิตใจ
และ เป็นท่าทีของจิตใจที่จะทําให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง ๔ ที่เขาประสบ กลาวคือ
๑. ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติ เรามี เมตตา คือ ความเปนมิตร ไมตรี ความมี
น้ําใจปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข หมายถึงปรารถนาดีตอผูอื่น ทั้งแตละคนๆ ที่เรา
เกี่ยวของ ขยายออกไปจนถึงปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือตอสังคมทั้งหมด ทั่วทั้งโลก
เมตตานี้เปนคุณธรรมพื้นใจประการแรกที่ตองมี ซึ่งใชในยามปกติ คือเมื่อคนอื่น
อยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญ
ใหแกเขาเรื่อยไป
๒. ในสถานการณ์ที่เขาตกต่ําเดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือ ความพลอยรูสึกไหว
ตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหาของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้อง
ใหเขาพนจากความทุกขความเดือดรอนนั้น
กรุ ณ านี้ต า งไปจากเมตตา คื อ เมตตาใช ใ นยามปกติ แตเ มื่ อ เขาตกต่ํา ลงไป
กลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจชวยบําบัดทุกขให
๓. ในสถานการณ์ที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความสุขความสําเร็จ เรามี
มุทิตา หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปในทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม
ประสบความสําเร็จ เราก็ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน
ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูทั่วไปนั้น เรื่องที่สําคัญมากก็คือ
• เมื่อคนมี ป ญ หา มี ทุ กข เดื อ ดร อ น เช น เจ็ บ ไข ไ ด ป ว ย หรื อ ยากไร ข าดแคลน ก็
ตองมี กรุณา ที่จะเอาใจใสแกปญหา
• เมื่ อ มี ค นประสบผลสํ า เร็ จ ในการทํ า สิ่ ง ดี ง าม ทํ า ให อ ะไรต อ อะไรพั ฒ นา
กาวหนาไป ก็ตองมี มุทิตา ชวยสงเสริมสนับสนุน
• แตในยามปกติ ก็ตองไมปลอยปละละเลย ตองเอาใจใสตอการที่จะใหเขาอยู
ดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทางของความสุขความเจริญ และการที่จะ
พัฒนาสืบตอไป คือ ตองมี เมตตา ปรารถนาดี เปนประจําอยูในใจ
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ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทําใหกิจการงานและประโยชนสุขที่มุงหมาย พรอมที่จะ
สําเร็จผลอยางแทจริง
พรอมกันนั้น เมื่อปฏิบัติตามหลักการอยางนี้ คุณสมบัติอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัว
ผูนํา คือ “ปิโย” แปลวา “ผูเปนที่รัก” กลาวคือผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะ
เรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมีความรัก มีความรูสึกสนิทสนม สบายใจตอผูนํานั้น เสริม
ความรูสึกอยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากขึ้น ทั้งรวมใจ และรวมมือ
อยางไรก็ตาม ปโย เทานั้นไมพอ ปโยนั้นไดมาจากเมตตา กรุณา มุทิตา แตยัง
ตองมีอีกขอหนึ่ง คือพรหมวิหารขอสุดทาย ไดแก
๔. ในสถานการณ์ที่เขาทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม เรามี อุเบกขา หมายความวา
เมื่อใดเขาทําอะไรไมถูกตอง โดยละเมิดธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอ
ความถูกตอง ทําใหเสียหลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม
ทําลายกติกา เปนตน ผูนําจะตองตั้งอยูในหลักที่เรียกวา อุเบกขา
อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง หยุดการขวนขวายใน
การที่จะปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการ
กฎเกณฑกติกา หรือรักษาธรรมไว
อุเบกขานี้ เปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํากัดหรือคุมการปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓
(เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจนกลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอ
คน หรือชวยเหลือคน จะตองไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทําลายหลักการ
ไมใหเปนการละเมิดตอกฎเกณฑกติกาที่ชอบธรรม
เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนทาทีอาการของจิตใจในทางที่ดี ที่เอื้อเกื้อกูลตอเพื่อน
มนุษย ถึงแมจะดี ก็อยูในขอบเขตของความรูสึก
แต อุเบกขา เปนความรูสึกซึ่งเชื่อมโยงกับปญญาที่เปนดานความรู คือเมื่อรูเขา
ใจความจริง รูวาอะไรเปนอะไร ถาถึงเขตที่การทําตามความรูสึกที่ดี จะไมถูกตอง ก็ปรับ
ความรูสึกใหลงตัว หยุด เขาที่ อยูกับหลัก แลวเปดโอกาสใหปญญาทําการไปตามที่รูวา
อะไรจริง อยางไรถูกตอง

๑๒๔

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ผูนําที่ดี ไดทั้งคน ไดทั้งงาน โดยไมเสียหลักการ
การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ที่มีดุลยภาพ ๒ ด้าน (เมตตา-กรุณามุทิตา ดานหนึ่ง และ อุเบกขา ดานหนึ่ง) นี้ก็คือ การที่ผูนํานั้นจะตองมีความสัมพันธ
อยางถูกตอง ทั้งกับคน และกับงาน ทั้งกับคน และกับ ธรรม หรือ ทั้งกับคนและกับ
หลักการ คือ ตองเอาทั้งคน และทั้งงาน หรือเอาทั้งคน และหลักการ
ถาเอาคนอยางเดียว ก็จะเอียงสุดไปขางหนึ่ง และจะเกิดปญหาหรือเกิดความ
เสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมีขอบเขต แมจะปโย คือเปนที่รัก แตก็เสีย
หลักการ และทําใหเสียความเปนธรรม
นอกจากนั้ น เมื่ อ พยายามทํ า ตั ว ให เ ป น ที่ รั ก โดยเป นกั น เองเกิ น ไปอย า งไม มี
ขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไป กลายเปนเพื่อนเลน หรือกลายเปนที่ลอเลน จนกระทั่ง
คําพูดไมมีความหมาย ไมมีน้ําหนัก พูดอะไร เขาก็ไมฟง อยางนี้ก็หมดความหมาย
พรอมกันนั้นก็อาจจะกลายเปนวา แทนที่ตัวเองจะไปนําเขา ก็กลายเปนวาถูกเขา
ชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความเปนผูนํา
เพราะฉะนั้น ปโย “เป็นที่รัก” ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติในขอ เมตตา กรุณา มุทิตา ที่
เอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุลกับขอ อุเบกขา ที่เอาธรรม เอาหลักการ
และเอาตัวงาน
ทีนี้ถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะที่เรียกวาเปน “ครุ”
ซึ่งแปลวา “น่าเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนักแนน จึงเปนผูที่นาเคารพ
แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางทีไมมีใครกลาเขาหนา
เลย อยางนี้ก็ลําบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็จะเอียงขางไป เพราะฉะนั้น จึงตองพอดี
ถาไดทั้งขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดทั้ง “ปิโย” เปนที่รัก หรือนารัก
ดวย และ “ครุ” เปนที่เคารพดวย หมายความวา ไดทั้งคน ไดทั้งงาน ไดทั้งคน ไดทั้ง
หลักการ และไดทั้งคน ไดทั้งธรรม อันนี้เปนหลักการสําคัญที่เปนเรื่องของดุลยภาพ
เปนอันวา คนที่นาเคารพ เปน “ครุ” นั้นจะยึดถือหลักการเปนใหญ เอางานเปน
สําคัญ เอาธรรมนําหนา
เมื่อเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปน “ปโย” ดวย ก็ไดดุลยภาพอยางที่วามานี้
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แตขอที่สําคัญก็คือ เมื่อมองกวางออกไปถึงที่สุด การเอาคน กับเอาหลักการ ก็จะ
มาบรรจบกัน หมายความวา
•
ถาเอาคนที่เปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็อาจจะขัดกับธรรม
เพราะธรรมนั้นก็คือเอาคนทั้งหมดหรือทั้งสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสีย
ธรรม ก็จะเสียแกสังคมทั้งหมด
•
เมื่อรักษาธรรม ก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในที่สุดสังคมดํารงอยูไดดวย
ธรรม เนื่องจากธรรมเปนฐานที่รองรับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็
คือเอาคนทั้งหมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแกบุคคลผู
เดียวแลว ยอมทําลายธรรมที่รักษาสังคมของมนุษยทั้งหมด
นอกจากนั้น การที่งานการและทุกสิ่งทุกอยางจะบรรลุผลสําเร็จ ก็จะตองเปนไป
อยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งพูดสั้นๆ วา ตามธรรมนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ธรรมหรือหลักความจริงและหลักการ จึงเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย
ดวยเหตุนี้ ผูนําจึงตองเปนผูมั่นในธรรม เปนผูถือหลักการเปนใหญ และเขาใจ
ชัดเจนในหลักการ

ผูนําที่แท เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม
พระพุ ท ธศาสนาได แ สดงคุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ ของผู นํ า ในแง นี้ เรี ย กว า
“ธรรมาธิ ป ไตย” แปลว า ถื อ ธรรมเป็ น ใหญ่ ยึดเอาธรรมเปน สํา คั ญ เชิ ดชู หลั ก การ
ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความเปนจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ผู้นํา ตองไมเปน อัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็ไมเปน โลกาธิปไตย คือ
ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทําเพียงเพื่อหาเสียง หรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอา
ตัวความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ
ตั้งแตหลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการที่เปนนามธรรมซึ่งรองรับ
หลักการจัดตั้งนั้น
แมเมื่อมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทําตัวเปนกระบอกเสียง หรือเปนสื่อของธรรม หรือ
เปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ หรือกฎกติกา คุณสมบัติขอนี้จะคลายๆ กับ
การวางตัวของผูพิพากษา
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ผูพิพากษา เมื่อวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูที่กระทําความผิด ใน
กรณีเชนนี้ ถาผูพิพากษามีความรูสึกที่เกี่ยวของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะ
ทําใหเกิดความรูสึกขุนมัวเศราหมองไมสบายใจ
แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวา ผูตัดสินโทษ ก็เปนเพียงกระบอกเสียงของ
ธรรม หรือเปนเพียงชองทางที่แสดงตัวของธรรม
เมื่อมีการตัดสินลงโทษคน ก็จะเปนการกระทําโดยไมมีตัวตน แตเปนการกระทํา
ของปญญาบริสุทธิ์ ที่เอาหลักการเขาวินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง
ความถูกตองดีงาม
อยางนี้ทานเรียกวา ธรรมลงโทษเขา ไม่ใช่ใครคนไหนลงโทษ แมแตที่ประชุม
ตัดสิน ก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัวหลักการลงโทษเขาเอง หมายความ
วา บุคคลตั้งแตตัวประธานลงมา เปนเพียงสื่อหรือกระบอกเสียงของธรรม เพื่อใหธรรม
ปฏิบัติการออกมาไดเทานั้นเอง
คนที่ทําดวยจิตใจอยางนี้ จะมีความมั่นใจ และไมมีความรูสึกทุกขยากลําบากใจ
ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกที่เรียกวาเปนอารมณ เพราะวาตัวเอง ไม่เกิดมีตัวตนที่เป็น
ผู้ทําขึ้นมาเลย มีแต่เพียงการปฏิบัติไปตามหลักการ โดยที่ตนเองมาเป็นช่องทางปรากฏตัว
ของธรรม หรือเปนสื่อใหกับธรรม อยางที่กลาวแลวเทานั้นเอง อันนี้เรียกวา การถือ
ธรรมเป็นใหญ่
อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏตัวออกมา และเปนผู
ตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเมื่อบุคคลที่เปนสื่อหรือกระบอกเสียงนั้น ทําการดวยเจตนา
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ มุ ง ความจริ ง ความถูก ต อ งดี ง ามแท จ ริ ง และด ว ยป ญ ญาที่ ใสสะอาด ซึ่ ง
แสวงหาความจริ ง และไตรตรองทั่ว ตลอดที่สุ ด คื อทํ าด วย เจตนา และ ปัญ ญา ที่
ดําเนินไปดวยความไมประมาท
เมื่อทําไดอยางนี้ ผูนําก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหนึ่ง คือเปนผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ
ไมมีความลําเอียง ซึ่งเปนแกนกลางของการรักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอม
ทั้งความมั่นคงของหมูชนที่ไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมี
ความรักใครกันอยู หรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนงแคลงใจกัน
สูญเสียเอกภาพ แตเมื่อรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ และไมเสียสามัคคี
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อคติ คือ ความลําเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะประพฤติปฏิบัติ มี ๔
ประการดวยกัน คือ ลําเอียงเพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียง
เพราะกลัว
ลําเอียงเพราะชอบ เรียกวา ฉันทาคติ
ลําเอียงเพราะชัง
เรียกวา โทสาคติ
ลําเอียงเพราะขลาด เรียกวา ภยาคติ
ลําเอียงเพราะเขลา เรียกวา โมหาคติ
ผูนําจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการนี้
ถึงตอนนี้ ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํา กับผูที่รวมไปดวย ก็ไดหลักการ
ใหญๆ แลว ถาผูนํามีคุณสมบัติสําคัญแคนี้ การปฏิบัติตอผูที่รวมไปดวย ก็จะไดผลดี
มากแลว ดังที่กลาวเมื่อกี้วา ไดทั้งคน ไดทั้งงาน ก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย

ผูนํา สื่อสารใหผูโดยสารรูเห็นทาง สวางตาสวางใจไปดวยกัน
ที่กลาวมานี้ เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔
ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติที่เรียกวา “ปิโย” และ “ครุ” ซึ่งอยูในหลักที่เรียกวา
“กัลยาณมิตรธรรม” หรือธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ
เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ ไดกลาวไปแลว ๒ ประการ คือ
ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดย้ําวาจะตองให ๒ อยางนี้มาดุลกัน ในแงคนกับ
งาน และคนกับหลักการ โดยเฉพาะจะตองพยายามเอา ทั้งคน ทั้งงาน ใหไดทั้งสอง
ประการมาประสานกัน
นอกจาก ๒ ขอนี้แลว ยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลืออยูอีก ๕ ประการ คือ
ตอจาก ปิโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลวยังมี ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ คือ เปน
แบบอยางได น่าภูมิใจ ทําใหผูที่รวมอยูรวมไป เชน คนทั้งหลายที่อยูในองคกรนั้น มี
ความภาคภู มิ ใ จ พอนึ ก ถึ ง ก็ มี ค วามมั่ น ใจและภาคภู มิ ใ จในตั ว ผู นํ า ว า เป น ผู ที่ มี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความสามารถ มีคุณธรรมความดี
งามอยางแทจริง นาเอาอยาง
ขอนี้ก็เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหมีศรัทธา และเกิดความรวมมือ
ดวยดี
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ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รูจักพูดใหไดผล รูวา
ในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เป็นนัก
สื่อสารที่ดี และเอาใจใส่สื่อสาร กับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจ
ในสิ่งที่ทํา เปนตน
แต “รูจักพูด” นั้น บางที ยิ่งกว่าสื่อสารเก่ง อีก คนที่รูจักพูดนั้น จะพูดใหเขาเขาใจ
ก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูดใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูด
ใหเขารวมมือดวยก็ได พูดใหเขารวมกําลังกันก็ได พูดใหเขาทําอะไรๆ ก็ได
แตที่ทานมุงหมาย ก็คือ พูดใหเขาเขาใจ พูดใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขา
ชวยกันสรางสรรคประโยชน ตางจากจิตวิทยาทุนนิยม ที่เนนในแงการพูดใหตนเองได
ผลประโยชน หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน
พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของ นักสื่อสาร หรือนักสั่งสอนที่ดี ไว ๔ อยาง คือ
๑. พู ด แจ่ ม แจ้ ง คื อ ชี้ แ จงอธิ บ ายให เ ข า ใจชั ด เจน ข อ มู ล พร อ ม ข อ เท็ จ จริ ง
กระจาง มองเห็นเหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา (สันทัสสนา)
๒. พูดจูงใจ จะวา จับใจ ก็ได คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิดความ
ซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา)
๓. พูดเร้าใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมีกําลังใจหาญกลา
กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะทํ า ให สํ า เร็ จ โดยไม ห วั่ น กลั ว ต อ อุ ป สรรคและความยากลํ า บาก
(สมุตเตชนา)
๔. พูดให้ร่าเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี ความหวังดี และ
ความรูสึกที่สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่นใจดวยมองเห็นความหวังในผลดี และ
ทางที่จะสําเร็จ (สัมปหังสนา)
ตอไปก็ วจนักขโม คือ “รูจักฟง” ดวย ทานใชคําวา วจนักขโม แปลวา ทนหรือ
ควรตอถอยคํา(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแกเขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร
ตองยอมรับฟง เพราะการรูจักรับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารใหไดผล แมวาเขา
พูดมาจะไมถูกใจอะไร ก็ทนได ทั้งนี้ก็เพื่อใหงานการและประโยชนที่จะทํานั้นสําเร็จ
ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไตถาม ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิด
วานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความอดทนในการรับฟง เดี๋ยวก็จะเบื่อ หรือรําคาญ
ตองมีคุณธรรมขอนี้ จึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา เพื่อใหเขาใจเขา
และชวยเขาไดดี

ภาวะผูนํา
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ตอจากนั้น ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวา รูจักแถลงเรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง
ปญ หาอะไรที่ห นั ก และยาก ก็ เ อามาชี้ แ จงอธิ บ าย ช ว ยทํา ให คนที่ รว มงานมี ค วาม
กระจางแจง เรื่องที่ลึกที่ยาก ก็ทําใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึก
ลงไปๆ อยางไดผล
ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวา ไมชักนําในเรื่องที่ไมใชเรื่อง
ที่ไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุดมุงหมาย
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการนี้ เปนคุณสมบัติที่มาประกอบเสริมกัน และมา
ประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ที่พูดไปกอนแลว

ผูนํา พัฒนาความตองการของคน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง อย า งหนึ่ ง แห ง ความสํ า เร็ จ ของการทํ า หน า ที่ ผู นํ า คื อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นความต อ งการของคน ความต องการเป น ตัว กํ า หนดเป า หมายและทิ ศ
ทางการตัดสินใจของคน ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้ ก็เปลี่ยนตัวคนนั้นได้
ผูนําที่ดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนใหบุคคลมี
ความตองการที่ถูกตองดีงาม และใหหมูชนมีความตองการที่ประสานเปนอันเดียวกัน
การพัฒนาความต้องการ เป็นการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุขเกิด
จากการสนองความตองการ ถาเปลี่ยนความตองการของคนได ก็เปลี่ยนวิธีการหา
ความสุขของเขาไดดวย
เมื่อทําอะไรตรงกับความตองการของคน ก็ทําใหเขาสมใจ และมีความสุข คนก็จะ
รวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืน และเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึง
พรอมที่จะทํา และทําไดงาย
ในทางตรงขาม ถาผูนําทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมี
ความสุข และสิ่งที่ทํา ก็ยากจะสําเร็จหรือจะคงอยูยั่งยืน
ความต้องการของคนพัฒนาได้ เปลี่ยนแปลงได้ และผูนําที่ดีก็ควรถือเปนหนาที่
สําคัญที่จะชวยใหคนพัฒนาความตองการไปในทางที่ดีงามประณีตและสรางสรรค
ยิ่งขึ้น

๑๓๐

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ความตองการสําคัญที่ควรไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนา อยางนอยขัดเกลาให
ละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความตองการแบบเห็นแกตัวในการที่จะบํารุง
บําเรอความสุขสวนตน หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือ
โดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของใคร ที่ทางพระเรียกวา ตัณหา คือความใฝเสพ
คนควรจะพัฒนาความตองการ โดยเปลี่ยนจากความตองการแบบตัณหานี้ ไปเปน
ความตองการภาวะดีงามสรางสรรค เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากให
ชีวิตมีคุณคาเปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาวหนามีชื่อเสียงที่
ดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยากใหเพื่อนมนุษยอยูดีมีสุข อยากให
สังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติแวดลอมงดงามนารื่นรมย อยากใหปญญาความรูเขา
ใจความจริงแผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นชื่นชมกับสิ่งดีงาม
เปนตน ที่ทางพระเรียกวา ฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝศึกษา และใฝสรางสรรค
ถ า ผู นํ า สามารถช ว ยคนให พั ฒ นาความต อ งการอย า งหลั ง นี้ ขึ้ น ได ก็ เ ป น
ความสําเร็จอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว และความตองการนี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิด
พลังที่ชวยใหการกระทําเพื่อจุดหมายที่ดีงามบรรลุความสําเร็จสมหมายดวย
ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูนําเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาในจุดหมายอันสูงสง มี
ความชัดเจนในจุดหมายนั้น และทําใหทุกคนมองเห็นและใฝในจุดหมายยิ่งใหญนั้น
รวมกัน ใหเปนจุดหมายรวมของสังคม ที่จะทําให้พลังแห่งความต้องการของทุกคน
ประสานเป็นอันเดียว ซึ่งจะทําใหแตละคนหลุดพนจากแรงรบกวนของความตองการที่
ไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมายรวมของสังคมนั้น อันเปนความสําเร็จ
ของการทําหนาที่ของผูนําอยางแทจริง

ผูนํา รูทั้งเจ็ดดาน ซึ่งทําใหพรอมที่จะจัดการ
เรื่องคุณสมบัติของผูนําในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยนั้น ไดพูดไปพอสมควร
แลว ตอนนี้จะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนําเองไวบางเปนตัวอยาง
ทานกลาววา บุคคลที่เปนผูนํา จะตองมีธรรม ๗ ประการ ซึ่งก็เปนการย้ําสิ่งที่
กลาวไปแลวนั่นเอง แตในที่นี้มาดวยกันเปนชุด จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษา
บาลี ซึ่งอาจจะยากหนอย จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา

ภาวะผูนํา
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คุณสมบัติในตัวของผูนํา ๗ ประการ คือ
๑. รู้หลักการ เมื่อดํารงตําแหนง มีฐานะ หรือจะทําอะไรก็ตาม ตองรูหลักการ รู
งาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชนอยางผูปกครองประเทศชาติ ก็ตองรูหลัก
รัฐศาสตร และรูกฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูใน
หลักการ ตั้งตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ตอง
มีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่ผูนําจะตองรูตองชัด แลวก็ตั้งมั่นอยูในหลักการนั้น
๒. รู้จุดหมาย ผูนําถาไมรูจุดหมาย ก็ไมรูวาจะนําคนและกิจการไปไหน นอกจาก
รูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว จะตองมีความแนวแนมุงมั่นที่จะไปใหถึง
จุดหมายดวย ขอนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญมาก
เมื่อใจมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระทั่ง ก็จะไมหวั่นไหว อะไรไมเกี่ยวของ
ไมเขาเปา ไมเขาแนวทาง ก็ไมมัววุนวาย ใครจะพูดจาวาดาเหน็บแนม เมื่อไมตรงเรื่อง
ก็ไมมัวถือสา ไมเก็บเปนอารมณ ไมยุงกับเรื่องจุกจิกไมเปนเรื่อง เอาแตเรื่องที่เขา
แนวทางสูจุดหมาย ใจมุงสูเปาหมาย อยางชัดเจน และมุงมั่นแนวแน
๓. รู้ จั ก ตน คื อ ต อ งรู ว า ตนเองคื อ ใคร มี ภ าวะเป น อะไร อยู ใ นสถานะใด มี
คุณสมบัติ มีความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา ความสามารถอยางไร มีกําลังแค
ไหน มีขอยิ่งขอหยอน จุดออนจุดแข็งอยางไร ซึ่งจะตองสํารวจตนเอง และเตือนตนเอง
อยู เ สมอ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง ให มี คุ ณ สมบั ติ มี
ความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป
ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตนเอง ยิ่งเปนผูนํา ก็ยิ่ง
ตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนําไดดียิ่งขึ้นไป
๔. รู้ประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวา ตองรูจักขอบเขตขีดขั้นความ
พอเหมาะที่จะจัดทําในเรื่องตางๆ ทานยกตัวอยาง เชน รูจักประมาณในการใชจาย
ทรัพย รูจักประมาณในการบริโภค ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑ
อาชญาและการเก็บภาษี เปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ
ลึกลงไป ตองรูวาในการกระทํานั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองคประกอบ หรือมี
ปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหนองคประกอบของมันจะพอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ
การทําการตางๆ ทุกอยางตองพอดี ถาไมพอดีก็พลาด “ความพอดี” จึงจะทําใหเกิด
ความสําเร็จที่แทจริง

๑๓๒
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ฉะนั้น จะตองรูองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของ และจัดใหลงตัวพอเหมาะ

๕. รู้กาล คือ รูจักเวลา อยางที่บอกไวรวมๆ วา รูกาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่ควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน หรือปฏิบัติการ
ตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน
ทั้งนี้รวมทั้ง รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาวา เรื่องนี้จะลง
มือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไรจึงจะเหมาะ ดังเชน แมแตการพูดจา ก็ตอง
รูจักกาลเวลา ตลอดจนรูจักวางแผนงานในการใชเวลา ซึ่งเปนเรื่องใหญ เชนวางแผน
วา สังคมมีแนวโนมจะเปนอยางนี้ในเวลาขางหนาเทานั้น และเหตุการณทํานองนี้จะ
เกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณนั้นอยางไร
๖. รู้ชุมชน คือ รูสังคม อยางที่บอกเปนหลักกลางๆ ไววา รูจักชุมชน และรูจักที่
ประชุม รูวัฒนธรรมประเพณี รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชนนี้เมื่อเขาไป
หา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน
ทั้ ง นี้ ต อ งรู สั ง คม ตั้ ง แต ใ นขอบเขตที่ ก ว า งขวาง คื อ รู สั ง คมโลก รู สั ง คมของ
ประเทศชาติ ว า อยู ใ นสถานการณ อย า งไร มี ป ญ หาอะไร มี ความต อ งการอย า งไร
โดยเฉพาะถาจะชวยเหลือเขา ก็ตองรูปญหารูความตองการของเขา แมแตในชุมชน
ยอยๆ ถาจะชวยเหลือเขา ก็ตองรูความตองการของเขา เพื่อสนองความตองการได
ถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด
๗. รู้บุคคล คือ รูจักบุคคลตามที่เขาเปน อยางที่บอกเปนหลักกลางๆ ไววา รู
ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ
ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช
จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน
โดยเฉพาะคนที่มารวมงานรวมการ รวมไปดวยกัน และคนที่เราไปใหบริการ
จะตองรูจักเขาตามความแตกตางเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและ
ไดผล ตลอดจนสามารถทําบริการใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ รูวาจะ
ใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร
โดยเฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัดอัธยาศัย
ความสามารถอยางไร เพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน

ภาวะผูนํา

๑๓๓

นอกจากนั้นก็รูประโยชนที่เขาพึงได เพราะวาในการทํางานนั้น ไมใชวาจะเอาเขา
มาเปนเพียงเครื่องมือทํางานให แตจะตองใหคนที่ทํางานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนา
ตัวเอง ผูนําควรรูวาเขาควรจะไดประโยชนอะไร เพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตที่
แทจริงของเขาดวย
ที่พูดมานี้ คือหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ซึ่งในที่นี้จะไมบอกคํา
ภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย
ถามีคุณธรรม ๗ ประการนี้ แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่น ก็เปนผูนําได เพราะรู
องคประกอบและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเพียงพอที่จะจัดการใหไดผล สามารถ
จัดวางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะใหบรรลุความสําเร็จได สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม
เปนที่นาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซึ่งจัดลําดับขอตามที่แสดงไวนี้
พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีที่เปนคุณสมบัติสําหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปน
กลางๆ แตในกรณีที่ตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนําโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองที่ยิ่งใหญ ทรงเปลี่ยนลําดับ สลับข้อ ๑ กับข้อ ๒ ใหม กลาวคือ
ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แตในกรณีของผูนํา
โดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตามดวย รูหลักการ เปนการเนนที่ความ
มีจุดหมาย และกําหนดจุดหมาย หรือตั้งจุดหมาย เจาะลงไปใหชัด แลวจึงวางหลักการ
และหาวิธีการที่จะทําใหสําเร็จบรรลุจุดหมายนั้น
ขอย้ําวา ผูนําจะตองมีจุดหมายดีงามที่ชัดเจนใหแกหมูชน และตองมีจิตมุงสู
จุดหมายนั้น พรอมทั้งนําพาหมูชนใหรวมกันทําการอยางมุงมั่นแนวแน เพื่อบรรลุ
จุดหมายนั้น

ผูนําที่ยิ่งใหญ “มองกวาง คิดไกล ใฝสูง”
ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมที่เกี่ยวกับผูที่มารวมไปดวยกัน คือ ประสานระหวาง
ตัวผูนํา กับผูที่จะตาม หรือผูที่จะรวมไปดวย สวนคุณสมบัติดานอื่นก็เลยแทบไมไดพูด
นอกจากสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนคุณสมบัติภายในสําหรับตัวเองที่วา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เนนดานปญญา
เนื่องจากเวลาจํากัด คิดวาเทาที่ไดพูดเรื่องภาวะผูนํามาทั้งหมดนี้ ก็อยากจะเนน
ขอสําคัญบางอยาง ซึ่งกระจัดกระจายอยูในธรรมชุดตางๆ กลาวคือ
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ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทําดีเปนตัวอยางแกเขา
และมีความรู ความสามารถ ที่จะมานําเขาได
ประการต่อไป นอกจาก เป็นกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัวเองก็ตอง มีกัลยาณมิตร
ดวย คือ ต้องเลือก ต้องหาที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงานที่ดี ลักษณะนี้แสดงถึงความ
เปนคนที่ใฝแสวงปญญา หมายความวา ในการทํางาน หรือจะนําเขาไปนั้น ไมใชวาตัว
ผูนําเองจะทําไดคนเดียว แตจะต้องฟังเสียงผู้อื่น และใฝ่แสวงปัญญาอยู่เสมอดวย
ขอนี้สําคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ พระพุทธเจาก็ตรัสวาตองมีหลักขอ
นี้ คือ ตองมีที่ป รึกษาที่ไตถาม จะไดแสวงปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความ
เปนไป และไดความคิดที่จะมาใชในการปกครอง หรือดําเนินกิจการ เรียกสั้นๆ วามี
กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนที่รวมไปดวย แตพรอมกันนั้น ตัวเองก็
ตองมีกัลยาณมิตร โดยรูจักแสวงหากัลยาณมิตรดวย
ตอไปก็ตองตั้งอยูในความไม่ประมาท คือ มีสติ คอยตรวจตราสถานการณ ความ
เปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุมชน ตอสังคม ไมให
พลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด แลวดําเนินการหาเหตุ หาปจจัย
และหาทางแกไขปรับปรุง
อะไรจะสงผลในทางลบ ก็ตองรีบปองกันแกไข
อะไรจะเปนโอกาสที่จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา ก็ตองใชโอกาสนั้นใหเปน
ประโยชน ไมปลอยใหผานไปเปลา
ความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมปลอยเวลา
ใหลวงไปเปลา ไมถลําพลาด และไมยอมเสียโอกาส อยางนี้เรียกวา “ความไม่ประมาท”
รวมความวา ๓ ขอนี้ตองมาดวยกัน คือ
๑. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได
๒. ตอ งมีกั ลยาณมิ ตร ตอ งหาที่ป รึก ษาและผู รว มการรวมงานที่ดีมี ความรู
ความสามารถ และแสวงหาปญญาเพิ่มเติมอยูเสมอ
๓. ตองเปนคนไมประมาท
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นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติอีกสวนหนึ่งที่มาเสริม คือ
๔. ตองเปนคนเขมแข็ง นอกจากไมประมาท กระตือรือรนเอาจริงเอาจังแลว ก็
ตองเขมแข็งดวย แมจะมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหา ก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักได
และอยูในหลัก ไมหวั่นไหวไปตามเสียงขูเสียงแคะไค เปนตน
๕. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในสิ่งที่ตองการจะทํา
๖. สายตากว างไกล ขอ นี้ ข อสรุป ด ว ยคํ า ว า มองกว้ า ง คิ ดไกล ใฝ่ สู ง ซึ่ ง เป น
ลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํานั้น แนนอนวา ปัญญาสําคัญที่สุด คุณสมบัติขอนี้
อาจจะใกลกับคําวา มีวิสัยทัศน แตคงไมใชเทานั้น
มองกวาง คือ ไม่ใช่มองอยู่แค่องค์กรหรือชุมชนของตน แต่มองไปทั่ว ไม่ว่าอะไร
ที่เกี่ยวข้องมีผลส่งมา หรือมีอิทธิพลกระทบจากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น
กลุ่มอื่น จากปัญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน์ อะไรต่างๆ ก็รู้ทั่วรู้ทัน
มองไปทั่วโลกทั้งหมดวา โลกเวลานี้เปนอยางไร มีกระแสไปทางไหน มีปญหา
อะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองคกรของเราใหเขากับมันได หรือรับมือกับ
มันได มีสวนรวมเกื้อหนุนมันได หรือชวยแกไขมันได มองเห็นโอกาสและชองทางที่จะ
ดําเนินการตามจุดหมาย อยางนอย ถาไมนํามันได ก็ไมใหถูกครอบงํา หรือไมใหลาหลัง
คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปัจจัย ทั้งสาวไปข้างหลัง และสืบไปข้างหน้า
คือ เอาภาวะหรือสถานการณ์ปัจจุบันตั้ง แล้วใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยในอดีต
ย้อนยาวไปให้เห็นว่า ที่เป็นอย่างนี้ เป็นเพราะอะไร และเป็นมาอย่างไร แล้วก็มองหมาย
อนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไร โยงเหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีตประสานเข้ากับปัจจุบัน
แล้วก็หยั่งเห็นอนาคต สามารถวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตให้บรรลุจุดหมาย
ใฝสูง หมายความวา ใฝ่ปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงส่ง จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ
ความดีง ามของชี วิต ความดี งามของสังคม ความเจริญ ก้าวหน้า มีสัน ติสุข ของมวล
มนุษย์ ผู้นําจะต้องมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง
ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝในลาภ ยศ ผลประโยชน ซึ่งในทางธรรมไมถือวา สูง แต
คนไทยคงเอามาใชผิด ความใฝสูง กลายเปนความอยากไดผลประโยชน อยากไดลาภ
ไดยศ แลวเอาไปรวมกับมักใหญ กลายเปน มักใหญ่ใฝ่สูง หมายถึงอยากมั่งมีมหาศาล
เปนใหญเปนโต

๑๓๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ที่จริงนั้น ใฝสูง หรือใฝในสิ่งสูงที่แทจริง ก็คือ ปรารถนาสิ่งที่ดีงาม ประเสริฐ ซึ่ง
ได แ ก ความดี ง ามของชี วิ ต ประโยชน สุ ข ของสั ง คม ความเรี ย บร อ ยดี ง ามของ
สภาพแวดลอม ความรมเย็นเปนสุขนาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยูในโลกที่ดี
งามทุกอยาง อยางนี้เรียกวาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝ่สูง”
ในวงแคบเขามา “ใฝ่สูง” หมายถึง ความมุงมั่นที่จะสรางสรรคงานที่ดีเยี่ยม ซึ่ง
เป น ประโยชน ม ากที่ สุ ด หรื อ ผลงานที่ มี คุ ณ ค า อย า งเลิ ศ ตลอดจนผลผลิ ต ที่ มี
คุณภาพสูงสุด
ผูนําจะตองมีแรงใจอันนี้ คือ ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูงยิ่ง และดวยใจที่ใฝสูง
ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐสูงอยางยิ่งนี้ ก็จะทําใหเกิดกําลังใจที่จะทําการสรางสรรคทุก
อยาง และนําหมูชนที่จะไปดวยมารวมใจรวมกําลัง ประสานมือประสานใจ ทําดวยกัน
ไปดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญที่ใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และนําเขาไดทั้งทาง
พฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบผลสําเร็จ บรรลุจุดหมายที่แทจริง
กลาวคือ เพื่อประโยชนแกเขา แกประชาชน แกสังคม และแกโลกทั้งหมด
ทั้งนี้ เขากับหลักพระพุทธศาสนาที่วา พระพุทธเจา และพระสาวกผูเปนอรหันต
ทั้งหลายนั้น เปนผูบรรลุประโยชนตน หมายความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปน
ผูที่มีชีวิตอยูเพื่อจุดหมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ ซึ่ง
แปลวา เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกชนจํานวนมาก หรือแกมวลมนุษยชาติ และทํา
กิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของชาวโลก
นี้คือจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลาย ซึ่ง
ผูนําก็ดําเนินในแนวทางเดียวกัน
ถาปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ ก็จะประสบความสําเร็จ เรียกวา เปนที่พึ่ง
ของหมูชนได
ความเปนผูนํานั้น มีฐานะอีกอยางหนึ่ง เรียกวาเปน นาถะ คือเปนที่พึ่ง เหมือน
อยางพระพุทธเจาทรงเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนที่
พึ่งของชาวโลก ทานผูนํา เมื่อนําไดดี ก็ จะเปนที่พึ่งของคนอื่น เปนที่พึ่งของหมูช น
จนกระทั่งเปนที่พึ่งของมวลมนุษยชาติตอไป
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∗

นําเรื่อง
วันนี้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ ทั้งทีอ่ ยูประจําวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรกนี้ และ
พระสงฆอาคันตุกะ ที่เดินทางมาจากเมืองไทย ขออนุโมทนาโยมญาติมิตร ที่ไดมาทําบุญถวาย
ภัตตาหารโดยพรอมเพรียงกัน
การทําบุญเพลวันนี้ ปรารภเหตุ ๒ ประการ เรียกไดวามี ๒ คณะ
คณะหนึ่ง คือทางวัด อันไดแกกรรมการวัด ไดปรารภเรื่องราวเหตุการณในเมืองไทย ที่
เกิ ด ขึ้ น ในเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ า นมานี้ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งของการเรี ย กร อ งประชาธิ ป ไตย และใน
เหตุการณนั้นไดมีผูเสียชีวิตเนื่องจากมีการกระทําที่รุนแรง ซึ่งยังไมทราบจํานวนแนนอน ญาติ
โยมชาวไทยในตางแดน ที่นครนิวยอรกนี้ มีน้ําใจระลึกถึงทานเหลานั้น โดยมองเห็นวาเปนการ
สิ้นชีวิตไปเพื่อความเจริญกาวหนาของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให
อีกคณะหนึ่ง คือมิตรสหาย ระลึกถึงเพื่อนที่เดินทางไปในทวีปยุโรป แลวไดไปสิ้นชีวิต
ระหวางเดินทาง ในฐานะที่เปนเพื่อนใกลชิด เมื่อระลึกถึงคุณความดีของทานที่จากไป ก็เลยมา
ทําบุญอุทิศกุศลให
แมจะเปน ๒ คณะ แตรวมแลว ก็มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือเปนเรื่องของการอุทิศ
กุศลแกทานผูลวงลับไปแลว
ในสวนของเหตุการณเดือนพฤษภาคมนั้น เทาที่เดินทางผานเห็นมา รูสึกวาพี่นองชาวไทย
ในตางแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ตางก็มีความหวงใยตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
กันทั่วไป นอกจากติดตามขาวคราวแลว ก็มีการแสดงออกอื่นๆ ดวย ดังเชนที่เมืองนิวยอรกนี้
และที่ผานมาแลว ที่เมือง Los Angeles หรือเรียกกันสั้นๆ วา แอลเอ ไดมีการจัดพิธีบําเพ็ญ
กุศล สวดอภิธรรมอุทิศแกผูเสียชีวิตถึง ๗ วันติดตอกัน
∗

ธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แสดงที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
(ไดเกลาสํานวนและแทรกเพิ่มความบางตอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น)

๑๓๘
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ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย
การทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับไปแลวนั้น วาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา
เราทําโดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ กลาวคือ
ประการที่ ๑ เปนวัตถุประสงคที่ยกขึ้นมาพูดถึงกันเดนชัด ไดแกการอุทิศกุศล
ใหแกทานที่วายชนมไปแลว
ประการที่ ๒ เปนการบําเพ็ญสิ่งที่เรียกวา “ญาติธรรม” กลาวคือธรรมหรือหนาที่
ของญาติ มิ ต รต อ ท า นผู ล ว งลั บ จากไป สํ า หรั บ คนที่ เ สี ย ชี วิ ต ในเหตุ ก ารณ เ ดื อ น
พฤษภาคม ก็สัมพันธกันในฐานะเปนเพื่อนรวมชาติ
เมื่อมีความสัมพันธกันอยางนี้ เราก็มีหนาที่ตอกัน ในยามอยูเปนปกติสุข ก็คบหา
สมาคมมีความสุขรื่นเริงสนุกสนานดวยกัน ยามมีทุกขก็เผชิญและรวมกันแกไข เรียกวา
รวมสุขรวมทุกข แตเมื่อทานลวงลับไป ไมมีชีวิตอยูแลว เราจะทําอยางนั้นอีกก็ไมได มี
ทางเดียวที่จะทําได ก็คือการทําบุญอุทิศกุศลให
เมื่อมาทําบุญใหอยางนี้ ก็เรียกวาทําหนาที่ของญาติมิตร ถาญาติมิตรไมทําหนาที่ให
ก็คงไมมีใครมาระลึกถึง ผูลวงลับก็เลยไมมีใครเอาใจใส เพราะฉะนั้น การที่เรามาทําบุญ
ใหนี่ จึงเรียกวาเปนการทําหนาที่ของญาติมิตรผูยังอยู ตอญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว
ประการที่ ๓ ทานวาเปนการบูชาคุณของทานผูลวงลับไปแลว ซึ่งเปนการมองที่ผู
จากไปวาไดรับน้ําใจเหลียวแล
ทําไมจึงเรียกวาเปนการ “บูชาคุณ”?
“บูชา” นั้นแปลวา การยกยอง เทิดทูน ใหเกียรติ อยางนอยก็เปนการแสดงน้ําใจ
เคารพนับถือ
หมายความวา คนที่มีชีวิตอยูนี้ มีน้ําใจ เมื่อระลึกถึงคนที่ลวงลับไปแลว ก็ไม
ทอดทิ้งนิ่งเฉย แตชวยกันขวนขวายจัดพิธี หรือทําการที่เปนการประกาศยกยองเชิดชู
คุณความดีของทานผูลวงลับไปแลวนั้นใหปรากฏ
การที่เรามาทําบุญอยางนี้ เทากับเปนการบอกแจงใหผูอื่นหรือผูคนทั้งหลายรูวา
คนที่ลวงลับไปแลวนี้ จะตองมีความดีที่ไดทําไวตอเราโดยสวนตัวก็ตาม ตอสวนรวมก็
ตาม เราเห็นคุณความดีของเขาแลว จึงมาขวนขวายทําการแสดงออก ถาคนที่สิ้นชีวิต
ไปนั้นไมมีความดีคงอยูในจิตสํานึกของผูใดเลย แลวจะมีใครมาระลึกถึงและทําอะไรให
ก็อาจจะลวงลับหายสูญไปเปลา
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อันนี้คือการที่เราไมไดทอดทิ้งทานที่จากไป แตมีน้ําใจระลึกถึงความดีของทาน
จึงไดมาทําพิธีอยางนี้
เปนอันวา การทําพิธีอุทิศกุศลนี้ เปนการประกาศเกียรติคุณของทานที่ลวงลับไป
แลว โดยบอกใหรูวาทานผูนี้เปนญาติเปนมิตรของขาพเจา หรือเปนผูมีคุณความดีที่เคย
ทําไวตอขาพเจา ขาพเจาระลึกถึง จึงไดมาแสดงออก
ยิ่งถาเปนคนที่ไดทําความดีมีคุณคาเปนประโยชนแกสวนรวม การทําพิธีอุทิศ
กุศลนี้ก็เปนการบูชาเทิดทูนและยกยองเชิดชูใหปรากฏ เพื่อเปนแบบอยางตอไปภาย
หนา เพื่ออนุชนหรือคนอื่นที่เกิดตามมาจะไดระลึกถึง แลวชวนกันทําความดีอยางนั้น
ตอไป
ประการที่ ๔ เปนการถวายกําลังหรือใหกําลังแกพระสงฆ ผูทําหนาที่ประกาศ
ธรรม สืบตออายุพระศาสนา
ในเวลาที่ญาติโยมทําบุญอุทิศกุศลกันนั้น ก็มาเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเปนตน
ตลอดจนถวายวัตถุสิ่งของแกพระสงฆ ดังที่เรียกวาถวายไทยธรรม หรือถวายปจจัย ๔
พระสงฆนั้นอยูไดดวยอาศัยปจจัย ๔ ที่ญาติโยมถวาย แลวก็มีชีวิต และมีกําลังที่
จะปฏิบัติศาสนกิจ คือทําหนาที่ของทาน ซึ่งเปนกิจการงานทางพระศาสนา ที่จะทําให
พระศาสนาอยูได โดยเฉพาะที่สําคัญยิ่ง คือการศึกษาเลาเรียนและเผยแผประกาศ
ธรรม ใหประชาชนรูเขาใจความจริงและความถูกตองดีงามทั้งหลาย สั่งสอนคนให
รักษาธรรม ทําความดีกันสืบตอไป รวมทั้งความดีอยางที่ผูลวงลับไดทําไว ที่เรามาทํา
พิธียกยองบูชากันอยูนี้ จนในที่สุดก็คือ เพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมทั้งหมด
เมื่อญาติโยมมาทําบุญ ชวยถวายกําลังแกพระสงฆใหทานสามารถทําศาสนกิจ
อยางนี้ ก็เปนการบํารุงพระศาสนาและรักษาธรรมไปดวย ญาติโยมที่มาทําบุญจึงชือ่ วา
ไดมีสวนรวมในการสืบตออายุพระศาสนา และดํารงรักษาธรรมสืบตอไป
ประการสุดทาย ก็เขามาถึงตัวเอง เราทําบุญใหแกผูลวงลับไป ยกยองบูชาคนทํา
ความดีบาง ถวายทานชวยพระสงฆใหมีกําลังบาง บํารุงพระศาสนาบาง นั่นเรามองวา
เปนการใหแกผูนั้นผูนี้ เปนบุคคลอื่นนอกตัว แตในที่สุดแลว ก็มาถึงตัวเอง
เมื่อเราทําบุญอุทิศกุศลนั้น ก็คือตัวเราเองนี่แหละเปนผูที่ไดทําบุญ ไดทําความดี
ทุกอยางนั้นใหเกิดขึ้น ตัวเราก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นในความดีงามดานตางๆ
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ทําบุญอะไรบ้าง เชน ไดทําจิตใจของตนเองใหอยูในธรรม มีความสงบโนมนอมไปใน
ความดีงาม เชนมีเมตตากรุณาตอทานที่ลวงลับไป มีศรัทธาเชื่อมั่นในการทํากรรมดี มี
ความรา เริงเบิกบานอิ่มใจในการที่ไดทําสิ่งที่ดีมีคุณคา จิตใจสงบ ผองใส ไดเรียนรู
เรื่องราว เกิดความเขาใจ ไดปญญา มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง มองเห็นทางที่จะดําเนินชีวติ และปฏิบตั ิตอสิ่งทั้งหลายได
ถูกตองยิ่งขึ้น นี่แหละ ผลสุดทายก็มารวมลงที่ตัวเราเอง คือที่ทุกทาน ซึ่งเปนผูไดทําบุญ
เมื่อมาทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับจากไปอยางนี้ ขอใหไดตามวัตถุประสงค ๕
ประการที่กลาวมา ถาเปนไปทั้ง ๕ ประการนี้ ก็ชื่อวาไดครบถวน ทุกทานสามารถใชอัน
นี้เปนหลักในการสํารวจตัวเอง เวลาเรามาทําบุญอุทิศกุศลแกใคร ก็พยายามใหไดครบ
ทั้ง ๕ ประการนี้ และหวังวา วันนี้ โยมญาติมิตรทุกทานคงไดบําเพ็ญกุศลครบตาม
วัตถุประสงคทั้ง ๕ ประการ
ดังไดกลาวแลวขางตนวา ญาติโยมทําบุญวันนี้ดวยความระลึกถึงผูลวงลับไป
แลว โดยเฉพาะกรรมการวัด ไดระลึกถึงเหตุการณเดือนพฤษภาคมในประเทศไทย ที่มี
ความรุนแรงเกิดขึ้นถึงกับมีการเสียชีวิตกัน เนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตย
เปนการระลึกถึง โดยคิดหรือหวังวา การเสียชีวิตของทานเหลานั้นคงจะไมสูญ
เปลา แตจะเปนสวนที่ชวยใหประชาธิปไตยในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาตอไป

-๑ -

ประชาธิปไตย
ไมใชแครูปราง แตตอ งมีเนื้อใน

รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยที่ดี
วาที่จริง ในเหตุการณครั้งนี้ ที่มีการชุมนุมกันนั้น ก็บอกวาตองการเรียกรอง
ประชาธิปไตย เราคงไมไดมีเจตนาวาจะใหมีการเสียชีวิตกันขึ้น
แตเมื่อมีการเสียชีวิตขึ้นมาแลว ก็ควรจะคิดกันใหหนักยิ่ง ขึ้นวา ทําอยางไร
เหตุการณที่เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องใหญถึงกับมีการเสียชีวิตนี้ จะไมเปนเหตุการณ
หรือความสูญเสียที่วางเปลาเลื่อนลอย แตใหเปนสิ่งที่มีคามีประโยชน ไมใหทานที่
ลวงลับเสียชีวิตไปเปลา
การเสียชีวิตของทานเหลานั้นจะไมเปนของวางเปลาไรคา ก็ตอเมื่อคนที่อยูขาง
หลังผูยังมีชีวิตอยูนี่ ไดสืบตอสิ่งดีงามที่จะทําใหประชาธิปไตยไดรับการสรางสรรคและ
สงเสริมสืบตอไป ปญหาอยูที่วา ทําอยางไรจะเกิดมีประชาธิปไตยสมตามวัตถุประสงค
ที่ดีแทจริง
ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงกันนั้น โดยมากจะนึกถึงในเรื่องของรูปแบบ รูปแบบที่
เปนรูปธรรม หรือเปนระบบ เชนนึก กันว า จะตอ งมีรัฐสภา จะต องมีคณะรัฐมนตรี
จะตองมีศาลอะไรตางๆ ที่เราเรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกวา
ตองมีการเลือกตั้ง ตองมีจํานวนผูแทนราษฎรเทานั้นเทานี้ ฯลฯ
เรื่องรูปธรรมหรือรูปแบบนี่ คิดกันมาก แตสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากซึ่งไมควรจะ
มองขามก็คือ สิ่งที่เรียกวาเปนสารธรรม
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เนื้อหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซึ่งเปนตัวนามธรรมนี้ เปนตัวเนื้อ
เปนตัวแกน ถาไมมีเนื้อหา ไมมีแกนสารอยูแลว รูปแบบก็จะไมมีความหมาย
เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการประชาธิปไตย จะตองคิดพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปถึง
เรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยดวย มิใชจะนึกถึงเพียงแครูปแบบ ถาวนเวียนกัน
อยูแตในเรื่องรูปแบบแลว ประชาธิปไตยก็คงจะเจริญกาวหนาไปดวยดีไมได
จริงอยู รูปแบบก็มีความสําคัญ สิ่งทั้งหลายตองอาศัยรูปแบบเปนเครื่องหอหุม
รองรับหรือบรรจุไว เนื้อมะมวงก็ตองมีเปลือกมะมวง ถาไมมีเปลือกมะมวง เนื้อมะมวง
ก็อยูใหเรารับประทานไมได น้ํา ถาไมมีแกวชวย เราก็รับประทานไดยาก จะเอามือวัก
กินมันก็ไดนิดหนอย หรือจะเอาปากไปดื่มเลย ก็ยิ่งยุงยากลําบากมาก ก็ตองอาศัยแกว
อาศัยขวดบรรจุน้ํา น้ําจึงจะอยูในสภาพซึ่งสะดวกที่จะดื่มกินไดเต็มตามวัตถุประสงค
เพราะฉะนั้น เปลือกหรือเครื่องหอหุมก็มีความสําคัญ
แตในเวลาเดียวกัน ถามีแตเปลือก ไมมีเนื้อ ก็ไมมีประโยชน มีแตแกว ไมมีน้ํา
แลวชื่นชมวาเรามีแกว เสร็จแลวไมมีน้ําจะดื่ม ก็ไมไดความ หรือมีแตเปลือกมะมวง ไม
มีเนื้อมะมวง ก็แยเลย ไมรูจะเอาเปลือกไวทําอะไร
เพราะฉะนั้น เนื้อหากับเปลือก หรือวาสาระกับรูปแบบ ตองคูกัน จะมีแตอยาง
ใดอยางหนึ่ง ก็ไมสําเร็จความประสงคไดเต็มที่ แตตัวสิ่งที่เราประสงคแทจริง คือเนื้อหา
ไมใชรูปแบบ รูปแบบมีความหมายก็เพราะเปนสิ่งที่ทรงหรือรักษาไวซึ่งเนื้อหา
เรื่องประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกัน ตองมีทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระ สิ่งที่เราชอบ
พิจารณามองกันมาก คือรูปแบบ ซึ่งยอมรับวาสําคัญเหมือนกัน แตที่สําคัญยิ่งกวานั้น
ก็คือ ทําอย่างไรจะให้รูปแบบนี้ทรงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระด้วย ใหเนื้อหามีอยูในรูปแบบ
ไมใชมีแตรูปแบบหรือเปลือกรางที่วางเปลา หรือแมจะมี แตเปนเนื้อเนา เนื้อปลอม
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองคิดกันใหหนักวา เมื่อจะพัฒนาประชาธิปไตย อยามอง
แครูปแบบ ตองเขาถึงเนื้อหาสาระใหได
การปกครองประชาธิ ป ไตยนั้ น มี เ นื้ อ หาสาระของมั น และเนื้ อ หานั้ น ก็ มี
สวนประกอบหลายอยางหลายประการ
แม ว า รู ป แบบจะมี ค วามสํ า คั ญ เป น รองจากเนื้ อ หา แต ก็ อ ย า มองข า ม
ความสําคัญของมัน เพราะถารูปแบบไมดี หรือไมเหมาะ ก็จะใชการไมไดผล ไมสะดวก
ไมคลอง หรือมีปญหาได
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จึงจะตองเลือกหาหรือจัดทํา ตลอดจนปรับแตงรูปแบบใหมีคุณภาพ และ
พอเหมาะพอดีที่จะใชการใหไดผลดีที่สุดตามวัตถุประสงคดวย
เมื่อมีน้ําแลว ภาชนะที่ใสน้ําก็ตองดีและเหมาะดวย ไมตองพูดถึงภาชนะที่รั่ว
หรือที่น้ําซึมได หรือภาชนะที่ใหญไปหรือเล็กเกินไป แกวผอมกนเล็กก็อาจจะลมหก
แตกไดงาย แกวเตี้ยวงกวางมากก็ยกถือยาก คอยจะเอียง น้ําจะหกอยูเรื่อย แกวปาก
เล็กเกินไป หรือกวางบานเกินไป ก็จอปากดื่มไมสะดวก แกวปากเล็กกนลึก ก็ลางทํา
ความสะอาดยาก แกวใสน้ํารอน อาจตองใชแกวเนื้อพิเศษ และอาจจะตองทําหูถือดวย
แกวใชในที่สาธารณะ ใชชั่วคราว กับคนมากๆ อาจตองใชแกวพลาสติก หรือแกว
กระดาษ จึงจะเหมาะก็ได
นอกจากมีเนื้อหาแลว จะตองเลือกหาหรือจัดปรับรูปแบบใหบรรจุเนื้อหาไวไดดี
และใชใหไดผล เหมาะกับตนเองและวัตถุประสงคของตนดวย ไมใชเห็นเขามีอะไรดี ตัว
ชอบใจ ก็จะตามอยางเลียนแบบลอกระบบเขามาเรื่อยๆ โดยจับไมถูกเนื้อหาสาระและ
ไมรูจักจัดปรับรูปแบบระบบใหเหมาะกับสภาพของตน
อยาวาแตจะเอาใจใสเรื่องเนื้อหาสาระ และจัดปรับรูปแบบใหเหมาะกับเนื้อหา
และการใชประโยชนเลย บางทีไปเอารูปแบบของเขามาทั้งดุน เลียนแบบเขาแลว ยัง
เอารูปแบบนั้นมาใชอยางไมสุจริต ใชผิดๆ ใชไมเปน หรือใชไมตรงตามวัตถุประสงค
ของมัน แกวเขาทําสําหรับใสน้ํากิน กลับเอามาใชกินเหลา ใสน้ําโคลนสาดกัน หรือได
แคเอามาใสตูตั้งโชว หรือใชใสน้ํากินนี่แหละ แตปลอยใหสกปรกแชทิ้งหมักหมม ถา
เปนน้ําหวานหรือน้ําคั้นผลไม กินแลวก็ทองรวงทองเสียไปเลย
เพียงแครูปแบบของเล็กนอยอยางแกวน้ํา ก็ยังมีเรื่องที่ตองคิดตองทํามากมาย
เพื่อใหไดแกวน้ําที่ดี ถาจะใหไดรูปแบบที่ดีของประชาธิปไตย จะตองพิจารณาและ
ปฏิบัติดวยการใชสติปญญาอยางรอบคอบเพียงไหน

ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย
ทีนี้ ในดานเนื้อหา ขอพูดถึงหลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย
แตกอนโนน เรามีการปกครองชนิดที่วา มีบุคคลผูหนึ่งซึ่งมีอํานาจเต็ม อาจเปน
พระมหากษัตริย ที่เรียกวาพระราชา มีอํานาจปกครองตัดสินลงโทษทุกอยาง ในสภาพ
อยางนั้น เรามองคลายๆ กับวา คนทั่วไปหรือประชาชนนี้ยังปกครองตัวเองไมได ก็เลย
ตองมีบุคคลหนึ่งที่เกงกลาสามารถมาชวยปกครอง จัดการใหคนอยูกันไดสงบเรียบรอย
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ตอมาเราเห็นวา คนทั้งหลายนาจะปกครองกันเองได โดยเฉพาะในเมื่อคน
เหลานั้นมีสติปญญากันดีขึ้น มีความรูความเขาใจสามารถคิดไดดวยตนเอง สามารถ
พิจารณาเหตุผล รูจักแยกแยะวินิจฉัยไดวา อะไรถูกอะไรผิด และควบคุมกันใหเวนได
จากสิ่งที่ผิด และทําไดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ก็จึงคิดวาควรจะปกครองกันเอง
การที่ประชาชนปกครองกันเองนี้ ก็คือหลักการของประชาธิปไตย
ในการที่ประชาชนจะปกครองกันเองนี้ ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ แตละคนควร
จะเปนคนที่ปกครองตัวเองได ถาปกครองตัวเองไมได ก็มาปกครองกันเองไมได
เพราะฉะนั้น ถาจะพูดใหไดความชัดเจน ก็ตองใหความหมายวา การปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่แต่ละคนปกครองตัวเองได้ เมื่อแต
ละคนปกครองตัวเองไดดีแลว ก็มาชวยกันปกครองรวมกัน ก็เปนการปกครองของ
ประชาชน ที่ประชาชนปกครองกันเอง
ตรงนี้สําคัญ คือเราจะตองพัฒนาคนใหสามารถปกครองตนเองได ถาเขาไม
สามารถปกครองตนเองไดแลว การที่จะมารวมกันปกครองประเทศชาติที่รวมกันอยู ก็
เปนไปดวยดีไมได
จะยกตัวอยางขอหนึ่ง ที่ถือวาเปนหลักของการปกครองตนเอง ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยนี้ เรามีหลักการสําคัญอยางหนึ่งที่เรียกวา “เสรีภาพ” และเสรีภาพ
นั้น ก็มีความหมายของมันที่จะตองเขาใจใหถูกตองชัดเจน
เสรีภาพ คืออะไร ความหมายเบื้องตนตามตัวอักษร ก็คือ ความสามารถที่จะ
ทําอะไรๆ ไดตามปรารถนา อยางเปนอิสระ ไมมีอะไรมากีดกั้นจํากัด
ตามความหมายนี้ คนจํานวนมากจะมองวา เสรีภาพคือการทําไดตามใจตัว
หรือวา เสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ คนจํานวนมากเขาใจวาอยางนี้ ในเมืองไทย
นั้นคิดวาคนไมนอยเลยเขาใจอยางนี้ แตขอใหโยมญาติมิตรพิจารณาวาเปนความ
เขาใจที่ถูกตองหรือเปลา
ถาเสรีภาพคือการทําไดอยางที่ใจตัวชอบ คนที่มีความเขาใจแคนี้ จะปกครอง
ตนเองไดไหม
คนที่คิดวาเสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ ปกครองตัวเองไมไดแน เพราะ
อะไร ก็จะเอาอยางใจตัวเอง

การสรางสรรคประชาธิปไตย

๑๔๕

ถึงเวลาที่ควรจะเรียนหนังสือหรือทํางาน แตขี้เกียจ อยากจะนอน ก็ไปนอนเสีย
ก็พาชีวิตของตัวไปไมรอด
วางกฎจราจรกันไว แตจะทําตามใจ ไมเอาตามกฎ รถก็ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ
กันวุน คนที่เอาอะไรแนไมได จะพาสังคมใหพัฒนาไปดีไมได
อยางนี้ก็พอเห็นกันไดงายวา คนที่เขาใจเสรีภาพในความหมายอยา งนี้ จะ
ปกครองกันเองใหดีไมได ประชาธิปไตยไมสําเร็จ
ไม ว า ในประเทศไหนๆ แม แ ต ป ระเทศที่ ว า มี เ สรี ภ าพมากที่ สุ ด ก็ ย อมให มี
เสรีภาพแบบทําตามชอบใจไมได
หลั กทั่ วไปอยา งหนึ่ง ก็คือ ใหเ สรี ภาพในทางสร างสรรค ทํา สิ่ง ที่ดี และหา ม
เสรีภาพในทางทําลายทําความชั่วเสียหาย เชน จะคนควาหาความรูไดเสรี แตจะกิน
เหลาเสรีไมได
เพราะฉะนั้น ก็จึง มีคําจํากัดความหรือการใหความหมายอีกอยางหนึ่งของ
เสรีภาพ ซึ่งนิยมหรือชอบพูดกันมาก คือบอกวา เสรีภาพ หมายถึง ความมีสิทธิที่จะทํา
จะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือวา พูดได ทําได ภายใตเงื่อนไข ขอกําหนด
หรือความคุมครองของกฎหมาย พูดงายๆ วา เสรีภาพภายในขอบเขต
อยางนี้ก็ไมใชเปนความหมายของตัวเสรีภาพเอง เพียงแตบอกใหรูวา เสรีภาพ
ตองมีขอบเขตเทานั้นเอง ยังไมไดบอกใหรูถึงตัวเสรีภาพ
คนที่พูดอยางนี้ บางทีก็ยังเขาใจเสรีภาพในความหมายวา เปนการทําไดตาม
ชอบใจเหมือนกัน เพียงแตวาใหการทําไดตามชอบใจนั้นอยูในขอบเขต
เมื่อมีขอบเขต ก็คือยังถูกจํากัด เมื่อยังถูกจํากัด ก็ยังไมเสรีจริง เมื่อคิดกันอยูแค
นั้น ก็ยังไมเขาถึงความหมายของเสรีภาพ
เสรีภาพคืออะไร พิจารณาไดหลายขั้น เราลองมาดูเนื้อหาสาระในทางธรรม
ธรรมของพระพุทธเจา เปนธรรมของคนเสรี หรือคนที่มีเสรีภาพอยางแทจริง
บุคคลที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแลว ทานเรียกวาเปนเสรีชนหรือคนเสรีที่แทจริง
ถายังไมบรรลุธรรม ก็ยังไมเสรี แตจะเสรีไดเปนขั้นๆ ถาเอาอยางที่บอกเมื่อกี้มาจัดดวย
ก็คงจะเปนทํานองที่จะวาตอไปนี้
เสรีภาพอยางต่ําที่สุด คือ เสรีภาพของคนที่เขาใจวาทําอะไรๆ ไดตามชอบใจ

๑๔๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ตอมาสูงขึ้นอีกหนอย ก็คือคนที่บอกวาทําไดตามชอบใจ แตตองมีขอบเขต
แสดงวามีกรอบขึ้นมาหนอย
ต อ จากนั้ น ความหมายที่ สู ง ขึ้ น ไป ซึ่ ง มี ส าระในทางธรรมมากขึ้ น จะเป น
ความหมายแบบที่ มี ดุ ล ยภาพหรื อ ความสมดุ ล เกิ ด ขึ้ น กล า วคื อ มองว า ตั ว เองนี้ มี
เสรีภาพ โดยสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น ซึ่งก็ใกลกับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขต
แตเปนการมองโดยมีปญญาเห็นเหตุผล และทําใหไมรูสึกวาความมีขอบเขตนั้นเปน
การบีบคั้นตนเอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก ที่จะทําใหเสรีภาพในความหมายที่ถูกตองนั้น
ดํารงอยูได
เสรี ภ าพของตนเองสั มพั นธกั บ เสรี ภ าพของผู อื่ น เสรีภ าพของเรามี อยู คูกั บ
เสรีภ าพของเขา เราจะต องไมใ ช เสรี ภ าพของตนในลัก ษณะที่ เปน การลิดรอนหรือ
ทําลายเสรีภาพของผูอื่น
เมื่อมีจิตสํานึกอยางนี้ ก็นําไปสูการที่จะไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น โดยยอมรับ
สิทธิของผูอื่นดวย แตอันนี้ก็ยังเปนการมองอยางงายๆ ยังไมลึกซึ้ง
ความหมายอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ความมีเสรีภาพนั้น หมายถึงความพรอม
ที่จะใหโอกาสแกผูอื่นดวย อันนี้สําคัญ คนที่จะปกครองตนเองได จะตองมีจิตสํานึกนี้
ความมีเสรีภาพนั้น หมายถึงความเปนเสรีที่จะใหโอกาสแกคนอื่นดวย มิฉะนั้นเสรีภาพ
จะมีความหมายอยูที่ฉันเพียงดานเดียว ไมมีเสรีภาพแกผูอื่น
เสรีภาพของตน กับเสรีภาพแกผูอื่น จะตองมีเปนคูกัน เมื่อมีเสรีภาพโดยมีการ
ยอมใหโอกาสแกผูอื่นดวย ก็เกิดดุลยภาพขึ้น
ถาพูดอีกสํานวนหนึ่ง เสรีภาพของตน ที่มาเขาคูกับเสรีภาพของผูอื่น โดยที่ตาง
ก็มีเสรีภาพดวยกันเทากันนี้ จะทําใหเกิดความพอดีขึ้น เรียกวาเสรีภาพที่ถูกจํากัดโดย
สมภาพ หรือความเสมอภาค ซึ่งเปนความสมดุลหรือดุลยภาพอยางหนึ่ง และเปน
ลักษณะของทางสายกลาง (middle way) หรือวิถีแหงความพอดี ฝรั่งบางคนเรียกวา
จุดกลางสาย (midway point) ที่ เสรีภาพถูกจํากัดด้วยสมภาพ และวา ประชาธิปไตย
อยูตรงนี้∗
∗

คํากลาวของ Louis Wasserman อางใน Webster’s Third New International Dictionary, 1986 (คําวา
“democracy”)
อนึ่ง สมภาพ หรือ ความเสมอภาค นี้ ถาจะใหไดความหมายทีม่ ีนัยอันเปนสาระแทจริง ควรใชคําวา สมานภาพ
(ดูอธิบายขางหนา)
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คนที่จะเอาเสรีภาพแบบทําไดตามชอบใจเต็มที่นั้น จะหาเสรีภาพที่เขาตองการ
ไมพบเลย ไมวาในที่ไหนๆ หรือถาเขาจะลอง ก็ไปไมรอด ถาไมใชตัวเขาพับ ก็สังคมพัง
กลายเปนอนาธิปไตยไป
แม แต ในสั งคมที่ ว าชอบเสรี ภาพที่ สุ ด ภู มิ ใจตั วว ามี เสรี ภาพมากที่ สุ ด พอมี
เสรีภาพขึ้นมา ก็มีเครื่องจํากัดขอบเขตของเสรีภาพตามขึ้นมาดวยทันที โดยเปนกติกา
สังคม เชน กฎหมายบาง โดยปฏิกิริยาจากคนดวยกันเปนกรอบทางวัฒนธรรมบาง
อยางในอเมริกานี้ วามีเสรีภาพมาก ก็มีกฎหมายจํากัดขอบเขตมาก แลวก็มีวิธี
แสดงปฏิกิริยาระหวางคนดวยกันไวคอยยับยั้ง จะบอกวานี่บานของฉัน ฉันจะตอเติม
ตรงนั้นตรงนี้ จะตอทอน้ํา จะเดินสายไฟใหม สนามหนาบานฉันยังไมมีเวลาตัด จะ
ปลอยรกบาง ก็เรื่องของฉัน พูดอยางนั้นได แตกฎหมายไมยอม จะตองถูกดําเนินการ
จะทําอะไรปลอยปละละเลย ไปกระทบกระทั่งทําใหคนอื่นเดือดรอน แมโดยไมตั้งใจ
เขาก็จะ “ซู” เอา (sue คือ ฟองเรียกคาเสียหาย) จะทําอะไรๆ กลายเปนตองระวังตัว
มาก ถาปรับใจไมได พัฒนาจิตใจขึ้นมาไมทัน ก็อยูไมเปนสุข
อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในความหมายที่พูดอยูนี้จะมีเนื้อหาสาระมากขึ้น
แตก็ยังถือวามีความหมายไมสมบูรณอยูนั่นแหละ จึงมาวากันเปนขั้นๆ ลึกลงไปอีก

มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล
มองตอไป เสรีภาพ มีความหมายที่แยกเปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพที่จะเอา อยาง
หนึ่ง กับเสรีภาพที่จะให อยางหนึ่ง ทั้งการไดและการใหเปนความหมายของเสรีภาพ
โดยมากคนจะมองในแง ที่ จ ะเอาจะได ไม ม องเสรี ภ าพในการให คนเรามี
เสรีภาพในการใหดวย อยามองเสรีภาพในแงที่จะเอาจะไดอยางเดียว
เสรีภาพที่เปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพในการได กับเสรีภาพในการใหนี้เปนอยางไร
มองในแงไดกอน เพราะคนเราชอบที่จะได แงที่จะตองให เอาไวทีหลัง
ที่ไดนั้นเปนอยางไร การมีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาสจะเขาถึงผลประโยชน
ที่ตนจะพึงไดจากระบบการปกครองแบบนี้
ในการอยูรวมกั นของมนุษ ยนี้ มีป ระโยชนอะไรที่เราจะพึง ได เมื่ อเราอยูใ น
สังคมนี้ เราก็ควรเขาถึงประโยชนนั้นดวย โดยเสมอกันกับผูอื่น ไมใชถูกกดไวบีบไวหรือ
ถูกปดกั้นไมใหไดรับผลประโยชนนั้น
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ถาบางคนหรือคนกลุมหนึ่งพวกหนึ่งเทานั้นในสังคมนี้เขาถึงประโยชนนั้นได แต
คนอื่นเขาถึงไมได อยางนี้ก็เรียกวาคนทั่วไปไมมีเสรีภาพ
การที่มีเสรีภาพก็คือ แตละคนมีโอกาสที่จะเขาถึงประโยชนที่เกิดขึ้นในสังคม
นั้นรวมกัน โอกาสอยางนี้ เรียกวาโอกาสที่จะเสวยผล ซึ่งเปนเรื่องของการได
ทีนี้ ในแงที่จะให ก็ตองมีเสรีภาพดวย การมีและไดใชโอกาสในการที่จะใหนี้
เปนเรื่องสําคัญมาก เปนเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยในสวนของเหตุ
เสรีภาพในการไดนั้น เปนสวนผล กอนจะไดผล เราตองทําเหตุ ถาไมมีเสรีภาพ
ในการให เสรีภาพในการไดก็จะเปนไปไดยาก
เสรีภาพในการใหที่เปนดานเหตุนี้เปนอยางไร หมายความวา การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนี้ เปนการปกครองที่พยายามเปดโอกาสใหศักยภาพของมนุษยแตละคน
ออกไปเปนสวนรวมที่เปนประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด
การที่เรามีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาส แลวก็สามารถนําเอาศักยภาพของ
เราไปทําประโยชนใหแกสังคมของเรา ไปเปนสวนรวมที่เปนประโยชน
แตละคนนี้มีความสามารถ แตละคนนี้มีสติปญญา แตถาเขาไมมีเสรีภาพ ไม
สามารถพูด ไมสามารถแสดงออก ไมสามารถใหความคิดเห็น เขาก็ไมสามารถเอา
สติปญญาของตนไปชวยสังคมได สังคมก็ไมไดประโยชนจากศักยภาพที่บุคคลนั้นๆ มีอยู
การปกครองที่ ไ ม เ ป น ประชาธิ ป ไตย ไม มี เ สรี ภ าพ จะมี ลั ก ษณะป ด กั้ น
สติปญญาของมนุษย หรืออยางนอยก็ไมใหโอกาส ไมรูจักใชศักยภาพของมนุษย ทําให
ความสามารถที่คนแตละคนมีอยู ไมเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร
พอมีเสรีภาพแลว ความสามารถและสติปญญาของแตละคนนั้น ก็มีโอกาสที่จะ
ออกไปรวมกันเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคม
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีสาระสําคัญอยูตรงนี้ มันเปนสวนเหตุเลย
ทีเดียว ถาไมมีสาระนี้แลว มัวแตจะไปชื่นชมกับสวนผลที่จะได ก็จะไมมั่นคงยั่งยืน
ฉะนั้ น ต อ งมองเสรี ภ าพในส ว นเหตุ นี้ ใ ห ห นั ก คื อ มองว า ทํ า อย า งไรจะให
ศักยภาพที่มีอยูของคนแตละคน ออกไปเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคมไดเต็มที่ อันนี้
เปนเสรีภาพในลักษณะของการให
เสรีภาพสวนนี้แหละที่คนมักจะมองขาม การปกครองประชาธิปไตยมีเนื้อหา
สาระสําคัญอยูที่เสรีภาพสวนนี้
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นี่ก็คือวา สังคมที่พัฒนาดีแลวในประชาธิปไตย จะพยายามเปดชองทางที่จะ
มาเอาศักยภาพของแตละคนออกไปทําประโยชนแกสังคมใหเต็มที่ ใครมีเทาไร ก็ทํา
ใหแกสังคมไดเทานั้น ถาไดอยางนี้เมื่อไร สังคมประชาธิปไตยก็จะพัฒนา จะกาวหนา
เวลาพูดถึงเสรีภาพ เรามักจะมองกันแคความหมายที่หนึ่ง คือเรื่องรูปแบบการ
แสดงออกที่เปนการทําไดตามชอบใจ
ถามิฉะนั้น ก็อยางที่สอง คือมองในแงจะไดหรือเอาผลเทานั้นเอง ไมไดนึกถึง
การที่จะใหหรือทําเหตุขึ้นมา
แมแตความมีสวนรวม หรือการเขาไปมีสวนรวม (participation) ซึ่งเปน
พฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย บางคนก็มองแตในแงที่จะไดจะเอา
คือมองวาฉันจะตองมีสวนรวมที่จะได หรือพูดใหสั้นวา ฉันจะตองมีสวนไดดวย มีอะไร
เกิดขึ้นก็บอกวา ฉันจะตองไดดวยนะ
ถามองอยางนี้เรื่อย ประชาธิปไตยไปไมรอด
ที่จริงนั้น ความมีส่วนร่วม เขาเนนที่การเขาไปรวมสรางสรรค เอาสวนที่ตนมี
คือเอาศักยภาพของตนนั้นเอง เขาไปชวยเขาไปเสริมเขาไปรวมมือกับผูอื่น ในการ
สรางสรรคทําสิ่งดีงามและประโยชนสุขใหเกิดขึ้น คือเนนที่การใหนั่นเอง
การยอมใหโอกาสแกผูอื่น ที่พูดถึงในตอนกอน ก็เปนลักษณะหนึ่งของเสรีภาพ
ในการใหนี้ดวย ซึ่งจะตองมีดวยกันกับความมีสวนรวมและการรวมมือ
ถามองความหมายของเสรีภาพมาถึงขั้นนี้ ก็เรียกไดวา กาวหนาหรือพัฒนามา
ไดไมนอย ในการที่จะเปนประชาธิปไตย
เสรีภาพในการได เมื่อมีเสรีภาพในการใหเปนตนทุน ก็จะเกิดความสมดุล คือมี
ความพอดี ที่เปนลักษณะของทางสายกลาง ทําใหมีประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ

สิทธิตองมากับหนาที่
คําสําคัญคําหนึ่ง ที่เปนคําสามัญในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมักพวงมาหรือมา
ดวยกันกับคําวาเสรีภาพ ก็คือคําวา “สิทธิ”
สิทธิ ทานแปลวา อํานาจอันชอบธรรม∗ โดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่บุคคลพึงมีพึง
ไดหรือควรจะทําไดตามที่เขาตองการ โดยที่เขามีอํานาจอันชอบธรรมที่จะอางหรือ
เรียกรองเอาได
∗

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๕๐
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การมีไดทําไดตามสิทธินั้น เปนลักษณะสําคัญที่แสดงถึงความมีเสรีภาพ และ
เสรีภาพที่สําคัญก็คือ การมีไดทําไดตามสิทธินั้น ดังนั้น คําวา สิทธิ และคําวาเสรีภาพ
จึงมักพวงมาดวยกัน จนบางทีเราก็พูดควบกันวา สิทธิเสรีภาพ และในบางกรณีคําทั้ง
สองนี้ก็ถูกใชปนกัน หรือสับสนกัน หรือไมก็ใชแทนกันไดไปเลย อยางคนอเมริกันทุก
วันนี้ ที่ใชคําวา civil rights กับ civil liberties ปนๆ หรือแทนๆ กันไป โดยมีแง
ความหมายเฉียดๆ กัน
ดวยเหตุที่ สิทธิเป็นตัวชี้บ่งถึงการมีเสรีภาพ จะดูวาประชาชนมีเสรีภาพหรือไม
แคไหน ก็มักดูกันที่การปฏิบัติในเรื่องสิทธินี้แหละ ดังนั้น สิทธิจึงเปนสิ่งสําคัญมากใน
ระบอบประชาธิปไตย ถือกันเปนเครื่องหมายหรือตราประทับของสังคมประชาธิปไตย
จึงเปนเรื่องที่ไดรับการเอาใจใสมาก ตองมีการบัญญัติกฎหมายตางๆ ขึ้นมายืนยันเปน
หลั ก ประกั น สิ ท ธิ ข องประชาชน เริ่ ม ตั้ ง แต ก ฎหมายหลั ก หรื อ กฎหมายสู ง สุ ด คื อ
รัฐธรรมนูญลงไปทีเดียว
(ในกรณีอยางนี้ คําวา “สิทธิ” กับคําวา “เสรีภาพ” ก็ถูกใชปนๆ กันอีก บางที
ตรงนี้ กฎหมายประเทศนี้ใชว าสิทธิ แตกฎหมายประเทศโนนใชวาเสรีภาพ ตรงนั้ น
ประเทศนี้ใชวาเสรีภาพ ประเทศโนนใชวาสิทธิ)
โดยเฉพาะจะตองรับประกันใหมีสิทธิ/เสรีภาพ พื้นฐานของพลเมือง เชน สิทธิ/
เสรี ภ าพในการพู ด จาแสดงออก การเสนอข า วสารข อ มู ล และความคิ ด เห็ น ของ
หนังสือพิมพ การนับถือศาสนา การชุมนุม ตลอดจนสิทธิในการครอบครองทรัพยสิน การ
ได รั บ โอกาสในการศึ ก ษา การทํ า งาน การเดิ น ทาง การดํ า รงชี วิ ต การใช สิ่ ง
สาธารณูปโภค และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย
อยา งไรก็ ตาม บางทีเ ราก็มัววุ นวายกับ เรื่อ งสิทธิ และการที่ จ ะมีเ สรี ภาพกั น
มากมาย จนชักจะหลงเพลิดเพลินและลืมไปวา นอกจากเราจะตองไดตองมีสิทธิและ
เสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ รัฐจะตองรับประกันใหเราไดเรามีอยางนั้นอยางนี้แลว ตัวเรา
เองจะตองทําอะไร เราจะตองใหอะไรแกรัฐ แกสวนรวม แกสังคม หรือแกประเทศชาติ
บาง และนี่ก็คือเรื่องของ “หน้าที่”
สิทธิ นั้นคูกันกับ หน้าที่ พลเมืองของประเทศประชาธิปไตยนั้น เมื่อมีสิทธิ ก็มี
หนาที่ดวย เมื่อไดสิทธิ ก็ตองทําหนาที่ดวย
สิทธิเปนเรื่องของการที่จะไดที่จะเอา สวนหนาที่เปนเรื่องของการที่จะใหที่จะ
สละออกไป
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พลเมืองทุกคนมีหนาที่ที่จะทําการงาน ศึกษาเลาเรียน หรือประกอบสัมมาชีพ
ของตนๆ มีหนาที่ที่จะตองทําตอครอบครัว ตอชุมชน ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน
มีหนาที่ที่จะตองไปรวมประชุมพิจารณาดําเนินกิจการของสวนรวม ตองบํารุงรักษาสิ่ง
สาธารณู ป โภคและสาธารณสมบั ติ ต อ งบํ า รุง รั ก ษาธรรมชาติ แ วดล อม ตอ งรั กษา
ระเบียบวินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑกติกาของสังคม ตองเสียภาษีอากร
เปนตน
เมื่อประชาชนพลเมืองทําหนาที่ใหแกสังคมหรือรัฐตามสถานะของตนๆ สังคม
หรือรัฐประชาธิปไตยที่ดี ก็มีสิ่งที่จะนํามาสนองแกสิทธิของประชาชนพลเมือง
ถาประชาชนพลเมืองไมชวยกันทําเหตุ แลวสังคมหรือรัฐจะเอาผลอะไรมา
สนองความตองการของประชาชนพลเมืองได
ดังนั้น ถาจะเรียกรองหรืออางสิทธิ ก็อยาลืมถาม หรือสํารวจตัวเองวาไดทําหนาที่
ของตนอยูดวยดีหรือไม คือ ถาจะเรียกรองสิทธิ ก็จะตองทําหนาที่ของตนใหดีดวย
มองในทางยอนกลับ ผูที่ทําหนาที่ของตนถูกตองเปนอยางดีนั้นแหละ จึงเปนผู
ที่สมควรจะเรียกรองหรืออางสิทธิ และสิทธิที่อางหรือเรียกรองนั้น จะตองนําไปใชอยาง
ถูกตองดวย
ผูที่รูจักหนาที่พรอมทั้งทําหนาที่ของตนอยูอยางถูกตองนั่นแหละ คือผูที่จะนํา
สิทธิไปใชอยางถูกตอง
เพราะฉะนั้น สิทธิ จะตองมากับหนาที่ และสิทธิ เปนสมบัติมีคาอันนาภูมิใจ
สําหรับผูที่ทําหนาที่
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรสรางจิตสํานึกในหนาที่ถึงขั้นที่ยึดถือวา
สิทธิที่จะไดทุกอยาง มีมาพรอมกับหนาที่ที่จะตองทํา ถามตนเองวาการที่เราจะไดจะมี
สิทธินี้นั้น เราจะตองทําอะไร หรือนึกถึงสิ่งที่ตนจะตองทําตองให มากกวานึกถึงสิ่งที่ตน
จะไดจะเอา
ในประเทศอเมริกานี้ มีวาทะหรือคําคมประโยคหนึ่งที่รูกันทั่วไป ซึ่งเขากับเรื่อง
สิทธิและหนาที่นี้ดี ถือวาเปนวาทะสําคัญที่พึงรูพึงจํา ถึงกับมีการจัดเขาเปนสิ่งหนึ่งที่คน
อเมริกันทุกคน แมแตเด็กนักเรียนชั้นประถมจะตองรู คือคํากลาวของประธานาธิบดี
เคนเนดี ที่วา
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อย่าถามว่าประเทศชาติจะทําอะไรให้ท่าน - (แต่) จงถามว่า ท่านจะ
ทําอะไรให้แก่ประเทศชาติของท่าน∗
สิทธิ

นี่ก็คือการเตือนใหมีจิตสํานึกในการที่จะทําหนาที่ มิใชมัวแตคิดจะเรียกรอง

เมื่อสิทธิมาคูกับหนาที่ ก็เปนความสมดุลอยางหนึ่งระหวางการได กับการให
หรือระหวางการรับเอา กับการสละออก เมื่อเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพนี้แลว ก็เขา
สูทางสายกลางที่จะนําไปสูประชาธิปไตยที่ดี

เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ
อนึ่ ง คํ า ว า “หน้ า ที่ ” นั้ น มั ก จะพ ว งมาหรื อ มาด ว ยกั น กั บ คํ า ว า “ความ
รับผิดชอบ” จนบางทีเราพูดควบไปดวยกันวา หนาที่และความรับผิดชอบ หรือหนาที่
รับผิดชอบ คือนอกจากทําหนาที่แลว ก็จะตองมีความรับผิดชอบดวย
คําวาสิทธิมาดวยกันกับเสรีภาพ คําวาหนาที่มาดวยกันกับความรับผิดชอบ
สิทธิคูกับหนาที่ ฉันใด เสรีภาพก็คูกับความรับผิดชอบ ฉันนั้น และเมื่อเราพูดสองคํา
แรกควบกันวา สิทธิเสรีภาพ เราก็พูดสองคําหลังควบกันวา หน้าที่รับผิดชอบ
เพราะฉะนั้น สิทธิ ตองมากับ หน้าที่ ฉันใด เสรีภาพ ก็ตองมากับ ความรับผิดชอบ
ฉันนั้น
เมื่อเสรีภาพมาคูกับความรับผิดชอบ ก็หมายความวา เราจะตองใชเสรีภาพ
อยางมีความรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบตอการใชเสรีภาพนั้นดวย
ความรับผิดชอบในการใชเสรีภาพนั้น อาจจะแบงอยางคราวๆ ไดเปน ๒ ชวง
ตอน คือ รับผิดชอบตอการที่ไดทําหรือสิ่งไดแสดงออกไปแลว กับรับผิดชอบกอนจะทํา
กอนจะแสดงออก หรือแสดงออกอยางมีความรับผิดชอบอยูในตัว
∗

(‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’.) คํากลาวของจอหน
เอฟ. เคนเนดี ในพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) เชน ใน The
Dictionary of Cultural Literacy, 1991 และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991
เรื่องสิทธิคูกับหนาที่นี้ ถึงแมจะมิใชเปนสัจธรรม แตก็เปนบททดสอบการพัฒนามนุษยที่สําคัญ อยางในอเมริกา การเตือน
จิตสํานึกในเรื่องหนาที่เหนือสิทธิ หรืออยางนอยทําหนาที่ใหสมแกสิทธินี้ ในบางยุคก็มีการเนนย้ํามาก ขอใหดูคําปราศรัย
เรื่อง “Americanism” ของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ ที่ยกมาเพื่อประกอบความรู ทาย
เรื่องนี้ (หนา ๑๙๘)
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อยางแรก เปนความรับผิดชอบตามหลังการกระทํา คือเมื่อไดใชเสรีภาพของตน
ออกไปแลว จะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ก็รับผิดชอบตอผลนั้น ถาเปนผลราย หรือมีความ
เสียหายเกิดขึ้น ก็กลารับผิด ไมปดความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบอยางนี้ แมจะดีกวาไมยอมรับผิดชอบเสียเลย แตก็ยังไมดีจริง
เพราะเปนการรับผิดชอบในขั้นผล และผลของความรับผิดชอบก็จํากัดอยูที่ตนเอง ซึ่ง
อาจจะสายไปเสียแลวสําหรับความหมายที่จะมีตอสวนรวมหรือสังคม แมจะเปนความ
รับผิดชอบที่แสดงถึงระดับของจิตใจที่มีคุณธรรม แตก็ยังไมใชความรับผิดชอบในระดับ
ของความมีสติและการใชปญญาอยางแทจริง
เพราะฉะนั้น จึงจัดแบงออกไดวา พวกที่หนึ่ง คนที่เลวรายที่สุด ไดแกคนพวกที่
ไมยอมรับผิดชอบอะไรเลย สิ่งที่ตนจะตองทํา ก็ไมรับผิดชอบที่จะทํา และแมตนจะได
ใชเสรีภาพอยางผิดหรือพลาด และทําใหผลเสียหายเกิดขึ้น ก็ปดความรับผิดชอบ ไม
ยอมรับผลที่จะตกถึงตน พวกที่สอง คนที่ดีกวานั้น ไดแกคนพวกที่ยอมรับผิดชอบตอ
ผลที่เกิดขึ้นจากการใชเสรีภาพของตน
ส ว นคนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย า งแท จ ริ ง ซึ่ ง เป น ที่ พึ ง ปรารถนาในระบอบ
ประชาธิปไตย ก็คือคนที่รับผิดชอบตั้งแตเริ่มตน กอนที่จะใชเสรีภาพในการกระทําหรือ
แสดงอะไรออกไป เรียกวา เปนคนที่ใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ เขาใชเสรีภาพ
ดวยความรูตระหนักวาการแสดงออกหรือการกระทําของเขาจะกอใหเกิดผลดีผลเสีย
อยางไร และพยายามใหการแสดงออกหรือการกระทํานั้นเปนไปอยางถูกตองกอผลดี
ที่สุด
ดังนั้น นอกจากความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของเขาเอง ที่จะตองทําใหดี
ใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณที่สุดแลว การแสดงออกหรือการกระทําใดๆ ก็ตามที่ปรากฏ
ออกมาจากตัวบุคคลนั้น ยอมเกิดจากการที่ไดใชปญญาใครครวญพิจารณาขอมูล
ขอเท็จจริง เหตุผล ความถูกตองชอบธรรม ผลดีผลเสียตางๆ ดวยความมุงหมายตอความ
จริงความดีงาม และประโยชนสุขเปนอยางดีแลว วาความคิดเห็น การตัดสินใจ การ
แสดงออก และการกระทําของตนจะไมกอผลเสียหาย และจะเกิดผลสรางสรรคอยางดี
ที่สุด
ขอยกตัวอยาง เชน เมื่อมีการใหแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับกิจการบานเมือง
ในฐานะที่เราเปนคนหนึ่งในหมูประชาชน ซึ่งมีเสรีภาพที่จะพูดจาแสดงออกใหความ
คิดเห็น ไมควรคิดเพียงวาจะไดใชเสรีภาพในการแสดงออกไปๆ เทานั้น
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แตควรมีจิตสํานึกระลึกวา เรื่องที่เขาเอามาใหเราพูดจาวิจารณแสดงความเห็น
กันนั้น เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความเจริญความเสื่อมของสังคม หรืออาจจะถึงกับ
เกี่ ย วกั บ ความเป น ความตายของประเทศชาติ เราจะต อ งให ค วามคิ ด เห็ น ที่
ประกอบดวยความมีสติรอบคอบ และใชปญญาอยางดีที่สุด อยาใหกลายเปนการเอา
ความเปนความตายของประเทศชาติมาเปนของเลนสนุก หรือเปนเพียงเครื่องสนอง
ความฮึกเหิม หรืออยางที่เรียกวา เฮฮากันมันๆ ไป
บางครั้ง เรื่องที่นักการเมืองหรือสื่อมวลชนเปนตนเอามาถามพวกเราชาวบาน
นั้น ก็เปนเรื่องใหญมาก ซึ่งตามปกติ กวาจะวินิจฉัยหรือตัดสินใจได เขาจะตองใหคณะ
ผูเชี่ยวชาญ หรือคณะทํางานหลายๆ คนไปสืบคน ประมวลขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล
และขอพิจารณาทางวิชาการกันกอนนานเปนเดือนเปนป
การที่ เ ขามาถามความคิ ดเห็ น ของเรานั้ น เราอาจจะให แ ง มุมความรูค วาม
คิดเห็นที่ชว ยเสริมหรือประกอบเปนประโยชนได บาง แตเราอย าประมาท อยาพู ด
พล อ ยๆ เราจะต อ งพู ด จาวิ จ ารณ ให ค วามคิ ด เห็ น ด ว ยความสํ า นึ ก ตระหนั ก ใน
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะนี่อาจจะเปนความเปนความตายของประเทศชาติ หรือ
ของสังคมของเราทีเดียว
การมีความรับผิดชอบนั้น นอกจากทําใหการกระทําและการแสดงออกตางๆ
เปนไปอยางดีและมีผลดีแลว ยังใหผลดีทางจิตใจหรือความรูสึกภายใน และทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมสังคมดวย
นั่นคือ คนที่มีความรั บผิ ดชอบนั้ น จะไมรูสึก วา เสรี ภ าพที่อ ยูใ นขอบเขตอั น
สมควรตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ เปนความบีบคั้นจํากัดอึดอัดคับของใจ เขา
จะอยูอยางสบายใจ และพอใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลาย และการใชเสรีภาพ
ของเขาก็จะไมเปนไปอยางกาวกายรุกรานรบกวนเพื่อนบานหรือคนอื่นๆ ทําใหอยูกัน
โดยสงบเรียบรอย
ในทางตรงขาม ถาเราไมพัฒนาจิตสํานึกในความรับผิดชอบ แมแตจะไปอยูใน
ประเทศที่ถือกันวามีเสรีภาพมากที่สุดอยางอเมริกานี้ ก็จะรูสึกวาเราถูกจํากัดเสรีภาพ
มากเหลือเกิน จะทําอะไรแมแตกับของที่เปนสมบัติของตัวเอง ก็ทําไมคอยจะได มี
กฎหมายหามและบังคับเต็มไปหมด
ถาวาเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ บางคนอาจรูสึกวาประเทศแบบอเมริกา
นี้ คนมีเสรีภาพ ถาไมนอยที่สุด ก็ตองวานอยอยางยิ่ง
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นอกจากนั้น ในอเมริกานะ จะทําอะไรๆ ที่เราชอบใจ ก็ตองคอยระแวงระวัง
เดี๋ยวเพื่อนบานจะรองเรียน หรือคนอื่นเขาจะ “ซู” ฟองเรียกคาเสียหายเอา รูสึกวุนวาย
อึดอัดใจไปหมด
เพราะฉะนั้ น ยิ่ ง อยากได อ ยากมี เ สรี ภ าพเท า ไร ก็ ยิ่ ง ต อ งพั ฒ นาความรู สึ ก
รับผิดชอบตามขึ้นไปเทานั้น
ถาการใชเสรีภาพเปนไปอยางมีความรับผิดชอบเปนตัวสมดุลแลว ก็จะมีความ
พอดีที่เปนทางสายกลาง ซึ่งจะทําใหบรรลุจุดหมายของความเปนประชาธิปไตยที่ดีได

มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ
ทีนี้ตอไป ยังมีเสรีภาพอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนเสรีภาพในความหมายขั้นรากฐาน
คือ การที่คนเราจะมีเสรีภาพแทจริงภายนอกได เราจะตองมีเสรีภาพภายในดวย คือ
จิตใจจะต้องเสรี
เสรี ก็คือ เปนอิสระจากการครอบงําของอํานาจที่จะมาชักจูงใหผิดไปจากธรรม
อํานาจที่จะมาครอบงําจิตใจใหหันเหเขวออกไปจากธรรม ก็คือกิเลส ไดแก ความโลภ
ความโกรธ ความหลง หรือตัณหา มานะ ทิฐิ เมื่อกิเลสพวกนี้เขามาครอบงําจิตใจแลว
ก็ทําใหเราไมอยูในธรรม ทําใหเราเขวออกจากธรรม
พอจิตใจเขวออกจากธรรมไปแลว การแสดงออกภายนอกก็เขวหมด คือจะทํา
การเพื่อประโยชนสวนตัวดวยความโลภบาง ทําการดวยความเกลียดชัง เคียดแคนมุง
จะทําลายเขาโดยโทสะบาง ทําการดวยความลุมหลงมัวเมาโดยโมหะบาง
พอเสรีภ าพถู ก เจา กิ เ ลสเหล า นี้ค รอบงํ า มั นก็ก ลายเป น การทํ า ตามใจชอบ
อยางที่วาเมื่อกี้ แลวความถูกตองชอบธรรมจะไมเกิดขึ้น แตจะกลายเปนการทําลาย
ความชอบธรรม
เสรีภาพกอผลราย กลายเปนเครื่องมือที่จะทําลาย แมกระทั่งทําลายเสรีภาพ
ของผูอื่น เพราะที่แทจริงนั้น ในใจของเขาไมมีเสรีภาพ ใจของเขาเปนทาสของกิเลส
กอนที่จะแสดงออกพูดออกมาวา ฉันจะทําตามเสรีภาพของฉันนี่ เขาไมรูตัววาที่จริงใน
ใจของเขาเปนทาสถูกกิเลสครอบงําบัญชาแลว
ในกรณีที่เปนอยางนี้ ถาเขาไปมีสวนรวมที่จะให ก็กลายเปนเอาโลภะ โทสะ
โมหะเขาไปรวมกัน หรือใหแกกัน แทนที่จะเปนการสรางสรรค ก็เลยกลายเปนการ
ชวยกันทําลาย

๑๕๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

เพราะฉะนั้น ขอสําคัญที่สุด ในใจจะตองมีเสรีภาพ คือเสรีภาพจากกิเลส ไมตก
อยูใตอํานาจของ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา มานะ ทิฐิ
ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาเพื่อตัว ตองการผลประโยชนและสิ่งบํารุง
บําเรอปรนเปรอตน ไมยอมเสียสละเพื่อใคร (ใฝ่เสพ ใฝ่บริโภค)
มานะ คือ ความอยากใหตัวยิ่งใหญ ตองการอํานาจ ความเดนดัง ความสําคัญ
หรือการครอบงําเหนือผูอื่น ไมยอมใคร (ใฝ่อํานาจ ใฝ่อิทธิพล)
ทิฐิ คือ ความยึดถือเอาแตความเห็นของตัว ตองการใหเขารับเอาความเห็นของ
ตน ยึดติดถือรั้นในความเชื่อ ลัทธิ อุดมการณของตน จนสําคัญเหนือกวาความจริง ไม
ยอมรับฟงใคร (คลั่งลัทธินิยม อุดมการณ์คับแคบ)
กิเลสจําพวกเห็นแกตัว เอาตัวตนเปนศูนยกลาง ๓ อยา งนี้ มักเขาครอบงํา
จิตใจ เปนตัวบงการอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนทั่วไป ถาขาดสติเมื่อไร ก็
จะอยูใตอํานาจครอบงําของมัน ทําใหพฤติกรรมเสรีภาพเสียศูนย เลยดุลไป กลายเปน
โทษ กอผลราย ทําลายประชาธิปไตย
เสรีภาพจะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดประชาธิปไตยไดแทจริง คนจะตองใชปญญาดวย
ความเที่ยงธรรม ดวยความสุจริตใจจริงๆ แตความสุจริตใจหรือความจริงใจในการใช
ปญญานั้น จะเกิดขึ้นไมได ถาใจถูกครอบงําดวยกิเลส
ถาคนมีโลภะ โทสะ โมหะ ใชปญญาคิดการ มันก็คิดเอาประโยชนใหแกตนบาง
คิดทํา ลายเขาบาง คิดดวยความลุมหลงมั วเมาบาง แลวผลดีจะเกิดขึ้นแกสังคมได
อยางไร มันเปนไปไมได เพราะฉะนั้น จะตองมีเสรีภาพภายในดวย
เสรีภาพระดับนี้ ไมคอยมีคนคิดถึง มีแตบอกวา ฉันคิดวาอยางนี้ ฉันจะตองทํา
ใหได นี่เปนเสรีภาพ แตไมไดถามตัวเองวาใจของตัวเองมีเสรีภาพแลวหรือยัง อันนี้เปน
สิ่งที่สําคัญที่สุด
เพราะฉะนั้น กอนจะมีเสรีภาพภายนอกไดอยางแทจริงนั้น จะตองมีเสรีภาพใน
จิตใจเปนฐาน อันนี้เปนขั้นสุดทาย
ดวยเหตุนี้ ในทางธรรมจึงถือวา คนที่จะเปนเสรีอยางแทจริง ก็คือคนที่บรรลุ
ธรรมอยางสูงสุด ก็คือพระอรหันต ซึ่งไมมีความเห็นแกตัว ไมทําอะไรเพื่อไดเพื่อเอา
ใหแกตัวเองเลย
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ทานที่มีใจเสรีไรกิเลสนั้น อยางนอยก็ไมทําการแสดงออกเพื่อหาผลประโยชนแก
ตน ไมทําอะไรดวยความเคียดแคนชิงชังมุงเพื่อทําลายใคร ไมทําอะไรดวยความลุม
หลงมัวเมา เพราะฉะนั้น การแสดงออกของทานจึงเปนเสรีภาพที่แทจริง เพราะเสรีทั้ง
ใน เสรีทั้งนอก สอดคลองกัน เปนเสรีภาพตลอดสาย ครบถวน เต็มความหมาย
อันนี้แหละเปนความหมายของเสรีภาพ ซึ่งมีหลายชั้น
เปนอันวา เราจะมองความหมายของเสรีภาพแคทําไดตามชอบใจเทานั้นไมได
การมองอยางนั้นเรียกวาเปนขั้นที่มีสติปญญานอยที่สุด คือไมไดเรื่องเลย ตองมองกัน
ใหหลายๆ ชั้น จนกระทั่งถึงเสรีภาพของจิตใจ อยางที่วาพนจากอํานาจครอบงําของ
กิเลสแลว จึงจะไดเสรีภาพที่แทจริง
ทีนี้ เสรีภาพในขั้นเต็มความหมายถึงภายในจิตใจนี้ ที่มันมีความสําคัญมาก ก็
เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการใชปญญาที่วา พอเราพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว
ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ เขามาครอบงําแลว ปญญาของเราก็จะบริสุทธิ์ ผองใส สามารถ
ใชวินิจฉัย คิดการ และวางแผนเปนตนอยางเที่ยงธรรม ไมมีอคติใดๆ
คนในสังคมประชาธิปไตย ที่จะปกครองตนเองได และปกครองกันเองไดนั้น
จะตองใชปญญาใหมาก จะตองใชความคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทําหรือแสดง
ออกมาจะตองเกิดจากปญญา เปนไปดวยความรูเขาใจ เชนรูเขาใจขอมูลของเรื่องราว
อยางชัดเจน รูเขาใจในเหตุและสามารถหยั่งถึงผลในเรื่องนั้นๆ รูเขาใจเหตุปจจัยวา
เรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร สืบสาวใหไดตนตออยางถูกตอง ซึ่ง
จะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง
การใชปญญาอยางจริงจังนี้ เปนสิ่งที่จะตองย้ําใหมาก เพราะการใชหรือการ
แสดงออกของปญญาที่บริสุทธิ์บริบูรณนี่แหละ คือการใชเสรีภาพอยางสูงสุด และ
เสรีภาพที่แทจริงจะมีได ก็ตอเมื่อมีการใชปญญา คือการแสดงออกของเสรีภาพนั้น
จะตองอยูภายใตการควบคุมของปญญา ซึ่งหมายถึงความรูความเขาใจในตัวความ
จริง ความถูกตองดีงาม มองถึงผลดีผลเสีย และมุงใหเกิดประโยชนสุขที่แทจริง
ไมใชรูเห็นแตผลประโยชนของตน หรือรูเห็นหนทางที่จะกีดกันคนอื่น หรือไมรู
ไมคิดไมเขาใจอะไรเลย
เมื่อประชาชนจะปกครองตนเอง ประชาชนนั้น แตละคนมีเสรีภาพที่จะเลือก
ตัดสินใจ เขาจะตองรับผิดชอบตอผลการเลือกตัดสินใจของตน
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ดังนั้น เขาแตละคนนั้น จะตองไมเลือกตัดสินอะไร เพียงเพราะถูกใจไมถูกใจ
หรือชอบใจไมชอบใจ หรือโดยปราศจากความรูไรความคิด แตตองพิจารณาวาสิ่งที่จะ
เลือกหรือตัดสินนั้น ถูกตองหรือไม ชอบธรรมหรือไม เปนไปเพื่อความดีงามความเจริญ
งอกงามและประโยชนสุขรวมกันหรือไม ซึ่งก็คือตองมีปญญา และใชปญญา และ
ปญญานั้นจะเกิดขึ้นได ก็ตองมีการพัฒนา
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเรื่อง การศึกษา เปนอยางยิ่ง เพื่อ
ย้ําความสําคัญในเรื่องนี้ อาจจะตองใชคําวา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง
รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชนแตละคนมาบอกแจง
การเลือกหรือตัดสินใจของตนดวยการออกเสียง หรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวา
มาโหวตกัน แลวประชาธิปไตยก็ถือเอาตามเสียงขางมากของคนที่มาลงคะแนนนั้น
รูปแบบนี้จะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิดประชาธิปไตยที่ดี ก็ตอเมื่อ
มันมีเนื้อหาสาระอยูขางใน คือการที่คนผูออกเสียงนั้นมีสติปญญาและเลือกตัดสินใจ
ดวยการใชสติปญญาอยางแทจริง ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ
คนโง่ร้อยคนพันคนมาประชุมกัน โหวตว่าโลกนี้แบน ทั้งที่ได้คะแนนเป็นเอก
ฉันท์ ยิ่งกว่าเสียงข้างมาก โลกก็หาได้แบนไปตามนั้นไม่
วิศวกรคนเดียวใชความรูคํานวณอยางถูกตองวาเสาคอนกรีตตนเทานี้ ใชเหล็ก
ขนาดเทานี้ จะทานน้ําหนักอาคารใหญเทาที่ตองการไมได แตคนมากหมูนั้นตองเอาให
ได ผลคืออาคารถลมทะลาย
ฝูงลิงจะขามแมน้ํา มีความเห็นรวมกันวา กระสอบนุนเบาดี ใหเอามามัดติดตัว
จะไดลอยน้ําขามไป เลยพากันตายทั้งหมด
ครูคนหนึ่งอยากจะพักใหสบาย ไมอยากสอน พอเขาหองเรียนก็บอกนักเรียนวา
เรามาใชวิธีประชาธิปไตย มาโหวตกันนะวาจะเรียนดีหรือเลนดี นักเรียนเฮยกมือพรึ่บ
ใหเลน ชั่วโมงไหนอยากไปพัก ครูก็ใชวิธีนี้ ไดผลทุกที ครูก็สบาย นักเรียนก็สนุก แตผล
การเรียนตกต่ํามาก
กรรมการวั ด หนึ่ ง จะจั ด งานวั ด ประชุ ม กั น พิ จ ารณาเรื่ อ งหามหรสพ เกิ ด มี
ขอเสนอใหเลือกวาจะมีหมอลําหรือระบํากึ่งโป ตกลงกันไมได เลยบอกวาใหชาวบาน
มาออกเสียงกันดู
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พอไดยินวาเปนเรื่องจะมีมหรสพ พวกผูใหญก็ไมสนใจ ไมมาออกเสียง มีแต
หนุมๆ มากันมาก พอขอคะแนนเสียง ระบํากึ่งโปก็ชนะดวยคะแนนทวมทน เรื่องถึง
สมภารตองแกปญหาดวยความลําบากใจมาก
ในอดีต ณ นครสีพีของพระเจาสญชัย พระราชโอรสพระนามวาเวสสันดรมี
ชางเผือกชื่อวาปจจัยนาค ซึ่งมีกิตติศัพทเลื่องลือวาเปนชางมงคล ขับขี่ไปไหนก็ทําให
ฝนตกชุมฉ่ําอุดมสมบูรณ
พระราชาแหงแควนกลิงคะ ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ ทรงสง ราชทูต มาขอ
พระราชทานชางปจจัยนาคนั้น โดยอางวาแผนดินของพระองคเกิดฝนแลง จะขอชาง
นั้นไปทําใหฝนตก เจาชายเวสสันดรไดพระราชทานชางเผือกมงคลนั้นไป เปนเหตุให
ประชาชนโกรธแคนมาก ถึงกับมีมติใหพระเจาสญชัยเนรเทศเจาชายเวสสันดรเสีย พระ
เวสสันดรจึงตองออกเดินปาตามเรื่องในมหาเวสสันดรชาดก
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงยอมสละดินแดนไทยแถบ
ตะวันออกของแมน้ําโขง แควนหลวงพระบาง และจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐ ศรี
โศภน ใหแกฝรั่งเศส และยกดินแดนไทยในแหลมมลายูใหแกอังกฤษที่มาคุกคาม
เวลานั้น ถาถามเสียงขางมากซึ่งกําลังโกรธแคนกันเปนอยางยิ่ง ก็ยอมวาใหรบ
กับฝรั่งเศสและอังกฤษ และถาเปนเชนนั้น ประเทศไทยก็คงไมพนตกเปนอาณานิคม
ของสองชาติตะวันตกนั้น เชนเดียวกับประเทศพมา เปนตน
มิใชเฉพาะอวิชชาหรือโมหะเทานั้น ที่จะนํามหาชนไปสูความพินาศ การเลือก
ตัดสินใจดวยโลภะ และโทสะ ก็พาประชาชนไปสูหายนะไดเชนเดียวกัน

เสรีภาพที่เปนฐานของปญญา คือธงนําหนาของประชาธิปไตย
ในระบบประชาธิปไตยนั้น ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ และเสียงประชาชน
นั้นเปนเสียงสวรรค
ถ า เราไม ต อ งการให เ สี ย งสวรรค กลายเป น เสี ย งนรก ก็ ต อ งพั ฒ นา
ประชาธิ ป ไตยให ดี โดยพั ฒ นาประชาชนให มีคุ ณ ภาพ ด ว ยการพั ฒ นาป ญ ญา ให
สามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญาอยางยวดยิ่ง ใหเปนปญญาที่บริสุทธิ์อิสระ
ไมตกอยูใตอํานาจครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ ไมเลือกตัดสินใจหรือทําการใด
เพราะเห็นแกจะไดผลประโยชนสวนตัว โดยมุงหาอํานาจความยิ่งใหญ หรือดวยความ
เคียดแคนชิงชังมุงทําลายใคร หรือโดยไรความรูความคิดไมมีวิจารณญาณ
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กอนจะใชปญญาเลือกตัดสินใจหรือทําการใดใหไดผลดี ก็ตองมีปญญาที่จะใช
จะมีปญญาได ก็ตองรูจักใชและหมั่นพัฒนาปญญา
นอกจากแสวงหาความรูอยูเ สมอแลว เมื่อ ได เห็นไดอานหรือ ไดฟ งข า วสาร
ขอมูล ก็อยาตื่นตูมเชื่องาย รูจักพิจารณาวาอะไรเปนสาระ อะไรไมเปนสาระ และเลือก
สนใจสิ่งที่เปนสาระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกันความเสื่อม และเกี่ยวกับการ
พัฒนาชีวิต พัฒนาชุมชนหรือสังคมของตน
เมื่อรับขาวสารขอมูลใด จะไดฟงไดอานก็ตาม ถาจะจับจุดสนใจ ก็ถือเปนเพียง
จุดเริ่มตนรับกระทบ ที่จะไปสืบสาวหารายละเอียดที่แทและวิเคราะหหาความจริง
ตอไป อยางนอยก็ไตรตรองพิจารณานานๆ หลายๆ แงมุม อยาดวนตัดสินอะไรงายนัก
โดยเฉพาะขาวตื่นเตน และเรื่องทํานองโฆษณา ควรตั้งขอสงสัยไวกอน
วากันวา คนไทยเรานี้ เปนคนชอบสนุกสนาน ถาจะฟงอะไรชมรายการอะไร ก็
ตองเปนเรื่องตื่นเตน หรือเปนประเภทเฮฮาวาทะ ฟงแลวก็เฮฮาสนุกสนาน ไดสะใจหนํา
ใจกันไป แตถาเปนรายการประเภทความรูเนื้อหาสาระจริงๆ ก็ไมชอบ
ถาจะพัฒนาปญญากัน ก็ตองยอมฟงยอมชมรายการเนื้อหาสาระบาง
สวนสําหรับเรื่องเฮฮาวาทะนั้น ก็ชมไดฟงได แตอยาเอาแคเฮฮาสนุกสนาน
อยางเดียว ถาไดแคนั้นก็พัฒนาปญญายาก จะตองไมใชแคฟงและคลอยไปตามเขาวา
อยางเดียว
นอกจากสนุกสนานเฮฮาแลว ควรจะใชปญญาของตนคิดพิจารณาเรื่องที่เขาวา
นั้นไปดวย คิดพิจารณาในแงมุมอื่นๆ บาง และถาเปนเรื่องสําคัญ อยาหยุดแคจบ
รายการเทานั้น เอาไปคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลมองอีกทีใหรอบดาน ถาทําบอยๆ
เปนนิสัย ก็จะพัฒนาปญญาขึ้นไปไดเรื่อยๆ
คําพูดที่ดีนั้น ทางพระเรียกวา วาจาสุภาษิต วาจาหรือคําพูดที่ดีนี้มีลักษณะ
สําคัญ คือ เปนความจริง ไมใชคําเท็จ ไมโกหกหลอกลวง มีเหตุผล ไมเลื่อนลอยเพอ
เจอ ไมเหลวไหลไรสาระ เปนประโยชน เปนเชิงสรางสรรค ไมเปนโทษกอความเสียหาย
สุ ภ าพ ไม ห ยาบคาย พู ด อย า งมี น้ํ า ใจหรื อ พู ด ด ว ยน้ํ า ใจปรารถนาดี เป น คํ า สมาน
สามัคคี หรือสงเสริมใหคนรวมมือกัน ไมสอเสียด กอความแตกแยก หรือชวนทะเลาะ
วิวาท
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นอกจากนั้นยังมีลักษณะปลีกยอยอื่นๆ ประกอบอีก เชน พูดถูกกาลถูกเวลา
พูดพอประมาณ พอดีมีขอบเขต ไมเรื่อยเปอย ไมมากไปเกินไป เปนตน และในแงของ
ความไดผล ก็มีทํานองหรือลักษณะการพูดที่ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจน ซาบซึ้งจูง
ใจ ทําใหเกิดกําลังใจ และนําความราเริงเบิกบานใจ
เมื่อไปฟงใครพูด ก็ใชหลักเกณฑนี้พิจารณาดู เชนวา เขาพูดถูกตอง เปนความ
จริง เปนเหตุเปนผล มีประโยชนหรือไม เปนตน และไมลืมมองดูในแงแรงจูงใจดวยวา
เขาพูดจากปญญาบริสุทธิ์จริงใจ ไมพูดดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง และไม
พูดโดยมุงปลุกเราผูฟงใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แลวจับเอาสาระมาคิดพิจารณาใหได
ปญญา และแนวทางทําสิ่งที่ดีงามเปนคุณประโยชนยิ่งขึ้นไป
ถาจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ตองรูความจริงในเรื่องนั้น และ ไม่ใช่รู้ความ
จริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย ควรจะถามตัวเองกอนวา เรื่องนี้และเหตุปจจัยในเรื่องนี้เรารู
จริงหรือไม ถายังไมรูจริง ก็อยาเพิ่งดิ่งลงไป ควรเผื่อใจไวกอนบาง
คนจํานวนมากยังติดเพลิน ตลอดจนหลงใหล ชื่นชอบกับการพูดแบบปลุกเรา
กิเลส ถาไมใชเฮฮาวาทะ ก็ตองเปนประเภทปลุกเราอารมณ ระดมโทสะ แลวก็ตื่นเตน
ฮือฮาเกิดโลภะ โทสะ โมหะ คลอยไปตาม เรื่องที่เปนเหตุเปนผล เปนสาระ ตองใช
ความคิดพิจารณามาก ไมเอา
ถายังชอบตื่นเตน ตื่นงายนัก ก็แสดงวายังตื้น ประชาธิปไตยจะยังไปไมถึงไหน
ถาจะพัฒนาประชาธิปไตย ก็ตองเขาสูวิถีแหงปญญา ตองมุงความจริง มุงสาระ มุง
ประโยชนที่แท ดวยการใชปญญาอยางยวดยิ่ง ไมออนแอ ทอถอย เอาแตงายเขาวา
การใชปญญาอยางจริงจัง เปนสาระสําคัญของประชาธิปไตย เพราะวา เมื่อเรา
พนจากการครอบงําของกิเลสแลว เราจึงจะสามารถใชปญญาไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
และเต็มที่ การกระทําและการแสดงออกที่เกิดจากการใชปญญาอยางรอบคอบจริงจัง
และโดยบริสุทธิ์ใจเทานั้น จึงจะไดสิ่งที่ถูกตอง และเปนผลดี
แลวเราก็เอาปญญาอยางนี้แหละมาใชในการที่จะปกครองกันเอง ในการที่จะ
จัดสรรอะไรตางๆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย
เพราะฉะนั้น ในที่สุดเสรีภาพก็หมุนมาบรรจบกับปญญานี่เอง โดยจะตองเปน
ปญ ญาของคนที่มีจิ ตใจที่ เสรี คนที่ ป กครองตนเองได ก็ คือคนที่ มีปญ ญา โดยเป น
ป ญ ญาที่ มี เ สรี ภ าพ ที่ ไ ม ถู ก ครอบงํ า ด ว ยกิ เ ลส ป ญ ญาจะเป น ตั ว สื่ อ โยง ระหว า ง
พฤติกรรม เสรีภาพที่แสดงออกไปภายนอก กับจิตใจที่มีเสรีภาพอยูภายใน
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เมื่อพฤติกรรมเสรีภายนอก ออกไปจากจิตใจที่เสรีภายใน หรือถูกควบคุมโดย
จิตใจที่เสรีภายในแลว ก็เกิดความสมดุล เปนดุลยภาพระหวางเสรีภาพภายนอก กับ
เสรีภาพภายใน นี่คือเสรีภาพที่พอดีโดยสมบูรณ เปนการเขาถึงทางสายกลางที่แทจริง
ดุลยภาพ ระหวางพฤติกรรมเสรีภายนอก กับจิตใจเสรีภายในนี้ ไมใชภาวะหยุด
นิ่ง แตเปนชองทางสื่อสัมพันธที่ปญญาจะสามารถแลนไหลทั้งไปและมา ทั้งเขาและ
ออก ไดอยางแคลวคลองโปรงโลง คือ
- จะใชพฤติกรรมภายนอกในการแสวงหา หรือรับความรูความเขาใจเขามา
สรางสรรคปญญา ก็จะไดปญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติ เขาถึงความจริง
หรือ
- จะใชปญญาคิดการใดที่จะแสดงออกไปทางพฤติกรรมภายนอก ก็เปนไป
ในทางสรางสรรคและดีงามชอบธรรม
เรียกวา เสรีภาพที่เปนทางผานของปญญาที่แทและบริสุทธิ์
ถ า ได เ พี ย งความหมายแค นี้ ประชาธิ ป ไตยก็ ไ ปได แ ล ว อะไรๆ อื่ น ก็ เ ป น
สวนประกอบ คนที่มีปญญาอยางนี้ มีเสรีภาพอยางนี้ รูจักปกครองตนเองไดอยางนี้
แลว ถาจะมาจัดสรรรูปแบบประชาธิปไตย มันก็จัดสรรไดรูปแบบที่ดีที่มีความเที่ยง
ธรรม เปนรูปแบบที่เลือกสรรแลวดวยความเขาใจเหตุเขาใจผล จัดปรับใหเหมาะแก
สังคมของตนเองเปนอยางดี
มิฉะนั้นก็จะไดแตรูปแบบมาอยางพราๆ มัวๆ แลวก็ทุมเถียงวุนวายกันอยูกับ
เรื่องรูปแบบเรื่อยไป
เพราะฉะนั้น เราจะตองสรางสาระของประชาธิปไตยนี้ใหได คือวา ในที่สุดแลว
ประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองกันด้วยปัญญา ของคนที่มีจิตใจเป็นเสรี
ปญญาที่สําคัญคือปญญาที่รูธรรม รูธรรมนั้นคืออะไร คือรูความจริง รูความถูก
ตอง รูความดีงาม หยั่งถึงเหตุผลที่แทจริงนั่นเอง
หนาที่ของปญญาก็คือพาคนมาใหถึงธรรม เมื่อปญญาพาคนมาถึงธรรม ใหคน
เขาถึงธรรม ปญญาบรรจบกับธรรมแลว ก็ใหคนอยูกับธรรม และทําการตามธรรมนั้น
ตอไป
นี่ คื อ ประชาธิ ป ไตยที่ บ รรลุ ค วามมี แ ก น สาร เพราะตั้ ง อยู บ นฐานของ
ธรรมาธิปไตย

-๒ -

ประชาธิปไตย
จะเปนจริง เมื่อผูใชอาํ นาจเปนธรรมาธิปไตย
ถาจะเปนประชาธิปไตย ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม
เราตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาของคนทั่วๆ ไป ที่เรียกวาปุถุชน ซึ่งยัง
มีกิเลส ยอมมีความถือตัว ถือศักดิ์ศรี ใหความสําคัญแกตนเอง อยากใหตนเปนคนที่มี
ความหมาย อยากใหตัวเดนเปนที่ยอมรับเชิดชู หรือมีอะไรเหนือกวาผูอื่น อยางนอยก็
ไมใหดอยหรือถูกลดความสําคัญ ซึ่งเรียกวากิเลสปกปองตัวเพื่อใหอยูรอด
เมื่อมนุษยยังมีการศึกษานอย คือยังพัฒนาไมเพียงพอที่จะเปนอยูดวยปญญา
ก็ตองอาศัยกิเลสอยางนี้ ชวยกระตุนเราที่จะรักษาตัวใหอยูรอดไปกอน
อยางไรก็ดี เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ทํากิจการรวมกัน ถาไมมีหลักปฏิบัติและ
วิธีการที่ดี กิเลสพวกนี้ ก็จะทําใหคนปะทะกัน ไมยอมกัน ไมลงกัน ตลอดจนไมฟงกัน
ทําใหขัดแยง แตกแยก ทะเลาะวิวาท ทํางานรวมกันไมได และอยูรวมกันดวยดีไมได
กิ จ การของส ว นรวมก็ ไ ม ดํ า เนิ น ไปด ว ยดี เป น อุ ป สรรคอย า งสํ า คั ญ ต อ ความ
เจริญกาวหนาของสังคม และการที่จะอยูรวมกันอยางมีสันติสุข
ยกตัวอยาง เชน ในการประชุมเพื่อกิจการของสวนรวม เมื่อมีการแสดงความ
คิดเห็นกัน ผูที่พูด ก็แสดงออกเพียงดวยมุงจะอวดตัวอวดภูมิวาฉันเกงฉันแน ผูที่ฟงก็
ถือตัว ใครจะแสดงความเห็นกระทบถึงตัวหรือแยงตอความคิดเห็นของตัวไมได เมื่อ
ประชุมกันไป ก็กลายเปนทุมเถียงขัดแยงทะเลาะวิวาทหรือโกรธเคืองกัน เลยตองเลี่ยง
ไปเปนการประชุมแบบเฮฮาสนุกๆ ใหผานๆ ไปบาง คอยฟงคอยรับตามหัวหนาหรือ
ประธานจะวาอยางไรบาง ก็เลยสักวาเปนการประชุม ไมไดผลดีเทาที่ควร
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การประชุมเปนกิจกรรมสําคัญในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนชองทาง
ใหญ ที่จะใหศักยภาพของสมาชิกแตละคนออกมาเอื้ออํานวยผลแกสวนรวม หรือเปน
ที่สําหรับมาเก็บเกี่ยวผลิตผลแหงปญญาของสมาชิกแตละคนนั้นไปเสริมประโยชนของ
สังคม และเปนที่สงเสริมการพัฒนาปญญาของสมาชิกเองดวย เมื่อการประชุมไม
เปนไปตามความหมายของมัน ก็ไมไดผลตามวัตถุประสงค เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประชาธิปไตย
เมื่อเปนอยางนี้ จะแกไขอยางไร หลักการแกปญหาก็คือ ตองใหมีอะไรอยาง
หนึ่ง ที่สมาชิกทุกคนยอมรับนับถือรวมกันใหยิ่งใหญกวาตัวเขา หรือมีความสําคัญ
เหนือกวาตัวเขา ซึ่งเมื่อมองหรืออางถึงสิ่งนั้นแลว ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งนั้น หรือยอม
เพื่อเห็นแกสิ่งนั้นได
ในระบอบเผด็จการ ทุกคนยอมหรือตองยอมรับอํานาจของผูปกครอง ตองเชื่อ
ฟงและปฏิบัติตาม ตองอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน รักษาความสงบเรียบรอย หรือแมแต
มีระเบียบวินัยอยูได เพราะเกรงกลัวตออํานาจที่ครอบงําพวกตนอยู แตการยอมตัว
ใหแกอํานาจที่เกรงกลัวแบบนี้ เราไดมองเห็นแลววา เปนระบอบที่ไมดี ไมพึงปรารถนา
ถาไมใชความเกรงกลัวตออํานาจของคนดวยกันอยางนั้น จะใหยอมตัวแกใคร
ในบางสังคม เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจาที่ทุกคนเคารพบูชาสูงสุด เมื่ออางเทพเจา
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็เปนจุดรวมใหทุกคนยอมตัวและยอมตามได แตนั้นก็ยังไมใช
วิธีการที่สมควรแกประชาชน ที่พัฒนาในระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศที่ถือชาตินิยมแรงกลา ประชาชนทั้งหลายมุงมั่นจะใหประเทศชาติ
ของตนยิ่งใหญ พากันทําทุกอยางเพื่อใหชาติของตนยิ่งใหญ ทุกคนยอมตัวได ยอมกันได
และแมแตสละตัวได เพื่อเห็นแกชาติ แมแตจะแกงแยงขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอยู
ระหวางบุคคล แตพอมีเหตุใหอางวาเพื่อชาติ ทุกคนหยุดเรื่องสวนตัว หันมารวมใจกัน
ยอมกัน สามัคคีกัน ยอมไดทุกอยางที่จะรวมกันทําการเพื่อชาติ แตวิธีนี้ก็ไมเขากับ
หลักการที่แทของประชาธิปไตย และมีโทษ เชน เปนเหตุใหทําการเกินพอดี และคับแคบ
เอาแตชาติของตัว โดยพรอมที่จะเบียดเบียนขมเหงรังแกหรือเอาเปรียบชาติอื่น
นอกจากลัทธิชาตินิยมแลว ความยึดมั่นในอุดมการณอยางใดอยางหนึ่งก็ใหผล
แรงไมแพกัน คนที่มีอุดมการณแรงกลา ก็ยอมตัวใหแกอุดมการณได ทุกคนที่ยึดถือ
อุดมการณเดียวกันนั้น จะยอมไดทําไดทุกอยางเพื่ออุดมการณ สามารถรวมมือกัน
พรอมเพรียงกัน เชื่อฟงกัน ทําการรวมกัน เพื่อมุงสูความสําเร็จตามอุดมการณ
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แตวิธีนี้ก็ไมปลอดภัย นอกจากคับแคบแลว พฤติกรรมในการเสียสละและทํา
การตางๆ อยางเขมแข็งจริงจัง มักเปนไปเพียงเพราะแรงขับแรงพลุงของความยึดมั่นใน
อุดมการณ ขณะที่แรงสงของอุดมการณยังเขมอยู ก็ทําการไปไดอยางไมตองคิดอะไร
แมแตจะทํารายหรือทําลายใครๆ อะไรๆ อื่นก็ได แตพอแรงพลุงเบาลง ก็เขารูปเดิม
เพราะไมใชเปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของตัว ไมใชเนื้อตัวที่แทของเขา ไมใช
ชีวิตจิตใจที่แทของตัวเขาเอง ยังประกอบดวยโมหะ ไมเปนไปดวยปญญาอยางแทจริง
ยังไมเปนที่พึงประสงคของประชาธิปไตย
สวนคนที่ไมยึดถือในสิ่งตางๆ ที่พูดมาแลวขางตน ตัวตนก็จะเดนมาก โดยไมมี
อะไรมาลดแรง แตคนพวกนี้ก็มีสิ่งที่เขาจะยอมตัวใหเ หมือนกัน คือ ในเวลาที่มีภัย
อันตรายรายแรงมาคุกคามตอชีวิตของตน หรือตอกลุมตอหมูคณะตอประเทศชาติของ
ตน เชนประเทศชาติถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก ในเวลานั้น ประชาชนในประเทศชาติ
ของเขาจะยอมตัวและยอมกันได มาพรอมเพรียงสามัคคี รวมกันทําการเพื่อปองกัน
รักษาประเทศชาติของตน แตพอภัยอันตรายผานพนไปแลว ก็กลับแตกแยกกันออกไป
ตางคนตางใหญตามเดิม
ถาอยางนี้ ในสังคมประชาธิปไตยจะทําอยางไร ไดพูดไวแลววา คนที่รวมอยู
รวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เปนคนที่ใชปญญา เขามุงที่จะสรางสรรค
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวา อะไร
เปนความจริง ความถูกตองดีงาม เปนประโยชนที่แทจริง เพื่อจะทําตามที่มองเห็นดวย
ปญญานั้น ใหบรรลุประโยชนสุขที่แทจริง
ความจริ ง ความถู ก ต อ งดี ง าม และประโยชน ที่ แ ท นั้ น เป น เป า หมาย เป น
จุดหมายสูงสุดที่เขาใฝปรารถนาจะเขาถึง
คนที่เปนอยางวานี้ ถาเขาจะเขารวมประชุมพิจารณาเรื่องอะไร ใจของเขาแต
ละคนก็ทุม ก็พุง ก็มุงตรงไปที่ตัวความจริง ความดีงาม ตัวประโยชน และสาระที่จะ
นํามาใชแกปญหาของชีวิตและสังคมใหสําเร็จ
ดวยความใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอตัวความจริง ตอสาระที่แทอันนี้ เขาจะ
สละเรี่ยวแรงกําลังสติปญญาความคิด และแสวงหารับฟงทุกสิ่งทุกอยางที่จะชวยให
เขาเขาถึงตัวความจริงหรือสาระนั้น จนไมมองไมใสใจกับเรื่องจุกจิกปลีกยอยที่ไม
เกี่ ยวข อ งกั บ การหาความจริ ง เช น การขัด แย ง กระทบกระทั่ ง ความรู สึก ต า งๆ เขา
มองขามไปไดหมด ถาไมเขาถึงสาระ ยังจับเอาตัวความจริงไมได เขาไมยอมหยุดเลิก
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ดวยเหตุนี้ เขาจึงยอมตัว และยอมกันได เพื่อเห็นแกการที่จะเขาถึงความจริง
และสาระนั้น แลวก็จะเกิดบรรยากาศแหงการแสวงหาความจริงและสารัตถะขึ้นในที่
ประชุมนั้น ซึ่งเปนบรรยากาศที่พึงประสงคในระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตย คนจะยอมตัวได และยอมกันได เพื่อเห็น
แกความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัวประโยชนที่แท หรือสาระที่จะเปนตัวแกไข
ปญหาอันนี้
ขอใหลองตรวจสอบดู ในสังคมที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยไปไดอยางนับวา
คอนขางดี จะตองมีลักษณะอยางนี้ ที่พัฒนาไปไดไกลพอสมควร
ความจริง ความถูกต้องดีงาม เหตุผล ตัวประโยชน์ที่แท้ และสาระที่จะเป็นตัว
แก้ปัญหานี้ ใช้คําเรียกสั้นๆ คําเดียว ก็คือ “ธรรม” นั่นเอง
ดังนั้น จึงพูดสั้นๆ วา ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนจะยอมตัว และยอมกันได้เพื่อ
เห็นแก่ธรรม เพราะเขายอมรับนับถือธรรมนั้น ให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าตัวตนของเขา ทุก
คนถือธรรมเป็นใหญ่ และยอมได้เพื่อเห็นแก่ธรรม
คนที่ ถื อ ธรรมเป น ใหญ และยอมให แ ก ธ รรมนั้ น เรี ย กเป น คํ า ศั พ ท ว า
“ธรรมาธิปไตย”
คนในสังคมประชาธิปไตย แตละคนจะตองเปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ
ยกธงธรรมขึ้นนําหนา เอาธรรมเปนตราชู
แตละคนมีความถือตัว ตองการใหตัวใหญเดนสําคัญ เรียกงายๆ วามีมานะ แต
ถาการถือตัว ความปรารถนา ความยิ่งใหญ หรือโดดเดน การแสวงหาอํานาจแกตน หรือ
มานะนั้นจะเกินขอบเขตมาถึงระดับที่จะกลายเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริง
ความถูกตองดีงาม หรือเปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น กอโทษทําลายประโยชนสุขของ
สังคมแลว ก็เรียกวา มานะนั้นมาขัดกับธรรม
ถามานะ นั้นมาขัดกับธรรม มานะนั้นจะตองถูกหยุดยั้ง มานะจะตองยอมแก
ธรรม ธรรมจะตองชนะ คือจะตองปฏิบัติตามธรรม และเพื่อธรรม ไมใชปฏิบัติตาม
มานะ การปฏิบัติไดอยางนี้ เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตย
ไมเฉพาะมานะเทานั้น ตัณหาก็เชนเดียวกัน ถาการแสวงหาความสุขสําราญ
หรือการแสวงหาผลประโยชนเกินขอบเขตออกมา และจะกลายเปนการเสียหายตอ
ธรรม เชนเปนการเอาเปรียบผูอื่น กอความเดือดรอนแกสังคม เปนตน ตัณหาจะตองหยุด
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ตัณหาจะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ จะตองปฏิบัติตามธรรม ไมใช
ปฏิบัติตามตัณหา ถาทําไดอยางนี้ ก็เปนการถือธรรมเปนใหญ เปนธรรมาธิปไตย
ทิฐิ ก็เชนเดียวกัน แมวาทุกคนจะยึดถือในความเห็นของตน แตก็จะตองยอม
ตัวที่จะรับฟงขอมูลและเหตุผลตางๆ แมที่แปลกจากทิฐิของตน เพื่อมุงตอธรรม และถา
พิสูจนความจริงไดแลว กลายเปนวาทิฐิของตนผิดจากธรรม ก็จะตองยอมสละวางทิฐิ
ของตน แลวยอมรับตามธรรม
แมจะยึดถือในลัทธินิยมอุดมการณใดๆ ก็ตองเปดใจตอความจริงและเหตุผลที่
เปนธรรม และหากจะเผยแพรทิฐิ ลัทธิศาสนา หรืออุดมการณของตนหรือพวกตน ก็
ตองทําตามเหตุผลอยางเปนธรรม และชอบธรรม ไมผูกขาด ไมบีบคั้นบังคับคนอื่น ไม
หลอกลวงหรือใชวิธีการที่ไมซื่อตรง คือ จะต้องให้ธรรมเป็นใหญ่ ไม่ให้ทิฐิเหนือธรรม
คนที่ถือธรรมเปนใหญ แมจะปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยไดเพียงในขั้นลบ คือ
ไมใหตัณหา มานะ ทิฐิ อยูเหนือธรรม แตใหตัณหา มานะ ทิฐิ นั้นหยุดยั้งอยูไดในขอบเขต
ที่ไมละเมิดธรรม หรือไมเสียธรรม แมจะปฏิบัติไดเพียงในขั้นนี้ ก็พอใหเรียกวาเปน
คนที่ปกครองตนเองได้
เมื่อประชาชนปกครองตนเองได มีความสามารถในการปกครองตนอยางนี้
การสรางสรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จ เพราะ ประชาธิปไตย คือการปกครองของ
ประชาชนที่ปกครองตนเองได้ และ ประชาชนที่ปกครองตนเองได้ ก็คือ ประชาชนที่
เป็นธรรมาธิปไตย ดังที่วา
เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชาชนที่ (โดยทั่วไปหรือ
สวนใหญ) เปนธรรมาธิปไตย หรือการปกครองของประชาชน ที่เมื่อตัณหา มานะ ทิฐิ
มาถึงเสนขีดของธรรม ตัณหา มานะ ทิฐินั้น จะตองหยุด
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ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์
ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย
คําพูดที่วา “รัฐบาลของประชาชน” นั้น ก็เปนที่รูกันโดยมากวา เปนวาทะของ
ประธานาธิ บ ดี ลิ น คอล น ของประเทศอเมริ ก า คํ า เต็ ม ของท า นว า “รั ฐ บาลของ
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”∗ เปนวาทะที่นับถือกันมาก แทบจะถือเปน
คําจํากัดความของประชาธิปไตยเลยทีเดียว
คนอเมริกันนี้ภูมิใจ และจําไดทั่วกัน ถึงกับมีการจัดวาเปนสิ่งหนึ่งที่คนอเมริกัน
ทุกคน แมแตเด็กนักเรียนชั้นประถมก็ตองรู คนชาติอื่นๆ ก็รูจัก และใชอางกันมาก
อยางไรก็ดี ทานผูพูดคงไมไดมุงใหเขาใจวา เรื่องของประชาธิปไตยจะจบอยูแค
เป น การปกครองของประชาชนเท า นั้ น คํ า พู ด นั้ น เป น เพี ย งคํ า สรุ ป เริ่ ม ต น สํ า หรั บ
พิจารณารายละเอียดอื่นๆ กันตอไป
ขอสําคัญก็คือ เปนคํากลาวที่โยงความสัมพันธเอาไวระหวางประชาธิปไตยกับ
ประชาชน ใหเห็นวา เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ก็ตองเกี่ยวโยงไปถึงประชาชน หรือเมื่อจะ
พิจารณาอะไรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก็ตองพิจารณาถึงประชาชนดวย
อยางนอย สิ่งหนึ่งที่แฝงอยูในคําพูดนั้นก็คือ คุณภาพของประชาธิปไตย เมื่อ
พูด วา ประชาธิป ไตยเปน การปกครองของประชาชน ก็ แ สดงว า คุ ณ ภาพของ
ประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน คือ ประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองเปนการ
ปกครองของประชาชนที่ดี
ประชาชนที่ดี คือประชาชนอยางไร ก็คือที่ไดพูดมากอนนั้นแลววา ประชาชนที่
ปกครองตนเองได หรือประชาชนที่เปนธรรมาธิปไตย
สมัยกอนโนน ประเทศไทยก็ดี ประเทศอื่นๆ ทั่วๆ ไปก็ดี มีการปกครองดวย
ระบบราชาธิปไตย และเราก็มีการปกครองแบบราชาธิปไตยที่ดีบาง ที่ไมดีบาง ซึ่งขึ้น
ตอคุณภาพของผูปกครอง คือพระราชาหรือกษัตริยนั้นๆ
∗

“ … government of the people, by the people, for the people….” (คําลงทายในการปราศรัยของ

ประธานาธิบดี 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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มาถึ ง เวลานี้ เมื่ อ เรามี ก ารปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ ป ระชาชนเป น
ผูปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ก็อาจจะดีบาง ไมดีบาง แลวแตคุณภาพ
ของประชาชน ที่เปนผูปกครองนั้น เชนเดียวกัน
ผู ป กครองที่ ยิ่ ง ใหญที่ สุ ด ในระบอบราชาธิ ป ไตย เรี ย กว า พระเจ า จั ก รพรรดิ
ในทางพระพุทธศาสนากําหนดคุณสมบัติของพระเจาจักรพรรดิไวเปนขอแรกทีเดียว วา
พระเจาจักรพรรดิทรงเปนธรรมาธิปไตย∗ ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
ยึดธรรมเปนธงชัย
ถาจักรพรรดิหรือราชาผูยิ่งใหญ ไมถือธรรมเปนใหญ ไมตั้งอยูในธรรม ก็จะหา
แตความสุขสําราญสวนตัว เอาแตใจและใชอํานาจตามอําเภอใจ ใชอํานาจนั้นบีบคั้น
ขมเหงประชาชน ก็จะมีแตความทุกขยากเดือดรอนทั่วบานทั่วเมือง
แตถาพระเจาจักรพรรดิหรือองคราชา เปนธรรมาธิปไตย ตั้งอยูในธรรม ก็จะทรง
ใชทรัพยสมบัติและอํานาจในการสรางสรรคประโยชนสุข ทําใหบานเมืองสงบเรียบรอย
ประชาชนอยูรมเย็นไปทั่ว
ในระบอบราชาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูที่องคราชาหรือพระมหากษัตริยผูเดียว
ดังนั้นการที่จะใหไดการปกครองที่ดี ก็จึงตองย้ําเนนใหองคราชานั้นเปนธรรมาธิปไตย
แตเมื่อเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตยแลว อํานาจสูงสุดเปลี่ยนมาอยูใน
มือของประชาชน เพราะฉะนั้น ความเปนธรรมาธิปไตยก็ตองกระจายไปอยูที่ประชาชน
ทุกคน หมายความวา อํานาจอยู่ที่ใคร ใครเป็นผู้ใช้อํานาจ ผู้นั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตย
เพราะฉะนั้น ในเวลานี้ เมื่อเราปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแลว และ
อํ า นาจอยู กั บ ประชาชน ประชาชนก็ ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะทํ า ตนให เ ป น
ธรรมาธิปไตย
ถาประชาชนไมถือธรรมเปนใหญ ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมตั้งอยูในธรรม ไมใช
ปญญา เอาแตใจ ตามใจกิเลส และใชอํานาจตามอําเภอใจ ก็จะปกครองตนเองไมได
ประชาธิปไตยก็ไปดีไมได และประชาชนนั่นแหละจะเดือดรอน เพราะเบียดเบียนขมเหง
เอารัดเอาเปรียบแยงชิงกันเอง แลวในที่สุด ประชาชนนั่นเอง ก็อาจจะเปนผูเรียกรอง
เชื้อเชิญผูเผด็จการใหเขามารวบยึดอํานาจไปปกครอง
∗

จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕
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เพราะฉะนั้ น ถา จะให ป ระชาธิ ป ไตยดํ า รงอยูไ ด และเป น ประชาธิป ไตยที่ ดี
ประชาชนจะตองพัฒนาตนใหเปนธรรมาธิปไตย เมื่อตนเองแตละคนมีคุณสมบัติเปน
ธรรมาธิปไตยแลว ก็ไปปฏิบัติการแสดงออกตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย
ในการถือธรรมเปนใหญนั้น “ธรรม” ที่จะตองถือหรือเคารพยึดเปนหลักเปน
มาตรฐาน อาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ
ในระดับที่ถือ ธรรม ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตางๆ อันชอบธรรม ที่ไดตก
ลงกันวางไว
ในระดับที่แท้ ธรรม ไดแก ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และประโยชนสุข
ที่แทจริง ซึ่งมองเห็นไดดวยปญญาที่พัฒนาจนเขาถึงความจริงแทของธรรมชาติ
อยางนอย ถายังไมมีสติปญญาที่จะมองเห็นธรรมที่เปนความจริงแท ก็ตองทํา
ไดถือไดในขั้นตน ที่เปนระดับรูปธรรม คือ เคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อันชอบ
ธรรม ที่ไดตกลงวางกันไว
เมื่อประชาชนเจาของอํานาจตองเปนธรรมาธิปไตย บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากประชาชน หรือใชอํานาจในนามของประชาชน คือผูแทนและนักการเมืองทั้งหลาย ก็
ยิ่งตองเปนธรรมาธิปไตย
สําหรับนักการเมืองและผูแทนของประชาชนนั้น จะตองเขาใจวาประชาธิปไตย
ไมใชการตามใจประชาชน ไมใชการเอาอกเอาใจ ตลอดจนไมใชการประจบประชาชน
เราเคยเห็นคนมีอํานาจหรือคนที่เปนใหญ มีคนแวดลอมคอยเอาอกเอาใจ เรารู
วาการประจบสอพลอผูเปนใหญหรือผูมีอํานาจนั้น เปนสิ่งเลวรายไมถูกตอง ฉันใด เมื่อ
ประชาชนเปนใหญ เปนเจาของอํานาจ แมวาจะตองยอมตออํานาจของประชาชน แต
การที่ผูแทนหรือนักการเมืองจะประจบเอาใจประชาชน ก็เปนการไมถูกตอง ฉันนั้น
ประชาชนจะตองไมหลงเพลิดเพลินไปกับการพะเนาพะนอประจบประแจงเอา
ใจนั้น ประชาชนจะตองคงอยูในหลักการที่ถือธรรมเปนใหญ และนับถือนักการเมืองที่
เปนธรรมาธิปไตย มีความพอใจที่นักการเมืองหรือผูแทนของตนถือธรรมเปนใหญ
แมวาเขาจะมาวากลาวคัดคานตักเตือนตนโดยเหตุผล
นักการเมืองที่ไมเปนธรรมาธิปไตย เปนคนไมคงที่ เชน เมื่อยังไมมีอํานาจยัง
ไมไดฐานะตําแหนง ก็เอาอกเอาใจประจบประแจงประชาชน แตพอมีฐานะไดอํานาจแลว
ก็ขมขี่บังคับแสดงอํานาจตอประชาชน
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สวนนักการเมืองที่ดี ที่เปนธรรมาธิปไตย เปนผูมีหลักการที่แนนอน คงเสนคงวา
ไมขมขี่ประชาชน แตก็ไมพะเนาพะนอประจบประชาชน ไมตามใจประชาชนในทางที่ผิด
เขาจะยืนหยัดอยูในธรรม เพราะเขาทําหนาที่ในนามของประชาชนที่เปนธรรมาธิปไตย

จะเรียกรองประชาธิปไตย ตองเรียกรองใหสรางสรรค
คือ

ตามที่กลาวมานี้ จะมองเห็นลักษณะสําคัญ ๒ อยางของสังคมประชาธิปไตย

ก) วิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอดี ที่ เ ป็ น สายกลาง ซึ่ ง องค ป ระกอบและปฏิ บั ติ ก าร
ทั้งหลาย ไดสัดสวนสมดุลกัน ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ไมตึงไป ไมหยอนไป เปนไป
อยางรูจักประมาณ มีดุลยภาพ
ข) การยอมรับศักยภาพของมนุษย์ วาบุคคลแตละคนมีความสามารถที่พัฒนาได
ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม และรวมอยูรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงามดวยกันได
แตการยอมรับศักยภาพนั้น มองอีกแงหนึ่งก็เปนการบอกแจงเงื่อนไขไปดวย
พรอมกันวา ศักยภาพนั้นจะตองไดรับการพัฒนา คือจะตองมีการศึกษา เพื่อใหบุคคล
มีสติปญญา สามารถคิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตนไดอยางถูกตอง
พอดี ซึ่งจะตองมีการพัฒนาปญญากันเรื่อยไป และปญญาที่พัฒนาดีแลวนี่แหละ ที่จะ
บอกใหรูวา วิถีชีวิตแหงความพอดี ที่เปนดุลยภาพนั้นอยูที่ไหน
การพัฒนาศักยภาพ ในที่สุดจึงไดตัวปญญาที่มาบรรจบกับวิถีชีวิตแหงความ
พอดีที่เปนประชาธิปไตย คือกลายเปนเรื่องเดียวกัน
การที่จะสรางสรรคประชาธิ ปไตยหรื อพัฒนาประชาธิปไตยได จะตอ งมี ก าร
กระทํา อยา งจริ ง จัง ซึ่ ง ก็ห มายถึ ง การใช ป ญ ญาอย า งจริ ง จั ง การทํ า จริ ง จั ง นี้ ไ ม ไ ด
หมายความวารุนแรง แตความจริงจังหมายถึงความที่มีใจแนวแนมั่นคงที่จะทําสิ่งนั้นๆ
ดวยความยั่งยืน อดทน ไมใชทําผลีผลามรอนแรงเพียงชั่ววูบแลวก็ผานไป
เพราะฉะนั้น จึงไดพูดไวแตตนวา เพื่อจะใหคนที่สิ้นชีวิตไปนี้ ไมสิ้นชีวิตไปเปลา
คนที่อยูเบื้องหลังจะตองมีจิตสํานึกในประชาธิปไตยอยางถูกตอง ที่จะมีความจริงจัง
ไมใชตื่นตูมไปกับเหตุการณชั่วประเดี๋ยวประดาว แลวก็ลมเลิกไป เราตองการการ
กระทําที่เรียกวาระยะยาว ที่ทําดวยความอดทนตั้งใจจริง
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ความตั้งใจทําจริงที่แท หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจังโดยบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง
จะตองมาคิดกันอยางพิจารณาเหตุผลใหถองแท วาอะไรกันแนเปนเหตุเปนผลในสังคม
ของเรา เราจะจัดการอยางไรที่จะจัดสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมของเราขึ้นได คิด
กันโดยใชปญญาอยางจริงจัง
สาระเหลานี้ไมใชสิ่งที่จะสถาปนากันไดในชั่ววันเดียววันพรุงเสร็จ การสถาปนา
ประชาธิปไตยเปนงานที่ตองทําระยะยาว และความคิดที่จะทําอะไรที่เปนเรื่องระยะ
ยาวนี่เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะตองมีความจริงจัง และใชปญญาอยางแทจริง
ทั้งหมดที่พูดมานี้ เปนเรื่องหนึ่งที่นําขึ้นมาเสนอเพื่อใหเห็นวา โดยแทจริงแลว
เราจะตองพัฒนาประชาธิปไตยใหครบถวน ทั้งรูปแบบ และเนื้อหาสาระ
ในดานเนื้อหาสาระ ไดยกเอาหลักการสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย คือ
เรื่องเสรีภาพ ขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง เพื่อใหเห็นวา การจะมีประชาธิปไตยที่ดีนั้น
ไมใชเพียงแคเอาอยางรูปแบบเขามาใชตามไปเทานั้นก็สําเร็จ แตมีสิ่งที่จะตองเพียร
พยายามทําดวยความตั้งใจจริง
เฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการแสวงปญญา และใชปญญาอยางจริงจัง โดยใหบุคคล
มีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตน และใหศักยภาพนั้นอํานวยผลดีดวยการใช
เสรีภาพในทางที่เกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเปนไป
อยางสมดุล โดยเปน เสรีภาพของคนที่ปกครองตนเองได้ คือคนที่เป็นธรรมาธิปไตย
พูดสั้นๆ วา การสรางสรรคประชาธิปไตย ไมใชเรื่องงายๆ ที่จะไดมาสําเร็จเพียง
ดวยการเรียกรอง คือไมใชเปนสิ่งสําเร็จรูปที่ใครจะหยิบยื่นใหได เพียงตามคําเรียกรอง
ถ า ไมทํ า ความเข า ใจกั น ให ดีอ ย างชัด เจน การสร า งสรรค ป ระชาธิ ป ไตยนั้ น
อาจจะเปนวิถีอันยาวไกลที่เดินไปไมถึง เพราะมัวเดินวนเวียนกันอยูแคตนทางที่จะไป
การเรียกร้องประชาธิปไตย นั้น ควรมองใหครบทั้ง ๒ ชั้น คือ ทั้งระดับรูปแบบ
หรือระบบ และระดับเนื้อหาสาระ
การเรียกรองที่พูดถึงกันทั่วไปนั้น ถามีสติระลึกดู ก็จะเห็นวา เราไดทํากันอยูใน
ระดับของรูปแบบเปนสําคัญ หรือมองกันแครูปแบบเทานั้น และ…
บางทีที่เรียกรองนั้น ก็เปนเพียงการที่จะใหเขาหยุด ใหเขาเลิกปดกั้นขัดขวาง
การที่เราจะดําเนินการตามรูปแบบหรือระบบที่เราตองการเทานั้นเอง ไมใชวาใครจะ
เอาประชาธิปไตยมาหยิบยื่นใหเราได
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แต ไ ม ว า จะอย า งไรก็ ต าม การเรี ย กร อ งประชาธิ ป ไตยในระดั บ รู ป แบบนั้ น
จะตอ งมีความเพีย รพยายามจริ งจัง
ที่จะเอามาโยงต อเขา กับการสรา งสรรค
ประชาธิปไตยในระดับเนื้อหาสาระ
ถา ไมทํ า อย า งนั้น เมื่อ อะไรๆ เงี ยบกัน ไปนานๆ หัน กลั บ มามองอี ก ครั้ ง เรา
อาจจะตองสลดใจหรือสมเพชตนเองวา นี่หรือคือผลที่ไดมาจากการลงทุนถึงเพียงนั้น
การเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้ เป็นสิ่งที่จะต้องทํากันตลอดเวลาต่อไปอีกนาน
เป็นการเรียกร้องที่ต้องทําต่อประชาชนทุกคน
โดยเริ่มตนที่ตัวเรานี่แหละ ที่จะตองสํารวจความรูความเขาใจและความเปน
ประชาธิ ป ไตยในตนเอง และนี่ ก็ คื อ การเตื อ นจิ ต สํ า นึ ก ในการที่ จ ะสร า งสรรค
ประชาธิ ป ไตยในระดั บ เนื้ อ หาสาระ หรื อ การเรี ย กร อ งกั น ให ส ร า งสรรค ส าระของ
ประชาธิปไตยนั่นเอง

-๓ -

ประชาธิปไตย
จะยืนยงตองครบสามหลักใหญ

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ
ในประเพณีของประชาธิ ปไตย ถือกันมาวา สังคมประชาธิป ไตยมีหลักการ
พื้นฐาน ๓ ประการคือ เสรีภาพ สมภาพ (ความเสมอภาค) และ ภราดรภาพ พูดตามคํา
ของเจาของเรื่องเดิมวา liberty, equality และ fraternity
ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ แมจะไมใชเปนตนตํารับเดิมของประชาธิปไตย แตใน
ปจจุบันก็ถือกันวาเปนผูนําในหมูประเทศประชาธิปไตยทั้งปวง
ในประเทศอเมริกานี้ หลักการแหงเสรีภาพหรือ liberty หรือ freedom ไดรับการ
เนนย้ําเปนอยางยิ่งมาตลอดแตตน คูเคียงกับหลักการที่สองคือ สมภาพ/ความเสมอ
ภาค หรือ equality
ความเสมอภาคนี้ นอกจากมีความสําคัญในสถานอื่นหลายประการแลว ก็ทํา
หนาที่เปนตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพใหเกิดความสมดุลหรือพอดี อยางที่กลาวแลว
ขางตน ทําใหมีเสรีภาพที่เทาเทียมกันหรือ equal liberty
สวนหลักการที่ ๓ คือ ภราดรภาพ หรือ fraternity นั้น ไมคอยมีการกลาวถึงใน
ประเพณีประชาธิปไตยของอเมริกา
คําวา fraternity แทบจะหาไมพบในหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในอเมริกา และถึงจะมีใชบอยในบางกรณี ก็เปนการใชในความหมายอยางอื่น เชนเปน
ชมรมหรือสมาคมนักศึกษา
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อยางไรก็ตาม แมวาสังคมอเมริกันจะไมคอยพูดถึงคําวา fraternity ที่แปลกัน
มาวา “ภราดรภาพ” แตก็ไมไดหมายความวา หลักการนี้ไมไดรับการยึดถือเปนสําคัญ
ในประชาธิปไตยของอเมริกา
วาที่จริง อเมริกาก็ยึดถือหลักการขอที่ ๓ นี้อยางมาก แตเขาใชคําศัพทอื่น ซึ่ง
เนนแงความหมายดานอื่น หมายความวายึดถือหลักการเดียวกัน แตเนนความหมาย
ดานอื่น ซึ่งสอดคลองกับภูมิหลังของสังคมของเขา
สังคมอเมริกันนั้น ถือวาประเทศชาติของตนเกิดจากคนหลายเชื้อชาติ หลายเผา
ตางผิวพรรณ ตางลัทธิศาสนา อพยพเขามาอยูรวมกัน สังคมอเมริกันจะดํารงอยูไดดวยดี
ก็ตอเมื่อคนตางพวกตางเผาเหลานี้ ประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้น
สังคมอเมริกันจึงเนนความสําคัญของหลักการที่ ๓ นี้ ในแงของความมี “เอกภาพ”
เมื่อจับจุดนี้ไดแลว ก็จะเห็นไดทันทีวา อเมริกันมีคําศัพทมากมายที่แสดงถึง
ความยึดถือหลักการนี้ตามความหมายในแงเอกภาพนั้น เชน ที่เดนที่สุด คือคติแหง
melting pot หรือ smelting pot ที่ถือวา สังคมอเมริกันเปนเบาหลอมคนตางผิวตาง
เผาพันธุใหละลายรวมเขาเปนชนชาติเดียวกัน เปน one people หรือเปนเผาชนใหม
คือ new race
ตลอดจนมีคําขวัญของชาติวา “epluribus unum” (จากหลาย กลายเปนหนึ่ง)
คนอเมริกันภูมิใจในคติแหงความเปน “เบ้าหลอม” หรือ melting pot นี้มาก ถือ
เปนความดีเดน และเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งแหงความเจริญกาวหนาของประเทศ
ตน ถึงกับมีผูพูดวา ไมมีชนชาติใดในประวัติศาสตรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ
กับความหลากหลายในทางเชื้อชาติไดเรียบรอยเหมือนสหรัฐอเมริกา (The American
Kaleidoscope) หรือวาไมมีชนชาติอื่นใดสามารถประสานประชาชนตางเชื้อชาติตาง
ชนชาติใ ห ร วมเข า ด ว ยกั นในวั ฒ นธรรมอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วได สํ า เร็ จ ผล เหมื อนอย า ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (คํายกยองของนาง Margaret Thatcher)
ถึงแมวาคนไทยคงจะคานในใจวา เทาที่ผานมาแลว สังคมไทยเรามีปญหาใน
เรื่องความขัดแยงแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนา นอยกวาสังคมอเมริกัน
ที่จริงนั้น สังคมอเมริกันไดประสบปญหาเกี่ยวกับความแตกแยกในทางเชื้อชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดตั้งแตตน โดยเฉพาะปญหาการแบงผิวหรือเหยียด
ผิว ความสําเร็จของเบาหลอมนั้นไมสมบูรณเลย และปญหาความแตกแยกนั้น ก็ได
รุนแรงขึ้นมาเปนระยะๆ ตลอดจนกระทั่งปจจุบัน

๑๗๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ปญหาความแตกแยกทั้งดานเชื้อชาติและวัฒนธรรมได
ลุกลามรุนแรงขึ้นเดนชัดเปนพิเศษ ทั้งไมมีความหวังวาปญหานี้จะสงบเรียบรอยลงได
อยางไรในอนาคต
หนังสือของผูรูชาวอเมริกันทานหนึ่ง ถึงกับสรุปทายวา
รอยแยกห่างอย่างมหึมาในทางเชื้อชาติยังคงอยู่ และมีเครื่องส่อแสดงน้อย
เหลือเกินว่ารอยแยกห่างนี้จะปิดชิดลงไปได้ในศตวรรษหน้านี้ (Hacker, 219)
คําบรรยายสาระของหนังสือ เลมนั้นสรุปโดยตั้ง ขอ สงสัย เอากับ สัง คมของ
ตนเอง โยงตอไปถึงเรื่องอิสรเสรีภาพดวยวา
หนังสือเรื่อง Two Nations เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่า อิสรเสรีภาพที่
พวกเราเอ่ยอ้างว่าเรามีส่วนร่วมอยู่ทั่วกันนี้ อาจเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น
(Hacker, front flap)
ปญหาความแตกแยกราวรานขาดความประสานสามัคคีในทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมนี้ เปนรอยดางและโรครายที่กัดกรอนบอนทําลายประชาธิปไตยอเมริกัน
และสั่นคลอนความฝนของอเมริกา (American Dream) ทําใหเกิดปญหารายแรงใน
ปจจุบัน และความกังวลหวั่นหวาดตออนาคตเพียงไร ลองอานหนังสือของชาวอเมริกัน
เองเพียงสามเลม ก็จะมองเห็นภาพ
เลมหนึ่งชื่อ The Disuniting of America∗ ผูเขียนเปนที่ปรึกษาพิเศษของ
ประธานาธิบดีเคนเนดี พรรคเดโมแครต อีกเลมหนึ่งชื่อ The De-Valuing of America∗∗
ผูเขียนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยประธานาธิบดีเรแกน พรรครีปบลิกัน
อีกเลมหนึ่ง ชื่อ Two Nations ผูเขียนเปนอดีตศาสตราจารยมหาวิทยาลัยคอรเนลล∗∗∗
ที่พูดมามากเกี่ยวกับอเมริกาในตอนนี้ ก็เพื่อใหทําการอยางรูเทาทันความจริง
ถาจะเอาประชาธิปไตยอเมริกันเปนความฝนของไทย ก็ตองรูเรื่องของอเมริกาใหดี และ
นําบทเรียนของเขามาใชใหเปนประโยชน
สังคมอเมริกันนั้น มีชื่อวาไดเชิดชูหลักการแหงเสรีภาพและความเสมอภาคมา
อยางดีเยี่ยม ประสบความสําเร็จในการใชหลักการทั้งสองขอนั้นในทางปฏิบัติ แตก็
ทําทาจะมาอับจนเพราะปญหาเกี่ยวกับหลักการที่สาม ซึ่งแกไมตก และจะพาหลักการ
สองขอตนซวนเซ หรือลมไปดวย
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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นับวาเปนเครื่องเตือนใจสังคมที่จะพัฒนาประชาธิปไตยทั้งหลาย ใหพยายาม
รักษาเอกภาพและความสามัคคีในสังคมไว ระวังไมใหเกิดความแตกแยกแปลกพวก
รังเกียจเดียดฉันท ดูถูก ดูหมิ่นกัน ในเรื่องถิ่นฐาน ฐานะ เชื้อชาติ สีผิว ลัทธิศาสนา
และวัฒนธรรม เปนตน
นี้เปนการชี้ถึงความสําคัญของหลักการที่ ๓ ซึ่งไมวาจะเรียกวาภราดรภาพ หรือ
เอกภาพ (หรือที่ศัพททางพระเรียกวา เอกีภาพ) ก็ตาม จะตองถือวาเปนหลักการพื้นฐาน
สังคมอเมริกัน แมจะถือวาหลักการขอนี้มีความสําคัญมาก แตโดยทั่วไปก็จะ
เนนกันอยูบอยมากเพียงหลักการที่ ๑ และ ๒ และแมจะมองเห็นความสัมพันธระหวาง
หลักการทั้งสามนี้ แตก็ไมไดแสดงความสัมพันธนั้นใหเห็นเปนระบบที่ชัดเจน จนกระทั่ง
ไปๆ มาๆ ปญหาที่เ กี่ยวกับหลักการขอนี้ ก็กลายเปนโรคเรื้อรัง ที่จะบั่นทอนสังคม
ประชาธิปไตยของอเมริกาอยางที่กลาวมาแลว

ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาค ไมมีวันหมด
ถาไมมีภราดรภาพ
ตามปกติ เรามักจะมองปญหาวาเริ่มจากเสรีภาพกอน คือ ไลจากขอ ๑ ไปขอ
๒ แลวไปขอ ๓ ตามลําดับวา เมื่อมีเสรีภาพไมเทาเทียมกัน เขาทําอยางนั้นได แตทําไม
ฉันทําบางไมได พวกนั้นทําได มีได เอาไดอยางนั้น แตทําไมพวกฉันไมมี ไมได เอา
ไมได ทําไมไดอยางนั้น ก็แสดงวาไมไดรับความเสมอภาค เมื่อไมมีความเสมอภาค
กัน ก็สามัคคีเอกีภาพกันไมได
พูดย้อนกลับว่า ที่สามัคคีเอกีภาพกันไมได ก็เพราะไมไดรับความเสมอภาค ที่
ไมเสมอภาค ก็เพราะมีเสรีภาพไมเทาเทียมกัน อันนี้ก็เปนปญหาแบบหนึ่ง
แตบางทีปญหากลับในทางตรงขาม คือเริ่มเปนปญหาจากหลักการขอที่ ๓
(ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ)กอน แลวจึงลงมาขอที่ ๒ (สมภาพ/สมานภาพ/ความ
เสมอภาค) และ ขอที่ ๑ (เสรีภาพ) คือ เมื่อประชาชนแตกแยก ไมรักใครสามัคคีกัน มี
ความรังเกียจเดียดฉันทตอกัน เขาก็จะเพงจองมองกันทันทีวา พวกนั้นได พวกนั้นมี
อยางนั้นๆ ทําไมพวกเราไมได ไมมีอยางนั้น พวกโนนทําได เปนไดอยางนั้นๆ ทําไมพวก
เราทําไมได เปนไมได ปญหาในขอที่ ๒ วา ไมไดรับความเสมอภาค และขอที่ ๑ วา
ขาดเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ คือไดเสรีภาพไมเทากับพวกนั้นพวกโนน ก็ตามมาทันที
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แมแตเรื่องที่ไมนาจะเปนปญหา ก็มองใหเปนปญหาขึ้นมาจนได เพราะเมื่อใจ
ไมรักกันแลว ญาติดีกันไมได ก็คอยเพงมองเห็นแงรายกันอยูเรื่อย
เปรียบเทียบใหเห็นไดงายๆ เหมือนอยางพี่นองในครอบครัวเดียวกัน ถาพอแม
ลําเอียง ปลอยลูกคนนั้น ตามใจลูกคนนี้ บีบบังคับลูกคนโนน เกิดปญหาเสรีภาพขึ้นมา
และเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเสมอภาค ลูกๆ ก็อาจจะแตกแยกแกงแยงทะเลาะ
วิวาท ไมรักใครสามัคคีกัน เปนพี่นองกันแตเพียงในนาม ไมเปนพี่นองกันจริง ขาด
ภราดรภาพ
บางทีปญหาไมไดมาจากพอแมลําเอียง แตลูกๆ เองไมรักใครสามัคคีกัน พอ
เปนอยางนี้แลว ก็คอยเพงจองมองกัน ใครจะไดมากนิดนอยหนอย เปนไมได เกิดเรื่อง
ทันที แมวาจะไมตั้งใจ ไมมีเจตนา ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา เรื่องเล็กก็กลายเปนเรื่อง
ใหญโต ยอมกันไมได ตั้งแงกันอยูเรื่อย เดี๋ยวคนนี้วาไมไดรับความเสมอภาค เดี๋ยวคน
นั้นวาไมมีเ สรีภาพ หรือไดเสรีภาพไมเทากัน ในครอบครัวมีแตความระหองระแหง
วุนวาย ไมมีความสุข
ในทางตรงขาม ในอีกครอบครัวหนึ่ง พี่นองรักใครสามัคคีกัน และพอแมก็ไมมี
เจตนาจะลําเอียง มีอะไรไดมา ก็แบงกันไป ใหเทาๆ กัน บางทีไดมากนอยกวากันบาง
ก็เต็มใจกัน ไมวาไมรูสึกอะไร ยิ่งกวานั้น บางครั้งคนนั้นยังสละใหคนนี้ คนนี้ยังแถมให
คนโนนอีก คนที่ไดมาก ก็ไมยอมเอา จะเอาไปแบงอีก เรื่องที่หมิ่นเหมนาจะเปนปญหา
ก็ไมเกิดเปนปญหา หรือเรื่องใหญก็กลายเปนเรื่องเล็ก ทั้งหมดนี้ก็เพราะรักกัน มีความ
เปนพี่เปนนองกันอยางแทจริง อยูกันดวยน้ําใจ
เพราะฉะนั้น การปองกันและแกปญหา จะตองทําจากจุดเริ่มทั้งสองทาง คือทั้ง
จากตนไปหาปลาย และจากปลายมาหาตน
เริ่มจากตนไปหาปลาย คือ ไลจากขอ ๑ ตอ ๒ ไป ๓ ตามลําดับ ก็ตองจัดให
ประชาชนมีเสรีภาพอยางถูกตอง และใหไดมีเสรีภาพนั้นอยางเทาเทียมกัน เกิดความ
เสมอภาค แลวจะไดไมทะเลาะวิวาทแกงแยงขัดแยงกัน และอาจจะสามัคคีกันได
ขอใหสังเกตวา ในที่นี้ ลงทายวา “อาจจะสามัคคีกันได้” คือเพียงอาจจะเทานั้น
เพราะความมีเสรีภาพและสมภาพ/เสมอภาคอยางที่พูดกันมานี้ ไมใชเหตุปจจัยอยาง
เดียวและเพียงพอที่จะทําใหคนรักใครสามัคคีมีภราดรภาพกันได
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ยั ง มี เ หตุ ป จ จั ย อย า งอื่ น อี ก ที่ สํ า คั ญ มาก ที่ จ ะทํ า ให ค นแตกแยกรั ง เกี ย จ
เดียดฉันทกัน และแมแตคําวาความเสมอภาคก็มีความหมายแงมุมกวางกวาที่เขาใจ
กันทั่วไป ที่เนนในแงวามีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ความ
เสมอหรือสม มีแงมุมความหมายมากกวานั้น และแงมุมความหมายอยางอื่นบางอยาง
เปนปจจัยตัวสําคัญที่จะใหเกิดภราดรภาพ หมายความวา ภราดรภาพ/สามัคคีเอกี
ภาพ จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความเสมอภาคอยางลึกซึ้งที่จะพูดในทางธรรมตอไป
ดานที่สอง เริ่มจากปลายมาหาตน คือ ยอนจากขอ ๓ ลงมาขอ ๒ จนถึงขอ ๑
วิธีแกและกันปญหา ไดแก พยายามสรางความสมัครสมานสามัคคี ใหประชาชนมี
ความรักใครพรอมเพรียง มีความรูสึกและความสัมพันธที่ดีตอกัน ดุจเปนญาติพี่นอง
เมื่อประชาชนมีภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้แลว ก็จะปรับเรื่องความ
เสมอภาคและเสรีภาพใหเขาที่ลงตัวสอดคลองไปกันไดอยางดี
ในทางปฏิบัติ ตองทําทั้งสองดานประกอบกัน ดานแรกจากตนไปหาปลาย คือ
ใหมีเสรีภาพอยางเสมอภาคกันนั้น เปนความจําเปนที่จะตองใหมีเปนพื้นฐานไว
แตแคนั้นหาเพียงพอไม การแกปญหาจะเด็ดขาดหรือสําเร็จจริง ก็ตอเมื่อ
บรรลุผลตามวิธีในดานที่สอง คือยอนกลับจากขอ ๓ (ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ) ลง
มา ซึ่งจะทําใหไมมีแงงอนหรือเพงจองหาแงหามุมตอกัน
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพนั้น อาจมีมาในหลายรูปแบบ เพราะเหตุปจจัยที่จะ
ทํ า ให ค นแบ ง แยกขั ด แย ง หรื อ เข า กั น ไม ไ ด มี ห ลายอย า ง เช น ผิ ว พรรณ เผ า พั น ธุ
ภูมิภ าค และลัทธิ ความเชื่อ ถือ เปนต น ซึ่ง แต ละอยา งก็ อาจจะตอ งใชวิธีก ารแก ไข
ปญหาเฉพาะที่ตางๆ กันไป
แตไมวาจะเปนอยางไหน สิ่งหนึ่งที่ควรระวังไวกอน เพื่อไมใหเปนตัวพลอยผสม
ที่ซ้ําเติมปญหาทําใหแกไขยากมากขึ้น ก็คือ การดูถูกดูหมิ่นและกีดกั้นกันดวยเรื่องภูมิ
ธรรมภูมิปญญา ซึ่งมักจะพวงมากับความแบงแยกที่เปนตัวปญหาเดิมดวย
มนุษยนั้น เมื่อมีความถือตัวแลว ก็มักคอยจอง คอยมองคนอื่นพวกอื่นวาจะลบ
หลูดูถูกกระทบกระทั่งหรือกีดกันตน จนลืมมองลืมสํารวจดูตัวเอง การแกปญหาไมใช
อยูที่คนพวกอื่นจะตองพยายามไมดูถูกกีดกันเราเพียงอยางเดียว แตตัวเราเองจะตอง
คอยสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงตนเองดวย สังคมประชาธิปไตยเปนสังคมของคนที่
พัฒนาตน เราจะตองถือคติวา อย่ามัวถือตัว แต่จงทําตัวให้น่านับถือ
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การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคน เพื่อปรับภูมิธรรมภูมิปญญาของ
ประชาชนใหสม่ําเสมอกัน และยังจะชวยในการแกปญหาความแตกแยกที่เกิดจาก
สาเหตุอยางอื่นดวย แตการแกไขสาเหตุเฉพาะเหลานั้น ตองอาศัยความรูและวิธีการ
อื่นๆ ดวย ซึ่งเกินขอบเขตของเรื่องที่จะพูดในที่นี้
รวมความก็ คื อ จะต อ งระลึ ก ไว ว า ถ้ า ไม่ ส ามารถสร้ า งภราดรภาพขึ้ น มาให้
ประชาชนมีสามัคคีเอกีภาพกันด้วยจิตใจแท้จริงแล้ว ปัญหาเรื่องเสรีภาพและความ
เสมอภาคก็จะมีอยู่เรื่อยไป จะไม่มีหลักประกันที่จะทําให้ประชาธิปไตยมั่นคงยั่งยืน

ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ
ในประเทศที่เขาสูระบอบประชาธิปไตยใหมๆ หรือยังพัฒนาประชาธิปไตยไป
ไมไกล ปญหาจะโดดเดนที่เรื่องเสรีภาพและสมภาพ ซึ่งเปนปญหาสําหรับประชาชน
โดยสวนรวม คือเปนปญหาสําหรับประชาชนแตละคนเหมือนๆ กัน และประชาชนก็จะ
ดิ้นรนตลอดจนตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพและความเสมอภาคนี้ ในระหวางนี้ ปญหา
ดานภราดรภาพไมคอยปรากฏ บางทีดูเหมือนกับไมมี แตที่จริงนั้น มันแฝงอยูตลอดเวลา
แต เ มื่ อ ใดได พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยกั น ไปพอสมควร พอว า ป ญ หาเรื่ อ งการ
เรียกรองหาเสรีภาพและสมภาพเบาบางลง เพราะประชาชนทั่วไปไดรับหลักประกันที่
จะมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคพอสมควร ในระดับที่เรียกไดวาลงตัวอยูตัวแลว
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพที่แฝงมานาน ก็จะโผลเดนขึ้นมา (ในบาง
สังคม ปญหานี้อาจจะปรากฏเปนครั้งคราว แมในระหวางที่ยังดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค) และจะเปนปัญหาที่หนักหนายืดเยื้อแก้ไขยากที่สุด อาจจะถึงกับ
เป็นจุดติดตันของมนุษยชาติก็ได้
ตั ว อย า งที่ เ ห็ น ได ชั ด ก็ คื อ ประเทศอเมริ ก านี่ แ หละ ที่ ภู มิ ใ จว า ประชาชนมี
หลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอยางดีมาก แตปจจุบันไดประสบปญหา
ความขัดแยงแบงแยกรังเกียจเดียดฉันท ระหวางเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว และวัฒนธรรม
เปนอยางมาก และปญหานั้นก็รุนแรงขึ้นๆ ไมใชลดนอยลงเลย และยังไมมีความมั่นใจ
วาจะแกปญหานี้ลงไดอยางไร
การเกิดมี และการใชถอยคําแปลกๆ ใหมๆ ในทางบวกบาง ในทางลบบาง
อยาง multiculturalism และ political correctness มีแตฟองสภาพสังคมอเมริกันที่
นุงนังกับการพยายามแกปญหานี้

การสรางสรรคประชาธิปไตย
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แทบไม มี ป ระเทศชาติ ห รื อ สั ง คมใดเลย ที่ ป ระกอบขึ้ น ด ว ยประชาชนพวก
เดียวกันลวนๆ มีแตจะประกอบดวยกลุมชน เผาชนตางๆ มากบางนอยบาง ซึ่งแตกตาง
กันโดยเชื้อชาติบาง สีผิวบาง ลัทธิศาสนาบาง ภาษาและวัฒนธรรมบาง ความแตกตาง
เหลานี้ พรอมที่จะเปนปมกอปญหาไดตลอดเวลา และนี่คือตนตอของปญหาเกี่ยวกับ
ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ
พอปญหาการดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทั่วไปเบาบางลงอยาง
ที่วาขางตนแลว ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพที่นอนเนื่องอยู ก็จะโผล
เดนชัดออกมา และสงผลยอนกลับไปสูปญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคอีกครั้งหนึ่ง
แตปญหาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่พวงมากับปญหาภราดรภาพนี้
มาในรูปใหมที่แปลกออกไปจากเดิม โดยจะมีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ
ก) เป น ป ญ หาสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเสมอภาคที่ ไ ม เ ท า กั น ระหว า งกลุ ม
ระหวางพวกวา พวกเราไมมีสิทธิเสรีภาพเหมือนอยางพวกเขา เราไมมี
ความเสมอภาคกับพวกนั้น ไมใชปญหาของประชาชนแตละคน และ
ข) คราวนี้ ปญหาเสรีภาพกับปญหาความเสมอภาคจะมาบรรจบเปนเรื่อง
เดียวกัน คือ เปนปญหาวา กลุมชนหรือเผาพวกตางๆ มีสิทธิเสรีภาพไมเทา
เทียมกัน หรือมีเสรีภาพไมเสมอภาคกัน วาพวกเขามีเสรีภาพอันนี้ แตพวก
เราไมมีเสรีภาพอันนั้น พวกเขาทํา-มี-เปนอยางนั้นได แตพวกเราทํา-มี-เปน
อยางนั้นไมได เราจึงไมมีความเสมอภาคกับเขา
ในการแกปญหา จะตองทําทั้งสองระดับอยางที่วามาแลวขางตน คือ ในขั้น
พื้นฐาน จะตองใหเห็นวาคนตางกลุมตางพวก ไดรับสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกัน และอีกระดับหนึ่งคือ การสรางภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ
แตก็ดัง ไดกลาวแลว การปองกันแกไขปญหาระดั บที่สองนี้ยากมาก เพราะ
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพนี้ เปนปญหาที่หยั่งลึกถึงจิตใจ ซึ่งเปนเรื่อง
ของความเชื่อถือและคุณธรรมอันโยงไปถึงอุปสรรคมากมาย เชน ความหวงแหนชาติ
พันธุ ความรังเกียจเดียดฉันทในเรื่องสีผิวหรือเผาพันธุ ความดูถูกดูหมิ่นกันในดานภูมิ
ธรรมภูมิปญญาและวัฒนธรรม ความยึดมั่นในการแบงแยกตามลัทธิความเชื่อถือ เปน
ตน ซึ่งรวมแลวก็คือเปนปมที่นําไปสูปญหา การไม่มีความพร้อมใจที่จะสมัครสมาน
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ทั้งๆ ที่ภายนอกไมมีเหตุที่จะทําใหตองแบงแยก แตเมื่อใจไมพรอมไมยอมที่จะ
สมัครสมานแลว ความสามัคคีเอกีภาพและภราดรภาพก็ไมอาจเกิดขึ้นจริงๆ ได และ
เมื่อใจไมสมัครสมานกันอยางนี้ เรื่องที่ไมนาเปนเรื่อง ก็กลายเปนเรื่อง สิ่งที่ไมนาเปน
ปญหาก็เปนปญหา ปญหาเล็กก็กลายเปนปญหาใหญ เพราะใจตั้งแงตอกันอยางที่
กลา วมาแล ว ป ญ หาสิ ทธิ เสรี ภ าพไม เ สมอภาคระหวา งกลุ มระหวา งหมู ก็ จ ะคงอยู
เรื่อยไป พรอมกับความขาดสามัคคี ไมมีภราดรภาพ และจึงไมอาจเกิดมีเอกีภาพ แลว
ประชาธิปไตยก็ไมอาจสัมฤทธิ์อยางจริงแทในสังคม
ถาถือวามนุษยเปนสัตวประเภทเดียวกันทั้งหมด สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน แลวขยายตัวเพิ่มจํานวน แบงกันเปนหมูเปนพวก แยกยายเหินหางกันไป
บัดนี้ เมื่อโลกแคบเขามา จนมวลมนุษยเหมือนอยูใกลชิดเปนชุมชนเดียวกัน
จะตองเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งหมด ถึงเวลาที่จะตองอยูรวมเปนสังคมเดียวกัน มนุษย
จะสามารถทําลายเครื่องแบงแยกและความรูสึกเดียดฉันท แลวสมัครสมานกลมกลืน
เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความหลากหลายในความเปนหนึ่งไดสําเร็จหรือไม
เรื่องนี้อาจจะเปนปญหาสุดทายของมวลมนุษย และอาจจะเปนจุดติดตันที่แก
ไมตก และก็จะเปนบททดสอบหรือพิสูจนมนุษยชาติดวยวา มนุษยนี้จะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนใหสําเร็จ เพื่อบรรลุถึงสันติภาพและอิสรภาพที่แทจริงไดหรือไม
นักการเมือง นักปกครอง และประชาชนที่ใฝปรารถนาจะแกปญหาของสังคม
มนุษยอยางแทจริง และหวังที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยที่สมบูรณมั่นคง จะตองเปนผู
มองการณไกล ไมใชมองอยูแคปญหาเฉพาะหนาในการดิ้นรนตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในบัดนี้เทานั้น แตจะตองเตรียมวางแนวทางสําหรับการแกปญหา
ระยะยาว ใหพรอมไวแตเนิ่นๆ ทีเดียว
นักการเมืองที่จะทันกับยุคตอไปนี้ นอกจากจะตองมองการณไกล เปนผูขาม
ขีดขั้นของกาลเวลาไปไดแลว จะตองเปน นักการเมืองที่มีความเปนสากล คือกาวขาม
ขีดขั้นของเทศะไปสูการแกปญหาของมวลมนุษยชาติทั่วโลก คือ ปัญหาสากลที่มีเสมอ
เหมือนกันทั่วโลกแห่งความขาดภราดรภาพนี้
การที่จะแกปญหาซึ่งแฝงลึกในใจของมนุษยขอนี้ได คงจะตองใชความเปน
อัจฉริยะทีเดียว เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ เกินขอบเขตของวิธีการด้านการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจเป็นต้น ที่อยู่ในฝ่ายรูปธรรม
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เนื้ อตั วของป ญหานี้ อยู ลึ กลงไปเป นปมในจิ ตใจ เกี่ ยวด วยความเชื่ อถื อและ
คุณธรรมดังที่กลาวแลว ซึ่งจะตองใชปรีชาญาณทางดานศาสนา ปรัชญา ศีลธรรม/
จริยธรรม และศาสตรทั้งหลายที่เกี่ยวของกับมนุษยทั้งหมดเขามาชวยแกปญหา อยาง
ที่เรียกวา จะต้องบูรณาการทุกแดนแห่งปัญญาของมนุษย์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้
ซึ่งจะสําเร็จได้ ก็ต้องมีการพัฒนามนุษย์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขอที่ทาทายจิตปญญา
ของมนุษย วาจะผานขึ้นไปไหวหรือจะอับจนจบกันไปแคนี้
เมื่ อ พู ด มาถึ ง จุ ด นี้ ก็ ทํ า ให นึ ก ถึ ง ชื่ อ ของระบอบการปกครองนี้ ที่ เ รี ย กว า
ประชาธิ ป ไตยนั้ น ความจริ ง ก็ เ ป น เพี ย งชื่ อ เรี ย กอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด จากการมอง
ความหมายโดยเนนไปที่แงหนึ่งดานหนึ่งของมัน กลาวคือ ที่เรียกวา “ประชาธิปไตย” ก็เพราะเนนความหมายในแงของอํานาจ วาเปนการ
ปกครองซึ่งอํานาจอยูที่ประชาชน โดยประชาชนเปนใหญ แตถามองเนนในแงอื่นดาน
อื่น ก็อาจจะเรียกชื่ออยางอื่น ดังที่ในสมัยโบราณ เคยหรือบางที เรียกชื่อการปกครอง
ทํานองนี้วาระบอบสามัคคีธรรม คือเรียกชื่อโดยมองเนนไปที่ความสัมพันธพื้นฐาน
ระหวางประชาชน ที่จะเปนแกนรักษาใหการปกครองระบอบนี้ดํารงอยูได และสัมฤทธิ์
ผลสมตามความมุงหมาย

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ
ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองหลักการทั้งสามอยางนั้น โยงสัมพันธเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ภราดรภาพ หรือ เอกภาพ เปนเหมือนสนาม หรือเวที หรืออางเก็บ
น้ํา หรือหองประชุม ที่รองรับนักกีฬา นักแสดง นักวายน้ํา หรือสมาชิกของที่ประชุมให
รวมอยูดวยกัน โดยมีความเปนอิสระ พรอมกับความประสานกลมกลืน ซึ่งแตละคนอยู
ในตําแหนงแหงที่ที่ถูกตอง เหมาะสม สัมพันธกันไดดี พฤติกรรมและความเปนไปตางๆ
ที่เปนเรื่องของเสรีภาพ และความเสมอภาค ก็แสดงอยูภายในแหลงรวมอันเดียวกันนั้น
เมื่อทุกคนใชเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน อยางประสานเกื้อกูลกัน ถูกตองตาม
ตําแหนงฐานะภายในที่รวมนั้น ทุกอยางก็ดําเนินไปดวยดี เปนองครวมที่สงบเรียบรอย
เพราะฉะนั้ น พระพุ ท ธศาสนาจึ ง แสดงหลั ก การใหญ แ ห ง ภราดรภาพหรื อ
เอกภาพไว โดยที่หลักการใหญนี้ครอบคลุมความเปนอยูและการปฏิบัติที่เปนเรื่องของ
เสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว ใหมีความหลากหลายที่โยงกันไดในระบบที่ประสาน
เปนหนึ่งเดียว
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หลักการหรือหลักธรรมนี้ เรียกวา สาราณียธรรม แปลวาธรรมเปนเครื่องระลึกถึง
กัน มีความหมายทํานองเดียวกับภราดรภาพ เปนหลักการที่จะทําใหเกิดความประสาน
พรอมเพรียงสามัคคีและผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ
หลักธรรมนี้มีสาระสําคัญซึ่งสอนวา สังคมประชาธิปไตยจะตองมีเครื่องผูกพัน
คนใหมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกัน เพราะการที่แตละคนจะอยูไดดวยดี และเอา
ศักยภาพของตนมารวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดนั้น คนเหลานั้นจะตองมี
ความสามัคคีรูจักรวมมือกันและอยูรวมกันไดดวยดี
การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีนั้น มีลักษณะการแสดงออกตางๆ ซึ่งเนน
ความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชนสุขตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐาน คือ
การที่คนเราจะตองใชปญญา คือบอกวา จะต้องใช้ปัญญานั้น บนพื้นฐานของเมตตา
หมายความวาใชปญญา โดยมีเมตตาประกอบ หรือใชปญญาในจิตใจที่มีเมตตา และ
จิตใจที่มีเมตตา ก็ต้องใช้ปัญญา
ถามีเมตตาโดยไมใชปญญา ก็อาจจะเกิดความลําเอียง เชนเรามีเมตตาเอาแต
จะปรารถนาดีชวยเหลือใครคนหนึ่ง แลวเราไมใชปญญาพิจารณาใหรูทั่วถึงความจริง
เราก็อาจจะลําเอียงเขาขางคนนั้นเต็มที่ แตพอใชปญญารูจักพิจารณาเหตุผล เราก็ได
ปฏิบัติการที่ถูกตองพอดี
ในทางตรงขาม ถา ใชป ญญาโดยไมมีเ มตตา เราก็อาจจะใชปญ ญาโดยไม
คํานึงถึงใคร โดยไมมีความรักเพื่อนมนุษย แลวเราก็อาจจะคิดทําอะไรโดยที่วามันไม
เกื้อกูล ไมเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยก็ได เพราะฉะนั้น จึงตองมีประกอบกัน ๒ อยาง
คือทั้ง ปัญญา และ เมตตา

สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี
เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี
หลักของสังคมที่จะอยูรวมกันดวยดีนั้น ก็คือ เปนสังคมแหงสามัคคีเอกีภาพ ที่
คนมีเมตตาหรือไมตรีตอกัน เปนพื้นฐานรองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีที่มี
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานแสดงไวเปน สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ
ประการที่ ๑ จะทําอะไรก็ทําต่อกันด้วยเมตตา หมายความวาทําดวยความรัก
ดวยไมตรี โดยปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือ รวมมือ มีความพรอมที่จะประสานกัน ซึ่ง
ชวยใหเกิดน้ําใจผูกพัน ทําใหสังคมอยูรวมกันไปได โดยมีเครื่องยึดเหนี่ยว เปนโอกาส
พื้นฐานที่จะใหแตละคนนําเอาศักยภาพของตนมาเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวยกัน
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ประการที่ ๒ จะพูดอะไรก็พูดต่อกันด้วยเมตตา พูดดวยเมตตานั้นสําคัญมาก ใน
เวลาที่เราใชเหตุผลเจรจากัน เราก็จะใชปญญา โดยไมมีโทสะ ที่จะมาทําใหเกิดปญหา
ขัดแยงทะเลาะโจมตีดาวากัน คือพูดดวยความหวังดีตอกัน และมุงประโยชนตอสวนรวม
ในเวลามีเหตุการณอะไรตางๆ ก็จะหันหนามาพูดจาปรึกษากันปรับความเขาใจกันได แต
ถาคนไมมีเมตตาตอกันแลว เมื่อมีปญหาขึ้นมา ก็ชวนใหเกิดความทะเลาะเบาะแวง
และความขัดแยง แลวในที่สุดก็นําไปสูความรุนแรง สูการทําลายลาง นําไปสูปญหา
ฉะนั้น จะตองพูดดวยความปรารถนาดีตอกัน มีจิตสํานึกและระลึกวา ที่เราพูด
นี่เพราะเราหวังประโยชนสุขรวมกัน ตองการสรางสรรค แตเราอาจจะเห็นวาที่ทานทํา
นั้นยังไมถูก เราจึงพูด แมทานจะทําไมถูก แตเราก็ยังมีความรักทานอยู และเรามีความ
ปรารถนาดีตอสัง คมสวนรวม หวังจะชวยกันแกปญหา เราพูดดวยความปรารถนาดี
เมตตาอยางนี้เปนทางใหแกปญหาได
แตถาพูดโดยไมมีเมตตา ก็มีแตจะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง เราก็รูกันอยู
แลววา ธรรมดาของมนุษยปุถุชนนี้ พอถึงขั้นหนึ่งก็มีแตปญหา เรื่องศักดิ์ศรีบาง เรื่อง
ของมานะบาง อะไรตางๆ พอขัดแยงโจมตีกัน ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นๆ แลวก็ยอมกันไมได
ยิ่งในสังคมไทยนี่ เราพูดกันวา คนมีลักษณะที่มีความถือตัวสูง ถือศักดิ์ศรีนัก
ยอมกันยาก เพราะฉะนั้น ปญหาก็จะยิ่งรุนแรง ถาจะแกปญหาใหได ก็ตองมีเมตตา
จะตองแสดงความปรารถนาดีตอกัน พูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา แตไมใชวาพูด
เพียงเพื่อเอาใจกันนะ ไมใชอยางนั้น ก็พูดเหตุผลนั่นแหละ แตพูดดวยวาจาที่แสดงถึง
จิตใจที่มีความปรารถนาดี
ประการที่ ๓ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา คิดตอกันดวยเมตตาก็คือวา มี
ความหวังดีตอกัน ปรารถนาดีตอกัน ขอนี้สําคัญ ในขั้นที่เอาเมตตามาประกอบกับการ
ใชปญญา ถาใจมีเมตตา เวลาใชปญญาก็จะชวยใหโลภะ โทสะ โมหะ เขาครอบงํา
ความคิดไดยาก เราก็จะพิจารณา วินิจฉัย คิดการ วางแผนตางๆ โดยมุงทําใหเกิด
ประโยชนสุขแกกัน และสรางสรรคสังคม
นอกจากนั้น ในดานการแสดงออก เมตตาก็ทําใหมีจิตใจที่พรอมจะยิ้มแยม
เวลาพบหนากัน ก็ยิ้มได นําไปสูการพูดจากันไดดีขึ้น
เมตตาทางใจนี้ ยังลึกลงไปอีก หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต
ต อ กั น อย า งจริ ง ใจ เป น ความรั ก ที่ ไ ม แ บ ง แยก เพราะมองทุ ก คนเป น มนุ ษ ย เ สมอ
เหมือนกัน ในฐานะที่ทุกคนนั้นเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน อยูภายใตกฎ
ธรรมชาติอันเดียวกัน หรือภายใตอํานาจของพญามัจจุราชอยางเดียวกัน
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ความรักและไมตรีอยางจริงใจนี้ ทําใหสัมพันธคบหากันโดยไมมีอุบายซอนเรน
ตอกัน ไมมีลักษณะที่เรียกวา แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง แตเปนแบบที่วา ยอมรับจุด
ต่าง อยู่กันบนฐานของจุดร่วม คือ แมจะมีความแตกตางโดยผิวพรรณ เชื้อชาติ ลัทธิ
ศาสนา และสติปญญาเปนตน ก็รับรูและยอมรับกันตามเปนจริง ไมถือเปนเหตุที่จะ
แบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจที่จะสมัครสมานกัน โดยมีจุดรวมพื้นฐานที่ทํา
ใหรักกันและอยูรวมกันได คือการที่เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดังกลาวแลว

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ
เอกภาพของสังคมก็สัมฤทธิ์ จิตบุคคลก็เปนสุข
ประการที่ ๔ มีกินมีใช้เผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกัน ธรรมดาคนนี้ เมื่อยังไมไดพัฒนา ดอย
การศึกษาที่แท ก็มุงเอาแตประโยชนสวนตัว ยึดมั่นติดในผลประโยชน เห็นแกตัวมาก
ไมสามารถเฉลี่ยเจือจานกันได ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันหางไกล เมื่อคน
เหลื่อมล้ําต่ําสูงกันมากในเรื่องรายได ในเรื่องทรัพยสินสมบัติหรือสิ่งที่ครอบครอง ก็เปน
ทางใหเกิดความแตกแยก คนในสังคมจึงจะตองมีความโอบออมอารีเผื่อแผแบงปนเจือ
จานกัน
โดยเฉพาะในสังคมของพระนั้น ทานถือเปนหลักสําคัญเรียกวา สาธารณโภคี
แปลวา มีกินมีใชรวมกัน มีอะไรตออะไรก็เอามาแบงกันกินใช ถาสังคมของเราถือหลัก
พระพุทธศาสนาขอนี้ ก็จะชวยไดมาก เราจะไมหวงแหนกอบโกยเอามาไวเฉพาะตัวผู
เดียว
มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา เนกาสี ลภเต สุขํ แปลวากินคนเดียวไมไดความสุข บาง
คนคงเถียงวาอาจจะมีความสุข แตมันไมสุขจริง เพราะจะมีความรูสึกคับแคบ แปลก
แยก ตั้งแง หรือหวาดระแวงแฝงอยู แตถาเราแบงกันแลว ก็จะรูสึกวามีความสุขจาก
การที่ไดเห็นผูอื่นมีความสุขดวย
ในพุทธศาสนา บอกวา คนเรามีการพัฒนาจิตใจขึ้นไปตามลําดับ คนที่ยังไม
พัฒนาเลย จะมี ความสุขจากการได้ อยางเดียว ตองได ตองเอา ถาฉันได ฉันเอา ฉันได
กิน ฉันไดใช ฉั นก็มีความสุข แตถาใหคนอื่น ก็จะเปนการสู ญเสียไป แลว ก็จะไม มี
ความสุข มันเบียดเบียนจิตใจ ไมสบายเลย อยางนอยก็มีความเสียดาย ไมอาจจะมี
ความสุขได
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แตทีนี้ ถาคนเราพัฒนาตัวเองขึ้นไป เราจะรูจักความสุขเพิ่มขึ้น จะมีความสุข
อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเปนความสุขที่ประณีต คือ ความสุขจากการให้ คนที่มีคุณธรรม
ในจิตใจเทานั้น จึงจะมีความสุขแบบนี้เกิดขึ้น
ยกตัวอยางงายๆ คือพอแมนี่ใหแกลูกได และเมื่อใหแลวก็มีความสุขดวย ใช
หรือเปลา เอะ! ธรรมดาคนเราตองไดมาจึงมีความสุข ทําไมใหเขาไปจึงมีความสุขได
ไดมาจึงจะสุข เสียไปจะสุขไดอยางไร ทําไมพอแมใหแกลูกแลวตัวเองมีความสุข ทั้งๆ
ที่ของนี่ฉันก็ชอบ ฉันก็อยากจะกินนะ แตลูกขอ ก็ยินดีให พอใหแกลูกไปแลว เห็นลูกกิน
พอแมก็มีความสุขดวย ทําไมจึงเปนอยางนั้น ตอบไดวา เพราะในใจของพอแมมีเมตตา
มีความรัก จึงไดคําตอบวา พอในใจเมตตามีความรักแล้ว แม้ให้แก่เขา เราก็มีความสุข
พอแมมีเมตตาตอลูก ใหแกลูกแลวก็มีความสุข ถาเพื่อนมีเมตตารักเพื่อนละ
ใหแกเพื่อนก็มีความสุข ทีนี้ถาเราแผเมตตาขยายกวางออกไป รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อน
รวมโลก เราใหแกใคร เราก็มีความสุขไดทั้งนั้น เพราะเมื่อใจเมตตามีความรักแลว เรา
เห็นเขามีความสุข เราก็มีความสุข เรียกวา ใหความสุข ก็ไดความสุข โดยมีเงื่อนไขวา
เมื่อจิตใจพัฒนาแลว คือมีเมตตา
ฉะนั้น ในคําสวดของพระทานจึงสอนญาติโยมอยูเสมอ แตเราแปลไมออก เวลา
พระสวดอนุโมทนานี่ มีบทหนึ่งบอกวา สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ แปลวา คนมี
ปญญา ใหความสุข ก็ไดความสุข การที่เราใหของแกเขาไป นี่คือเราใหความสุขแกเขา
เสร็จแลว เมื่อใจเรามีธรรม เราก็ไดความสุขดวย
ฉะนั้น คนที่พัฒนาจิตใจของตนเองดีแลว มีคุณธรรม จะไดความสุขพิเศษเพิ่ม
ขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง คือ ความสุขจากการให หมายความวา มนุษยที่ยังไมพัฒนา มี
ความสุขจากการไดอยางเดียว แตพอเราพัฒนาจิตใจของเราแลว เราก็มีความสุขจาก
การใหเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่งดวย หลักความจริงนี้มีความสําคัญมาก มันเปนลักษณะ
แหงความกาวหนาในการพัฒนาของมนุษย
ความสุขจากการให เปนความสุขที่ปลอดโปรง กวางขวาง เปนความสุขที่
ประณีต เปนความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่ประเสริฐกวาความสุขเพียงจากการได
สําหรับมนุษยปุถุชน ทานใหฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความสุขจากการใหนี้เพิ่ม
ขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง เปนการแสดงลักษณะของจิตใจที่พัฒนา อยางนอยก็มีจิตใจที่มี
เมตตาแบบพอแม แบบเพื่อนฝูง ที่มีไมตรีตอกันขยายออกไป และมนุษยที่พัฒนาอยาง
นี้นี่แหละ จึงจะเปนสมาชิกที่สามารถรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดอยางดี
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ทั้งหมดนี้ก็อยูในเรื่องของการที่วา เมื่อมีอะไรก็รูจักแบงกันกินใช อยางนอยก็
เติมคําวา “บาง” หมายความวาไมใชทั้งหมด ถามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด ก็ตองเปน
พระโสดาบัน
พระโสดาบันมีลักษณะอยางนั้น คือ เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของพระโสดาบัน
วา ทานไมมีความหวงแหนอะไรทั้งสิ้น ลักษณะอยางหนึ่งที่เปนเครื่องกําหนดจิตใจของ
พระโสดาบัน คือไมมี มัจฉริยะ แปลวา ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหนกีดกัน มี
อะไรถาจะเปนประโยชนแกผูอื่น ก็พรอมที่จะให
แตสําหรับปุถุชน ถาจะพูดวามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด คนทั่วไปก็อาจจะบอก
วาเห็นจะไมไหว เพราะฉะนั้นก็บอกวา มีอะไรก็แบงกันกินใช เอาแคนี้กอน

ความเสมอภาคพื้นฐาน
คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา
ประการที่ ๕ ประพฤติดีมีวินัยอยู่ใต้กฎหมายเสมอกัน หรือ ประพฤติดีมีวินัยอยู่ใน
กฎกติกาเสมอหน้ากัน คําพระวาสีลสามัญญตา แปลวา มีศีลเสมอกัน คือมีความ
ประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาที่จะกลมกลืนเขาดวยกัน
ไววางใจกันได ไมทําตนใหเปนที่เคลือบแคลงหรือนารังเกียจ
หมายความวา คนที่จะอยูรวมสังคมกันนี้ จะตองมีศีลคือความประพฤติสุจริต
ไวใจกันได ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และรักษาระเบียบวินัย
ทําตามกฎกติกาของสังคมเสมอเหมือนกัน
ถาคนในสังคมนี้มีความประพฤติไมสม่ําเสมอกัน มีคนรายมาก กฎหมายไม
สามารถควบคุ มคนให มี ความประพฤติ ส ม่ํ า เสมอกั น หรื อ สถาบั นการปกครองไม
สามารถปฏิบัติตอทุกคนอยางยุติธรรมเสมอหนากัน ปลอยใหมีการเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนตางๆ เชน มีแกงปลนฆาบาง ขบวนการคายาเสพติดบาง กลุมลอลวง
หญิงและเด็กไปคาประเวณีบาง กลุมลาสังหารคนตางผิวตางเผา เปนตน อยางนี้สังคม
ประชาธิปไตยก็อยูไมเปนสุข ระส่ําระสาย และพัฒนาลําบาก
อยางนอยตองมีศีลพื้นฐาน คือศีล ๕ เปนมาตรฐาน ใหอยูรวมกันไดสงบสุข
โดยมีลักษณะการดําเนินชีวิตที่จริงจังในการรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑกติกา
ซึ่งแวดลอมและรองรับศีล ความมีระเบียบวินัย นี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับสังคม
ประชาธิปไตย เป็นลักษณะที่แสดงถึงความสามารถที่จะปกครองตนเอง
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คนที่ไมมีระเบียบวินัย ก็เหมือนแสดงตัวใหเห็นวา ปกครองตัวเองไมได หรือ
ปกครองตั ว เองไม เ ป น ถา คนในสัง คมไมส ามารถอยู กั นสงบเรี ยบร อยได มี การ
เบียดเบียนขัดแยงวุนวายกันไปมา สับสนระส่ําระสาย ก็จะกลายเปนเหตุผลใหมีคนที่เรา
เรียกวาเผด็จการ ยกเปนขออางเขามาจัดสรรปกครองบังคับเอา
ผู้เผด็จการนั้นคลายกับบอกวา เมื่อทานปกครองตัวเองไมเปน ปกครองกันไมได
ฉันจะปกครองให จะจัดการใหสงบเรียบรอยเลยทีเดียว และเมื่อยุงกันมากนักนานนัก
คนจํานวนมากก็อยากไดผูปกครองแบบนี้อีก วงจรรายก็เลยวนเวียนไปมาไมรูจักจบสิ้น
ในเมืองไทยเรานี้ เรื่องการรักษาระเบียบวินัยยังเปนปญหามาก แมแตระเบียบ
วินัยในการใชถนน คือการรักษากฎจราจร ถาไมมีระเบียบวินัยแลว การสถาปนาและ
พัฒนาประชาธิปไตยจะทําไดยาก
เมื่อไมรักษากฎเกณฑกติการะเบียบวินัยของสังคมแลว จะอยูกันไปไดอยางไร
ก็ยุงเหยิงสับสนวุนวายเดือดรอน เกิดความติดขัดไปทั่ว เหมือนอยูบนถนนที่รถและคน
ไมทําตามกฎจราจร
สังคมที่หยอนในศีลและขาดระเบียบวินัย ก็เทากับสรางอุปสรรคขึ้นมาปดกั้น
ขัดขวางความเจริญกาวหนาของตน ตัดรอนโอกาสของตนในการที่จะพัฒนา ทําให
พัฒนาไมเปนกระบวน
สังคมที่ดีตองมีกติกา และคนในสังคมตองรักษากติกานั้น โดยมีความเสมอ
ภาค คือเทาเทียมกันตอหนากฎหมาย ไดรับความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหนากัน
เพราะฉะนั้น ความมีศีลและรักษาระเบียบวินัยเสมอกัน จึงถือเปนหลักประการที่ ๕
ประการที่ ๖ มีแนวคิดความเห็นร่วมหลักการลงกัน คําบาลีวา ทิฏฐิสามัญญตา
แปลวา มีความเห็นเสมอกัน คือ มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการ
อุดมการณและอุดมคติที่รวมกัน หรือสอดคลองไปกันได ปรับใหเขาใจลงกันได
คนในสังคมประชาธิปไตยนี้ อยางนอยตองมีความเห็นความเขาใจและความ
เชื่อมั่นในหลักการของประชาธิปไตยรวมกัน เริ่มแตยอมรับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนี้
แลวถาจะใหเปนประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ
ของประชาธิปไตยอยางที่กลาวเมื่อกี้ อยางนอยก็เขาใจเรื่องเสรีภาพวาความหมายของ
มันคืออะไร
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ถาไมมีความเขาใจรวมกัน มีความเขาใจผิดพลาด มันก็ยุง แควาเขาใจเสรีภาพ
เปนการทําไดตามชอบใจ เทานี้ก็ยุงแลว
ในเมืองไทย เรามีคําพูดลอกันเองวา ทําไดตามใจ คือไทยแท อะไรทํานองนี้ ถา
ไทยแทตองทําไดตามใจ ก็เห็นจะแย เพราะฉะนั้นเห็นจะตองปรับกันใหม
คําพูดที่วา “ทําได้ตามใจ คือไทยแท้” นั้น ถาเขาใจความหมายเสียใหม ก็ใชได
และอาจจะกลายเปนดีไป คือ ที่วาทําไดตามใจนั้น ไมใชหมายความวาทําไดตามชอบ
ใจแบบอํ า เภอใจ แต ทํ า ได ต ามใจที่ มี เ สรี ภ าพ ถ า ทํ า ได ต ามชอบใจ โดยที่ ใ จนั้ น มี
เสรีภาพแลว ก็ไมเปนปญหา นั่นคือไทยแท
ไทยแท้ คือ คนที่เปนไท คือคนเสรี “ไท” แปลวาคนที่เปนอิสระ คือคนเสรี หรือ
คนที่มี เสรี ภ าพที่ แ ทจ ริง คนที่ มีเสรี ภ าพที่ แท จริ ง ก็คือ คนที่ มีจิ ตใจเป นอิ สระ ไม ถูก
ครอบงําดวยกิเลส
เพราะฉะนั้น ที่บอกวาทําไดตามใจคือไทยแทนั้นถูก แตตองพูดในความหมาย
ใหม คือความหมายวา ทําไดตามใจที่เปนเสรี ถาทําไดตามใจที่เปนเสรีแลว ก็จะเปน
ไทยแท ซึ่งเปนอิสระทั้งภายนอกและภายใน
ทิฐิ หรือ ทิฏฐินั้น เปนเรื่องของปญญาที่มองเห็นหรือเขาถึงความจริงในระดับ
ตางๆ ในขั้นตนๆ เอาเพียงมีความเห็นความเขาใจ ยึดถือในหลักการของประชาธิปไตย
รวมกันอยางที่วามาแลว ก็พอ
แตจะใหถึงขั้นลงรากวางฐานของประชาธิปไตยไดมั่นคงจนกระทั่งมีภราดร
ภาพและสามัคคีเอกีภาพอยางถาวร ก็จะตองรูเห็นเขาใจลึกลงไปอีก
ทิฐิ ความรูเห็นเขาใจลึกลงไปที่วานี้ วากันยอๆ ก็คือ ความรูเขาใจเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ เห็นโลกเห็นชีวิตและสรรพสิ่งตามเปนจริง วาเปนของไมเที่ยง เปลี่ยนแปลง
ไป เกิดขึ้นแลวก็ปรวนแปร แลวก็ดับสลาย ไมมีอะไรจะยืนยงคงอยูนิตยนิรันดร
เมื่อรูเห็นเขาใจอยางนี้แลว จะเกิดอะไรขึ้น และจะสัมพันธกับประชาธิปไตย
อยางไร?
ตอบวา พอเห็นความจริงของธรรมชาติ เขาใจโลกและชีวิตอยางนี้แลว ก็จะ
ถอนหรือคลายความยึดติดถือมั่นหวงแหนทั้งหลายลงได หรือบรรเทาใหเบาบางลง
โดยเฉพาะที่ตองการในระดับนี้ก็คือ ทําลาย มัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกันรังเกียจ
เดียดฉันทระหวางมนุษย ๕ อยาง
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๑๙๑

ไมตองพูดถึง ๕ อยาง เอาเพียง ๒ อยางก็พอ สําหรับในที่นี้ สองอยาง คือ
๑) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันท กีดกันกันดวยเรื่องตระกูลวงศ
เผาพันธุ กลุม คณะ พรรคพวก
๒) วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันทกีดกันกันดวยเรื่องสีผิว การ
แบงแยกชั้นวรรณะ∗
พอละถอนหรือผอนบรรเทามัจฉริยะ ๒ อยางนี้ลงได (ถาเห็นสัจจธรรมจริงแลว
ก็ละไดทั้ง ๕ อยาง แตถาพูดที่นี่ใหครบก็จะยืดยาวกันใหญ ตองขามไปกอน) ความ
รังเกียจเดียดฉันทหวงแหนกีดกันกันหมดไป หรือลดลงไป ความสัมพันธที่ดีตอกันและ
เมตตาไมตรีธรรมที่จริงใจก็เกิดขึ้นได คนจะสามารถสมัครสมานรักใครสามัคคีกัน
ภราดรภาพและเอกีภาพก็สัมฤทธิ์

ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล
แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน
เมื่อประชาชนมีเมตตาไมตรีรักใครสามัคคีกันดีจริงแลว เปนญาติดีกันไดแลว
ปญหาเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็ปรับลงตัวไดไมยาก แลวหลักการทั้งสาม คือ
เสรีภาพ สมภาพ/สมานภาพ และ ภราดรภาพ ก็พรอมบริบูรณ ประชาธิปไตย เมื่อมี
รากฐานและแกนสารครบครันอยางนี้ ก็งายๆ ธรรมดาๆ สามัญ จึงยอมตั้งมั่นสถาพร
ตกลงวา ขอสุดทายนี้เปนเรื่องสําคัญที่ครอบคลุมทั้งหมด คือบอกวาจะตองมี
ทิฐิคือความเขาใจ หลักความเชื่อหรือหลักการที่ยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยนี้รวมกัน
สอดคลองเสมอเหมือนไปกันได ตลอดจนเขาใจรวมกันในธรรมชาติของโลกและชีวิต
ตามเปนจริง ถาอยางนี้แลว ประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานที่ตั้งตัวอยูได
หลัก ๖ นี้เรียกวา สาราณียธรรม เรียงลําดับเฉพาะหัวขอไวทบทวน ไดแก
๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไร ก็ทําตอกันดวยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไร ก็พูดตอกันดวยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไร ก็คิดตอกันดวยเมตตา
๔. สาธารณโภคี ไดอะไรมามีกินมีใช ก็เผื่อแผใหทั่วถึงกัน
∗

อีก ๓ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ (หวงถิ่นที่อยู) ลาภมัจฉริยะ (หวงผลประโยชน) และ ธรรมมัจฉริยะ (หวงภูมิธรรม
ภูมิปญญา) [ที.ปา.๑๑/๒๘๒/๒๔๖]
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๕. สีลสามัญญตา ประพฤติดีมีวินัย อยูใตกฎหมายเสมอกัน
๖. ทิฏฐิสามัญญตา∗ มีแนวคิดความเห็น รวมหลักการลงกัน
พระพุทธเจาทรงสอนสําหรับพระสงฆกอน วาพระสงฆจะตองอยูดวยหลัก ๖
ประการนี้ ถาอยูดวยหลัก ๖ ประการนี้แลว แตละคนที่เปนสมาชิกของสังฆะเปนหนวย
ของสัง คมก็ จ ะระลึ ก ถึ ง กั น มี น้ํา ใจต อกั น ประสานกลมกลื น พร อมที่ จ ะร ว มมื อกั น
เพราะตั้งแตทางกายเราก็มีเมตตา ปฏิบัติตอกันดวยไมตรีชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทาง
วาจาเราก็พูดดวยน้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีตอกัน
ในการอยูรวมกัน มีของอะไรไดอะไรมา เราก็กินใชโดยแบงปนกัน ในการรักษา
สถานภาพของสังคม เราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอความ
เดือดรอนแกกัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม และในที่สุด ในขั้นหลักการ
พื้นฐานที่รองรับสังคมของเรา เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเขาใจหลักการสําคัญของ
ประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความจริงที่เปนธรรมชาติของโลกและ
ชีวิตที่จะรองรับความเปนมนุษยของเราไวดวยกัน
แคนี้ก็อยูเปนสุข และพัฒนาไดดีแน บนฐานแหงความสัมพันธที่ดีงามมั่นคง
โดยที่แตละคนก็มีความระลึกถึงกัน มีน้ําใจประสานรวมมือตอกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยว
เกาะกุมกันอยู ใหเกิดภาวะที่เรียกวา เอกีภาพ
ขอย้ําอีกทีวา ภราดรภาพ หรือ สามัคคีเอกีภาพนี้ เปนสนามรวมหรือเปนเวที
แสดงของเสรีภาพ และความเสมอภาค
เมื่อคนใชเสรีภาพ และสมภาพหรือความเสมอภาค บนพื้นฐานของภราดรภาพ
คือ โดยมีใจรักกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลคํานึงถึงกัน มุงเพื่อประโยชนสุขรวมกัน เพื่อความอยู
ดีมีสุขดวยกัน การใชเสรีภาพและสมภาพนั้น ก็จะอยูในขอบเขตที่ดีงามสรางสรรคและ
สุขสันต ไมกอความเดือดรอนวุนวาย เหมือนมีสนามหรือเวทีเปนเขตที่จํากัดไว
แตขอสําคัญ คือเปนการจํากัดอยางเปนไปเอง โดยแตละคนสมัครใจดวยความ
มีภราดรภาพนั้นเอง
ลึกลงไป เนื้อแทหรือแกนในของภราดรภาพ ก็คือเมตตาหรือไมตรี อันไดแก
ความรักความปรารถนาดีมีน้ําใจที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเปนหลักประกันความ
จริงใจ ตอผูอื่นและตอสังคม
∗

ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; อง ฉกก.๒๒/๒๘๒/๓๒๑
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เพราะฉะนั้น จึงเนนความมีเมตตา และการปฏิบัติตอกันดวยเมตตา ทั้งคิด พูด
ทํา ไมมุงรายเบียดเบียนหรือจะกลั่นแกลงกัน
แตมนุษยจะอยูรอดไปไดดวยดี สามารถแกปญหา ทําการสรางสรรคใหสําเร็จได
ตองมีปญญารูความจริง ความถูกตอง รูเหตุปจจัยในสิ่งทั้งหลาย แมแตรูวาอะไรเปน
ประโยชนแกตนและแกหมูชนของตนแทจริงหรือไม ดังนั้น ปฏิบัติการด้วยเมตตา จึงต้อง
มีปัญญาเป็นแสงสว่าง ชี้ทางจัดทํา และนําเดินหนาไป
ฉะนั้น เมื่อจับเอาที่สาระแทๆ จึงเนนธรรม ๒ อยางนี้ เปนแกน (จะใชเปนเกณฑ
หลักในการตรวจสอบตนหรือคนอื่นก็ได) คือ เมตตา และ ปัญญา
พูดขยายความใหชัดขึ้นอีกวา ทุกคนนั้น ในจิตใจตองมีเจตนา ที่ประกอบดวย
เมตตา และตองใชตองพัฒนาปญญา อยูเรื่อยไป
เมื่อเจตนาดีมีเมตตา ก็รักกันเกื้อกูลกันอยางจริงใจ อยูกันสงบสุข แตปุถุชน พอ
อยูดีสบาย ก็มักจะเพลินแลวเรื่อยเปอยเฉื่อยชาประมาท ทานจึงตั้งหลักไว ให ไม่ประมาท
ในการใช้ปัญญา คือ ไม่ละเลยการใช้ปัญญา (หลักปญญาธิษฐาน) คอยตรวจตราสภาพที่
เปนอยูเปนไป และไตรตรองการที่จะทํา ทั้งปองกันแกไข และปรับปรุงใหเดินหนากาวไป
เมื่ออยูรวมกันเปนหมูเปนชุมชน ทานก็ใหหลักประสานปญญาความสามารถ
ดวยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (หลักอภิณหสันนิบาต) โดยประชุมพรอม เลิกพรอม
และพรอมเพรียงกันทํากิจกรรมและกิจการของสวนรวม
ถึงตรงนี้ ก็มาบรรจบกับสาระสําคัญอีกขอหนึ่ง ซึ่งก็อยูในเรื่องเดียวกัน และควร
เนนไวที่นี่ดวยเชนกัน คือ ดังไดกลาวแลววา เสรีภาพและความเสมอภาค จะถูกใชถูก
เรียกหาอยางถูกตอง และจะมั่นคงยั่งยืน เมื่ออยูบนพื้นฐานแหงภราดรภาพ
ในเรื่องนี้ ทานใหหลักปฏิบัติไวขอหนึ่ง ซึ่งมีทั้งภราดรภาพและความเสมอภาค
กํากับอยูดวยกันในขอเดียวพรอมกันไปเลย ไมตองแยกพูดแยกทําทีละขอ เรียกว า
“สมานัตตตา” แปลวา ความมีตนเสมอกัน ซึ่งถาแปลใหเขากับความเขาใจของคนไทย ก็
แปลไดวา ความมีตนเสมอสมาน
“สมาน” ในภาษาบาลี แปลวา เสมอกัน เทากัน แตเมื่อเขามาในภาษาไทย และ
ใชกันสืบมานาน อาจจะไดมีความหมายเอียงไปในแงเปนการเชื่อม ประสาน หรือเขา
รวมกัน จนพจนานุกรมไทยถือ สมาน กับ เสมอ เปนคําสองคําตางหากกัน

๑๙๔

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

(กลายเปนวา “สมาน” คําหนึ่ง มาจากภาษาบาลี แปลวา เสมอ หรือเทากัน และ
“สมาน” อีกคําหนึ่ง เปนคําไทย ไมมีที่มา แปลวา เชื่อม ทําใหติด หรือเขากันสนิท)
ขอใหสังเกตความหมายเดิมตามหลัก “สมานัตตตา” ที่วา มีตนเสมอกันนั้น ทาน
ผูรูตีความกันสั้นๆ วา ทําตัวใหเขากันได ไมถือเนื้อถือตัว มองแยกแยะออกไปวา มีความ
เสมอภาค เทาเทียมกัน ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง
หรือไมเลือกที่รักผลักที่ชัง (ใหความเปนธรรม)
หันไปดูความหมายเดิมที่เปนภาษาบาลีวา “สมานัตตตา” คือ สมานสุขทุกขตา
หรือ สมานสุขทุกขภาวะ ไดแก ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน (หรือเสมอกันในสุขและ
ทุกข) หมายความวา คราวสุขก็สุขดวย คราวทุกขก็ทุกขดวย (ทั้งเทากันและไมทิ้งกัน)
แปลอยางไทยวา “ร่วมสุขร่วมทุกข์” ถึงตรงนี้ เสมอกันก็คือรวมกัน เสมอจึงคือสมาน
และ เสมอภาคจึงอยู่ด้วยกันกับภราดรภาพ
ลึกลงไป ยังมีความหมายอีกชั้นหนึ่ง คือความเสมอกันโดยการพัฒนาในธรรม
แตความหมายที่ใชทั่วไปก็เปนอยางที่วามานี้ ซึ่งรวมแลวก็ชัดเจนที่วา เปนความเสมอ
ภาคเชิงสมาน หรือความเสมอภาคที่มีภราดรภาพรวมหรือกํากับอยูดวยพรอมกันในตัว
เมื่อความเสมอภาคมีภราดรภาพกํากับแล้ว ก็สงผลไปยังเสรีภาพดวย เพราะ
ความเสมอภาคเปนตัวกํากับเสรีภาพอยูแลว (เชน คนจะตองมีเสรีภาพเทาเทียมกัน)
หลั ก การทั้ ง สาม คื อ เสรี ภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึ งบู ร ณาการอยู่ ในหลั ก
สมานัตตตานี้∗ เปนองครวมที่สมดุล
เวลานี้ ประชาธิปไตยประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งในเรื่องการใช้เสรีภาพ ทั้งในการ
เรียกร้องความเสมอภาค กับทั้งไม่มีการพูดถึงภราดรภาพ นี่คือการที่หลักการทั้งสามนั้น
ได้แตกแยกกระจัดกระจายกันไปหมด
พร อ มกั น นั้ น ความเสมอภาค ก็ มี นั ย เชิ ง แก ง แย ง และแบ ง แยก โดยเน น แง
เศรษฐกิจที่มุงเอาผลประโยชนทางธุรกิจ มักเพงจองกันที่วา เธอไดเทาไร ฉันไดเทาเธอ
หรือไม แทนที่จะพัฒนาประชาธิปไตย คนกลับพาสังคมหันหางแปลกแยกออกไปจาก
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นๆ
∗

สมานัตตตา เปนฐานรวม ใหคนมารวมกัน เขาถึงกัน มีสวนรวมดวยกัน แลวก็ปฏิบัติตอกัน ดวยการเผื่อแผ
ใหปน (ทาน) พูดดีดวยใจรัก (ปยวาจา) และบําเพ็ญประโยชน (อัตถจริยา) ครบชุดที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔
(หลักการรวมคนไวในสามัคคี)

การสรางสรรคประชาธิปไตย

๑๙๕

จะตองหันเขาสูหลักการแหง “สมานัตตตา” ใหสมภาพ หรือความเสมอภาค มีชื่อ
ตรงแท เป น สมานภาพ ที่ คนใช เสรี ภาพได เท าเที ย มกั น บนฐานแห ง ภราดรภาพ ที่
ประชาชนมีวิถีชีวิตแหงประชาธิปไตย อันสมัครสมานสามัคคี มีเอกภาพ โดยอยูรวมกัน
อยางรวมแรงรวมใจ รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา รวมกันทําการสรางสรรค
สมเปนการรวมสุขรวมทุกข เอื้อใหแตละคนพัฒนาชีวิตของตนกาวหนางอกงามในธรรม
สูงขึ้นไปๆ จนสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ
เมื่อมองตรงจุดแล้ว จะจับที่ไหน องค์ประกอบทั้งหลายของประชาธิปไตยก็โยง
มาประสานกันได้ทั้งหมด และเมื่อทําได้ตรงจุดนั้นแล้ว ประชาธิปไตยที่มองเหมือนเป็น
เรื่องใหญ่มหึมา ดูท่าว่ายากนักหนา ก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ในฉับพลัน
วันนี้ อาตมภาพไดนําเอาหลักเรื่องประชาธิปไตยมาพูด ก็เพราะวาญาติโยม
ตั้งใจทําบุญอุทิศกุศลแกทานที่เสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย
ขอย้ําวา ที่พูดอยางนี้ ก็เพื่อใหทานที่เสียชีวิตไปแลวนั้น ไมเสียชีวิตไปเปลา การ
ที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได เราจะตองสถาปนาสาระของประชาธิปไตยให
เกิดขึ้นดวย อยางที่บอกแตตนแลววา รูปแบบก็สําคัญ แตอยาเอาเพียงแครูปแบบอยาง
เดียว เพราะรูปแบบหรือระบบนั้น ถาไมมีเนื้อหาสาระ ก็ไรความหมาย
เพราะฉะนั้น เราจะตองเตือนกันในการที่จะทําสิ่งซึ่งมีผลระยะยาว คือการสราง
เนื้อหาสาระของประชาธิปไตย และเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยที่วา นี้ ก็คือธรรมนั่นเอง
ไมหนีไปไหนเลย
เรื่องของประชาธิปไตยนั้น ในที่สุดก็หนีธรรมไปไมพน ตองมีธรรมและเอาธรรม
ไปใชปฏิบัติ โดยเฉพาะรูจักเลือกจับธรรมใหตรงกับเรื่องราว พอจับใหตรงเรื่องแลว ก็
เอาไปสรางสรรคประชาธิปไตยไดสําเร็จผล เราก็จะมีครบบริบูรณ ทั้งรูปแบบคือระบบ
พรอมทั้งเนื้อหาคือสารธรรมดวย ก็จะเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
ขอตั้ ง ความหวั ง ไว ว า สั ง คมไทยของเราจะได พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยใน
ความหมายที่แทจริง ดังที่ไดยกความมากลาวนี้
ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาน้ําใจของโยมญาติมิตรทุกทานที่ไดระลึกถึงทานผูได
ลวงลับเสียชีวิตไป ซึ่งเปนน้ําใจที่ประกอบดวยธรรม จึงเปนบุญเปนกุศลอยูในตัว ก็
ขอใหบุญกุศลนี้ เปนเครื่องอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความงอก
งามมั่นคง รมเย็นเปนสุขในธรรม ทุกเมื่อ

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

๑๙๖

ผนวก
Americanism
คําปราศรัยของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เรื่อง “Americanism”
(อเมริกันนิยม) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ (พ.ศ. ๒๔๕๘) ไดเนนย้ําเรื่องจิตสํานึกตอการทําหนาที่
ไว ห นั ก แน น มาก ขอยกข อ ความบางตอนมา ให ดู แ นวคิ ด อเมริ กั น เพื่ อ ประกอบ
การศึกษา (ให้ดูข้อความเดิม 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]

ประเทศ
เปนประชาธิปไตยไมได
ถาประชาชน
ไมเปนธรรมาธิปไตย

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้
ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย
-๏-

ปญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ
ทําอยางไรจะใหประชาชนตองการประชาธิปไตย∗
…เวลาพูดถึงประชาธิปไตย เรามักจะพูดถึง "รูปแบบ" และคนก็มักสนใจในเรื่อง
ของรูปแบบกันมาก เชน การจัดองคกรที่ใชอํานาจของประชาธิปไตยเปน ๓ สวน คือ
องค ก รฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ องค ก รฝ า ยบริ ห าร และองค ก รฝ า ยตุ ล าการ จะต อ งมี ก าร
เลือกตั้ง ตลอดจนอะไรตางๆ ที่เปนกลไกของระบอบนี้
แตประชาธิปไตยที่แทจริงนั้น ตัวมันก็คือ "เนื้อหาสาระ" การที่มีรูปแบบก็เพื่อจะ
ใหเนื้อหาสาระเกิดมีผลในทางปฏิบัติ คือเพื่อจะสื่อสาระออกมาเทานั้นเอง ถาหากไมมี
เนื้อหาสาระ รูปแบบก็จะไมมีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น
เหมือนกับเรามีแกวน้ําเพื่ออะไร ก็เพื่อจะใสน้ําเก็บไวไดและกินน้ําไดสะดวก ถา
ไม มี น้ํา แกว น้ํ า ก็ ไ ม มีค วามหมาย ประชาธิ ป ไตยแม จ ะมี รูป แบบดี อย า งไร ถ า ไม มี
เนื้อหาสาระ ก็ไมมีความหมาย
วาที่จริง รูปแบบตางๆ เชน รัฐสภา ครม. ศาล การเลือกตั้ง เปนตน ถาจะพูดกัน
ให ชั ด ต อ งบอกว า เป น เพี ย ง " เครื่ อ งมื อ ของประชาธิ ป ไตย " เท า นั้ น ไม ใ ช เ ป น ตั ว
ประชาธิปไตย
∗

หัวขอแรกนี้ คัดตัดตอนจาก หนังสือ การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาในการประชุม
ทางวิชาการ ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘

ประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยไม่ได้

๑๙๙

ตัวประชาธิปไตย ก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยูรวมกัน และชวยกันจัดสรรความ
เปนอยูใหดี เพื่อใหอยูรวมกันอยางมีสันติสุข
ตั ว แท ข องประชาธิ ป ไตยอยู ที่ ก ารช ว ยกั น คิ ด ช ว ยกั น ทํ า นํ า เอาสติ ป ญ ญา
ความสามารถของแต ล ะคนออกมารว มกั น แก ป ญ หาและสร า งสรรค ค วามเป น อยู
รวมกัน ใหเปนสุขและเจริญงอกงาม
ถาไมมีตัวแทหรือเนื้อแทของประชาธิปไตยนี้ รูปแบบตางๆ ที่วาเปนเครื่องมือ
ทั้งหลาย ก็หมดความหมาย
ปญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยเวลานี้ จึงเริ่มตนตั้งแตวา “ประชาชนต้องการ
ประชาธิปไตย หรือไม่?”
ถาประชาชนตองการมีชีวิตอยูรวมกัน แบบรวมแรงรวมใจ ชวยกันคิด ชวยกัน
ทํา ชวยกันแกปญหา ชวยกันสรางสรรค โดยนําเอาสติปญญาความสามารถของแต
ละคนออกมาใชประสานเสริมประโยชน ดวยการประชุมปรึกษาหารือกัน เปนตน ก็
เรียกวา ประชาชนต้องการประชาธิปไตย
แตถาประชาชนไมตองการวิถีชีวิตอยางนี้ แมวาเขาจะตองการเลือกตั้ง เปนตน
ก็ไมเรียกวาเขาตองการประชาธิปไตย
ถึงตอนนั้น เครื่องมือของประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้ง เปนตน อาจจะถูก
นําไปใชเพื่อสนองความมุงหมายอยางอื่น ที่ไมใชเปนประชาธิปไตยก็ได
เพราะฉะนั้น ในสังคมไทยเวลานี้ สิ่งที่จะตองทํา ซึ่งมักถูกดูเบา และมองขามไป
คือ การทําให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย

คุณภาพของประชาธิปไตย
ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน∗
เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ถาจะกลาวถึงความหมาย มีวิธีพูดงายๆ อยางหนึ่ง
คือยกวาทะของประธานาธิบดีลินคอลนมาอาง เพราะคนชอบและรูกันมาก คือวาทะที่
กลาวถึงประชาธิปไตยวาเปน “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
∗

หัวขอที่ ๒-๖ คัดตัดปรั บจาก ตอนที่ ๑ วาดวย “ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา” ในหนังสือ
ในชุดปฏิรูปการศึกษา เรื่อง กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนสูประชาธิปไตย ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษ ใน
การสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยกรมวิชาการ ที่โรงแรมโซลทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

๑๙๙

๒๐๐

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

วาทะนี้คนจํากันแมน แตนาสังเกตวา เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง
ของความรูสึกที่ตื่นเตนวา พวกเราประชาชน “จะได้” เชน จะไดสิทธิ ไดอํานาจ หรือ
ไดความเปนใหญในการที่จะเปนผูปกครอง แตอีกแงหนึ่งที่ไมคอยไดมอง คือ ความ
รับผิดชอบ
ในวาทะของลินคอลนนี้ ถาพิจารณาลึกลงไปใหเห็นความหมายที่ซอนอยูขาง
ใน ก็จะตองพูดตอไปอีก กลาวคือ ที่วา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนนั้น เปนการเตือนใหรูสึกตัวดวยวา คุณภาพของ
ประชาธิปไตย อยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะวา ตามปกติ คุณภาพของการ
ปกครอง ยอมขึ้นตอคุณภาพของผูปกครอง เปนสําคัญ
สมัยกอน เมื่อปกครองดวยระบอบราชาธิปไตย พระราชาหรือมหากษัตริยเปน
ผูปกครอง คุณภาพของราชาธิปไตยก็อยูที่คุณภาพของพระราชามหากษัตริยนั้น ถา
พระราชาดีมีปรีชาสามารถ บานเมืองก็เจริญมั่นคงรมเย็นเปนสุข แตถาพระราชาราย
ดอยปญญา ไมมีความสามารถ บานเมืองก็เสื่อมโทรมเดือดรอน
สมั ย นี้ ในเมื่ อ ประชาชนมาเป น ผู ป กครอง บ า นเมื อ งจะเป น อย า งไร
ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแคไหน ก็อยูที่คุณภาพของประชาชน
ความหมายที่วามานี้นาจะมีความสําคัญมากกวา คือ ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี
ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดี ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ํา ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตย
อย่างเลว เพราะวา คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน
แลวคุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ขึ้นต่อการศึกษา เพราะฉะนั้น ตรงนี้
แหละคือตอนที่ประชาธิปไตยมาสัมพันธกับการศึกษาโดยตรง

ประชาชนปกครอง คือประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ
ยั ง มี ข อ พิ จ ารณาต อ ไปว า เมื่ อ ประชาชนเป น ผู ป กครอง ก็ ห มายความว า
ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ เพราะวา คนไหนปกครอง คนนั้นก็เป็นเจ้าของ
อํานาจตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญมาก หากตัดสินใจถูก ก็ดีไป ถาตัดสินใจผิด ก็อาจ
เกิดความเสื่อมความพินาศทุกอยางทุกประการ

๒๐๐

ประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยไม่ได้

๒๐๑

ทีนี้ การที่จะตัดสินใจผิด หรือตัดสินใจถูก ก็อยูที่ความเปนคนดีและมีปญญา
คือมีคุณธรรม และมีความรูความเขาใจเฉลียวฉลาดสามารถในการคิดเปนตน ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่ประชาชนควรจะมี ถาประชาชนเปนคนดี ตั้งใจดี มีความรูความเขาใจ มี
ปญญาชัดเจน คิดเปน มองเห็นความจริง ก็ตัดสินใจไดถูกตอง
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ นชั ด ว า ประชาธิ ป ไตยจะดี ก็ อ ยูที่ ป ระชาชนซึ่ ง เป น ผู มี อํา นาจ
ตัดสินใจนั้น จะตองเปนคนดี และมีปญญา อันนี้เปนเรื่องงายๆ

เสียงขางมากตัดสินความตองการได
แตไมอาจตัดสินความจริง
ทีนี้ พิจารณาตอไปอีก ที่วาประชาชนเปนใหญ มีอํานาจตัดสินใจนี้ การ
ตั ด สิ น ใจนั้ น วิ นิ จ ฉั ย ด ว ยเสี ย งข า งมาก คื อ เอาเสี ย งข า งมากเป น ใหญ ในเรื่ อ งนี้ มี
ขอสังเกต ๒ อยาง คือ
๑. ถาคนสวนใหญเปนคนโง เสียงขางมากที่วินิจฉัยก็จะเปนการตัดสินใจเลือก
อยางโงๆ หรือแมแตเลือกไปตามที่ถูกเขาหลอกลอ ทําใหผิดพลาดเสียหาย แตถาคน
สวนใหญเปนคนดีมีปญญา ก็จะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกไดถูกตองเปนผลดี จึง
ตองใหประชาชนมีการศึกษา เพื่อจะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจ โดยมีโดยใชปญญา
๒. ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ยอมเปนอยางที่มันเปน มันยอมไมเปนไปตามการ
บอก การสั่ง การลงคะแนนเสียง หรือตามความตองการของคน ดังนั้น คนจะไปตัดสิน
ความจริงไมได แตเปนหนาที่ของคนเองที่จะตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่เปนจริง หรือใหตรง
กั บ ความจริ ง และคนที่ จ ะทํ า อย า งนั้ น ได ก็ ต อ งมี ป ญ ญา จึ ง ต อ งให ป ระชาชนมี
การศึกษา เพื่อจะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองเปนจริง
ขอย้ําวา เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ อันนี้เปนหลักธรรมดา เราตัดสินใจ
ไม่ใช่ตัดสินความจริง
ถาเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริง ก็เปนไปไมได
หากยอนหลังไปประมาณสัก ๒๐๐ ป ตอนนั้น ถาไปถามคนทั้งหลายวาโลกมี
รูปรางอยางไร เขาจะบอกวาโลกแบน คนตั้งลาน หรือ ๕๐-๑๐๐-๑,๐๐๐ ลาน บอกวา
โลกแบน แตคนที่รูและบอกความจริงได อาจมีคนเดียว และคนเดียวนั่นแหละถูกตอง

๒๐๑

๒๐๒

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

เพราะฉะนั้น เราไมสามารถเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริงได ถาอยางนั้น
เราเอาเสียงขางมากมาตัดสินอะไร
เราเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความต้องการ คือบอกวาจะเอาอยางไร ในแงนี้เรา
บอกไดวา ประชาชนมีความตองการอะไร จะเอาอยางไร แลวก็มีมติเปนที่ตกลงกันวา
จะเอาอยางนี้
วางเป น หลั ก ไว เ ลยว า : เสียงข้างมากตัดสินความต้องการได้ แต่ตัดสินความ
จริงไม่ได้

ประชาชนจะตัดสินใจถูกดี ประชาชนตองมีการศึกษา
อยางไรก็ตาม ความตองการนั้น จะถูกตองไดผลดีหรือไม ในที่สุดก็ตองมา
บรรจบกับ ความจริ ง ตรงที่ ว า จะต องเป น ความต อ งการที่ เ กิ ดจากเจตนาที่ ดี แ ละมี
ความรูความเขาใจวาอะไรดี-จริง-ถูกตอง-เปนประโยชนที่แท
มีกรณีไมนอย ที่คนตัดสินใจไมเอาความจริง และมีกรณีมากมายที่คนตัดสินใจ
เลือกไมไดสิ่งที่ถูกตองเปนจริง
ดังนั้น เราจะตองมีกระบวนการที่จะทําใหคนตัดสินใจเลือกใหตรง และใหไดสิ่งที่
ถูกตองเปนจริง ถาอยากจะมีประชาธิปไตย ก็ตองถือภารกิจนี้เปนเรื่องใหญ ที่จะตอง
ทําใหสําเร็จ
รวมความปญหาอยูที่วา ทําอย่างไรจะให้ความต้องการที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้น ไป
บรรจบกับความมุ่งหมายที่ดี โดยมีสติปัญญาที่รู้เข้าใจว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องและตัว
ประโยชน์แท้ที่ควรจะเอา คือ ตองใหความตองการนั้น ไปตรงกับความจริงความถูกตอง
และความเปนประโยชนที่แทจริง มิฉะนั้น ความตองการนั้นก็ผิด
เมื่อคนตัดสินใจดวยความตองการที่ผิด การตัดสินใจนั้นก็จะผิด จะเลือกผิด
เอาผิด และกอใหเกิดผลราย เพราะฉะนั้น จึงหนีไมพนที่จะตองทําใหคนมีความรู มี
สติปญญา เราจึงตองเนนกันวาคนจะตองมีวิจารณญาณ (หรือจะใชคําศัพทใหลึกลง
ไปกวานั้น ก็คือ ตองมีโยนิโสมนสิการ)…
ดังนั้น คนจะต้องมีการศึกษา เพื่อให้เกิดสติปัญญา ที่จะมาประสานความต้องการ
ให้ตรงกับความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุขที่แท้ เพื่อให้ประชาชน
ตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินใจเอา
สิ่งที่ตนชอบใจ

๒๐๒

ประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยไม่ได้

๒๐๓

กับทั้งเพื่อใหประชาชนมีความรูเทาทัน ที่จะไมเอาอํานาจตัดสินใจของตนไปยก
ใหแกพอมดสังคม
ดวยเหตุนี้ การใช้เสียงข้างมากมาตัดสิน จึงต้องให้เป็นเสียงแห่งสติปัญญา ที่
แสดงถึงความต้องการอันฉลาด ที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เป็นประโยชน์แท้จริง
สรุปวา การศึกษาจําเปนตอประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาชน ใหทําหนาที่หรือ
ใชอํานาจตัดสินใจอยางไดผลดีใน ๒ ประการ คือ
๑. ใหเสียงขางมากที่จะใชวินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของคนที่เปนบัณฑิต
คือคนดีมีปญญา ที่เขาถึงความจริง และอยูกับความดีงามถูกตอง
๒. ใหการตัดสินใจของคน เกิดจากความตองการที่มาประสานกับปญญาที่รู
และใหเลือกเอาสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม จริงแท และเปนประโยชนแทจริง
ถึงตรงนี้ ก็มองเห็นแลวถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยตองเอาการศึกษามาพัฒนา
คน
วางได อี ก หลั ก หนึ่ ง ว า : เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ แต่เสียงข้างมากนั้น
เราใช้ตัดสินใจเลือกเอาความต้องการที่ดีงามฉลาดถูกต้องตรงตามความจริง∗

หนึ่งบัณฑิต ดีกวาพันพาล
แตประชาธิปไตยตองการใหทั้งพันเปนบัณฑิต
มีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งบอกวา คนเขลาออนปญญา มาประชุมกัน
มากมายเกินพัน พวกเขาไดแตคร่ําครวญรําพันตัดพอตอวากัน ปญหาก็ไมไดแก แต
บัณฑิตเพียงผูเดียวเขามา เขารูจักใชปญญา พาคนทั้งพันผานพนปญหาไปได (ดู ขุ.ชา.
๒๗/๙๙/๓๒)

ที่วานี้ไมไดหมายความวา จะใหหันไปนิยมการปกครองแบบบุคคลเดียว เพราะ
ถาบัณฑิตผูเดียว เปลี่ยนมาเปนคนพาลผูเดียวละ ก็จะกลายเปนวา คนพาลผูเดียวมา
ตัดสินใจ ก็จะยิ่งยุงกันใหญ
ตัวปญหาอยูที่วา เมื่อคนตั้งพันที่ออนปญญา ไมสามารถแกปญหาได เราจะ
ทําอยางไร
∗

อีกสํานวนหนึง่ วา “ที่เป็นอรรถ และเป็นธรรม” คือ ทั้งเปนประโยชนตรงจุดหมาย และถูกตองดีงามชอบธรรม

๒๐๓

๒๐๔

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

เรายอมรับวา บัณฑิตคนเดียว ดีกวาคนพาลตั้งพัน แตใครๆ ก็ตองยอมรับวา มี
บัณฑิตพันคน ดีกวามีบัณฑิตคนเดียว ประชาธิปไตยตองการใหคนทั้งพันเปนบัณฑิต
๑. จะไดไมตองเสี่ยงตอการที่จะไดคนเดียวที่เปนพาล แทนที่จะไดคนเดียวที่
เปนบัณฑิต
๒. มีบัณฑิตพันคน จะตัดสินใจไดผลดีกวามีบัณฑิตคนเดียว
ดังนั้น เมื่อเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เราก็จึงมีภาระที่จะต้องทําให้คน
ทั้งพันหรือส่วนใหญ่ของพันนั้น เป็นบัณฑิต ผู้มีสติปัญญา
อันนี้คือสาระที่การศึกษาจะมาชวยประชาธิปไตย คือพัฒนาคนทั้งพันที่มา
ประชุมกันไมไดเรื่องนั้น ใหกลายเปนบัณฑิตขึ้นมา
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ มีขาวสารมากมาย และรวดเร็ว จนกระทั่งเราบอก
วา มันลน เราตามไมทัน
ในเมื่อขอมูลขาวสารมีมากมาย และมีเทคโนโลยีที่ทําใหเผยแพรไดงายดาย
รวดเร็ว คนก็มีความโนมเอียงที่จะตกอยูใตอิทธิพลของผูที่มีความรูความเขาใจ มีความ
เชี่ยวชาญ
อยางนอยเริ่มตน ผูที่เชี่ยวชาญดานการขาว คือสื่อมวลชน อาจจะชักนําผูคน
ใหหันเหไปตามตองการ และอยางราย สื่อชวนเชื่อทั้งหลายก็จะไดโอกาสทําลายสังคม
ถ า คนไม มี วิ จ ารณญาณ ไม มี ค วามสามารถในการคิ ด แทนที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดวยสติปญญา ก็กลายเปนวา จะถูกอิทธิพลของสื่อครอบงํา
ไมเฉพาะสื่อชวนเชื่อทั้งหลาย ที่รายอยางยิ่ง แมแตสื่อมวลชนซึ่งทําหนาที่นําเสนอ ทั้ง
ขาว ทั้งความคิด แตละคนก็จะตองศึกษาพินิจพิจารณา
แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว ก็กําลังมีปญหาวา เมื่อสังคมมีความซับซอน
มากขึ้น สิ่งที่ตองเรียนรูมากขึ้น ตามไมไหว ก็เริ่มมีการพึ่งผูเชี่ยวชาญ ทีนี้ก็กลายเปนวา
เรื่องอะไรตอมิอะไร ก็ตองพึ่งพาอาศัยผูเชี่ยวชาญใหเปนผูตัดสินใจ
ดีไมดี เราอาจจะมีคนบางพวกบางประเภทมาครองอํานาจแทนผู้ปกครองโดย
ไม่รู้ตัว
แลวเรื่องก็จะกลายเปนวา เราอุตสาหเพียรพยายามเปลี่ยนผูปกครองจากผูมี
อํานาจคนเดียว มาเปนผูปกครองคือประชาชนทั้งหมด แตเสร็จแลว โดยไมรูตัว ไม
ตั้งใจ ประชาชนนั้นกลับไปตกอยูใตอิทธิพลของบุคคลบางพวก

๒๐๔

ประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยไม่ได้

๒๐๕

ดังนั้น จึงจะ ต้องทําให้ประชาชนไม่สูญเสียอํานาจการตัดสินใจ และไม่สูญเสีย
ศักยภาพในการที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วย
จะใหเปนอยางนั้นได ก็ตองเอาธรรมาธิปไตย มาเปนแกนของประชาธิปไตย

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ∗
ทีนี้ “ธรรมาธิปไตย” คืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจของบุคคลที่อยู
หรือรวมอยู ในระบบการปกครองนั้น…
ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค เลือกตั้ง นี่
ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง
ชาวบานที่มาเลือกตั้งนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาผลประโยชนของตัวเปนใหญ
ตัดสินใจลงคะแนนโดยเอาเงินซื้อเสียงที่ตัวจะไดเปนหลัก นี่คือเปน อัตตาธิปไตย*
ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตามกระแส ไมมีหลักของ
ตัวเอง ตัดสินใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็เปน โลกาธิปไตย
ทีนี้ ถาชาวบานแตละคนที่จะเลือกตั้งนั้น ตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบคน
ความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญาพิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี
ประพฤติถูกตองสุจริตชอบธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแก
สวนรวม แกสังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดีงาม
ความถูกตองนั้น นี่ก็คือเปน ธรรมาธิปไตย
แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยางเชนชาวบานทุกคน
ที่มาเลือกตั้ง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็เปนธรรมาธิปไตยแลว ถาแตละคนเปน
ธรรมาธิปไตยอยางนี้ละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแน
…ประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชน ที่มาจากแตละคนๆ นั่นแหละ มีอํานาจที่จะทํา
การตัดสินใจ…
หนึ่ง

∗

หัวขอที่ ๗–๑๓ คัดตัดปรับจาก หนังสือ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ ซึ่งเปนการตอบคําถามของ
คณะบุคคลในเครือขายองคกรพระพุทธศาสนา ที่เรงรุดไปนมัสการถามที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อตอนค่ํา วันที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๙
* อัตตาธิปไตย ใชในความหมายที่ดีก็ได คือตัดสินใจในทางดีดวยเคารพตน หรือถือเกียรติถือศักดิ์ศรีของตน,
เชนเดียวกับโลกาธิปไตย ที่ในแงดี หมายถึงตัดสินใจในทางดีดวยคํานึงเสียงผูรู เกรงคําตําหนิติฉิน เปนตน แตไมดี
แทเทาธรรมาธิปไตย
หนึ่ง

๒๐๕

๒๐๖

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

ผูหวงสถานการ : สมมติวา ถาผมเลือก ส.ส. โดยเพราะ ส.ส.คนนี้เคยเอาเงินมาใหผม อันนี้
เปนอัตตาธิปไตย แตถาผมเลือกเพราะไดยินวาคนสวนใหญชอบเขา อันนี้เปนโลกาธิปไตย
แตถาคิดวา เอ… เขาเปนคนดีไหม เขาเหมาะสมที่จะเปนหรือไม อันนี้เปนธรรมาธิปไตย
อยางนั้นหรือครับ

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา
พระ: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไรคือความจริง อะไรถูกตอง
อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนนอยางจริงใจไปตามมติของปญญานั้น
นี่แหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเรื่องใหญขึ้นมาทันที คือตองศึกษา จึงจะมีปญญา
ใหรูได
ทํ าไมการศึ กษาจึ งสํ าคัญนั กสํ าหรั บระบอบประชาธิ ปไตย ก็ เพราะว า คนจะ
ตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยได จะตองมีการศึกษา ใหเกิดความรูเขาใจ ตั้งแตรูขอมูล รู
ความจริงความถูกตองในเรื่องนั้นๆ วาเปนอยางไร เริ่มตั้งแตตองศึกษาคนที่มาสมัครรับ
เลือกตั้ง วาบุคคลนี้เปนอยางไร มีประวัติอยางไร เปนคนดี เปนคนที่เชื่อถือไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติ มุงจะทํางานเพื่อสวนรวม จริงหรือเปลา
แลวก็ดูตัวเองดวยวา ที่เรามาเลือกตั้งนี่ ที่เรามาทํากิจกรรมนี้ ไมใชเพื่อประโยชน
สวนตัวนะ การปกครองนี้ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อความถูกตองดี
งาม เพื่อความเปนธรรมในสังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมทั้งหมดแลว ตัดสินใจบน
เกณฑของธรรมนั้น เรียกวา ธรรมาธิปไตย
ฉะนั้น ไมวาจะอยูในเรื่องใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบนเกณฑของธรรมาธิปไตย
เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรมเปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี เกณฑนี้
ใชไดในทุกกิจกรรม ทุกกรณีเลย
เปนอันวา ธรรมาธิปไตย นี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑการตัดสินใจของแต
ละบุคคล มันอยูกับตัวของทุกคนเลยทีเดียว

๒๐๖

ประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยไม่ได้

๒๐๗

อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตย นี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ?
จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยงั เบาไป มันไมหนักแนน มันไมจําเพาะเจาะชัดเทากับ
บอกวา “เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณี”
จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คําที่สําคัญอยางยิ่ง คือคําวา
“อํานาจตัดสินใจ”
การใชอาํ นาจตัดสินใจนี่แหละ เปนตัวทําการ ที่ทําใหการปกครองสําเร็จผล
เปนความจริงขึ้นมา
ธรรมาธิปไตย ทําไมจึงสําคัญ ก็เพราะมันเปนเรื่องของการใชอาํ นาจตัดสินใจ
อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองนั้นๆ ใครมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น
เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย คือ อํานาจอธิปไตย
(sovereignty) เป็นของประชาชน
จะพูดวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรืออํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
หรือจะวา “ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ก็ถูกทั้งนัน้
ชาวบานฟงแลวก็รูสึกภูมิใจวา ทีนี้พวกเราเปนใหญละนะ อาจจะรูสึกโก แตก็ดู
เหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถงึ การปฏิบัติ
ที่บอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคนี้ก็ยุงละ มันไมใชแคเปน
ใหญอยูโกๆ ถามัวโกกบั ความใหญ จะไปไมถงึ ประชาธิปไตยสักที
ถาพูดกันแบบชาวบาน เอาตรงที่วา นี้ดีกวา คือที่ อํานาจตัดสินใจ (decision-making
power) อันนี้จะเห็นทางปฏิบัติทันที
อยางที่วาเมื่อกี้ อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครอง ใครมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น
ถาเปนระบบ “เผด็จการ” ก็คือบุคคลเดียว ที่เรียกวาผูเผด็จการ หรือผูนํา มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ
ถาเปน “คณาธิปไตย” ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

พระ:

๒๐๗
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ถาเปน “ประชาธิปไตย” ก็คือ ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือวา
ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ
ที นี้ ใครมี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ ก็ ต อ งให ค นนั้ น ตั ด สิ น ใจบนฐานของ
ธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย

ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม คือ ธรรมาธิปไตย
เมื่อเปนประชาธิปไตย หลักบอกวา อํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน
เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือ
ตองมีธรรมาธิปไตย
ก็ จึ ง ต องมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชาชน เพื่อ ให ป ระชาชนผู เ ปน เจ า ของ
อํานาจในการตัดสินใจนั้น ทําการตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาที่เปนธรรม และ
ตรงนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย
ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวาอํานาจตัดสินใจ คือหัวใจ
ของการปกครอง และเปนตัวกําหนดระบบการปกครอง ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตอง
ใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
แตไมจบแค นี้ เมื่ อกี้ได บอกว า การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ก็ คือ อํ า นาจ
ตัดสินใจอยูที่ประชาชน แตระบอบประชาธิปไตยของเราไมใชเปนประเภทประชาธิปไตย
แบบตรง ที่ประชาชนใชอํานาจเองโดยตรง เรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทน
เรื่องจึงมีตอไปอีกวา มีคนที่ใชอํานาจตัดสินใจแทนประชาชน หรือในนามของ
ประชาชน
คนผูนี้จะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปากวา “เพื่อประชาชน
ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน” โดยที่วามันเปนการตัดสินใจที่เปนธรรม ก็
คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย
ที่พูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจตัดสินใจ แตมีคนที่ใช
อํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรงนี้ก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีนี่เขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทนประชาชนทั้งหมด
เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร ที่มีอํานาจตัดสินใจ ไดเอาอํานาจ
ตัดสินใจไปมอบไวที่นายกรัฐมนตรี…

๒๐๘
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๒๐๙

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ผูหวงสถานการ:… ผูแทนฯ หรือ ส.ส. ที่ชาวบานเลือกไปเขาสภานั้น ก็ไปออกกฎหมายมา

จัดการบานเมือง แลวก็ชาวบานนั่นแหละตองทําตามกฎหมาย แตกฎหมายมันไมมีที่
จะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ มันก็มีชองโหว แตชองโหว ก็ยังพอวา บางทีรายกวา
นั้น มันซอนหรือซอนชองทางอะไรๆ ที่ไมงดงามออกมาดวย ก็มี
พระ: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเรื่อย ถาแคชองโหว อันนี้ก็เปนธรรมดา ไมตอง
หวงหรอก แตถามีเรื่องซอนเรน หรือซอนแฝง ก็เปนเรื่องนากลัว ขอสําคัญจึงอยูที่วา
ขอใหผูออกกฎหมายและผูใชกฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถา
ทําไมถูก มันก็กลายเปนวา มามุงหวังอํานาจ เพื่อจะใชสนองการหาประโยชนตน ซึ่ง
ผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง
นี่ แ หละจึ ง ว า ทุ ก คนที่ อ ยู ใ นระบบประชาธิ ป ไตย จะต อ งเป น ธรรมาธิ ป ไตย
โดยเฉพาะคนที่ไปเปนผูแทนฯ อยูในสภา จะออกกฎหมายมาบังคับประชาชนและ
กิจการหมดทั้งประเทศ จะตองใชอํานาจตัดสินใจใหเปนธรรม
แต ผู แทนฯ หรื อ ส.ส. ในสภานั้น ก็ป ระชาชนชาวบ า นนี่ แ หละเลื อกส งเขาไป
ชาวบานจึงตัดความรับผิดชอบไมได ถึงจะตัด ก็ไมพน
ตอนนี้เรากําลังมองธรรม ซึ่งเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุกคนที่อยูในสังคม
ประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของ
สังคมสวนรวม ที่จะรักษาสังคมที่ดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ที่เปนธรรม
ของแตละบุคคล จะแคไหน ก็ตองวากันไปเปนขั้นตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน
แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมที่จะตองรับผิดชอบในฐานะที่เปนราษฎรของสังคม
ประชาธิปไตย
เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของราษฎรที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือประเทศ
ประชาธิปไตยนี้คืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมนี้ใหได แลวก็ใหเขาเอา
ธรรมนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจ แคนี้เขาก็เปนธรรมาธิปไตย
ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง แค่ราษฎรตัดสินใจด้วย
ธรรมาธิปไตยเท่านั้นแหละ แผ่นดินก็พลิกเลย ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉม
โผล่หน้าขึ้นมาเลย
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แตนี่ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังทําไมไดแมแตขั้นพื้นฐาน แคการเลือกตั้ง ก็วนเวียน
กันอยูที่อัตตาธิปไตย กับโลกาธิปไตย แลวจะเจอหนาประชาธิปไตยไดอยางไร
นี่ น ะ ธรรมาธิ ป ไตยมั น สํ า คั ญ ตรงนี้ มั น สํ า คั ญ ที่ เ ป น เกณฑ ก ารตั ด สิ น ใจใน
กิ จ กรรมทุ ก อย า งของประชาธิ ป ไตย เป น ตั ว กํ า หนดการใช อํ านาจตั ดสิ นใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความสําคัญในขั้นรากฐานที่สุด เปนตัวแกน เปนตัวยัน
เปนตัวสําเร็จเด็ดขาด

ผูหวงสถานการ: เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควรเสนอในแงที่ใหทุกคน

มีธรรมาธิปไตยในตัวเอง
พระ: ใช ตองแยกใหชัดวา ธรรมาธิปไตยนี่ เปนเรื่องปฏิบัติการของตัวบุคคล ซึ่ง
แนนอนวา ในที่สุด ทุกคน แม้แต่คนที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ก็ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง
แมแต อย างงายที่ สุ ด คนที่ เ ชื่ อคนอื่น ก็ตอ งตัด สิ น ใจเองที่ จ ะเชื่อ และในการ
ตัดสินใจนั้น ถาจะใหไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
ประชาธิปไตยที่วานี้ หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือที่พึงปรารถนา ไมวาคุณจะ
เปนราษฎร เปน ส.ส. หรือเปนผูปกครอง ถาจะใหประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเอง
ตองมีธรรมาธิปไตย
โดยเฉพาะ ถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง ตองทําหนาที่ของ
ผูปกครอง
คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบนฐานแหงอํานาจ แต
คุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผูปกครอง ใชหรือไม นี่มันตองวัดกันเลย
ที่เกณฑการตัดสินใจ …

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ตรงนี้ ดูใหชัดนะวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองคประกอบสําคัญ คือ อํานาจ
ตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด
การปกครองระบอบตางๆ ทั้งหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุด ตัวกําหนดก็อยูที่
อํานาจตัดสินใจ หมายความวา อํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ไหน การปกครองก็คือระบอบ
นั้น จะเปนระบอบการปกครองไหน ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ใด
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ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่บุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่คณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย
ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย อํานาจตัดสินใจก็จึง
มาอยูที่ประชาชน
ที นี้ ป จ จุ บั น เรามี ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี ตั ว แทน ประชาชนก็ มอบอํ า นาจ
ตัดสินใจนี้ใหแกตัวแทนของตน ดวยการไปเลือกตั้งผูแทนราษฎร ที่เรียกกันสั้นๆ วา
ส.ส. (คือ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”)
แลวตัว แทน หรือ ผูแ ทน (ส.ส.) เหลา นี้ ก็ไ ปประชุม กันที่ สภา ใหค วาม
เห็นชอบวาจะให ส.ส. คนไหนขึ้นมาเปนผูนํา หรือเปนหัวหนาผูบริหาร ที่เรียกวาเปน
นายกรัฐมนตรี
ก็เลยเทากับไปมอบอํานาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปน นายกรัฐมนตรี นั้น
ดังนั้น นายกรัฐมนตรี ก็จึงเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ และทําการตัดสินใจใน
นามของประชาชน
ถึงแมจะไดจัดวางกระบวนการในการตัดสินใจ และมีระบบตรวจสอบถวงดุลคาน
อํานาจ เปนตน (ไมใหนายกรัฐมนตรีกลายเปนผูเผด็จการ) แตนายกรัฐมนตรีก็เปนแกน
หรือเปนศูนยกลางของกระบวนการตัดสินใจนั่นแหละ
ทีนี้ ในเมื่ออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจของการปกครองนัน้
มันก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสินใจ จะใชอํานาจตัดสินใจนั้น ดวยเอา
อะไรเปนตัวกําหนด หรือเอาอะไรเปนเกณฑตัดสินใจ
นี่เราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนเผด็จการ หรือเปนคณาธิปไตย หรือเปน
ประชาธิปไตย ในเวลาที่ใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ
À ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว เอาทิฐิความเห็น
ความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน เปนเกณฑตัดสิน ก็เปน อัตตาธิปไตย
À ถาตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือแมแตไมเปนตัวของ
ตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแตพวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน
จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอื้อประโยชน ก็เปน โลกาธิปไตย
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½ ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชนที่
แทจริงของชีวิตและสังคม เปนเกณฑตัดสิน โดยใชปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริง
และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีที่สุด
เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นได ดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปน ธรรมาธิปไตย
ฉะนั้น ผูเผด็จการ ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย
คณาธิปไตย ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย
ประชาธิปไตย ก็เชนเดียวกัน ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย
แตที่เราตองการ ซึ่งดีที่สุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย
ถาผูเผด็จการใชเกณฑตัดสินแบบธรรมาธิปไตย ก็เปนเผด็จการที่ดี แตเรากลัววา
เขาจะตัดสินใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมูลไมทั่วถึง หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน
ถ า คณาธิ ป ไตยที่ ไ หน เป น ธรรมาธิ ป ไตย มั น ก็ ยั ง ดี คื อ เป น อย า งดี ที่ สุ ด ของ
คณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก
ทีนี้เราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจตัดสินใจดวยเกณฑ
ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุด
จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย เพราะประชาชนทุก
คนมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑ
ธรรมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครั้งสําคัญในวันเลือกตั้ง
พอถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง เราตั ด สิ น ใจด ว ยธรรมาธิ ป ไตย เลื อ กใครล ะ ก็ ใ ช ป ญ ญา
พิจารณาตรวจตราไลดูใหชัดที่สุด ใคร พรรคไหนเปนคนดีมีธรรม มีปญญา ซื่อสัตยสุจริต
มุงทําประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปน “ผู้แทน” ของเราได
ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวา ผูเลือกคงเปนอยางนั้น
ถาผูเลือกเปนคนดี ก็คงไดผูแทนที่เปนคนดี
ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวา ผูเลือกก็คงจะชั่ว หรือมีคุณภาพต่ํา
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มองไปไดถึงทั้งประเทศ คนชาติอื่นมองดูที่ ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยก็คือ
อยางนี้
พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตย จะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมใน
ระบอบประชาธิปไตย
เริ่มตั้งแตการ “เลือกตั้ง” ซึ่งเปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสินใจครั้งสําคัญ
ยิ่งใหญ สําหรับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ทีนี้ พอชาวบานเลือกผูแทนไปแลว การเลือกนั้นก็สงผลตอขึ้นไป จนไดคนที่มา
เปนนายกรัฐมนตรี อยางที่วาแลว
คนที่มีอํานาจตัดสินใจใหญที่สุด คือผูบริหารสูงสุด ในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรี
เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผูใชอํานาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน ในนามของ
ประชาชน หรือในนามของประเทศชาติทั้งหมด
เพราะฉะนั้น การใชอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึงสําคัญที่สุด …
เอาละ ระบอบ “ประชาธิปไตยจะดีได้ คนต้องเป็นธรรมาธิปไตย”
ระดับ ชี้ช ะตาของประเทศ : ประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ แตละคนตองทํา
การตัดสินใจในการเลือกตั้ง ที่จะ เลือกผู้แทนมารับมอบอํานาจตัดสินใจของตนไป โดย
ใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตย
ระดับ ตัด สิน ชะตากรรมของชาติ: นายกรัฐมนตรี และผูรวมขบวนการปกครอง ซึ่งใช
อํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน จะต้องทําการตัดสินใจในการบริหารประเทศชาติ
โดยใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตย
นี่แหละ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย มาบรรจบกันที่นี่ ถาอยางนี้จะไมสับสน
ไมเชนนั้นก็ยุงอยูนี่วา จะทําประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตยไดอยางไรดี
จํา ไวเลย ธรรมาธิปไตย มิใชเปนระบอบที่มาแขงกับประชาธิปไตย แต
ธรรมาธิปไตย เป็นแกนกลาง อยู่ที่ตรงหัวใจของประชาธิปไตย …
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วิสาขทัศน
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วัดและพุทธบริษัท

∗

ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกทาน
บัดนี้ เราไดมาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง คือวันวิสาขบูชา อันถือไดวา
เปนวันสําคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชาเปนวันที่พุทธศาสนิกชนรูจักกันดี และมิใชเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แต
รูจักกันทั่วโลก ดังที่เวลานี้ ที่สหประชาชาติก็ไดจัดพิธีบูชากันอยู แตวันเวลาไมตรงกัน ตอนนี้ทาง
โนนคงมีไมได เพราะเปนเวลาประมาณตี ๕ ที่นิวยอรก หมายความวาอยูใ นชวงวันสองวัน ที่มีพิธี
วิสาขบูชา แลวทางโนนก็ชากวาเรา คือรอเมื่อวันของเรามืดลง ของเขาเริ่มเชา ก็จะขึ้นวันวิสาขบูชา
เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง ญาติโยมสาธุชนก็มีจิตใจสดชื่นเบิกบานผองใส พากันทําบุญทํา
ทาน ดวยความมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และมีจิตเมตตาปรารถนาดีตอกัน พรอมทั้งตอพระ
ศาสนา และตอพระสงฆ คือพุทธบริษัทรวมใจกันทั้งหมด จึงมาทํากิจกรรมตางๆ
∗

ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
พิมพเปนเลมหนังสือ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น (ฉบับทีน่ ํามาลงพิมพนี้ บันทึกไววา “ปด file เตรียมใหสง ร.พ. วันพุธ
ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๑๑.๑๐ น.”) โดยตั้งชื่อวา รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs. รัฐศาสตร์เพื่อโลก มี ๒ ภาค
คือ “ภาค ๑ วิสาขทัศน เพื่อวัดและพุทธบริษัท” และ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก”
ในการพิมพครัง้ นี้ เมื่อนําเนื้อหามารวมเลมกับเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการเมือง ไดแยกเอาภาค ๑ ออกมาตอทายเปน
“ผนวก” คงไวในสวนที่รวมเลมเฉพาะ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก” โดยตัดคําวา “ภาค ๒” ออกไป
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ชาวพุทธที่ดีแท ไมคิดดีอยูแคตัว
แตตองเดินหนาสามัคคี หนุนการทําดีไปดวยกัน
การมาในที่นี้ ถาใชคําทางพระศาสนา ก็เรียกวาเปนการใหทั้ง กายสามัคคี และ
จิตสามัคคี
กายสามัคคี คือรวมกาย โดยมานั่งประชุมกัน มาชวยกันทําโนนทํานี่ ตลอดจน
มารวมกิจกรรมในการเวียนเทียน
จิตสามัคคี คือรวมใจ ซึ่งอยูขางใน รวมใจนี้สําคัญนัก เมื่อใจรวมกัน จึงทําให
มาประชุมในที่เดียวกันได
รวมใจนี้ลึกซึ้ง มีหลายระดับ รวมใจจริงๆ ก็ตองมีศรัทธารวมกัน รักกัน มีเมตตา
หรื อ ไมตรี จิ ตต อกั น หวั ง ดีต อกั น มี ใ จสมั ครสมานกลมเกลี ย ว คิ ด ร ว มใจกั น ในการ
ประพฤติปฏิบัติสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม เพื่อทําชีวิต ครอบครัว และสังคมใหรมเย็นเปนสุข
เปนตน อันนี้จึงจะเปนการรวมใจที่แทจริง เรียกวาเปนจิตสามัคคี
ถามีครบ ๒ อยาง ทั้ง กายสามัคคี และ จิตสามัคคี ก็จะสมบูรณ เราตองการให
ไดถึงขั้นนี้
การที่มีพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้น ก็เพราะมุงใหเราไดแสดงออก
ซึ่งกายสามัคคีและจิตสามัคคีนี่แหละ คือ มิใชมีพิธีเฉพาะลําพังตนเอง ซึ่งแตละทานก็
คงมีอยูแลว แตจะใหสมบูรณเกิดผลเปนประโยชนบริบูรณแทจริง ก็ตองมาแสดงออก
รวมกันอยางนี้ พระศาสนา สังคม และเรื่องที่เปนของสวนรวม เชนวัฒนธรรม จึงจะอยู
ได และสามารถดําเนินไปดวยดี
การที่จิตใจโยมมีศรัทธา มีเมตตา มีสามัคคีกันอยางนี้ ก็เปนที่นาอนุโมทนา แต
ที่ปรากฏอยูนี้เปนเพียงการแสดงออก ในเหตุการณสําคัญ ที่เปนจุดกําหนด
ที่จริงนั้น ตามปกติ ญาติโยมสาธุชนจํานวนมากก็มีศรัทธาและมีเมตตาธรรม
เปนตน ไดมาวัดวาอาราม มาทํากิจกรรม มาถวายทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนากันอยู
แลว ซึ่งเปนบรรยากาศสําคัญ ที่มาประสานกัน ชวยใหวันวิสาขบูชามีความหมายมากขึ้น
หมายความวา เรามิใชมาเฉพาะวันวิสาขบูชา หรือเฉพาะวันสําคัญเทานั้น แต
เราไดเอาใจใสในเรื่องบุญกุศล ในการสรางความดี ในการรวมกิจกรรมทางพระศาสนา
มาโดยตลอด ซึ่งถาทําไดสม่ําเสมอตลอดทั้งป ก็จะเปนการมาชวยกันทําใหวันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา ตลอดจนวันอาสาฬหบูชามีความหมายที่แทจริงไดอยางสมบูรณ
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อยางที่นี่ ก็ตองขออนุโมทนาญาติโยมจํานวนมาก ที่ไดมาชวยเหลือเกื้อกูลวัด
ตลอดมา มิใชเฉพาะถวายทานบํารุงเลี้ยงพระสงฆเทานั้น แตไดมาชวยในเรื่องการจัด
บริเวณวัดวาอารามใหเปนสถานที่อันสมที่จะเรียกวาเปนรมณียสถาน คือเปนสถานที่ดี
งาม รมรื่น ที่ชวนใหจิตใจสดชื่นราเริงเบิกบาน เรียกสั้นๆ วา “รมณียะ” หรือ “รมณีย์” ซึ่ง
เปนลักษณะสําคัญของสถานที่ที่ดี

วัดที่ดี ทั้งเปนทัศนีย และรื่นรมรมณีย
เรามีคําคูกัน อันหนึ่งเรียกวา “ทัศนียะ” หรือพูดงายๆ เรียกเปนไทยวา “ทัศนีย์” และ
อีกคําหนึ่งวา “รมณียะ” เรียกเปนไทยวา “รมณีย์”
รมณีย์ แปลวา นารื่นรมย เปนที่ยินดี ทําใหจิตใจสบาย สวน ทัศนีย์ เปนดาน
รูปธรรม เปนสภาพทางวัตถุที่มองเห็นดวยตา
ตอนแรก เรามองเห็ น สถานที่ ที่ ส ะอาด มี ต น ไม มี ธ รรมชาติ ต า งๆ ที่ ส ดชื่ น
สวยงาม นาดูนาชม ก็เปนทัศนีย์ แตจะใหผลจริงๆ ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ตองเขาไปถึงจิตใจ
ใหเกิดความรูสึกรื่นรมย คือเปนรมณีย์ อันนี้เปนลักษณะทั่วไป และวัดวาอารามก็
ควรจะเปนสถานที่ซึ่งเปนทั้งทัศนียะ และรมณีย
สังเวชนียสถาน ๔ คือ สถานที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน และทรง
แสดงปฐมเทศนา ในชมพูทวีป ที่ชาวพุทธไปนมัสการกันนั้น ที่จริงทานไมไดเรียกวา
สั ง เวชนี ย สถานอย า งเดี ย ว ในพระไตรป ฎ กเอง พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เรี ย กว า เป น
ทัศนียสถาน และ สังเวชนียสถาน คือเปน ๒ อยาง แตเราจับเอามาคําเดียว เรียกวา
“สังเวชนียสถาน”
โดยทั่วไป ที่อื่นซึ่งไมไดเปนสังเวชนียสถาน อยางนั้น ก็ตองใหเปนทัศนียสถาน
แลวก็เปนรมณียสถาน ดังจะเห็นวา คําบรรยายลักษณะวัดทั่วไปในพุทธกาล เปน
อยางนี้
ทัศนีย์ รมณีย์ นี่เปนเรื่องของสถานที่ ญาติโยมมาในที่ที่วาเปนวัดวาอาราม ถามี
ลักษณะอยางนี้ ก็เปนที่โนมนําจิตใจไปสูความสงบ ความสดชื่นเบิกบานใจ แลวก็โนมนํา
ตอไปสูธรรมะ ถามีการสดับตรับฟง และฝกศึกษาปฏิบัติธรรมตอไป ก็ทําใหไดผลดีดวย
เพราะบรรยากาศเกื้อกูล เรียกวาเปน “สัปปายะ” อันนี้เปนดานหนึ่ง
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พระสงฆที่ดี เปนมโนภาวนีย
หรืออยางนอย ตองเปนปสาทนีย
ทีนี้อี ก ด า นหนึ่ ง ก็ คือ ตัว บุคคล ในสถานที่ นั้น ก็ ตอ งมี ตัว บุ คคล ตั ว บุค คลที่
เหมาะที่ดีก็มีลักษณะแบบเดียวกัน มีคําเรียกเปนชุดตอกันไปเลย คือ
บุคคลก็เริ่มตนดวยเปน ทัศนียะ คือนาดู ซึ่งเปนลักษณะอาการทางรูปกาย หรือ
เปนรูปธรรมภายนอก จากนั้นก็มีศัพทที่ลึกลงไป ตอจากทัศนียะ ก็ตองเปน “ปสาทนียะ”
ปสาทนียะ แปลวา นาเลื่อมใส นาชื่นชม นาเชื่อถือ หมายความวา มีคุณสมบัติดี
งามตางๆ เชน มีความรู มีความสามารถ มีการประพฤติปฏิบัติดี เปนตน เปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใส ชวนใหเชื่อถือ
ทัศนียะ เปนการมองเห็นดวยตาในเบื้องตนกอน แตพอถึงปสาทนียะ ก็เปนการ
มองลึกเขาไปขางใน เรียกวา เห็นรูปพรรณภายนอกเปน ทัศนีย์ ตอจากนั้นมีคุณสมบัติ
ขางในลึกเขาไปก็เปน ปสาทนีย์
ยิ่งกวานั้น ถาจะใหดียอดเยี่ยม ขอใหดูอยางในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจา
ทรงพระชนมอยู มีผูคนไปกราบไปเฝาพระพุทธเจานั้น เหตุผลที่เขาไปอยางหนึ่งก็คือ
ตองการไปพบไปเฝาพระพุทธเจา พรอมทั้งพระมหาสาวกทั้งหลาย ที่เขาเรียกวาเปน
“มโนภาวนียะ” หรือเรียกสั้นๆ ก็เปน มโนภาวนีย์ แปลวา เปนที่เจริญใจ
เปนอันวามี ๓ ขั้นดวยกัน
๑. ทัศนียะ/ทัศนีย์ เห็นรูปรางและอาการทั่วไปภายนอก ก็นาดูนาชม
๒. ปสาทนียะ/ปสาทนีย์ พอใกลเขาไป เห็นถึงขางใน ก็ซึ้งใจ รูสึกชื่นชม ชวนให
เลื่อ มใส มิ ใช งามแครูปรางทา ทาง แตขา งในมีคุ ณความดีท างธรรมทางป ญญา มี
ความรูความสามารถนาเชื่อถือ นาศรัทธา ตอจากนั้นก็
๓. มโนภาวนียะ/มโนภาวนีย์ ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เห็นทานเมื่อใด ก็ใจโปรงใจโลง
ไมมีอะไรที่จะใหเคลือบแคลงขุนมัวในสวนของตัวทานที่จะคิดเอาจากใครหรือคิดราย
ตอใคร มีแตคุณความดีเปนหลักที่ยึดถือได และน้ําใจที่มุงจะให ทําใหซาบซึ้งใจ พอ
ไดมาพบเห็น ก็มีผลเกิดขึ้นแกตัวผูดู ผูมา ผูชม ผูชิดใกล ทําใหผูที่มาเห็นมาชื่นมาชม
มาดูนั้น จิตใจสบายผองใสเบิกบานราเริงใจ เปนที่เจริญใจ ดวยทําใหผูนั้นๆ มีใจที่จะ
พัฒนากาวหนาไปในธรรมในปญญายิ่งขึ้นไป
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เพราะเหตุนี้แหละ ตอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลายคนจึง
ไดแสดงความเสียอกเสียใจบอกวา เมื่อพระพุทธองคปรินิพพานไปแลว มิใชเฉพาะเขา
จะไมไดเห็นพระพุทธเจาเทานั้น แตเขาจะไมไดเห็นพระมหาสาวก พระอรหันตทั้งหลาย
ผูเปนมโนภาวนียะ ผูเปนที่เจริญใจ ที่วาพอเห็นแลว ไดพบไดพูดคุยสนทนา ก็ทําใหได
ความรู ไดธรรม ไดบุญกุศล ไดความดีงาม ไดปญญา อะไรตางๆ อยางนี้ เรียกวา
มโนภาวนียะ เปนที่เจริญใจ คือทําใหจิตใจของเขาพัฒนาขึ้นมา
รวมความวา ควรและขอใหไดทั้ง ๓ ขั้น
อันนี้ก็เปนเรื่องคุณสมบัติตางๆ ของสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนเครื่อง
เกื้อกูลแกผูที่มาในวัดวาอาราม มาทําบุญทํากุศล ทําใหไดผลดีจากพระศาสนาอยาง
แทจริง แมถึงญาติโยมทั้งหลายเอง ก็คงจะเปนทัศนียะ และเปนปสาทนีย์แกกันและกัน
สําหรับมโนภาวนียะนี่ ตามปกติทานใชนอย มักจะใชกับทานที่เปนพระอรหันต ก็
เอาละ ขอใหเปนปสาทนียะก็ยังดี ก็พอแลวที่จะทําใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข อยู
กันดวยความรูสึกเปนมิตร มีไมตรี มีคุณคาตอกัน และรูสึกในคุณคาของกันและกัน ชื่น
ชมตอกัน หวังวาบรรยากาศของวัดจะไดชวยใหมีความรูสึกที่ดีงามเหลานี้
ญาติโยมที่มาวัดก็อยางที่กลาวแลว ไมใชเฉพาะมาทําบุญทํากุศลถวายทาน
เลี้ยงพระอยางเดียว แตไดมาชวยกันจัดดูแลวัด ทําใหสถานที่วัดรมรื่น ชวยปลูกตนไม
บาง ทําความสะอาดบาง จัดตกแตงตางๆ ตองขออนุโมทนาไวในที่นี้
ทานที่มาชวยจัดเตรียมงานตางๆ นั้น ทุกคนยอมมีความคิดหวังอยางเดียวกัน
คือมีความมุงมาดปรารถนาดีตอผูที่จะมารวมงาน โดยตั้งใจวา ขอใหสาธุชนทั้งหลาย
มาวัด แล ว จงไดค วามสดชื่ น เบิ ก บานใจ ร า เริ ง ผ องใส ได ค วามสุ ข สงบกลั บ ไป ได
ประโยชนทางศีล ทางจิตใจ แลวก็ไดปญญา ไดความรูความเขาใจ ตองตั้งความหวัง
ตอกันอยางนี้
ถาเราตั้งความหวังตอกันอยางนี้ วาขอใหผูที่มาแลว ไดประโยชนมีความสุข
โดยทั่วกัน ก็เปนจิตใจที่ดี เปนกุศลในตัว พระก็ตองตั้งจิตอยางนี้ตอญาติโยม เปน
หลักของพระพุทธศาสนา
เรามาในวันนี้ ก็เปนอันวาไดกายสามัคคี และจิตสามัคคีแลว โดยมีความหวังดี
ปรารถนาดีตอกัน เปยมดวยศรัทธาและเมตตาเปนพื้นฐานที่ดีงาม มีจิตใจเปนบุญเปน
กุศลทั่วกัน อาตมภาพก็ขออนุโมทนา
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ลําดับขั้นความสําคัญ ของวันสําคัญ
วันนี้ ที่จะตองกลาวเปนพิเศษก็คือเรื่องวันวิสาขบูชา สวนที่พูดเกริ่นนั้นเปน
เรื่องทั่วๆ ไป
กอนจะพูดเรื่องวันวิสาขบูชา ก็ตองขออภัยนิดหนอย ที่จะพูดเรื่องตัวเอง คือ โยมหลาย
ทานจะแปลกใจวา วันนี้อาตมาลงมาไดอยางไร เมื่อกี้ แคใหศีลก็ไมคอยตลอด เหนื่อย แลวก็ใจสั่น
ความจริงสภาพรางกายไมไดดีกวากอนนี้ที่ไมไดลง แตเหตุผลที่คราวนี้ลงมานั้น เกี่ยวกับเรื่อง
ของวันสําคัญ ก็เลยขอถือโอกาสพูดเสียหนอย คือวันสําคัญที่บอกตอนตนวาเปนวันสําคัญที่สุด
ทําไมจึงวาวันวิสาขบูชาสําคัญที่สุด เรามีวันสําคัญตางๆ ซึ่งบางทีก็ไมสําคัญ
แตเ ป นวั นที่ วั ด มี ง าน เริ่ม ตั้ ง แตเ ดื อ นมกราคม ก็มี ง านที่ โยมมาทํ า บุ ญ ทํ า กุศ ลโดย
ปรารภวันเกิดของอาตมภาพ แลวตอนนี้ก็เลยขยายเปนวันเด็กไปดวย
วันเกิดนั้น ในแงตัวงานไมถือวาสําคัญ เพราะฉะนั้น ถาเจ็บปวยบางเล็กนอย ก็
เปนอันวาไมตองลง เพราะถือวาโยมมาทําบุญ ก็เปนเรื่องที่โยมมีความปรารถนาดี เมื่อ
โยมทําบุญแลว ตัวไมไดลง โยมก็อุทิศสวนกุศลไปใหได ไมมีปญหา นี้เปนวันแบบที่
หนึ่ง เปนเรื่องของวันคลายวันเกิดเทานั้น ไมใชวันสําคัญจริง
ตอมา วันสําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือวันสําคัญตามวัฒนธรรมประเพณี อยาง
วันสงกรานต์ เปนวันที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ หรือสําหรับสังคมทั้งหมด เปนวันที่
ญาติโยมมาประชุม แสดงความรักความปรารถนาดีตอกัน ทั้งตอผูอยูและผูลวงลับไป
แลว เรียกวามาทําบุญรวมญาติ อุทิศสวนกุศลแกปู ยา ตา ยาย เปนตน
ในโอกาสอยางนี้ โยมมาแสดงความปรารถนาดี พรอมเพรียงสามัคคี พระก็มา
แสดงน้ํ า ใจ โดยมาร ว มอนุ โ มทนา มาช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการที่ ญ าติ โ ยม
บําเพ็ญกุศล พระองคไหนจะมาไดก็ดี แตถาเจ็บปวย ก็ไมตองมา อยูในขั้นที่สําคัญ
ขึ้นมาอีก แตยังไมสําคัญที่สุด
จากนั้นก็มาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่งมีหลายวัน แลวก็ยัง
แยกซอยออกไปไดเปน ๒ กลุม
กลุมแรก ก็คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา∗ เปนวันสําคัญสําหรับพระสงฆ
โดยมีกิจที่ทานตองทําตามขอกําหนดทางพระวินัย และในการปฏิบัติกิจของทานตาม
พระพุทธบัญญัตินั้น ญาติโยมไมเขาไปรวมทําดวย
∗

ถาพูดอยางเครงครัด ก็เปนวันสุดทายของพรรษา หรือวันสิ้นสุดพรรษา แตทางพระสงฆมีคําเฉพาะ เรียกวา วันปวารณา
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แตเพื่อแสดงความอุปถัมภสนับ สนุน ญาติโยมก็มาถวายกําลังและอํานวย
ความสะดวก ดวยการเลี้ยงภัตตาหารและถวายวัตถุปจจัยที่ทานจะตองอาศัย จนเกิด
เปนประเพณีทําบุญ ไดแกการ ถวายเทียนพรรษาและ ถวายผ้าอาบน้ําฝน ในตอน
เขาพรรษา และ ตักบาตรเทโว ตอนออกพรรษา
ในพิธีทําบุญอยางนี้ พระสงฆออกมาฉลองศรัทธาสนองน้ําใจของญาติโยม ซึ่ง
ควรยิ่งที่จะมา แตถารูปใดมีเหตุขัดของอันควร ก็ยกเวนไป
ทีนี้ก็มาถึง กลุมที่สอง ไดแกวันอยาง วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา กลุมนี้
เปนวันที่พุทธบริษัททั้ง ๔ ไมวาเปนภิกษุ-ภิกษุณี หรืออุบาสก-อุบาสิกา จะตองแสดง
น้ําใจของตนตอพระพุทธเจา ตอพระธรรม ตอพระสงฆ พูดสั้นๆวา ตอพระรัตนตรัย จึง
เปนหนาที่ของแตละบุคคลนั้นเลยทีเดียว อยางพระแตละองคก็มีหนาที่ตอพระรัตนตรัย
ตองมาแสดงน้ําใจ แบบนี้ถาไมจําเปนจริงๆ ไมควรขาด เปนเครื่องวัดความสําคัญ
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
ทีนี้ ในบรรดาวันสําคัญแบบนี้ ที่เรียกวา “บูชา” ที่เราจัดกันตามปกติ ซึ่งมี ๓ วัน
คือ วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา นั้น ถือวา วันวิสาขบูชา สําคัญที่สุด เพราะเปน
วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา เพราะมีวันนี้ วันอื่นจึงมีได
เพราะพระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู เกิ ด มี พ ระพุ ท ธเจ า ขึ้ น มา จึ ง มี วั น อาสาฬหบู ช าที่
พระสงฆมาประชุมกัน ถาไมมีวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาก็มีไมได พระพุทธเจา
ไมไดตรัสรูแลว ใครจะไปสั่งสอน วันมาฆบูชาก็เชนเดียวกัน เปนวันที่สืบเนื่องมาจาก
วันที่พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมเผยแผพระศาสนา เพราะฉะนั้น ถาจําเปนจริงๆ ลง
ไมได ก็ตัดไปอีก ๒ วัน ก็เหลือวันวิสาขบูชา
เป นอั นว า วั น วิ ส าขบู ช าต องพยายามลงให ไ ด เป น เรื่ อ งของวั นสํ า คั ญ ซึ่ ง มี
ความสําคัญตามที่กลาวมา ก็ขอโอกาสเลาเหตุผลไว
เมื่อพูดแลววา วันนี้คือวิสาขบูชา เปนวันสําคัญที่สุด เราก็มาพูดถึงความหมาย
ของวันวิสาขบูชากันอีก
อยางไรก็ตาม เราก็รูกันอยูแลววา วันวิสาขบูชามีความหมายและความสําคัญ
อยางไร โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธา ไดศึกษามามาก แลวก็มารวมกิจกรรม
กันไมที่นี่ก็ที่โนน เรียกวาทุกป ก็ยอมมีความแมนยําในเรื่องเหลานี้ เพราะฉะนั้น ก็ไม
จําเปนที่จะตองมาทบทวนกันอีกวา วันนี้มีความหมายอยางนั้น อยางนี้ แมกระทั่งวา
พระพุทธเจาตรัสรูอะไร วันนี้ก็จะไมทบทวน
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แตเราสามารถยกความหมายแงมุมแงคิดเกี่ยวกับวันสําคัญเหลานี้มาพูดกันใน
แตละครั้ง แตละโอกาส ยักยายเปลี่ยนแปลงไป เรียกวาเปนปริยายเทศนา (ปริยาย นี่
แหละมาเปนไทยวา “บรรยาย”)

วันวิสาขบูชาสําคัญ ที่เปนวันเกิด ๓ อยาง
สําหรับ วันวิสาขบูชา นี้ แมแตความหมายเบื้องตน หรือความหมายพื้นฐาน ที่
เราบอกกันวา เปนวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ของพระพุทธเจา เราก็ยังสามารถ
พูดแนวใหมอีกได แลวแตจับแงความหมาย
วันนี้ ขอใหความหมายของวันวิสาขบูชาอีกแบบหนึ่งวา เปนวันเกิดทั้งหมด คือ
เปนวันเกิด ทั้งวันประสูติ วันตรัสรู และวันปรินิพพาน
ทําไมจึงวาเปนวันเกิด?
ในความหมายแรก แนนอนวาชัดอยูแลว วิสาขบูชาเปนวันที่เจาชายสิทธัตถะ
ประสูติ เรียกงายๆ ก็คือเกิด ไดแก “เจาชายสิทธัตถะเกิด”
สอง ที่วาเปนวันตรัสรู ก็คือเปนวันที่เจาชายสิทธัตถะ “เกิดเปนพระพุทธเจา”
พระพุทธเจาเกิดจริงในวันตรัสรู
ตอมาสาม ปรินิพพาน เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน ก็ “เกิดพุทธศักราช”
พุทธศักราชนั้นกําหนดจากการปรินิพพานของพระพุทธเจา และเพราะมีการเกิดของ
พุทธศักราชนี้แหละ เราจึงมีเครื่องกําหนดหมายวา พระพุทธศาสนาดํารงอยูสืบตอกัน
มานานเท า ไร เป น เครื่ อ งกํ า หนดย อ นลงไปถึ ง พระประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า และ
เหตุการณทั้งหมดทุกอยาง
เรียกงายๆ วา เปนเครื่องบอกอายุของพระพุทธศาสนา
พุทธศักราชนี้เปนตัวเชื่อมที่สําคัญ และเปนสายโยงที่ยั่งยืนอยูจนถึงปจจุบัน
ตอเนื่องโยงตัวเรากับพระพุทธเจา และทั้งพระพุทธเจากับเจาชายสิทธัตถะนั้น
ในที่นี้ ก็จึงบอกวา วันวิสาขบูชาเปน วันเกิด ๓ อยาง คือ เกิดเจ้าชายสิทธัตถะ
เกิดพระพุทธเจ้า แลวก็ เกิดพุทธศักราช
สําหรับในประเทศลังกา (รวมถึงอินเดีย) และพมานั้น เขานับตางจากเรา คือ
พอพระพุทธเจาปรินิพพาน เขาก็นับทันที เพราะฉะนั้น ปนั้นจึงเปนพุทธศักราชที่ ๑
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แตตามแบบของเรานั้น ยังไมเริ่มนับ แตหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานผาน
ไปแลว ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน … ๑ เดือน ๒ เดือน ๕ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒ เดือน
พอครบ ๑๒ เดือน คือครบ ๑ ป เราจึงพูดวา พระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๑
ป เริ่ ม พุ ท ธศั ก ราช ๑ ของเรานั บ เวลาที่ ล ว งแล ว คื อ นั บ จํ า นวนป ที่ พ ระพุ ท ธเจ า
ปรินิพพานลวงแลว แตของพมา ลังกา นับลําดับปที่พระพุทธเจาปรินิพพานผานไป
ดวยเหตุนี้ พุทธศักราชในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึง ลาว และเขมรดวย จึงชา
กวาในพมา และลังกา ๑ ป ญาติโยมตองทราบดวย เวลานี้ ในลังกาและพมา เปน
พุทธศักราช ๒๕๔๘ แลว ขณะที่ของเรายังเปน ๒๕๔๗ นับตางกันอยางนี้
นี่เปนเรื่องที่ควรจะทราบเหมือนกัน เปนเรื่องความหมายงายๆ เอามาพูดพอ
เปนเรื่องทักทาย

โพธิญาณที่เปนแกนของวิสาขบูชา
สอนใจมิใหระยอตอความยากแหงการลุถึงความสําเร็จ
ทีนี้เราควรพูดใหลึกลงไปอีก สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ควรจะพูดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ก็อยางที่บอกแลวเมื่อกี้วา ตัวจริงที่สําคัญที่สุดก็คือ การตรัสรู้ การประสูติของเจาชาย
สิทธัตถะมีความหมายขึ้นมา ก็เพราะวา จากเจาชายสิทธัตถะ จึงมีพระพุทธเจาได การ
ที่เจาชายสิทธัตถะประสูติ ก็เลยพลอยมีความสําคัญไปดวย
การปรินิพพานก็เหมือนกัน มีความสําคัญก็เพราะเปนการลวงลับจากไปของ
พระพุทธเจา ผูที่ไดตรัสรู
การตรัสรูเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้น เราก็จะมาพิจารณาความหมายของ
วันวิสาขบูชา ในแงของการ “ตรัสรู้” แตเรื่องตรัสรูในแงอะไร จะยังไมพูดในที่นี้
สวนที่จะพูดก็คือ มีแงคิดอยางหนึ่งวา การตรัสรู ก็คือการสําเร็จเปน
พระพุทธเจา ซึ่งเปนความสําเร็จที่สําคัญอยางยิ่ง การสําเร็จเปนพระพุทธเจานี้ เราเห็น
ไดชัดตามพุทธประวัติวา เปนสิ่งที่มิใชไดมาโดยงาย เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นยาก
นักหนา
พระพุ ทธเจ า เองก็ ตรัส บ อ ยๆ ตั้ ง แตเ มื่ อเริ่ มจะเสด็ จ ไปประกาศธรรม ก็ ทรง
ปรารภวา ธรรมที่ตรัสรูนี้ พระองคไดบรรลุโดยยาก (“กิจฺเฉน เม อธิคตํ” แปลวา ธรรมนี้
เราบรรลุแลวโดยยาก)

๒๒๔

การเมือง แคที่พระควรจะพูด

แลวก็ตรัสตอไปวา หมูสัตวทั้งหลายมัวลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมาอยูในสิ่งติด
ของทั้งหลายมากมาย ธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น ละเอียดออน เขาใจไดยาก คนเหลานี้จะ
ไมสามารถเขาใจตามได เพราะฉะนั้น พระองคจึงโนมพระทัยไปในการที่จะไมทรง
แสดงธรรม
แตตามเรื่องที่บอกวาพรหมอาราธนา เมื่อพระองคไดทรงพิจารณาวา สัตวที่มี
ธุลีในดวงตานอยก็มีอยู เพราะฉะนั้น ก็จะมีผูที่สามารถเขาใจธรรมที่ทรงแสดงได โดย
ทรงพิจารณาดังนี้ พระพุทธเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะออกไปประกาศธรรม
นี่ เ ป น เรื่ อ งตอนที่ ต รั ส รู แ ล ว แต ก อ นตรั ส รู ยิ่ ง ชั ด กว า นั้ น อี ก คื อ ตอนที่
พระพุทธเจาจะประทับนั่งที่โคนโพธิ ในราตรีกอนตรัสรู พระองคตรัสวา สิ่งที่จะลุถึงได
ด ว ยเรี่ ย วแรงความเพี ย รพยายามของบุ รุษ (คํ า ว า เรี่ ยวแรงของบุ รุษ นี้ เ ป นสํ า นวน
หมายความวาของคนนั่นเอง) ถาเรายังไมบรรลุ เราจะไมลุกขึ้น แมวาเลือดเนื้อจะแหง
เหือดไป
นี่ก็แสดงวา ธรรมะที่ตรัสรูไมใชงายๆ พระองคตองอธิษฐานพระทัย คือตั้งพระทัย
เด็ดเดี่ยววา ถายังไมตรัสรู ยังไมบรรลุจุดหมายแลว จะไมเสด็จลุกขึ้นเลย อันนี้ก็แสดง
วาเปนเรื่องที่ยาก
ยิ่งยอนดูตอไป การที่จะเปนพระพุทธเจาได ตองบําเพ็ญบารมีมากมาย
บารมี ก็คือบุญอยางเยี่ยมยอด บุญคือความดี บารมี ก็คือความดีของคนที่ยอด
เยี่ยม หมายความวา เปนความดีซึ่งคนที่ไมมีความเขมแข็งเพียรพยายามจริงๆ ทํา
ไมได แปลงายๆ วา คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยวดยิ่ง เชนวา จะบําเพ็ญทาน ก็บําเพ็ญ
อยางชนิดวาสละชีวิตใหได จะบําเพ็ญศีล ก็ยอมสละชีวิตเพื่อศีลได เปนตน จึงจะเปน
บารมี
กวาจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาได ตองบําเพ็ญบารมีถึง ๑๐ ขอ และครบ ๓ ขั้น
เพราะฉะนั้น ความสําเร็จนี้จึงเปนสิ่งที่ไดมาโดยยาก คือตองเขมแข็ง มีความเพียร
พยายามยิ่งยวดที่สุด

