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การสรางสรรคประชาธิปไตย*
นําเรื่อง
วันนี้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ ทัง้ ทีอ่ ยูป ระจําวัดวชิรธรรมปทีป
นครนิวยอรกนี้ และพระสงฆอาคันตุกะ ที่เดินทางมาจากเมืองไทย ขอ
อนุโมทนาโยมญาติมิตร ที่ไดมาทําบุญถวายภัตตาหารโดยพรอมเพรียงกัน
การทําบุญเพลวันนี้ ปรารภเหตุ ๒ ประการ เรียกไดวามี ๒ คณะ
คณะหนึ่ง คือทางวัด อันไดแกกรรมการวัด ไดปรารภเรื่องราวเหตุ
การณในเมืองไทย ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผานมานี้ ซึ่งเปนเรื่องของ
การเรียกรองประชาธิปไตย และในเหตุการณนั้นไดมีผูเสียชีวิตเนื่องจากมี
การกระทําที่รุนแรง ซึ่งยังไมทราบจํานวนแนนอน ญาติโยมชาวไทยในตาง
แดน ที่นครนิวยอรกนี้ มีน้ําใจระลึกถึงทานเหลานั้น โดยมองเห็นวาเปน
การสิ้นชีวิตไปเพื่อความเจริญกาวหนาของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็
เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให
อีกคณะหนึง่ คือมิตรสหาย ระลึกถึงเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปในทวีปยุโรป
แลวไดไปสิ้นชีวิตระหวางเดินทาง ในฐานะที่เปนเพื่อนใกลชิด เมื่อระลึกถึง
* ธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศ
ไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แสดงที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ๖
มิถุนายน ๒๕๓๕ (ไดเกลาสํานวนและแทรกเพิ่มความบางตอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น)

๔
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คุณความดีของทานที่จากไป ก็เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให
แมจะเปน ๒ คณะ แตรวมแลวก็มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
คือเปนเรื่องของการอุทิศกุศลแกทานผูลวงลับไปแลว
ในสวนของเหตุการณเดือนพฤษภาคมนั้น เทาที่เดินทางผานเห็นมา
รูสึกวาพี่นองชาวไทยในตางแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ตางก็มีความ
หวงใยตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกันทั่วไป นอกจากติดตามขาว
คราวแลว ก็มีการแสดงออกอื่นๆ ดวย ดังเชนที่เมืองนิวยอรกนี้ และที่
ผานมาแลว ที่เมือง Los Angeles หรือเรียกกันสั้นๆ วา แอลเอ ไดมีการ
จัดพิธีบําเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมอุทิศแกผูเสียชีวิตถึง ๗ วันติดตอกัน

ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย
การทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับไปแลวนั้น วาตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา เราทําโดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ กลาวคือ
ประการที่ ๑ เปนวัตถุประสงคที่ยกขึ้นมาพูดถึงกันเดนชัด ไดแก
การอุทิศกุศล ใหแกทานที่วายชนมไปแลว
ประการที่ ๒ เปนการบําเพ็ญสิ่งที่เรียกวาญาติธรรม กลาวคือธรรม
หรือหนาที่ของญาติมิตรตอทานผูลวงลับจากไป สําหรับคนที่เสียชีวิตใน
เหตุการณเดือนพฤษภาคม ก็สัมพันธกันในฐานะเปนเพื่อนรวมชาติ
เมื่อมีความสัมพันธกันอยางนี้ เราก็มีหนาที่ตอกัน ในยามอยูเปน
ปกติสุข ก็คบหาสมาคมมีความสุขรื่นเริงสนุกสนานดวยกัน ยามมีทุกขก็
เผชิญและรวมกันแกไข เรียกวา รวมสุขรวมทุกข แตเมื่อทานลวงลับไป
ไมมีชีวิตอยูแลว เราจะทําอยางนั้นอีกก็ไมได มีทางเดียวที่จะทําได ก็คือ
การทําบุญอุทิศกุศลให

๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

เมือ่ มาทําบุญใหอยางนี้ ก็เรียกวาทําหนาทีข่ องญาติมติ ร ถาญาติมติ ร
ไมทาํ หนาทีใ่ ห ก็คงไมมใี ครมาระลึกถึง ผูล ว งลับก็เลยไมมใี ครเอาใจใส
เพราะฉะนั้น การที่เรามาทําบุญใหนี่ จึงเรียกวาเปนการทําหนาที่ของญาติ
มิตรผูยังอยู ตอญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว
ประการที่ ๓ ทานวาเปนการบูชาคุณของทานผูลวงลับไปแลว ซึ่ง
เปนการมองที่ผูจากไปวาไดรับน้ําใจเหลียวแล
ทําไมจึงเรียกวาเปนการ “บูชาคุณ”?
“บูชา” นั้นแปลวา การยกยอง เทิดทูน ใหเกียรติ อยางนอยก็เปน
การแสดงน้ําใจเคารพนับถือ
หมายความวา คนที่มีชีวิตอยูนี้ มีน้ําใจ เมื่อระลึกถึงคนที่ลวงลับไป
แลว ก็ไมทอดทิ้งนิ่งเฉย แตชวยกันขวนขวายจัดพิธี หรือทําการที่เปนการ
ประกาศยกยองเชิดชูคุณความดีของทานผูลวงลับไปแลวนั้นใหปรากฏ
การที่เรามาทําบุญอยางนี้ เทากับเปนการบอกแจงใหผูอื่นหรือผูค น
ทัง้ หลายรูว า คนทีล่ ว งลับไปแลวนีจ้ ะตองมีความดีทไี่ ดทาํ ไวตอ เราโดยสวน
ตัวก็ตาม ตอสวนรวมก็ตาม เราเห็นคุณความดีของเขาแลว จึงมา
ขวนขวายทําการแสดงออก ถาคนที่สิ้นชีวิตไปนั้นไมมีความดีคงอยูในจิต
สํานึกของผูใดเลย แลวจะมีใครมาระลึกถึงและทําอะไรให ก็อาจจะลวงลับ
หายสูญไปเปลา
อันนี้คือการที่เราไมไดทอดทิ้งทานที่จากไป แตมีน้ําใจระลึกถึงความ
ดีของทาน จึงไดมาทําพิธีอยางนี้
เปนอันวา การทําพิธอี ทุ ศิ กุศลนี้ เปนการประกาศเกียรติคณ
ุ ของทานที่
ลวงลับไปแลว โดยบอกใหรวู า ทานผูน เี้ ปนญาติเปนมิตรของขาพเจา หรือเปน
ผูมีคุณความดีที่เคยทําไวตอขาพเจา ขาพเจาระลึกถึงจึงไดมาแสดงออก

๕
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ยิ่งถาเปนคนที่ไดทําความดีมีคุณคาเปนประโยชนแกสวนรวม การ
ทําพิธีอุทิศกุศลนี้ก็เปนการบูชาเทิดทูนและยกยองเชิดชูใหปรากฏ เพื่อเปน
แบบอยางตอไปภายหนา เพื่ออนุชนหรือคนอื่นที่เกิดตามมาจะไดระลึกถึง
แลวชวนกันทําความดีอยางนั้นตอไป
ประการที่ ๔ เปนการถวายกําลังหรือใหกําลังแกพระสงฆ ผูทําหนา
ที่ประกาศธรรม สืบตออายุพระศาสนา
ในเวลาที่ ญ าติ โ ยมทําบุญอุทิศกุศลกันนั้น ก็มาเลี้ยงพระถวาย
ภัตตาหารเปนตน ตลอดจนถวายวัตถุสิ่งของแกพระสงฆดังที่เรียกวาถวาย
ไทยธรรม หรือถวายปจจัย ๔
พระสงฆนั้นอยูไดดวยอาศัยปจจัย ๔ ที่ญาติโยมถวาย แลวก็มีชีวิต
และมีกําลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจ คือทําหนาที่ของทาน ซึ่งเปนกิจการงาน
ทางพระศาสนา ที่จะทําใหพระศาสนาอยูได โดยเฉพาะที่สําคัญยิ่ง คือการ
ศึกษาเลาเรียนและเผยแผประกาศธรรม ใหประชาชนรูเขาใจความจริงและ
ความถูกตองดีงามทั้งหลาย สั่งสอนคนใหรักษาธรรม ทําความดีกันสืบตอ
ไป รวมทั้งความดีอยางที่ผูลวงลับไดทําไว ที่เรามาทําพิธียกยองบูชากันอยู
นี้ จนในที่สุดก็คือ เพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมทั้งหมด
เมื่อญาติโยมมาทําบุญ ชวยถวายกําลังแกพระสงฆใหทานสามารถ
ทําศาสนกิจอยางนี้ ก็เปนการบํารุงพระศาสนาและรักษาธรรมไปดวย ญาติ
โยมที่มาทําบุญจึงชื่อวาไดมีสวนรวมในการสืบตออายุพระศาสนา และ
ดํารงรักษาธรรมสืบตอไป
ประการสุดทาย ก็เขามาถึงตัวเอง เราทําบุญใหแกผูลวงลับไป ยก
ยองบูชาคนทําความดีบาง ถวายทานชวยพระสงฆใหมีกําลังบาง บํารุงพระ
ศาสนาบาง นั่นเรามองวาเปนการใหแกผูนั้นผูนี้ เปนบุคคลอื่นนอกตัว แต
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ในที่สุดแลวก็มาถึงตัวเอง
เมื่อเราทําบุญอุทิศกุศลนั้น ก็คือตัวเราเองนี่แหละเปนผูที่ไดทําบุญ
ไดทําความดีทุกอยางนั้นใหเกิดขึ้น ตัวเราก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นใน
ความดีงามดานตางๆ ไดทําจิตใจของตนเองใหอยูในธรรม มีความสงบ
โนมนอมไปในความดีงาม เชนมีเมตตากรุณาตอทานที่ลวงลับไป มีศรัทธา
เชื่อมั่นในการทํากรรมดี มีความราเริงเบิกบานอิม่ ใจในการทีไ่ ดทาํ สิง่ ทีด่ มี ี
คุณคา จิตใจสงบ ผองใส ไดเรียนรูเ รือ่ งราว เกิดความเขาใจ ไดปญ
 ญา
มองเห็นความจริงของสิง่ ทัง้ หลาย ตลอดจนเขาใจโลกและชีวติ ตามความ
เปนจริง มองเห็นทางทีจ่ ะดําเนินชีวติ และปฏิบตั ติ อ สิง่ ทัง้ หลายไดถกู ตองยิง่
ขึน้ นีแ่ หละ ผลสุดทายก็มารวมลงทีต่ วั เราเอง คือทีท่ กุ ทานซึง่ เปนผูไ ดทําบุญ
เมื่อมาทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับจากไปอยางนี้ ขอใหไดตามวัตถุ
ประสงค ๕ ประการที่กลาวมา ถาเปนไปทั้ง ๕ ประการนี้ก็ชื่อวาไดครบถวน
ทุกทานสามารถใชอันนี้เปนหลักในการสํารวจตัวเอง เวลาเรามาทําบุญอุทิศ
กุศลแกใคร ก็พยายามใหไดครบทั้ง ๕ ประการนี้ และหวังวา วันนี้ โยม
ญาติมิตรทุกทานคงไดบําเพ็ญกุศลครบตามวัตถุประสงคทั้ง ๕ ประการ
ดังไดกลาวแลวขางตนวา ญาติโยมทําบุญวันนี้ดวยความระลึกถึง
ผูลวงลับไปแลว โดยเฉพาะกรรมการวัด ไดระลึกถึงเหตุการณเดือน
พฤษภาคมในประเทศไทย ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นถึงกับมีการเสียชีวิตกัน
เนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตย
เปนการระลึกถึง โดยคิดหรือหวังวา การเสียชีวิตของทานเหลานั้น
คงจะไมสูญเปลา แตจะเปนสวนที่ชวยใหประชาธิปไตยในประเทศไทยได
เจริญกาวหนาตอไป

๗
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ประชาธิปไตย
ไมใชแครูปราง แตตองมีเนื้อใน

รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยที่ดี
วาที่จริง ในเหตุการณครั้งนี้ ที่มีการชุมนุมกันนั้น ก็บอกวา
ตองการเรียกรองประชาธิปไตย เราคงไมไดมีเจตนาวาจะใหมีการ
เสียชีวิตกันขึ้น
แตเมื่อมีการเสียชีวิตขึ้นมาแลว ก็ควรจะคิดกันใหหนักยิ่ง
ขึ้นวา ทําอยางไรเหตุการณที่เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องใหญถึงกับมี
การเสียชีวิตนี้ จะไมเปนเหตุการณหรือความสูญเสียที่วางเปลา
เลื่อนลอย แตใหเปนสิ่งที่มีคามีประโยชน ไมใหทานที่ลวงลับเสีย
ชีวิตไปเปลา
การเสียชีวิตของทานเหลานั้นจะไมเปนของวางเปลาไรคา
ก็ตอเมื่อคนที่อยูขางหลังผูยังมีชีวิตอยูนี่ ไดสืบตอสิ่งดีงามที่จะทํา
ใหประชาธิปไตยไดรับการสรางสรรคและสงเสริมสืบตอไป ปญหา

๑๐
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อยูที่วา ทําอยางไรจะเกิดมีประชาธิปไตยสมตามวัตถุประสงคที่ดี
แทจริง
ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงกันนั้น โดยมากจะนึกถึงในเรื่อง
ของรูปแบบ รูปแบบที่เปนรูปธรรมหรือเปนระบบ เชนนึกกันวา จะ
ตองมีรัฐสภา จะตองมีคณะรัฐมนตรี จะตองมีศาลอะไรตางๆ ที่เรา
เรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกวาตองมี
จํานวนผูแทนราษฎรเทานั้นเทานี้ ฯลฯ
เรื่องรูปธรรมหรือรูปแบบนี่คดิ กันมาก แตสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
มากซึ่งไมควรจะมองขามก็คือ สิ่งที่เรียกวาเปนสารธรรม
เนื้อหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซึ่งเปนตัว
นามธรรมนี้ เปนตัวเนื้อเปนตัวแกน ถาไมมีเนื้อหา ไมมีแกนสารอยู
แลว รูปแบบก็จะไมมีความหมาย
เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการประชาธิปไตย จะตองคิด
พิจารณาใหลึกซึ้งลงไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยดวย
มิใชจะนึกถึงเพียงแครปู แบบ ถาวนเวียนกันอยูแตในเรื่องรูปแบบ
แลว ประชาธิปไตยก็คงจะเจริญกาวหนาไปดวยดีไมได
จริงอยู รูปแบบก็มีความสําคัญ สิ่งทั้งหลายตองอาศัยรูป
แบบเปนเครื่องหอหุมรองรับหรือบรรจุไว เนื้อมะมวงก็ตองมีเปลือก
มะมวง ถาไมมีเปลือกมะมวง เนื้อมะมวงก็อยูใหเรารับประทานไม
ได น้ําถาไมมีแกวชวย เราก็รับประทานไดยาก จะเอามือวักกินมัน
ก็ไดนิดหนอย หรือจะเอาปากไปดื่มเลย ก็ยิ่งยุงยากลําบากมาก ก็
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๑๑

ตองอาศัยแกวอาศัยขวดบรรจุน้ํา น้ําจึงจะอยูในสภาพซึ่งสะดวกที่
จะดื่มกินไดเต็มตามวัตถุประสงค เพราะฉะนั้น เปลือกหรือเครื่อง
หอหุมก็มีความสําคัญ
แตในเวลาเดียวกัน ถามีแตเปลือก ไมมีเนื้อ ก็ไมมี
ประโยชน มีแตแกว ไมมีน้ํา แลวชื่นชมวาเรามีแกว เสร็จแลวไมมี
น้ําจะดื่ม ก็ไมไดความ หรือมีแตเปลือกมะมวง ไมมีเนื้อมะมวง ก็
แยเลย ไมรูจะเอาเปลือกไวทําอะไร
เพราะฉะนัน้ เนือ้ หากับเปลือก หรือวาสาระกับรูปแบบ ตอง
คูก นั จะมีแตอยางใดอยางหนึง่ ก็ไมสาํ เร็จความประสงคไดเต็มที่
แตตัวสิ่งที่เราประสงคแทจริง คือเนื้อหา ไมใชรูปแบบ รูปแบบมี
ความหมายก็เพราะเปนสิ่งที่ทรงหรือรักษาไวซึ่งเนื้อหา
ในเรื่องประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกัน ตองมีทั้งรูปแบบและ
เนื้อหาสาระ สิ่งที่เราชอบพิจารณามองเห็นกันมาก ก็คือเรื่องรูป
แบบ ซึ่งเรายอมรับวาสําคัญเหมือนกัน แตที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ
ทําอยางไรจะใหรูปแบบนี้ทรงไวซึ่งเนื้อหาสาระดวย ใหเนื้อหามีอยู
ในรูปแบบ ไมใชมีแตรูปแบบหรือเปลือกรางที่วางเปลา หรือแมจะ
มี แตเปนเนื้อเนา เนื้อปลอม
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองคิดกันใหหนักวา เมื่อจะพัฒนา
ประชาธิปไตย อยามองแครูปแบบ ตองเขาถึงเนื้อหาสาระใหได
การปกครองประชาธิปไตยนั้น มีเนื้อหาสาระของมัน และ
เนื้อหานั้นก็มีสวนประกอบหลายอยางหลายประการ

๑๑
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แมวา รูปแบบจะมีความสําคัญเปนรองจากเนือ้ หา แตกอ็ ยา
มองขามความสําคัญของมัน เพราะถารูปแบบไมดีหรือไมเหมาะ ก็
จะใชการไมไดผล ไมสะดวก ไมคลอง หรือมีปญหาได จึงจะตอง
เลือกหาหรือจัดทําตลอดจนปรับแตงรูปแบบใหมีคุณภาพ และพอ
เหมาะพอดีที่จะใชการใหไดผลดีที่สุดตามวัตถุประสงคดวย
เมื่อมีน้ําแลว ภาชนะที่ใสน้ําก็ตองดีและเหมาะดวย ไมตอง
พูดถึงภาชนะที่รั่วหรือที่น้ําซึมได หรือภาชนะที่ใหญไปหรือเล็กเกิน
ไป แกวผอมกนเล็กก็อาจจะลมหกแตกไดงาย แกวเตี้ยวงกวาง
มากก็ยกถือยาก คอยจะเอียง น้ําจะหกอยูเรื่อย แกวปากเล็กเกินไป
หรือกวางบานเกินไป ก็จอปากดื่มไมสะดวก แกวปากเล็กกนลึก ก็
ลางทําความสะอาดยาก แกวใสน้ํารอน อาจตองใชแกวเนื้อพิเศษ
และอาจจะตองทําหูถอื ดวย แกวใชในทีส่ าธารณะ ใชชวั่ คราว กับคน
มากๆ อาจตองใชแกวพลาสติก หรือแกวกระดาษ จึงจะเหมาะก็ได
นอกจากมีเนื้อหาแลว จะตองเลือกหาหรือจัดปรับรูปแบบ
ใหบรรจุเนื้อหาไวไดดีและใชใหไดผล เหมาะกับตนเองและวัตถุ
ประสงคของตนดวย ไมใชเห็นเขามีอะไรดี ตัวชอบใจ ก็จะตาม
อยางเลียนแบบลอกระบบเขามาเรื่อยๆ โดยจับไมถูกเนื้อหาสาระ
และไมรูจักจัดปรับรูปแบบระบบใหเหมาะกับสภาพของตน
อยาวาแตจะเอาใจใสเรื่องเนื้อหาสาระ และจัดปรับรูปแบบ
ใหเหมาะกับเนื้อหาและการใชประโยชนเลย บางทีไปเอารูปแบบ
ของเขามาทั้งดุน เลียนแบบเขาแลว ยังเอารูปแบบนั้นมาใชอยาง
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ไมสุจริต ใชผิดๆ ใชไมเปน หรือใชไมตรงตามวัตถุประสงคของมัน
แกวเขาทําสําหรับใสน้ํากิน กลับเอามาใชกินเหลา ใสน้ําโคลนสาด
กัน หรือไดแคเอามาใสตูตั้งโชว หรือใชใสน้ํากินนี่แหละ แตปลอย
ใหสกปรกแชทิ้งหมักหมม ถาเปนน้ําหวานหรือน้ําคั้น ผลไม กิน
แลวก็ทองรวงทองเสียไปเลย
เพียงแครูปแบบของเล็กนอยอยางแกวน้ํา ก็ยังมีเรื่องที่ตอง
คิดตองทํามากมาย เพื่อใหไดแกวน้ําที่ดี ถาจะใหไดรูปแบบที่ดีของ
ประชาธิปไตยจะตองพิจารณาและปฏิบัติดวยการใชสติปญญา
อยางรอบคอบเพียงไหน

ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย
ทีนี้ ในดานเนื้อหา
ประชาธิปไตย

ขอพูดถึงหลักการอยางหนึ่งของ

แตกอ นโนน เรามีการปกครองชนิดทีว่ า มีบคุ คลผูห นึง่ ซึ่งมี
อํานาจเต็ม อาจจะเปนพระมหากษัตริยที่เรียกวาพระราชา มี
อํานาจปกครองตัดสินลงโทษทุกอยาง ในสภาพอยางนั้นเรามอง
คลายๆ กับวาคนทั่วไปหรือประชาชนนี้ยังปกครองตัวเองไมได ก็
เลยตองมีบุคคลคนหนึ่งที่มีความเกงกลาสามารถมาชวยปกครอง
จัดการใหคนอยูกันไดสงบเรียบรอย
ตอมาเราเห็นวา คนทั้งหลายนาจะปกครองกันเองได โดย
เฉพาะในเมือ่ คนเหลานัน้ มีสติปญ
 ญากันดีขนึ้ มีความรูค วามเขาใจ

๑๓

๑๔

การสรางสรรคประชาธิปไตย

สามารถคิดไดดวยตนเอง สามารถพิจารณาเหตุผล รูจักแยกแยะ
วินิจฉัยไดวา อะไรถูกอะไรผิด และควบคุมกันใหเวนไดจากสิ่งที่ผิด
และทําไดในสิง่ ทีถ่ กู ตองชอบธรรม ก็จงึ คิดวาควรจะปกครองกันเอง
การที่ ป ระชาชนปกครองกั น เองนี้ ก็ คื อ หลั ก การของ
ประชาธิปไตย
ในการที่ประชาชนจะปกครองกันเองนี้ ขอสําคัญอยางหนึ่ง
ก็คือ แตละคนควรจะเปนคนที่ปกครองตัวเองได ถาปกครองตัวเอง
ไมได ก็มาปกครองกันเองไมได
เพราะฉะนั้น ถาจะพูดใหไดความชัดเจน ก็ตองใหความ
หมายวา การปกครองแบบประชาธิปไตย คือการปกครองของ
ประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได เมื่อแตละคนปกครองตัว
เองไดดีแลว ก็มาชวยกันปกครองรวมกัน ก็เปนการปกครองของ
ประชาชนที่ประชาชนปกครองกันเอง
ตรงนี้สําคัญ คือเราจะตองพัฒนาคนใหสามารถปกครอง
ตนเองได ถาเขาไมสามารถปกครองตนเองไดแลว การที่จะมารวม
กันปกครองประเทศชาติที่รวมกันอยู ก็เปนไปดวยดีไมได
จะยกตัวอยางขอหนึ่ง ที่ถือวาเปนหลักของการปกครองตน
เอง ในการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ เรามีหลักการสําคัญ
อยางหนึ่งที่เรียกวา “เสรีภาพ” และเสรีภาพนั้น ก็มีความหมายของ
มันที่จะตองเขาใจใหถูกตองชัดเจน
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๑๕

เสรีภาพ คืออะไร ความหมายเบื้องตนตามตัวอักษร ก็คือ
ความเปนอิสระ ไมมีอะไรมากีดกั้นจํากัด
ตามความหมายนี้ คนจํานวนมากจะมองวา เสรีภาพคือ
การทําไดตามใจตัว หรือวา เสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ คน
จํานวนมากเขาใจวาอยางนี้ ในเมืองไทยนั้นคิดวาคนไมนอยเลย
เขาใจอยางนี้ แตขอใหโยมญาติมิตรพิจารณาวาเปนความเขาใจที่
ถูกตองหรือเปลา
ถาเสรีภาพคือการทําไดอยางที่ใจตัวชอบ คนที่มีความเขา
ใจแคนี้ จะปกครองตนเองไดไหม
คนที่คิดวาเสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ ปกครองตัว
เองไมไดแน เพราะอะไร ก็จะเอาอยางใจตัวเอง
ถึงเวลาที่ควรจะเรียนหนังสือหรือทํางาน แตขี้เกียจ อยาก
จะนอน ก็ไปนอนเสีย ก็พาชีวิตของตัวไปไมรอด
วางกฎจราจรกันไว แตจะทําตามใจ ไมเอาตามกฎ รถก็ติด
ขัดและเกิดอุบัติเหตุกันวุน คนที่เอาอะไรแนไมได จะพาสังคมให
พัฒนาไปดีไมได
อยางนี้ก็พอเห็นกันไดงายวา คนที่เขาใจเสรีภาพในความ
หมายอยางนี้ จะปกครองกันเองใหดีไมได ประชาธิปไตยไมสําเร็จ
ไมวาในประเทศไหนๆ แมแตประเทศที่วามีเสรีภาพมากที่
สุด ก็ยอมใหมีเสรีภาพแบบทําตามชอบใจไมได
หลักทั่วไปอยางหนึ่ง ก็คือ ใหเสรีภาพในทางสรางสรรคทํา
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สิ่งที่ดี และหามเสรีภาพในทางทําลายทําความชั่วเสียหาย เชน จะ
คนควาหาความรูไดเสรี แตจะกินเหลาเสรีไมได
เพราะฉะนั้น ก็จึงมีคําจํากัดความหรือการใหความหมาย
อีกอยางหนึ่งของเสรีภาพ ซึ่งนิยมหรือชอบพูดกันมาก คือบอกวา
เสรีภาพ หมายถึง ความมีสิทธิที่จะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น หรือวา พูดได ทําได ภายใตเงื่อนไข ขอกําหนด หรือ
ความคุมครองของกฎหมาย พูดงายๆ วา เสรีภาพภายในขอบเขต
อยางนี้ก็ไมใชเปนความหมายของตัวเสรีภาพเอง เพียงแต
บอกใหรูวา เสรีภาพตองมีขอบเขตเทานัน้ เอง ยังไมไดบอกใหรถู งึ ตัว
เสรีภาพ
คนที่พูดอยางนี้ บางทีก็ยังเขาใจเสรีภาพในความหมายวา
เปนการทําไดตามชอบใจเหมือนกัน เพียงแตวาใหการทําไดตาม
ชอบใจนั้นอยูในขอบเขต
เมื่อมีขอบเขต ก็คือยังถูกจํากัด เมื่อยังถูกจํากัด ก็ยังไม
เสรีจริง เมื่อคิดกันอยูแคนั้น ก็ยังไมเขาถึงความหมายของเสรีภาพ
เสรีภาพคืออะไร พิจารณาไดหลายขั้น เราลองมาดูเนื้อหา
สาระในทางธรรม
ธรรมะของพระพุทธเจา เปนธรรมะของคนเสรี หรือคนที่มี
เสรีภาพอยางแทจริง บุคคลที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแลว
ทานเรียกวาเปนเสรีชนหรือคนเสรีที่แทจริง ถายังไมบรรลุธรรมก็ยัง
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ไมเสรี แตจะเสรีไดเปนขั้นๆ ถาเอาอยางที่บอกเมื่อกี้มาจัดดวยก็คง
จะเปนทํานองที่จะวาตอไปนี้
เสรี ภ าพอย า งต่ําที่ สุ ด คื อ เสรี ภ าพของคนที่ เ ข า ใจว า ทํา
อะไรๆ ไดตามชอบใจ
ตอมาสูงขึ้นอีกหนอย ก็คือคนที่บอกวาทําไดตามชอบใจ
แตตองมีขอบเขต แสดงวามีกรอบขึ้นมาหนอย
ตอจากนั้น ความหมายที่สูงขึ้นไป ซึ่งมีสาระในทางธรรม
มากขึ้น จะเปนความหมายแบบที่มีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิด
ขึ้น กลาวคือ มองวาตัวเองนี้มีเสรีภาพ โดยสัมพันธกับเสรีภาพของ
ผูอื่น ซึ่งก็ใกลกับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขต แตเปนการมอง
โดยมีปญญาเห็นเหตุผล และทําใหไมรูสึกวาความมีขอบเขตนั้น
เปนการบีบคั้นตนเอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก ที่จะทําใหเสรีภาพใน
ความหมายที่ถูกตองนั้นดํารงอยูได
เสรีภาพของตนเองสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น เสรีภาพ
ของเรามีอยูคูกับเสรีภาพของเขา เราจะตองไมใชเสรีภาพของตน
ในลักษณะที่เปนการลิดรอนหรือทําลายเสรีภาพของผูอื่น
เมื่อมีจิตสํานึกอยางนี้ ก็นําไปสูการที่จะไมลวงละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น โดยยอมรับสิทธิของผูอื่นดวย แตอันนี้ก็ยังเปนการมอง
อยางงายๆ ยังไมลึกซึ้ง
ความหมายอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ความมีเสรีภาพนั้น
หมายถึงความพรอมทีจ่ ะใหโอกาสแกผอู นื่ ดวย อันนีส้ าํ คัญ คนทีจ่ ะ
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ปกครองตนเองได จะตองมีจิตสํานึกนี้ ความมีเสรีภาพนั้น หมาย
ถึงความเปนเสรีที่จะใหโอกาสแกคนอื่นดวย มิฉะนั้นเสรีภาพจะมี
ความหมายอยูท ฉี่ นั เพียงดานเดียว ไมมเี สรีภาพแกผอู นื่
เสรีภาพของตน กับเสรีภาพแกผูอื่น จะตองมีเปนคูกัน เมือ่
มีเสรีภาพโดยมีการยอมใหโอกาสแกผอู นื่ ดวย ก็เกิดดุลยภาพขึน้
ถาพูดอีกสํานวนหนึ่ง เสรีภาพของตนที่มาเขาคูกับเสรีภาพ
ของผูอื่น โดยที่ตางก็มีเสรีภาพดวยกันเทากันนี้ จะทําใหเกิดความ
พอดีขึ้น เรียกวาเสรีภาพที่ถูกจํากัดโดยสมภาพ หรือความเสมอ
ภาคกัน ซึ่งเปนความสมดุลหรือดุลยภาพอยางหนึ่ง และเปน
ลักษณะของทางสายกลาง (middle way) หรือวิถีแหงความพอดี
ฝรั่งบางคนเรียกวา จุดกลางสาย (midway point) ที่ เสรีภาพถูก
จํากัดดวยสมภาพ และวา ประชาธิปไตยอยูที่ตรงนี*้
คนที่จะเอาเสรีภาพแบบทําไดตามชอบใจเต็มที่นั้น จะหา
เสรีภาพที่เขาตองการไมพบเลย ไมวาในที่ไหนๆ หรือถาเขาจะลอง
ก็ไปไมรอด ถาไมใชตัวเขาพับก็สังคมพัง กลายเปนอนาธิปไตยไป
แมแตในสังคมทีว่ า ชอบเสรีภาพทีส่ ดุ ภูมใิ จตัววามีเสรีภาพ
มากที่สุด พอมีเสรีภาพขึ้นมา ก็มีเครื่องจํากัดขอบเขตของเสรีภาพ
ตามขึ้นมาดวยทันที โดยเปนกติกาสังคมเชนกฎหมายบาง โดย
* คํากลาวของ Louis Wasserman อางใน Webster’s Third New International
Dictionary, 1986 (คําวา “democracy”)
อนึ่ง สมภาพ หรือความเสมอภาคนี้ ถาจะใหไดความหมายที่มีนัยอันเปนสาระแทจริง ควร
ใชคําวา สมานภาพ (ดูอธิบายขางหนา)

๑๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ปฏิกิริยาจากคนดวยกันเปนกรอบทางวัฒนธรรมบาง
อยางในอเมริกานี้ วามีเสรีภาพมาก ก็มีกฎหมายจํากัด
ขอบเขตมาก แลวก็มีวิธีแสดงปฏิกิริยาระหวางคนดวยกันไวคอย
ยับยั้ง จะบอกวานี่บานของฉัน ฉันจะตอเติมตรงนั้นตรงนี้ จะตอ
ทอน้ํา จะเดินสายไฟใหม สนามหนาบานฉันยังไมมีเวลาตัด จะ
ปลอยรกบาง ก็เรื่องของฉัน พูดอยางนั้นได แตกฎหมายไมยอม จะ
ตองถูกดําเนินการ จะทําอะไรปลอยปละละเลย ไปกระทบกระทั่ง
ทําใหคนอื่นเดือดรอน แมโดยไมตั้งใจ เขาก็จะ “ซู” เอา (sue คือ
ฟองเรียกคาเสียหาย) จะทําอะไรๆ กลายเปนตองระวังตัวมาก ถา
ปรับใจไมได พัฒนาจิตใจขึ้นมาไมทัน ก็อยูไมเปนสุข
อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในความหมายที่พูดอยูนี้จะมี
เนื้อหาสาระมากขึ้น แตก็ยังถือวามีความหมายไมสมบูรณอยูนั่น
แหละ จึงมาวากันเปนขั้นๆ ลึกลงไปอีก

มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล
มองตอไป เสรีภาพ มีความหมายที่แยกเปน ๒ ดาน คือ
เสรีภาพที่จะเอา อยางหนึ่ง กับเสรีภาพที่จะให อยางหนึ่ง ทั้งการ
ไดและการใหเปนความหมายของเสรีภาพ
โดยมากคนจะมองในแงที่จะเอาจะได ไมมองเสรีภาพใน
การให คนเรามีเสรีภาพในการใหดวย อยามองเสรีภาพในแงที่จะ
เอาจะไดอยางเดียว
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เสรีภาพที่เปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพในการได กับเสรีภาพใน
การใหนี้เปนอยางไร มองในแงไดกอน เพราะคนเราชอบที่จะได แง
ที่จะตองให เอาไวทีหลัง
ที่ไดนั้นเปนอยางไร การมีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาส
จะเขาถึงผลประโยชนที่ตนจะพึงไดจากระบบการปกครองแบบนี้
ในการอยูรวมกันของมนุษยนี้ มีประโยชนอะไรที่เราจะพึง
ได เมื่อเราอยูในสังคมนี้ เราก็ควรเขาถึงประโยชนนั้นดวยโดยเสมอ
กั น กั บ ผู อื่ น ไม ใ ช ถู ก กดไว บี บ ไว ห รื อ ถู ก ป ด กั้ น ไม ใ ห ไ ด รั บ ผล
ประโยชนนั้น ถาบางคนหรือคนกลุม หนึง่ พวกหนึง่ เทานัน้ ในสังคมนี้
เขาถึงประโยชนนั้นได แตคนอื่นเขาถึงไมได อยางนี้ก็เรียกวาคนทั่ว
ไปไมมีเสรีภาพ
การที่ มี เ สรี ภ าพก็ คื อ แต ล ะคนมี โ อกาสที่ จ ะเข า ถึ ง
ประโยชนที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นรวมกัน โอกาสอยางนี้ เรียกวา
โอกาสที่จะเสวยผล ซึ่งเปนเรื่องของการได
ทีนี้ในแงที่จะให ก็ตองมีเสรีภาพดวย การมีและไดใช
โอกาสในการที่จะใหนี้เปนเรื่องสําคัญมาก เปนเนื้อหาสาระของ
ประชาธิปไตยในสวนของเหตุ
เสรีภาพในการไดนั้น เปนสวนผล กอนจะไดผลเราตองทํา
เหตุ ถาไมมีเสรีภาพในการให เสรีภาพในการไดก็จะเปนไปไดยาก
เสรีภาพในการใหที่เปนดานเหตุนี้เปนอยางไร หมายความ
วา การปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ เปนการปกครองที่พยายาม
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เปดโอกาสใหศักยภาพของมนุษยแตละคนออกไปเปนสวนรวมที่
เปนประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด
การที่เรามีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาสแลวก็สามารถนํา
เอาศักยภาพของเราไปทําประโยชนใหแกสังคมของเรา ไปเปน
สวนรวมที่เปนประโยชน
แตละคนนี้มีความสามารถ แตละคนนี้มีสติปญญา แตถา
เขาไมมีเสรีภาพ ไมสามารถพูด ไมสามารถแสดงออก ไมสามารถ
ใหความคิดเห็น
เขาก็ไมสามารถเอาสติปญญาของตนไปชวย
สังคมได สังคมก็ไมไดประโยชนจากศักยภาพที่บุคคลนั้นๆ มีอยู
การปกครองที่ไมเปนประชาธิปไตย ไมมีเสรีภาพ จะมี
ลักษณะปดกั้นสติปญญาของมนุษย หรืออยางนอยก็ไมใหโอกาส
ไมรูจักใชศักยภาพของมนุษย ทําใหความสามารถที่คนแตละคนมี
อยู ไมเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร
พอมีเสรีภาพแลว ความสามารถและสติปญ
 ญาของแตละ
คนนั้น ก็มีโอกาสที่จะออกไปรวมกันเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคม
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีสาระสําคัญอยูตรงนี้ มัน
เปนสวนเหตุเลยทีเดียว ถาไมมีสาระนี้แลว มัวแตจะไปชื่นชมกับ
สวนผลที่จะได ก็จะไมมั่นคงยั่งยืน
ฉะนั้น ตองมองเสรีภาพในสวนเหตุนี้ใหหนัก คือมองวา ทํา
อยางไรจะใหศักยภาพที่มีอยูของคนแตละคน ออกไปเอื้ออํานวย
ประโยชนแกสังคมไดเต็มที่ อันนี้เปนเสรีภาพในลักษณะของการให
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เสรีภาพสวนนี้แหละที่คนมักจะมองขาม
การปกครอง
ประชาธิปไตยมีเนื้อหาสาระสําคัญอยูที่เสรีภาพสวนนี้ กลาวคือ
สังคมที่พัฒนาดีแลวในประชาธิปไตย จะพยายามเปดชองทางที่
จะมาเอาศักยภาพของคนแตละคนออกไปใชทําประโยชนแกสังคม
ใหเต็มที่ ใครมีเทาไร ก็ทําประโยชนใหแกสังคมไดเทานั้น ถาได
อยางนี้เมื่อไร สังคมประชาธิปไตยก็จะพัฒนา จะกาวหนา
เวลาพูดถึงเสรีภาพ เรามักจะมองกันแคความหมายที่หนึ่ง
คือเรื่องรูปแบบการแสดงออกที่เปนการทําไดตามชอบใจ
ถามิฉะนั้น ก็อยางที่สอง คือมองในแงจะไดหรือเอาผลเทา
นั้นเอง ไมไดนึกถึงการที่จะใหหรือทําเหตุขึ้นมา
แมแตความมีสวนรวม หรือการเขาไปมีสวนรวม (participation) ซึง่ เปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึง่ ในสังคมประชาธิปไตย
บางคนก็มองแตในแงที่จะไดจะเอา คือมองวาฉันจะตองมีสวนรวม
ที่จะได หรือพูดใหสั้นวา ฉันจะตองมีสวนไดดวย มีอะไรเกิดขึ้นก็
บอกวา ฉันจะตองไดดวยนะ
ถามองอยางนี้เรื่อย ประชาธิปไตยไปไมรอด
ที่จริงนั้น ความมีสวนรวม เขาเนนที่การเขาไปรวมสราง
สรรค เอาสวนที่ตนมี คือเอาศักยภาพของตนนั้นเอง เขาไปชวยเขา
ไปเสริมเขาไปรวมมือกับผูอื่น ในการสรางสรรคทําสิ่งดีงามและ
ประโยชนสุขใหเกิดขึ้น คือเนนที่การใหนั่นเอง

๒๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓

การยอมใหโอกาสแกผูอื่น ที่พูดถึงในตอนกอน ก็เปน
ลักษณะหนึ่งของเสรีภาพในการใหนี้ดวย ซึ่งจะตองมีดวยกันกับ
ความมีสวนรวมและการรวมมือ
ถามองความหมายของเสรีภาพมาถึงขั้นนี้ ก็เรียกไดวา
กาวหนาหรือพัฒนามาไดไมนอย ในการที่จะเปนประชาธิปไตย
เสรีภาพในการได เมื่อมีเสรีภาพในการใหเปนตนทุน ก็จะ
เกิดความสมดุล คือมีความพอดี ที่เปนลักษณะของทางสายกลาง
ทําใหมีประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ

สิทธิตองมากับหนาที่
คําสําคัญคําหนึ่ง ที่เปนคําสามัญในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมักพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวาเสรีภาพ ก็คือคําวา “สิทธิ”
สิทธิ ทานแปลวา อํานาจอันชอบธรรม* โดยทั่วไปหมายถึง
สิ่งที่บุคคลพึงมีพึงไดหรือควรจะทําไดตามที่เขาตองการ โดยที่เขา
มีอํานาจอันชอบธรรมที่จะอางหรือเรียกรองเอาได
การมีไดทําไดตามสิทธินั้น เปนลักษณะสําคัญที่แสดงถึง
ความมีเสรีภาพ และเสรีภาพที่สําคัญก็คือ การมีไดทําไดตามสิทธิ
นั้น ดังนั้น คําวาสิทธิและคําวาเสรีภาพจึงมักพวงมาดวยกัน จน
บางทีเราก็พูดควบกันวา สิทธิเสรีภาพ และในบางกรณีคําทั้งสองนี้
ก็ถูกใชปนกัน หรือสับสนกัน หรือไมก็ใชแทนกันไดไปเลย อยางคน
*

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
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อเมริกันทุกวันนี้ ที่ใชคําวา civil rights กับ civil liberties ปนๆ
หรือแทนๆ กันไป โดยมีแงความหมายเฉียดๆ กัน
ดวยเหตุที่ สิทธิเปนตัวชีบ้ ง ถึงการมีเสรีภาพ จะดูวา ประชาชนมี
เสรีภาพหรือไมแคไหน ก็มักดูกันที่การปฏิบัติในเรื่องสิทธินี้แหละ
ดังนั้น สิทธิจึงเปนสิ่งสําคัญมากในระบอบประชาธิปไตย ถือกัน
เปนเครื่องหมายหรือตราประทับของสังคมประชาธิปไตย จึงเปน
เรื่องที่ไดรับการเอาใจใสมาก ตองมีการบัญญัติกฎหมายตางๆ ขึ้น
มายืนยันเปนหลักประกันสิทธิของประชาชน เริ่มตั้งแตกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญลงไปทีเดียว
(ในกรณีอยางนี้ คําวาสิทธิ กับคําวาเสรีภาพ ก็ถูกใชปนๆ
กันอีก บางที ตรงนี้ กฎหมายประเทศนีใ้ ชวา สิทธิ แตกฎหมาย
ประเทศโนนใชวา เสรีภาพ ตรงนั้น ประเทศนี้ใชวาเสรีภาพ ประเทศ
โนนใชวาสิทธิ)
โดยเฉพาะจะตองรับประกันใหมีสิทธิ/เสรีภาพ พื้นฐานของ
พลเมือง เชน สิทธิ/เสรีภาพในการพูดจาแสดงออก การเสนอขาว
สารขอมูลและความคิดเห็นของหนังสือพิมพ การนับถือศาสนา การ
ชุมนุม ตลอดจนสิทธิในการครอบครองทรัพยสนิ การไดรับโอกาสใน
การศึกษา การทํางาน การเดินทาง การดํารงชีวิต การใชสิ่ง
สาธารณูปโภค และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย
อยางไรก็ตาม บางทีเราก็มัววุนวายกับเรื่องสิทธิและการที่
จะมีเสรีภาพกันมากมาย จนชักจะหลงเพลิดเพลินและลืมไปวา
นอกจากเราจะตองไดตองมีสิทธิและเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ รัฐ
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จะตองรับประกันใหเราไดเรามีอยางนั้นอยางนี้แลว ตัวเราเองจะ
ตองทําอะไร เราจะตองใหอะไรแกรัฐ แกสวนรวม แกสังคม หรือแก
ประเทศชาติบาง และนี่ก็คือเรื่องของ “หนาที่”
สิทธิ นั้นคูกันกับ หนาที่ พลเมืองของประเทศประชาธิปไตย
นั้น เมื่อมีสิทธิ ก็มีหนาที่ดวย เมื่อไดสิทธิ ก็ตองทําหนาที่ดวย
สิทธิเปนเรื่องของการที่จะไดที่จะเอา สวนหนาที่เปนเรื่อง
ของการที่จะใหที่จะสละออกไป
พลเมืองทุกคนมีหนาที่ที่จะทําการงานศึกษาเลาเรียนหรือ
ประกอบสัมมาชีพของตนๆ มีหนาที่ที่จะตองทําตอครอบครัว ตอ
ชุมชน ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน มีหนาที่ที่จะตองไปรวม
ประชุมพิจารณาดําเนินกิจการของสวนรวม ตองบํารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณสมบัติ ตองบํารุงรักษาธรรมชาติแวด
ลอม ตองรักษาระเบียบวินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ตองเสียภาษีอากร เปนตน
เมื่ อ ประชาชนพลเมื อ งทําหนา ที่ใ หแ กสังคมหรือ รัฐตาม
สถานะของตนๆ สังคมหรือรัฐประชาธิปไตยที่ดี ก็มีสิ่งที่จะนํามา
สนองแกสิทธิของประชาชนพลเมือง
ถาประชาชนพลเมืองไมชว ยกันทําเหตุ แลวสังคมหรือรัฐ
จะเอาผลอะไรมาสนองความตองการของประชาชนพลเมืองได
ดังนั้น ถาจะเรียกรองหรืออางสิทธิ ก็อยาลืมถาม หรือ
สํารวจตัวเองวาไดทําหนาที่ของตนอยูดวยดีหรือไม คือ ถาจะเรียก
รองสิทธิ ก็จะตองทําหนาที่ของตนใหดีดวย
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มองในทางยอนกลับ ผูที่ทําหนาที่ของตนถูกตองเปนอยาง
ดีนั้นแหละ จึงเปนผูที่สมควรจะเรียกรองหรืออางสิทธิ และสิทธิที่
อางหรือเรียกรองนั้น จะตองนําไปใชอยางถูกตองดวย
ผูที่รูจักหนาที่พรอมทั้งทําหนาที่ของตนอยูอยางถูกตองนั่น
แหละ คือผูที่จะนําสิทธิไปใชอยางถูกตอง
เพราะฉะนั้น สิทธิจะตองมากับหนาที่ และสิทธิเปนสมบัติ
มีคาอันนาภูมิใจสําหรับผูที่ทําหนาที่
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรสรางจิตสํานึกในหนาที่
ถึงขั้นที่ยึดถือวา สิทธิที่จะไดทุกอยาง มีมาพรอมกับหนาที่ที่จะตอง
ทํา ถามตนเองวาการที่เราจะไดจะมีสิทธินี้นั้น เราจะตองทําอะไร
หรือนึกถึงสิง่ ทีต่ นจะตองทําตองให มากกวานึกถึงสิง่ ทีต่ นจะไดจะเอา
ในประเทศอเมริกานี้ มีวาทะหรือคําคมประโยคหนึ่งที่รูกัน
ทัว่ ไป ซึง่ เขากับเรือ่ งสิทธิและหนาทีน่ ดี้ ี ถือวาเปนวาทะสําคัญทีพ่ งึ รู
พึงจํา ถึงกับมีการจัดเขาเปนสิง่ หนึง่ ทีค่ นอเมริกนั ทุกคน แมแตเด็กนัก
เรียนชัน้ ประถมจะตองรู คือคํากลาวของประธานาธิบดี เคนเนดี ที่วา
อยาถามวาประเทศชาติจะทําอะไรใหทาน - (แต)
จงถามวา ทานจะทําอะไรใหแกประเทศชาติของทาน*
*

(‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your
country’.) คํากลาวของจอหน เอฟ. เคนเนดี ในพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี
อเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) เชน ใน The Dictionary of Cultural Literacy, 1991
และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991
เรือ่ งสิทธิคกู บั หนาทีน่ ี้ ถึงแมจะมิใชเปนสัจธรรม แตกเ็ ปนบททดสอบการพัฒนามนุษยทสี่ าํ คัญ
อยางในอเมริกา การเตือนจิตสํานึกในเรือ่ งหนาทีเ่ หนือสิทธิ หรืออยางนอยทําหนาทีใ่ หสมแกสทิ ธินี้
ในบางยุคก็มกี ารเนนย้าํ มาก ขอใหดคู าํ ปราศรัยเรือ่ ง “Americanism” ของประธานาธิบดี
Theodore Roosevelt เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ ที่ยกมาเพื่อประกอบความรู ทายเรื่องนี้ (หนา ๙๘)
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นี่ก็คือการเตือนใหมีจิตสํานึกในการที่จะทําหนาที่ มิใชมัว
แตคิดจะเรียกรองสิทธิ
เมื่อสิทธิมาคูกับหนาที่
ก็เปนความสมดุลอยางหนึ่ง
ระหวางการไดกับการให หรือระหวางการรับเอากับการสละออก
เมื่อเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพนี้แลว ก็เขาสูทางสายกลางที่จะ
นําไปสูประชาธิปไตยที่ดี

เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ
อนึ่ง คําวาหนาที่นั้น มักจะพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวา
“ความรับผิดชอบ” จนบางทีเราพูดควบไปดวยกันวา หนาที่และ
ความรับผิดชอบ หรือหนาที่รับผิดชอบ คือนอกจากทําหนาที่แลว
ก็จะตองมีความรับผิดชอบดวย
คําวาสิทธิมาดวยกันกับเสรีภาพ คําวาหนาที่มาดวยกันกับ
ความรับผิดชอบ สิทธิคูกับหนาที่ ฉันใด เสรีภาพก็คูกับความรับผิด
ชอบ ฉันนั้น และเมื่อเราพูดสองคําแรกควบกันวา สิทธิเสรีภาพ เรา
ก็พดู สองคําหลังควบกันวา หนาทีร่ บั ผิดชอบ
เพราะฉะนัน้ สิทธิ ตองมากับ หนาที่ ฉันใด เสรีภาพ ก็ตอง
มากับความรับผิดชอบ ฉันนั้น
เมื่อเสรีภาพมาคูกับความรับผิดชอบ ก็หมายความวา เรา
จะตองใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบตอ
การใชเสรีภาพนั้นดวย
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ความรับผิดชอบในการใชเสรีภาพนั้น อาจจะแบงอยาง
คราวๆ ไดเปน ๒ ชวงตอน คือ รับผิดชอบตอการที่ไดทําหรือสิ่งได
แสดงออกไปแลว กับรับผิดชอบกอนจะทํา กอนจะแสดงออก หรือ
แสดงออกอยางมีความรับผิดชอบอยูในตัว
อยางแรก เปนความรับผิดชอบตามหลังการกระทํา คือเมื่อ
ไดใชเสรีภาพของตนออกไปแลว จะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ก็รับผิด
ชอบตอผลนั้น ถาเปนผลราย หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็กลารับ
ผิด ไมปดความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบอยางนี้ แมจะดีกวาไมยอมรับผิดชอบเสีย
เลย แตก็ยังไมดีจริง เพราะเปนการรับผิดชอบในขั้นผล และผล
ของความรับผิดชอบก็จํากัดอยูที่ตนเอง ซึ่งอาจจะสายไปเสียแลว
สําหรับความหมายที่จะมีตอสวนรวมหรือสังคม แมจะเปนความ
รับผิดชอบทีแ่ สดงถึงระดับของจิตใจทีม่ คี ณ
ุ ธรรม แตกย็ งั ไมใชความ
รับผิดชอบในระดับของความมีสติและการใชปญญาอยางแทจริง
เพราะฉะนั้นจึงจัดแบงออกไดวา พวกที่หนึ่ง คนที่เลวรายที่
สุด ไดแกคนพวกที่ไมยอมรับผิดชอบอะไรเลย สิ่งที่ตนจะตองทําก็
ไมรับผิดชอบที่จะทํา
และแมตนจะไดใชเสรีภาพอยางผิดหรือ
พลาด และทําใหผลเสียหายเกิดขึ้น ก็ปดความรับผิดชอบ ไมยอม
รับผลที่จะตกถึงตน พวกที่สอง คนที่ดีกวานั้น ไดแกคนพวกที่ยอม
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการใชเสรีภาพของตน
สวนคนที่มีความรับผิดชอบอยางแทจริง
ซึ่งเปนที่พึง
ปรารถนาในระบอบประชาธิปไตย ก็คือคนที่รับผิดชอบตั้งแตเริ่ม
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ตน กอนที่จะใชเสรีภาพในการกระทําหรือแสดงอะไรออกไป เรียก
วา เปนคนที่ใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ เขาใชเสรีภาพดวย
ความรูตระหนักวาการแสดงออกหรือการกระทําของเขาจะกอให
เกิดผลดีผลเสียอยางไร และพยายามใหการแสดงออกหรือการ
กระทํานั้นเปนไปอยางถูกตองกอผลดีที่สุด
ดังนั้น นอกจากความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของเขา
เอง ที่จะตองทําใหดีใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณที่สุดแลว การ
แสดงออกหรือการกระทําใดๆ ก็ตามที่ปรากฏออกมาจากตัวบุคคล
นั้น ยอมเกิดจากการที่ไดใชปญญาใครครวญพิจารณาขอมูล ขอ
เท็จจริง เหตุผล ความถูกตองชอบธรรม ผลดีผลเสียตางๆ ดวยความ
มุง หมายตอความจริงความดีงาม และประโยชนสขุ เปนอยางดีแลว
วาความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทําของ
ตนจะไมกอผลเสียหาย และจะเกิดผลสรางสรรคอยางดีที่สุด
ขอยกตัวอยาง เชน เมื่อมีการใหแสดงความคิดเห็นกัน
เกีย่ วกับกิจการบานเมือง ในฐานะทีเ่ ราเปนคนหนึง่ ในหมูป ระชาชน
ซึ่งมีเสรีภาพที่จะพูดจาแสดงออกใหความคิดเห็น ไมควรคิดเพียง
วาจะไดใชเสรีภาพในการแสดงออกไปๆ เทานั้น
แตควรมีจิตสํานึกระลึกวา เรื่องที่เขาเอามาใหเราพูดจา
วิจารณแสดงความเห็นกันนั้น เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความเจริญ
ความเสื่อมของสังคม หรืออาจจะถึงกับเกี่ยวกับความเปนความ
ตายของประเทศชาติ เราจะตองใหความคิดเห็นที่ประกอบดวย
ความมีสติรอบคอบ และใชปญญาอยางดีที่สุด อยาใหกลายเปน
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การเอาความเปนความตายของประเทศชาติมาเปนของเลนสนุก
หรือเปนเพียงเครื่องสนองความฮึกเหิม หรืออยางที่เรียกวา เฮฮา
กันมันๆ ไป
บางครั้ง เรื่องที่นักการเมืองหรือสื่อมวลชนเปนตนเอามา
ถามพวกเราชาวบานนั้น ก็เปนเรื่องใหญมาก ซึ่งตามปกติ กวาจะ
วินิจฉัยหรือตัดสินใจได เขาจะตองใหคณะผูเชี่ยวชาญ หรือคณะ
ทํางานหลายๆ คนไปสืบคน ประมวลขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล
และขอพิจารณาทางวิชาการกันกอนนานเปนเดือนเปนป
การที่เขามาถามความคิดเห็นของเรานั้น เราอาจจะใหแง
มุมความรูความคิดเห็นที่ชวยเสริมหรือประกอบเปนประโยชนได
บาง แตเราอยาประมาท อยาพูดพลอยๆ เราจะตองพูดจาวิจารณ
ใหความคิดเห็นดวยความสํานึกตระหนักในความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพราะนี่อาจจะเปนความเปนความตายของประเทศชาติ หรือ
ของสังคมของเราทีเดียว
การมีความรับผิดชอบนั้น นอกจากทําใหการกระทําและ
การแสดงออกตางๆ เปนไปอยางดีและมีผลดีแลว ยังใหผลดีทาง
จิตใจหรือความรูสึกภายใน และทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมสังคมดวย
นั่นคือ คนที่มีความรับผิดชอบนั้น จะไมรูสึกวาเสรีภาพที่
อยูในขอบเขตอันสมควรตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ เปน
ความบีบคั้นจํากัดอึดอัดคับของใจ เขาจะอยูอยางสบายใจและพอ
ใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลาย และการใชเสรีภาพของเขา
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ก็จะไมเปนไปอยางกาวกายรุกรานรบกวนเพื่อนบานหรือคนอื่นๆ
ทําใหอยูกันโดยสงบเรียบรอย
ในทางตรงขาม ถาเราไมพัฒนาจิตสํานึกในความรับผิด
ชอบ แมแตจะไปอยูในประเทศที่ถือกันวามีเสรีภาพมากที่สุดอยาง
อเมริกานี้ ก็จะรูสึกวาเราถูกจํากัดเสรีภาพมากเหลือเกิน จะทํา
อะไรแมแตกับของที่เปนสมบัติของตัวเองก็ทําไมคอยจะได
มี
กฎหมายหามและบังคับเต็มไปหมด
ถาวาเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ บางคนอาจรูส กึ วา
ประเทศแบบอเมริกานี้ คนมีเสรีภาพ ถาไมนอยที่สุด ก็ตองวานอย
อยางยิ่ง นอกจากนั้น จะทําอะไรๆ ที่เราชอบใจ ก็ตองคอยระแวง
ระวัง เดี๋ยวเพื่อนบานจะรองเรียน หรือคนอื่นเขาจะ “ซู” ฟองเรียก
คาเสียหายเอา รูสึกวุนวายอึดอัดใจไปหมด
เพราะฉะนั้น ยิ่งอยากไดอยากมีเสรีภาพเทาไร ก็ยิ่งตอง
พัฒนาความรูสึกรับผิดชอบตามขึ้นไปเทานั้น
ถาการใชเสรีภาพเปนไปอยางมีความรับผิดชอบเปนตัว
สมดุลแลว ก็จะมีความพอดีที่เปนทางสายกลาง ซึ่งจะทําใหบรรลุ
จุดหมายของความเปนประชาธิปไตยที่ดีได

มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ
ทีนี้ตอไป ยังมีเสรีภาพอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนเสรีภาพใน
ความหมายขั้นรากฐาน คือ การที่คนเราจะมีเสรีภาพแทจริงภาย
นอกได เราจะตองมีเสรีภาพภายในดวย คือ จิตใจจะตองเสรี
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เสรี ก็คือ เปนอิสระจากการครอบงําของอํานาจที่จะมาชัก
จูงใหผิดไปจากธรรม อํานาจที่จะมาครอบงําจิตใจใหหันเหเขวออก
ไปจากธรรม ก็คือกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
หรือตัณหา มานะ ทิฐิ เมื่อกิเลสพวกนี้เขามาครอบงําจิตใจแลวก็
ทําใหเราไมอยูในธรรม ทําใหเราเขวออกจากธรรม
พอจิตใจเขวออกจากธรรมไปแลว การแสดงออกภายนอก
ก็เขวหมด คือจะทําการเพื่อประโยชนสวนตัวดวยความโลภบาง
ทําการดวยความเกลียดชัง เคียดแคนมุงจะทําลายเขาโดยโทสะ
บาง ทําการดวยความลุมหลงมัวเมาโดยโมหะบาง
พอเสรีภาพถูกเจากิเลสเหลานี้ครอบงํา มันก็กลายเปนการ
ทําตามใจชอบ อยางที่วาเมื่อกี้ แลวความถูกตองชอบธรรมจะไม
เกิดขึ้น แตจะกลายเปนการทําลายความชอบธรรม
เสรีภาพกอผลราย กลายเปนเครื่องมือที่จะทําลาย แม
กระทั่งทําลายเสรีภาพของผูอื่น เพราะที่แทจริงนั้น ในใจของเขาไม
มีเสรีภาพ ใจของเขาเปนทาสของกิเลส กอนที่จะแสดงออกพูด
ออกมาวา ฉันจะทําตามเสรีภาพของฉันนี่ เขาไมรูตัววาที่จริงในใจ
ของเขาเปนทาสถูกกิเลสครอบงําบัญชาแลว
ในกรณีที่เปนอยางนี้ ถาเขาไปมีสวนรวมที่จะให ก็กลาย
เปนเอาโลภะ โทสะ โมหะเขาไปรวมกันหรือใหแกกัน แทนที่จะเปน
การสรางสรรค ก็เลยกลายเปนการชวยกันทําลาย
เพราะฉะนั้น ขอสําคัญที่สุด ในใจจะตองมีเสรีภาพ คือเสรี
ภาพจากกิเลส ไมตกอยูใตอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ หรือ
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ตัณหา มานะ ทิฐิ
ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาเพื่อตัว ตองการผล
ประโยชนและสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตน ไมยอมเสียสละเพื่อใคร
(ใฝเสพ ใฝบริโภค)
มานะ คือ ความอยากใหตัวยิ่งใหญ ตองการอํานาจ ความ
เดนดัง ความสําคัญ หรือการครอบงําเหนือผูอื่น ไมยอมใคร (ใฝ
อํานาจ ใฝอิทธิพล)
ทิฐิ คือ ความยึดถือเอาแตความเห็นของตัว ตองการใหเขา
รับเอาความเห็นของตน ยึดติดถือรั้นในความเชื่อ ลัทธิ อุดมการณ
ของตน จนสําคัญเหนือกวาความจริง ไมยอมรับฟงใคร (คลั่งลัทธิ
นิยม อุดมการณคับแคบ)
กิเลสจําพวกเห็นแกตัว เอาตัวตนเปนศูนยกลาง ๓ อยางนี้
มักเขาครอบงําจิตใจ เปนตัวบงการอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของ
มนุษยปุถุชนทั่วไป ถาขาดสติเมื่อไร ก็จะอยูใตอํานาจครอบงําของ
มัน ทําใหพฤติกรรมเสรีภาพเสียศูนย เลยดุลไป กลายเปนโทษ กอ
ผลราย ทําลายประชาธิปไตย
เสรีภาพจะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดประชาธิปไตยไดแทจริง คน
จะตองใชปญญาดวยความเที่ยงธรรม ดวยความสุจริตใจจริงๆ แต
ความสุจริตใจหรือความจริงใจในการใชปญญานั้นจะเกิดขึ้นไมได
ถาใจถูกครอบงําดวยกิเลส
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ถาคนมีโลภะ โทสะ โมหะ ใชปญญาคิดการ มันก็คิดเอา
ประโยชนใหแกตนบาง คิดทําลายเขาบาง คิดดวยความลุม หลงมัว
เมาบาง แลวผลดีจะเกิดขึน้ แกสงั คมไดอยางไร มันเปนไปไมได
เพราะฉะนั้น จะตองมีเสรีภาพภายในดวย
เสรีภาพระดับนี้ไมคอยมีคนคิดถึง มีแตบอกวา ฉันคิดวา
อยางนี้ ฉันจะตองทําใหได นี่เปนเสรีภาพ แตไมไดถามตัวเองวาใจ
ของตัวเองมีเสรีภาพแลวหรือยัง อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
เพราะฉะนั้น กอนจะมีเสรีภาพภายนอกไดอยางแทจริงนั้น
จะตองมีเสรีภาพในจิตใจเปนฐาน อันนี้เปนขั้นสุดทาย
ดวยเหตุนี้ในทางธรรมจึงถือวา คนที่จะเปนเสรีอยางแท
จริง ก็คือคนที่บรรลุธรรมอยางสูงสุด ก็คือพระอรหันต ซึ่งไมมี
ความเห็นแกตัว ไมทําอะไรเพื่อไดเพื่อเอาใหแกตัวเองเลย อยาง
นอยก็ไมทําการแสดงออกเพื่อหาผลประโยชนแกตน ไมไดทําอะไร
ดวยความเคียดแคนชิงชังมุงเพื่อทําลายใคร ไมไดทําอะไรดวย
ความลุมหลงมัวเมา เพราะฉะนั้น การแสดงออกของทานจึงเปน
เสรีภาพที่แทจริง เพราะเสรีทั้งใน เสรีทั้งนอก สอดคลองกัน เปน
เสรีภาพตลอดสายครบถวนเต็มความหมาย
อันนี้แหละเปนความหมายของเสรีภาพ ซึ่งมีหลายชั้น
เปนอันวา เราจะมองความหมายของเสรีภาพแคทําไดตาม
ชอบใจเทานั้นไมได การมองอยางนั้นเรียกวาเปนขั้นที่มีสติปญญา
นอยที่สุด คือไมไดเรื่องเลย ตองมองกันใหหลายๆ ชั้น จนกระทั่งถึง
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เสรีภาพของจิตใจ อยางที่วาพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว
จึงจะไดเสรีภาพที่แทจริง
ทีนี้เสรีภาพในขั้นเต็มความหมายถึงภายในจิตใจนี้ ที่มันมี
ความสําคัญมาก ก็เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการใชปญญาที่วา พอ
เราพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ
เขามาครอบงําแลว ปญญาของเราก็จะบริสุทธิ์ ผองใส สามารถใช
วินิจฉัย คิดการ และวางแผนเปนตนอยางเที่ยงธรรม
คนในสัง คมประชาธิป ไตยที่จ ะปกครองตนเองได และ
ปกครองกันเองไดนั้น จะตองใชปญญาใหมาก จะตองใชความคิด
พิจารณาเหตุผล สิง่ ทีจ่ ะทําหรือแสดงออกมาจะตองเกิดจากปญญา
เปนไปดวยความรูเ ขาใจ เชนรูเ ขาใจขอมูลของเรือ่ งราวอยางชัดเจน
รูเขาใจในเหตุและสามารถหยั่งถึงผลในเรื่องนั้นๆ รูเขาใจเหตุปจจัย
วาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไรสืบสาวใหไดตน
ตออยางถูกตอง ซึ่งจะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง
การใชปญญาอยางจริงจังนี้ เปนสิ่งที่จะตองย้ําใหมาก
เพราะการใช ห รื อ การแสดงออกของป ญ ญาที่ บ ริสุทธิ์บริบูร ณนี่
แหละ คือการใชเสรีภาพอยางสูงสุด และเสรีภาพที่แทจริงจะมีไดก็
ตอเมื่อมีการใชปญญา คือการแสดงออกของเสรีภาพนั้นจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของปญญา ซึ่งหมายถึงความรูความเขาใจใน
ตัวความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนสุขที่แทจริง
ไมใชรูเห็นแตผลประโยชนของตน หรือรูเห็นหนทางที่จะ
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กีดกันคนอื่น หรือไมรูไมคิดไมเขาใจอะไรเลย
เมื่อประชาชนจะปกครองตนเอง ประชาชนนั้นแตละคนมี
เสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจ เขาจะตองรับผิดชอบตอผลการเลือก
ตัดสินใจของตน เขาจะตองไมเลือกตัดสินอะไร เพียงเพราะถูกใจ
ไมถูกใจ หรือชอบใจไมชอบใจ หรือโดยปราศจากความรูไรความ
คิด แตตองพิจารณาวาสิ่งที่จะเลือกหรือตัดสินนั้นถูกตองหรือไม
ชอบธรรมหรือไม เปนไปเพื่อความดีงามความเจริญงอกงามและ
ประโยชนสุขรวมกันหรือไม ซึ่งก็คือตองมีปญญาและใชปญญา
และปญญานั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีการพัฒนา
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเรื่องการ
ศึกษาเปนอยางยิ่ง เพื่อย้ําความสําคัญในเรื่องนี้ อาจจะตองใชคํา
วา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง
รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชน
แตละคนมาบอกแจงการเลือกหรือตัดสินใจของตนดวยการออก
เสียง หรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวามาโหวตกัน แลวประชาธิปไตยก็ถือเอาตามเสียงขางมากของคนที่มาลงคะแนนนั้น
รูปแบบนี้จะมีความหมายและไดผลจริง
จนทําใหเกิด
ประชาธิปไตยทีด่ ี ก็ตอ เมือ่ มันมีเนือ้ หาสาระอยูข า งใน คือการทีค่ นผู
ออกเสียงนั้นมีสติปญญาและเลือกตัดสินใจดวยการใชสติปญญา
อยางแทจริง ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ
คนโงรอยคนพันคนมาประชุมกัน โหวตวาโลกนี้แบน ทั้งที่
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ไดคะแนนเปนเอกฉันท ยิ่งกวาเสียงขางมาก โลกก็หาไดแบนไป
ตามนั้นไม
วิ ศ วกรคนเดี ย วใช ค วามรู คํานวณอย า งถู ก ต อ งว า เสา
คอนกรีตตนเทานี้ ใชเหล็กขนาดเทานี้ จะทานน้ําหนักอาคารใหญ
เทาที่ตองการไมได แตคนหมูนั้นตองเอาใหได ผลคืออาคารถลม
ทะลาย
ฝูงลิงจะขามแมน้ํา มีความเห็นรวมกันวา กระสอบนุนเบา
ดี ใหเอามามัดติดตัวจะไดลอยน้าํ ขามไป เลยพากันตายทัง้ หมด
เขาทํานองที่ปราชญฝรั่งคนหนึ่งพูดไววา อวิชชามหาชน
คือหนทางมหาวินาศ
ครูคนหนึ่งอยากจะพักใหสบาย ไมอยากสอน พอเขาหอง
เรียนก็บอกนักเรียนวา เรามาใชวิธีประชาธิปไตย มาโหวตกันนะวา
จะเรียนดีหรือเลนดี นักเรียนเฮยกมือพรึ่บใหเลน ชั่วโมงไหนอยาก
ไปพัก ครูก็ใชวิธีนี้ ไดผลทุกที ครูก็สบาย นักเรียนก็สนุก แตผลการ
เรียนตกต่ํามาก
กรรมการวัดหนึ่งจะจัดงานวัด ประชุมกันพิจารณาเรื่องหา
มหรสพ เกิดมีขอเสนอใหเลือกวาจะมีหมอลําหรือระบํากึ่งโป ตก
ลงกันไมได เลยบอกวาใหชาวบานมาออกเสียงกันดู พอไดยินวา
เปนเรื่องจะมีมหรสพ พวกผูใหญก็ไมสนใจไมมาออกเสียง มีแต
หนุมๆ มากันมาก พอขอคะแนนเสียง ระบํากึ่งโปก็ชนะดวย
คะแนนทวมทน เรื่องถึงสมภารตองแกปญหาดวยความลําบากใจ
มาก (ลองเทียบกับไปเลือกตั้งดวยเห็นแกอามิสสินจาง!)
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ในอดีต ณ นครสีพีของพระเจาสญชัย พระราชโอรสพระ
นามวาเวสสันดรมีชางเผือกชื่อวาปจจัยนาค ซึ่งมีกิตติศัพทเลื่อง
ลือวาเปนชางมงคล ขับขี่ไปไหนก็ทําใหฝนตกชุมฉ่ําอุดมสมบูรณ
พระราชาแหงแควนกลิงคะ ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ
ทรงสงราชทูตมาขอพระราชทานชางปจจัย นาคนั้น โดยอางวา
แผนดินของพระองคเกิดฝนแลง จะขอชางนั้นไปทําใหฝนตก เจา
ชายเวสสันดรไดพระราชทานชางเผือกมงคลนั้นไป เปนเหตุให
ประชาชนโกรธแคนมาก ถึงกับมีมติใหพระเจาสญชัยเนรเทศเจา
ชายเวสสันดรเสีย พระเวสสันดรจึงตองออกเดินปาตามเรื่องใน
มหาเวสสันดรชาดก
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงยอม
สละดินแดนไทยแถบตะวันออกของแมน้ําโขง แควนหลวงพระบาง
และจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโศภน ใหแกฝรั่งเศส และยก
ดินแดนไทยในแหลมมลายูใหแกอังกฤษที่มาคุกคาม
เวลานั้น ถาถามเสียงขางมากซึ่งกําลังโกรธแคนกันเปน
อยางยิ่ง ก็ยอมวาใหรบกับฝรั่งเศสและอังกฤษ และถาเปนเชนนั้น
ประเทศไทยก็คงไมพนตกเปนอาณานิคมของสองชาติตะวันตกนั้น
เชนเดียวกับประเทศพมาเปนตน
มิใชเฉพาะอวิชชาหรือโมหะเทานั้น ที่จะนํามหาชนไปสู
ความพินาศ การเลือกตัดสินใจดวยโลภะ และโทสะ ก็พาประชาชน
ไปสูหายนะไดเชนเดียวกัน
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เสรีภาพที่เปนฐานของปญญา
คือธงนําหนาของประชาธิปไตย
ในระบบประชาธิปไตยนั้น ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ
และเสียงประชาชนนั้นเปนเสียงสวรรค
ถาเราไมตองการใหเสียงสวรรค กลายเปนเสียงนรก ก็ตอง
พัฒนาประชาธิปไตยใหดี โดยพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพ ดวย
การพัฒนาปญญา ใหสามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญา
อยางยวดยิ่ง ใหเปนปญญาที่บริสุทธิ์อิสระ ไมตกอยูใตอํานาจ
ครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ ไมเลือกตัดสินใจหรือทําการใด
เพราะเห็นแกจะไดผลประโยชนสวนตัว โดยมุงหาอํานาจความยิ่ง
ใหญ หรือดวยความเคียดแคนชิงชังมุงทําลายใคร หรือโดยไร
ความรูความคิดไมมีวิจารณญาณ
กอนจะใชปญญาเลือกตัดสินใจหรือทําการใดใหไดผลดี ก็
ตองมีปญญาที่จะใช จะมีปญญาได ก็ตองรูจักใชและหมั่นพัฒนา
ปญญา
นอกจากแสวงหาความรูอยูเสมอแลว เมื่อไดเห็นไดอาน
หรือไดฟงขาวสารขอมูล ก็อยาตื่นตูมเชื่องาย รูจักพิจารณาวาอะไร
เปนสาระ อะไรไมเปนสาระ และเลือกสนใจสิ่งที่เปนสาระ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกันความเสื่อม และเกี่ยวกับการพัฒนา
ชีวิตพัฒนาชุมชนหรือสังคมของตน
เมื่อรับขาวสารขอมูลใด จะไดฟงไดอานก็ตาม ถาจะจับจุด
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สนใจ ก็ถือเปนเพียงจุดเริ่มตนรับกระทบ ที่จะไปสืบสาวหาราย
ละเอียดที่แทและวิเคราะหหาความจริงตอไป อยางนอยก็ไตรตรอง
พิจารณานานๆ หลายๆ แงมุม อยาดวนตัดสินอะไรงายนัก โดย
เฉพาะขาวตื่นเตน และเรื่องทํานองโฆษณา ควรตั้งขอสงสัยไวกอน
วากันวา คนไทยเรานี้ เปนคนชอบสนุกสนาน ถาจะฟง
อะไรชมรายการอะไร ก็ตองเปนเรื่องตื่นเตน หรือเปนประเภทเฮฮา
วาทะ ฟงแลวก็เฮฮาสนุกสนาน ไดสะใจหนําใจกันไป แตถาเปน
รายการประเภทความรูเนื้อหาสาระจริงๆ ก็ไมชอบ
ถาจะพัฒนาปญญากัน ก็ตองยอมฟงยอมชมรายการเนื้อ
หาสาระบาง
สวนสําหรับเรื่องเฮฮาวาทะนั้น ก็ชมไดฟงได แตอยาเอาแค
เฮฮาสนุกสนานอยางเดียว ถาไดแคนั้นก็พัฒนาปญญายาก จะ
ตองไมใชแคฟงและคลอยไปตามเขาวาอยางเดียว
นอกจากสนุกสนานเฮฮาแลว ควรจะใชปญญาของตนคิด
พิจารณาเรื่องที่เขาวานั้นไปดวย คิดพิจารณาในแงมุมอื่นๆ บาง
และถาเปนเรื่องสําคัญ อยาหยุดแคจบรายการเทานั้น เอาไปคิด
พิจารณาสืบสาวหาเหตุผลมองอีกทีใหรอบดาน ถาทําบอยๆ เปน
นิสัย ก็จะพัฒนาปญญาขึ้นไปไดเรื่อยๆ
คําพูดที่ดีนั้น ทางพระเรียกวา วาจาสุภาษิต วาจาหรือคํา
พูดที่ดีนี้มีลักษณะสําคัญ คือ เปนความจริง ไมใชคําเท็จ ไมโกหก
หลอกลวง มีเหตุผล ไมเลื่อนลอยเพอเจอ ไมเหลวไหลไรสาระ เปน
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ประโยชน เปนเชิงสรางสรรค ไมเปนโทษกอความเสียหาย สุภาพ
ไมหยาบคาย พูดอยางมีน้ําใจหรือพูดดวยน้ําใจปรารถนาดี เปนคํา
สมานสามัคคี หรือสงเสริมใหคนรวมมือกัน ไมสอเสียด กอความ
แตกแยก หรือชวนทะเลาะวิวาท
นอกจากนั้นยังมีลักษณะปลีกยอยอื่นๆ ประกอบอีก เชน
พูดถูกกาลถูกเวลา พูดพอประมาณ พอดีมีขอบเขต ไมเรื่อยเปอย
ไมมากไปเกินไป เปนตน และในแงของความไดผล ก็มีทํานองหรือ
ลักษณะการพูดที่ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจน ซาบซึ้งจูงใจ ทํา
ใหเกิดกําลังใจ และนําความราเริงเบิกบานใจ
เมื่อไปฟงใครพูด ก็ใชหลักเกณฑนี้พิจารณาดู เชนวา เขา
พูดถูกตอง เปนความจริง เปนเหตุเปนผล มีประโยชนหรือไม
เปนตน และไมลืมมองดูในแงแรงจูงใจดวยวา เขาพูดจากปญญา
บริสุทธิ์จริงใจ ไมพูดดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง และไม
พูดโดยมุงปลุกเราผูฟงใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แลวจับเอาสาระ
มาคิดพิจารณาใหไดปญญา และแนวทางทําสิ่งที่ดีงามเปนคุณ
ประโยชนยิ่งขึ้นไป
ถาจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ตองรูความจริงในเรื่อง
นั้น และไมใชรูความจริงเทานั้น ตองรูจริงดวย ควรจะถามตัวเอง
กอนวา เรื่องนี้และเหตุปจจัยในเรื่องนี้เรารูจริงหรือไม ถายังไมรูจริง
ก็อยาเพิ่งดิ่งลงไป ควรเผื่อใจไวกอนบาง
คนจํานวนมากยังติดเพลิน ตลอดจนหลงใหล ชื่นชอบกับ
การพูดแบบปลุกเรากิเลส ถาไมใชเฮฮาวาทะ ก็ตอ งเปนประเภทปลุก
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เราอารมณ ระดมโทสะ แลวก็ตื่นเตน ฮือฮาเกิดโลภะ โทสะ โมหะ
คลอยไปตาม เรื่องที่เปนเหตุเปนผล เปนสาระ ตองใชความคิด
พิจารณามาก ไมเอา
ถายังชอบตื่นเตน
ตื่นงายนัก
ก็แสดงวายังตื้น
ประชาธิปไตยจะยังไปไมถึงไหน ถาจะพัฒนาประชาธิปไตยก็ตอง
เขาสูวิถีแหงปญญา ตองมุงความจริง มุงสาระ มุงประโยชนที่แท
ดวยการใชปญ
 ญาอยางยวดยิง่ ไมออ นแอ ทอถอย เอาแตงา ยเขาวา
การใชปญ
 ญาอยางจริงจัง เปนสาระสําคัญของประชาธิปไตย
เพราะวา เมือ่ เราพนจากการครอบงําของกิเลสแลว เราจึงจะสามารถ
ใชปญญาไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเต็มที่ การกระทําและการ
แสดงออกที่เกิดจากการใชปญญาอยางรอบคอบจริงจังและโดย
บริสุทธิ์ใจเทานั้น จึงจะไดสิ่งที่ถกู ตอง และเปนผลดี
แลวเราก็เอาปญญาอยางนี้แหละมาใชในการที่จะปกครอง
กันเอง ในการที่จะจัดสรรอะไรตางๆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย
เพราะฉะนั้น ในที่สุดเสรีภาพก็หมุนมาบรรจบกับปญญานี่
เอง โดยจะตองเปนปญญาของคนที่มีจิตใจที่เสรี คนที่ปกครองตน
เองได ก็คือคนที่มีปญญา โดยเปนปญญาที่มีเสรีภาพ ที่ไมถูก
ครอบงําดวยกิเลส ปญญาจะเปนตัวสื่อโยง ระหวางพฤติกรรม
เสรีภาพที่แสดงออกไปภายนอก กับจิตใจที่มีเสรีภาพอยูภายใน
เมื่อพฤติกรรมเสรีภายนอก ออกไปจากจิตใจที่เสรีภายใน
หรือถูกควบคุมโดยจิตใจที่เสรีภายในแลว ก็เกิดความสมดุล เปน
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ดุลยภาพระหวางเสรีภาพภายนอก กับเสรีภาพภายใน นีค่ อื เสรีภาพที่
พอดีโดยสมบูรณ เปนการเขาถึงทางสายกลางที่แทจริง
ดุลยภาพ ระหวางพฤติกรรมเสรีภายนอก กับจิตใจเสรีภาย
ในนี้ ไมใชภาวะหยุดนิ่ง แตเปนชองทางสื่อสัมพันธที่ปญญาจะ
สามารถแลนไหลทั้งไปและมา ทั้งเขาและออก ไดอยางแคลวคลอง
โปรงโลง คือ
- จะใชพฤติกรรมภายนอกในการแสวงหา หรือรับความรู
ความเขาใจเขามาสรางสรรคปญญา ก็จะไดปญญาที่
บริสุทธิ์ปราศจากอคติ เขาถึงความจริง หรือ
- จะใชปญญาคิดการใดที่จะแสดงออกไปทางพฤติกรรม
ภายนอก ก็เปนไปในทางสรางสรรคและดีงามชอบธรรม
เรียกวา เสรีภาพทีเ่ ปนทางผานของปญญาทีแ่ ทและบริสทุ ธิ์
ถาไดเพียงความหมายแคนี้
ประชาธิปไตยก็ไปไดแลว
อะไรๆ อื่นก็เปนสวนประกอบ คนที่มีปญญาอยางนี้ มีเสรีภาพ
อยางนี้ รูจักปกครองตนเองไดอยางนี้แลว ถาจะมาจัดสรรรูปแบบ
ประชาธิปไตย มันก็จัดสรรไดรูปแบบที่ดีที่มีความเที่ยงธรรม เปน
รูปแบบที่เลือกสรรแลวดวยความเขาใจเหตุเขาใจผล จัดปรับให
เหมาะแกสังคมของตนเองเปนอยางดี
มิฉะนั้นก็จะไดแตรูปแบบมาอยางพราๆ มัวๆ แลวก็ทุม
เถียงวุนวายกันอยูกับเรื่องรูปแบบเรื่อยไป
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เพราะฉะนั้น เราจะตองสรางสาระของประชาธิปไตยนี้ให
ได คือวา ในที่สุดแลว ประชาธิปไตยนั้น เปนการปกครองกันดวย
ปญญา ของคนที่มีจิตใจเปนเสรี
ปญญาที่สําคัญคือปญญาที่รูธรรม รูธรรมนั้นคืออะไร คือรู
ความจริง รูค วามถูกตอง รูค วามดีงาม หยัง่ ถึงเหตุผลทีแ่ ทจริงนัน่ เอง
หนาที่ของปญญาก็คือพาคนมาใหถึงธรรม เมื่อปญญาพา
คนมาถึงธรรม ใหคนเขาถึงธรรม ปญญาบรรจบกับธรรมแลว ก็ให
คนอยูกับธรรม และทําการตามธรรมนั้นตอไป
นี่คือประชาธิปไตยที่บรรลุความมีแกนสาร เพราะตั้งอยูบน
ฐานของธรรมาธิปไตย

๔๔
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ประชาธิปไตย
จะเปนจริงเมื่อผูใชอํานาจเปนธรรมาธิปไตย

ถาจะเปนประชาธิปไตย
ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม
เราตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาของคนทั่วๆ ไป ที่
เรียกวาปุถุชน ซึ่งยังมีกิเลส ยอมมีความถือตัว ถือศักดิ์ศรี ใหความ
สําคัญแกตนเอง อยากใหตนเปนคนทีม่ คี วามหมาย อยากใหตวั เดน
เปนทีย่ อมรับเชิดชู หรือมีอะไรเหนือกวาผูอ นื่ อยางนอยก็ไมใหดอย
หรือถูกลดความสําคัญ ซึ่งเรียกวากิเลสปกปองตัวเพื่อใหอยูรอด
เมื่อมนุษยยังมีการศึกษานอย ยังพัฒนาไมเต็มที่ คือยัง
พัฒนาไมเพียงพอที่จะเปนอยูดวยปญญา ก็ตองอาศัยกิเลสอยาง
นี้ ชวยกระตุนเราที่จะรักษาตัวใหอยูรอดไปกอน
อยางไรก็ดี เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ทํากิจการรวมกัน ถา
ไมมีหลักปฏิบัติและวิธีการที่ดี กิเลสพวกนี้ ก็จะทําใหคนปะทะกัน
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ไมยอมกัน ไมลงกัน ตลอดจนไมฟงกัน ทําใหขัดแยง แตกแยก
ทะเลาะวิวาท ทํางานรวมกันไมได และอยูรวมกันดวยดีไมได กิจ
การของสวนรวมก็ไมดําเนินไปดวยดี เปนอุปสรรคอยางสําคัญตอ
ความเจริญกาวหนาของสังคม และการทีจ่ ะอยูร ว มกันอยางมีสนั ติสขุ
ยกตัวอยาง เชน ในการประชุมเพื่อกิจการของสวนรวม
เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นกัน ผูที่พูดก็แสดงออกเพียงดวยมุงจะ
อวดตัวอวดภูมิวาฉันเกงฉันแน ผูที่ฟงก็ถือตัว ใครจะแสดงความ
เห็นกระทบถึงตัวหรือแยงตอความคิดเห็นของตัวไมได เมื่อประชุม
กันไปก็กลายเปนทุมเถียงขัดแยงทะเลาะวิวาทหรือโกรธเคืองกัน
เลยตองเลี่ยงไปเปนการประชุมแบบเฮฮาสนุกๆ ใหผานๆ ไปบาง
คอยฟงคอยรับตามหัวหนาหรือประธานจะวาอยางไรบาง ก็เลยสัก
วาเปนการประชุม ไมไดผลดีเทาที่ควร
การประชุมเปน กิจกรรมสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปนชองทางใหญที่จะใหศักยภาพของสมาชิกแตละคนออก
มาเอื้ออํานวยผลแกสวนรวม หรือเปนที่สําหรับมาเก็บเกี่ยวผลิตผล
แหงปญญาของสมาชิกแตละคนนั้นไปเสริมประโยชนของสังคม
และเปนที่สงเสริมการพัฒนาปญญาของสมาชิกเองดวย เมื่อการ
ประชุมไมเปนไปตามความหมายของมัน
ก็ไมไดผลตามวัตถุ
ประสงค เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย
เมื่อเปนอยางนี้ จะแกไขอยางไร หลักการแกปญหาก็คือ
ตองใหมีอะไรอยางหนึ่ง ที่สมาชิกทุกคนยอมรับนับถือรวมกันใหยิ่ง
ใหญกวาตัวเขา หรือมีความสําคัญเหนือกวาตัวเขา ซึ่งเมื่อมอง
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หรืออางถึงสิ่งนั้นแลว ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งนั้น หรือยอมเพื่อเห็น
แกสิ่งนั้นได
ในระบอบเผด็จการ ทุกคนยอมหรือตองยอมรับอํานาจของ
ผูปกครอง ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ตองอยูรวมกัน ทํางานรวม
กัน รักษาความสงบเรียบรอย หรือแมแตมีระเบียบวินัยอยูได
เพราะเกรงกลัวตออํานาจที่ครอบงําพวกตนอยู แตการยอมตัวให
แกอํานาจที่เกรงกลัวแบบนี้ เราไดมองเห็นแลววา เปนระบอบที่ไม
ดี ไมพึงปรารถนา
ถาไมใชความเกรงกลัวตออํานาจของคนดวยกันอยางนั้น
จะใหยอมตัวแกใคร ในบางสังคม เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจาที่
ทุกคนเคารพบูชาสูงสุด เมื่ออางเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็เปน
จุดรวมใหทุกคนยอมตัวและยอมตามได แตนั้นก็ยังไมใชวิธีการที่
สมควรแกประชาชนที่พัฒนาในระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศที่ถือชาตินิยมแรงกลา ประชาชนทั้งหลายมุงมั่น
จะใหประเทศชาติของตนยิง่ ใหญ พากันทําทุกอยางเพือ่ ใหชาติของ
ตนยิง่ ใหญ ทุกคนยอมตัวได ยอมกันได และแมแตสละตัวได เพื่อเห็น
แกชาติ แมแตจะแกงแยงขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอยูระหวางบุคคล
แตพอมีเหตุใหอางวาเพื่อชาติ ทุกคนหยุดเรื่องสวนตัว หันมารวม
ใจกัน ยอมกัน สามัคคีกัน ยอมไดทุกอยางที่จะรวมกันทําการเพือ่
ชาติ แตวธิ นี กี้ ไ็ มเขากับหลักการทีแ่ ทของประชาธิปไตย และมีโทษ
เชน เปนเหตุใหทําการเกินพอดี และคับแคบ เอาแตชาติของตัว
โดยพรอมที่จะเบียดเบียนขมเหงรังแกหรือเอาเปรียบชาติอื่น
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นอกจากลัทธิชาตินยิ มแลว ความยึดมัน่ ในอุดมการณอยาง
ใดอยางหนึง่ ก็ใหผลแรงไมแพกนั คนทีม่ อี ดุ มการณแรงกลา ก็ยอม
ตัวใหแกอดุ มการณได ทุกคนทีย่ ดึ ถืออุดมการณเดียวกันนัน้ จะยอม
ไดทาํ ไดทกุ อยางเพือ่ อุดมการณ สามารถรวมมือกัน พรอมเพรียงกัน
เชื่อฟงกัน ทําการรวมกัน เพื่อมุงสูความสําเร็จตามอุดมการณ
แตวิธีนี้ก็ไมปลอดภัย นอกจากคับแคบแลว พฤติกรรมใน
การเสียสละและทําการตางๆ อยางเขมแข็งจริงจัง มักเปนไปเพียง
เพราะแรงขับแรงพลุงของความยึดมั่นในอุดมการณ ขณะที่แรงสง
ของอุดมการณยังเขมอยู ก็ทําการไปไดอยางไมตองคิดอะไร แมแต
จะทํารายหรือทําลายใครๆ อะไรๆ อื่นก็ได และพอแรงพลุงเบาลง
ก็เขารูปเดิม เพราะไมใชเปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของ
ตัว ไมใชเนื้อตัวที่แทของเขา ไมใชชีวิตจิตใจที่แทของตัวเขาเอง ยัง
ประกอบดวยโมหะ ไมเปนไปดวยปญญาอยางแทจริง ยังไมเปนที่
พึงประสงคของประชาธิปไตย
สวนคนที่ไมยึดถือในสิ่งตางๆ ที่พูดมาแลวขางตน ตัวตนก็
จะเดนมาก โดยไมมีอะไรมาลดแรง แตคนพวกนี้ก็มีสิ่งที่เขาจะ
ยอมตัวใหเหมือนกัน คือ ในเวลาที่มภี ัยอันตรายรายแรงมาคุกคาม
ตอชีวิตของตน หรือตอกลุมตอหมูคณะตอประเทศชาติของตน
เชนประเทศชาติถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก ในเวลานั้น ประชาชน
ในประเทศชาติของเขาจะยอมตัวและยอมกันได มาพรอมเพรียง
สามัคคี รวมกันทําการเพื่อปองกันรักษาประเทศชาติของตน แต
พอภัยอันตรายผานพนไปแลว ก็กลับแตกแยกกันออกไป ตางคน

๔๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

ตางใหญตามเดิม
ถาอยางนี้ ในสังคมประชาธิปไตยจะทําอยางไร ไดพูดไว
แลววา คนที่รวมอยูรวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เปน
คนที่ใชปญญา
เขามุงที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคม ดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวา อะไรเปน
ความจริง ความถูกตองดีงาม เปนประโยชนที่แทจริง เพื่อจะทํา
ตามที่มองเห็นดวยปญญานั้น ใหบรรลุประโยชนสุขที่แทจริง
ความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนที่แทนั้น เปน
เปาหมาย เปนจุดหมายสูงสุดที่เขาใฝปรารถนาจะเขาถึง
คนที่เปนอยางวานี้ ถาเขาจะเขารวมประชุมพิจารณาเรื่อง
อะไร ใจของเขาแตละคนก็ทุมก็พุงก็มุงตรงไปที่ตัวความจริง ความ
ดีงาม ตัวประโยชน และสาระที่จะนํามาใชแกปญหาของชีวิตและ
สังคมใหสําเร็จ
ดวยความใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอตัวความจริง ตอ
สาระที่แทอันนี้ เขาจะสละเรี่ยวแรงกําลังสติปญญาความคิด และ
แสวงหารับฟงทุกสิ่งทุกอยางที่จะชวยใหเขาเขาถึงตัวความจริง
หรือสาระนั้น จนไมมองไมใสใจกับเรื่องจุกจิกปลีกยอยที่ไมเกี่ยว
ของกับการหาความจริง เชน การขัดแยงกระทบกระทั่งความรูสึก
ตางๆ เขามองขามไปไดหมด ถาไมเขาถึงสาระยังจับเอาตัวความ
จริงไมไดเขาคงไมยอมหยุดเลิก
ดวยเหตุนี้เขาจึงยอมตัวและยอมกันได เพือ่ เห็นแกการทีจ่ ะ
เขาถึงตัวความจริงและสาระนั้น แลวก็จะเกิดบรรยากาศแหงการ
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แสวงหาความจริ ง และสารั ต ถะขึ้ น ในที่ ป ระชุ ม นั้ น ซึ่ง เป น
บรรยากาศที่พึงประสงคในระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตย คนจะยอมตัวไดและ
ยอมกันได เพื่อเห็นแกความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัว
ประโยชนที่แท หรือสาระที่จะเปนตัวแกไขปญหาอันนี้
ขอใหลองตรวจสอบดู ในสังคมทีเ่ ขาพัฒนาประชาธิปไตย
ไปไดอยางนับวาคอนขางดี จะตองมีลกั ษณะอยางนี้ ที่พัฒนาไปได
ไกลพอสมควร
ความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัวประโยชนที่แท
และสาระที่จะเปนตัวแกปญหานี้ ถาใชคําเรียกสั้นๆ คําเดียว ก็คือ
ธรรม นั่นเอง
ดังนั้น จึงพูดสั้นๆ วา ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนจะ
ยอมตัวและยอมกันไดเพื่อเห็นแกธรรม เพราะเขายอมรับนับถือ
ธรรมนั้น ใหเปนสิ่งที่ยิ่งใหญเหนือกวาตัวตนของเขา ทุกคนถือ
ธรรมเปนใหญ และยอมไดเพื่อเห็นแกธรรม
คนที่ถือธรรมเปนใหญ และยอมใหแกธรรมนั้น เรียกเปน
คําศัพทวา ธรรมาธิปไตย
คนในสังคมประชาธิปไตย แตละคนจะตองเปนธรรมาธิปไตย
ถือธรรมเปนใหญ ยกธงธรรมขึ้นนําหนา เอาธรรมเปนตราชู
แตละคนมีความถือตัว ตองการใหตัวใหญเดนสําคัญ เรียก
งายๆ วามีมานะ แตถาการถือตัว ความปรารถนา ความยิ่งใหญ
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หรือโดดเดน การแสวงหาอํานาจแกตน หรือมานะนัน้ จะเกินขอบเขต
มาถึงระดับที่จะกลายเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริงความ
ถูกตองดีงาม หรือเปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น กอโทษทําลาย
ประโยชนสุขของสังคมแลว ก็เรียกวา มานะนั้นมาขัดกับธรรม
ถามานะ นั้นมาขัดกับธรรม มานะนั้นจะตองถูกหยุดยั้ง
มานะจะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ คือจะตองปฏิบัติตาม
ธรรมและเพื่อธรรม ไมใชปฏิบัติตามมานะ การปฏิบัติไดอยางนี้
เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตย
ไมเฉพาะมานะเทานั้น ตัณหาก็เชนเดียวกัน ถาการแสวง
หาความสุขสําราญหรือการแสวงหาผลประโยชนเกินขอบเขตออก
มา และจะกลายเปนการเสียหายตอธรรม เชนเปนการเอาเปรียบผู
อื่น กอความเดือดรอนแกสังคม เปนตน ตัณหาจะตองหยุด ตัณหา
จะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ จะตองปฏิบัติตามธรรม ไม
ใชปฏิบัติตามตัณหา ถาทําไดอยางนี้ก็เปนการถือธรรมเปนใหญ
เปนธรรมาธิปไตย
ทิฐิก็เชนเดียวกัน แมวาทุกคนจะยึดถือในความเห็นของตน
แตก็จะตองยอมตัวที่จะรับฟงขอมูลและเหตุผลตางๆ แมที่แปลก
จากทิฐิของตน เพื่อมุงตอธรรม และถาพิสูจนความจริงไดแลว
กลายเปนวาทิฐิของตนผิดจากธรรม ก็จะตองยอมสละวางทิฐิของ
ตน แลวยอมรับตามธรรม
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แมจะยึดถือในลัทธินิยมอุดมการณใดๆ ก็ตองเปดใจตอ
ความจริงและเหตุผลที่เปนธรรมอยูตลอดเวลา และหากจะเผยแพร
ทิฐิ ลัทธิศาสนาหรืออุดมการณของตนหรือพวกตน ก็ตองทําตาม
เหตุผลอยางเปนธรรมและชอบธรรม ไมผูกขาด ไมบีบคั้นบังคับคน
อื่น ไมหลอกลวงหรือใชวิธีการที่ไมซื่อตรง คือจะตองใหธรรมเปน
ใหญ ไมใหทิฐิเหนือธรรม
คนทีถ่ อื ธรรมเปนใหญ แมจะปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาธิปไตย
ไดเพียงในขั้นลบ คือไมใหตัณหา มานะ ทิฐิ อยูเหนือธรรม แตให
ตัณหา มานะ ทิฐินั้นหยุดยั้งอยูไดในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม หรือ
ไมเสียธรรม แมจะปฏิบัติไ ดเพียงในขั้นนี้ ก็เ รีย กไดวาเปนคนที่
ปกครองตนเองได
เมื่อประชาชนปกครองตนเองได มีความสามารถในการ
ปกครองตนอยางนี้ การสรางสรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จ เพราะ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเองได
ประชาชนที่ปกครองตนเองได ก็คือ ประชาชนที่เปน
ธรรมาธิปไตย ดังกลาวแลว
เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชา
ชนที่ (โดยทัว่ ไปหรือสวนใหญ) เปนธรรมาธิปไตย หรือการปกครอง
ของประชาชน ที่เมื่อตัณหา มานะ ทิฐิ มาถึงเสนขีดของธรรม
ตัณหา มานะ ทิฐินั้นจะตองหยุด
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ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์
ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย
คําพูดทีว่ า “รัฐบาลของประชาชน” นัน้ โดยมากก็เปนทีร่ กู นั
อยูวา เปนวาทะของประธานาธิบดีลินคอลน ของประเทศอเมริกา
นี้ คําเต็มของทานวา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน”∗ เปนวาทะที่นับถือกันมาก แทบวาจะเปนคําจํากัด
ความของประชาธิปไตยเลยทีเดียว
คนอเมริกันนี้ภูมิใจ และจําไดทั่วกัน ถึงกับมีการจัดวาเปน
สิง่ หนึง่ ทีค่ นอเมริกนั ทุกคน แมแตเด็กนักเรียนชัน้ ประถมก็ตอ งรู คน
ชาติอนื่ ๆ ก็รจู กั และใชอา งกันมาก
อยางไรก็ดี ทานผูพูดคงไมไดมุงใหเขาใจวา เรื่องของ
ประชาธิปไตยจะจบอยูแคเปนการปกครองของประชาชนเทานั้น
คําพูดนั้นเปนเพียงคําสรุปเริ่มตน สําหรับพิจารณารายละเอียด
อื่นๆ กันตอไป
ขอสําคัญก็คือ
เปนคํากลาวที่โยงความสัมพันธเอาไว
ระหวางประชาธิปไตยกับประชาชน ใหเห็นวา เมือ่ พูดถึงประชาธิปไตย
ก็ตอ งเกีย่ วโยงไปถึงประชาชน หรือเมือ่ จะพิจารณาอะไรที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยก็ตองพิจารณาถึงประชาชนดวย
∗

“ … government of the people, by the people, for the people….” (คําลงทายในการ
ปราศรัยของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ณ สุสานสมรภูมิสงครามกลางเมือง ที่
Gettysburg วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ (ค.ศ. ๑๘๖๓) เชน ใน The Dictionary
of Cultural Literacy, 1991 และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991
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อยางนอย สิ่งหนึ่งที่แฝงอยูในคําพูดนั้นก็คือ คุณภาพของ
ประชาธิปไตย เมื่อพูดวาประชาธิปไตยเปนการปกครองของ
ประชาชน ก็แสดงวา คุณภาพของประชาธิปไตย ขึน้ อยูก บั คุณภาพ
ของประชาชน คือ ประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองเปนการปกครองของ
ประชาชนที่ดี
ประชาชนที่ดีคือประชาชนอยางไร ก็คือที่ไดพูดมากอนนั้น
แลววา ประชาชนที่ปกครองตนเองได หรือประชาชนที่เปน
ธรรมาธิปไตย
สมัยกอนโนน ประเทศไทยก็ดี ประเทศอื่นๆ ทั่วๆ ไปก็ดี มี
การปกครองดวยระบบราชาธิปไตย และเราก็มีการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยที่ดีบาง ที่ไมดีบาง ซึ่งขึ้นตอคุณภาพของผูปกครอง
คือพระราชาหรือกษัตริยนั้นๆ
มาถึงเวลานี้ เมื่อเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
ประชาชนเปนผูปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ก็อาจ
จะดีบาง ไมดีบาง แลวแตคุณภาพของประชาชนที่เปนผูปกครอง
นั้น เชนเดียวกัน
ผูปกครองที่ยิ่งใหญที่สุดในระบอบราชาธิปไตย เรียกวา
พระเจาจักรพรรดิ ในทางพระพุทธศาสนากําหนดคุณสมบัติของ
พระเจาจักรพรรดิไวเปนขอแรกทีเดียว วาพระเจาจักรพรรดิทรง
เปนธรรมาธิปไตย∗ ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
∗

จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕
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ยึดธรรมเปนธงชัย
ถาจักรพรรดิหรือราชาผูยิ่งใหญ ไมถือธรรมเปนใหญ ไมตั้ง
อยูในธรรม ก็จะหาแตความสุขสําราญสวนตัว เอาแตใจและใช
อํานาจตามอําเภอใจ ใชอํานาจนั้นบีบคั้นขมเหงประชาชน ก็จะมี
แตความทุกขยากเดือดรอนทั่วบานทั่วเมือง
แตถาพระเจาจักรพรรดิหรือองคราชา เปนธรรมาธิปไตย
ตั้งอยูในธรรม ก็จะทรงใชทรัพยสมบัติและอํานาจในการสรางสรรค
ประโยชนสขุ ทําใหบา นเมืองสงบเรียบรอย ประชาชนอยูร ม เย็นไปทัว่
ในระบอบราชาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูที่องคราชาหรือ
พระมหากษัตริยผูเดียว ดังนั้นการที่จะใหไดการปกครองที่ดี ก็จึง
ตองย้ําเนนใหองคราชานั้นเปนธรรมาธิปไตย แตเมื่อเปลี่ยนมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยแลว อํานาจสูงสุดก็เปลี่ยนมาอยูในมือของ
ประชาชน เพราะฉะนั้น ความเปนธรรมาธิปไตยก็ตองกระจายไป
อยูที่ประชาชนทุกคน หมายความวา อํานาจอยูที่ใคร ใครเปนผูใช
อํานาจ ผูนั้นตองเปนธรรมาธิปไตย
เพราะฉะนั้น ในเวลานี้ เมื่อเราปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยแลว และอํานาจอยูกับประชาชน ประชาชนก็ตองมี
ความรับผิดชอบที่จะทําตนใหเปนธรรมาธิปไตย
ถาประชาชนไมถือธรรมเปนใหญ ไมเปนธรรมาธิปไตย ไม
ตั้งอยูในธรรม ไมใชปญญา เอาแตใจ ตามใจกิเลส และใชอํานาจ
ตามอําเภอใจ ก็จะปกครองตนเองไมได ประชาธิปไตยก็ไปดีไมได
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และประชาชนนัน่ แหละจะเดือดรอน เพราะเบียดเบียนขมเหงเอารัด
เอาเปรียบแยงชิงกันเอง แลวในที่สุดประชาชนนั่นเองก็อาจจะเปน
ผูเรียกรองเชื้อเชิญผูเผด็จการใหเขามารวบยึดอํานาจไปปกครอง
เพราะฉะนั้น ถาจะใหประชาธิปไตยดํารงอยูได และเปน
ประชาธิปไตยที่ดี ประชาชนจะตองพัฒนาตนใหเปนธรรมาธิปไตย
เมื่อตนเองแตละคนมีคุณสมบัติเปนธรรมาธิปไตยแลว ก็ไปปฏิบัติ
การแสดงออกตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย
ในการถือธรรมเปนใหญนั้น ธรรม ที่จะตองถือหรือเคารพ
ยึดเปนหลักเปนมาตรฐาน อาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ
ขั้นตน ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตางๆ อันชอบธรรม
ที่ไดตกลงกันวางไว
ขั้นสูงขึ้นไป ไดแก ความจริง ความถูกตองดีงาม และ
ประโยชนสุข ที่เหนือกวาขั้นตนนั้นขึ้นไป จนสุดขีดแหงปญญาของ
ตนจะมองเห็นได
อยางนอย ถายังไมมีสติปญญาที่จะมองเห็นธรรมลึกซึ้ง
ลงไป ก็ตองทําไดถือไดในขั้นตน ที่เปนระดับรูปธรรม คือ เคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อันชอบธรรม ที่ไดตกลงวางกันไว
เมื่อประชาชนเจาของอํานาจตองเปนธรรมาธิปไตย บุคคล
ทีไ่ ดรบั มอบอํานาจจากประชาชน หรือใชอาํ นาจในนามของประชาชน
คือผูแทนและนักการเมืองทั้งหลาย ก็จะตองเปนธรรมาธิปไตยดวย
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สําหรับนักการเมืองและผูแทนของประชาชนนั้น จะตอง
เขาใจวาประชาธิปไตยไมใชการตามใจประชาชน ไมใชการเอาอก
เอาใจ ตลอดจนไมใชการประจบประชาชน
เราเคยเห็นคนมีอํานาจหรือคนที่เปนใหญ มีคนแวดลอม
คอยเอาอกเอาใจ เรารูวาการประจบสอพลอผูเปนใหญหรือผูมี
อํานาจนั้น เปนสิ่งเลวรายไมถูกตอง ฉันใด เมื่อประชาชนเปนใหญ
เปนเจาของอํานาจ แมวาจะตองยอมตออํานาจของประชาชน แต
การที่ผูแทนหรือนักการเมืองจะประจบเอาใจประชาชน ก็เปนการ
ไมถูกตอง ฉันนั้น
ประชาชนจะตองไมหลงเพลิดเพลินไปกับการพะเนาพะนอ
ประจบประแจงเอาใจนั้น ประชาชนจะตองคงอยูในหลักการที่ถือ
ธรรมเปนใหญ และนับถือนักการเมืองที่เปนธรรมาธิปไตย มีความ
พอใจที่นักการเมืองหรือผูแทนของตนถือธรรมเปนใหญ แมวาเขา
จะมาวากลาวคัดคานตักเตือนตนโดยเหตุผล
นักการเมืองที่ไมเปนธรรมาธิปไตย เปนคนไมคงที่ เชน เมื่อ
ยังไมมอี าํ นาจยังไมไดฐานะตําแหนง ก็เอาอกเอาใจประจบประแจง
ประชาชน แตพอมีฐานะไดอาํ นาจแลว ก็ขม ขีบ่ ังคับแสดงอํานาจตอ
ประชาชน
สวนนักการเมืองทีด่ ี ทีเ่ ปนธรรมาธิปไตย เปนผูม หี ลักการที่
แนนอน คงเสนคงวา ไมขม ขีป่ ระชาชน แตกไ็ มพะเนาพะนอประจบ
ประชาชน ไมตามใจประชาชนในทางที่ผิด เขาจะยืนหยัดอยูใน
ธรรม เพราะเขาทําหนาที่ในนามของประชาชนที่เปนธรรมาธิปไตย
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จะเรียกรองประชาธิปไตย ตองเรียกรองใหสรางสรรค
ตามที่กลาวมานี้ จะมองเห็นลักษณะสําคัญ ๒ อยางของ
สังคมประชาธิปไตย คือ
ก) วิถีชีวิตแหงความพอดี ที่เปนสายกลาง ซึ่งองคประกอบ
และปฏิบัติการทั้งหลาย ไดสัดสวนสมดุลกัน ไมมากเกินไป ไมนอย
เกินไป ไมตึงไป ไมหยอนไป เปนไปอยางรูจักประมาณ มีดุลยภาพ
ข) การยอมรับศักยภาพของมนุษย วาบุคคลแตละคนมี
ความสามารถที่พัฒนาได ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และรวมอยูรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงามดวยกันได
แตการยอมรับศักยภาพนั้น มองอีกแงหนึ่งก็เปนการบอก
แจงเงื่อนไขไปดวยพรอมกันวา
ศักยภาพนั้นจะตองไดรับการ
พัฒนา คือจะตองมีการศึกษา เพื่อใหบุคคลมีสติปญญา สามารถ
คิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตนไดอยางถูกตอง
พอดี ซึ่งจะตองมีการพัฒนาปญญากันเรื่อยไป และปญญาที่
พัฒนาดีแลวนี่แหละ ที่จะบอกใหรูวา วิถีชีวิตแหงความพอดี ที่เปน
ดุลยภาพนั้นอยูที่ไหน
การพัฒนาศักยภาพในที่สุดจึงไดตัวปญญาที่มาบรรจบกับ
วิถชี วี ติ แหงความพอดีทเี่ ปนประชาธิปไตย คือกลายเปนเรือ่ งเดียวกัน
การที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตย
ได จะตองมีการกระทําอยางจริงจัง ซึ่งก็หมายถึงการใชปญญา
อยางจริงจัง การทําจริงจังนี้ไมไดหมายความวารุนแรง แตความ
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จริงจังหมายถึงความที่มีใจแนวแนมั่นคงที่จะทําสิ่งนั้นๆ ดวยความ
ยั่งยืน อดทน ไมใชทําผลีผลามรอนแรงเพียงชั่ววูบแลวก็ผานไป
เพราะฉะนั้น จึงไดพูดไวแตตนวา เพื่อจะใหคนที่สิ้นชีวิตไป
นี้ ไมสิ้นชีวิตไปเปลา คนที่อยูเบื้องหลังจะตองมีจิตสํานึกใน
ประชาธิปไตยอยางถูกตอง ที่จะมีความจริงจัง ไมใชตื่นตูมไปกับ
เหตุการณชั่วประเดี๋ยวประดาวแลวก็ลมเลิกไป เราตองการการ
กระทําที่เรียกวาระยะยาว ที่ทําดวยความอดทนตั้งใจจริง
ความตั้งใจทําจริงที่แท หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจัง
โดยบริสุทธิ์ใจ ซึ่งจะตองมาคิดกันอยางพิจารณาเหตุผลใหถองแท
วาอะไรกันแนเปนเหตุเปนผลในสังคมของเรา เราจะจัดการอยางไร
ที่จะจัดสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมของเราขึ้นได คิดกันโดย
ใชปญญาอยางจริงจัง
สาระเหลานี้ไมใชสิ่งที่จะสถาปนากันไดในชั่ววันเดียววัน
พรุงเสร็จ การสถาปนาประชาธิปไตยเปนงานที่ตองทําระยะยาว
และความคิดที่จะทําอะไรที่เปนเรื่องระยะยาวนี่เปนสิ่งที่สําคัญ
มาก เพราะตองมีความจริงจังและใชปญญาอยางแทจริง
ทั้งหมดที่พูดมานี้ เปนเรื่องหนึ่งที่นําขึ้นมาเสนอเพื่อใหเห็น
วา โดยแทจริงแลว เราจะตองพัฒนาประชาธิปไตยใหครบถวน ทั้ง
รูปแบบ และเนื้อหาสาระ
ในดานเนื้อหาสาระ ไดยกเอาหลักการสําคัญอยางหนึ่ง
ของประชาธิปไตย คือเรื่องเสรีภาพ ขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง เพื่อ
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ใหเห็นวา การจะมีประชาธิปไตยที่ดีนั้น ไมใชเพียงแคเอาอยางรูป
แบบเขามาใชตามไปเทานัน้ ก็สาํ เร็จ แตมสี งิ่ ทีจ่ ะตองเพียรพยายาม
ทําดวยความตั้งใจจริง
เฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการแสวงปญญา และใชปญญา
อยางจริงจัง โดยใหบุคคลมีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตน
และให ศั ก ยภาพนั้ น อํา นวยผลดี ด ว ยการใช เ สรี ภ าพในทางที่
เกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
เปนไปอยางสมดุล โดยเปนเสรีภาพของคนทีป่ กครองตนเองได คือ
คนที่เปนธรรมาธิปไตย
พูดสั้นๆ วา การสรางสรรคประชาธิปไตย ไมใชเรื่องงายๆ
ที่จะไดมาสําเร็จเพียงดวยการเรียกรอง คือไมใชเปนสิ่งสําเร็จรูปที่
ใครจะหยิบยื่นใหได เพียงตามคําเรียกรอง
ถาไมทําความเขาใจกันใหดีอยางชัดเจน การสรางสรรค
ประชาธิปไตยนั้น อาจจะเปนวิถีอันยาวไกลที่เดินไปไมถึง เพราะ
มัวเดินวนเวียนกันอยูแคตนทางที่จะไป
การเรียกรองประชาธิปไตย นั้น ควรมองใหครบทั้ง ๒ ชั้น
คือ ทั้งระดับรูปแบบหรือระบบ และระดับเนื้อหาสาระ
การเรียกรองที่พูดถึงกันทั่วไปนั้น ถามีสติระลึกดูก็จะเห็น
วา เราไดทํากันอยูในระดับของรูปแบบเปนสําคัญ หรือมองกันแค
รูปแบบเทานั้น และ…
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บางทีที่เรียกรองนั้น ก็เปนเพียงการที่จะใหเขาหยุด ใหเขา
เลิกปดกั้นขัดขวางการที่เราจะดําเนินการตามรูปแบบหรือระบบที่
เราตองการเทานั้นเอง ไมใชวาใครจะเอาประชาธิปไตยมาหยิบยื่น
ใหเราได
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การเรียกรองประชาธิปไตยใน
ระดับรูปแบบนั้น จะตองมีความเพียรพยายามจริงจังที่จะเอามา
โยงตอเขากับการสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเนื้อหาสาระ
ถาไมทําอยางนั้น เมื่ออะไรๆ เงียบกันไปนานๆ หันกลับมา
มองอีกครั้ง เราอาจจะตองสลดใจหรือสมเพชตนเองวา นี่หรือคือ
ผลที่ไดมาจากการลงทุนถึงเพียงนั้น
การเรียกรองประชาธิปไตยที่แท เปนสิ่งที่จะตองทํากัน
ตลอดเวลาตอไปอีกนาน เปนการเรียกรองที่ตองทําตอประชาชน
ทุกคน
โดยเริ่มตนที่ตัวเรานี่แหละ ที่จะตองสํารวจความรูความ
เขาใจและความเปนประชาธิปไตยในตนเอง และนี่ก็คือ การเตือน
จิตสํานึกในการที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเนื้อหาสาระ
หรือการเรียกรองกันใหสรางสรรคสาระของประชาธิปไตยนั่นเอง
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ประชาธิปไตย
จะยืนยงตองครบสามหลักใหญ

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ
ในประเพณีของประชาธิปไตย ถือกันมาวา สังคม
ประชาธิปไตยมีหลักการพื้นฐาน ๓ ประการคือ เสรีภาพ สมภาพ
(ความเสมอภาค) และภราดรภาพ พูดตามคําของเจาของเรื่องเดิม
วา liberty, equality และ fraternity
ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ แมจะไมใชเปนตนตํารับเดิมของ
ประชาธิปไตย
แตในปจจุบันก็ถือกันวาเปนผูนําในหมูประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งปวง
ในประเทศอเมริกานี้ หลักการแหงเสรีภาพหรือ liberty
หรือ freedom ไดรับการเนนย้ําเปนอยางยิ่งมาตลอดแตตน คูเคียง
กับหลักการที่สองคือ สมภาพ/ความเสมอภาค หรือ equality
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ความเสมอภาคนี้
นอกจากมีความสําคัญในสถานอื่น
หลายประการแลว ก็ทําหนาที่เปนตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพให
เกิดความสมดุลหรือพอดี อยางที่กลาวแลวขางตน ทําใหมีเสรีภาพ
ที่เทาเทียมกันหรือ equal liberty
สวนหลักการที่ ๓ คือ ภราดรภาพ หรือ fraternity นั้น ไม
คอยมีการกลาวถึงในประเพณีประชาธิปไตยของอเมริกา
คําวา fraternity แทบจะหาไมพบในหนังสือและเอกสาร
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอเมริกา และถึงจะมีใชบอยในบางกรณีก็
เปนการใชในความหมายอยางอื่น เชนเปนชมรมหรือสมาคมนัก
ศึกษา
อยางไรก็ตาม แมวาสังคมอเมริกันจะไมคอยพูดถึงคําวา
fraternity ที่แปลกันมาวาภราดรภาพ แตก็ไมไดหมายความวา
หลั ก การนี้ ไ ม ไ ด รั บ การยึ ด ถื อ เป น สําคั ญ ในประชาธิ ป ไตยของ
อเมริกา
วาที่จริง อเมริกาก็ยึดถือหลักการขอที่ ๓ นี้อยางมาก แต
เขาใชคําศัพทอื่น ซึ่งเนนแงความหมายดานอื่น หมายความวายึด
ถือหลักการเดียวกัน แตเนนความหมายดานอื่น ซึ่งสอดคลองกับ
ภูมิหลังของสังคมของเขา
สังคมอเมริกันนั้น ถือวาประเทศชาติของตนเกิดจากคน
หลายเชื้อชาติ หลายเผา ตางผิวพรรณ ตางลัทธิศาสนา อพยพเขา
มาอยูรวมกัน สังคมอเมริกันจะดํารงอยูไดดวยดี ก็ตอเมื่อคนตาง
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พวกตางเผาเหลานี้
ประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะฉะนั้น สังคมอเมริกันจึงเนนความสําคัญของหลักการที่ ๓ นี้
ในแงของความมีเอกภาพ
เมื่อจับจุดนี้ไดแลวก็จะเห็นไดทันทีวา อเมริกันมีคําศัพท
มากมายที่แสดงถึงความยึดถือหลักการนี้ตามความหมายในแง
เอกภาพนั้น เชน ที่เดนที่สุด คือคติแหง melting pot หรือ
smelting pot ที่ถือวา สังคมอเมริกันเปนเบาหลอมคนตางผิวตาง
เผาพันธุใหละลายรวมเขาเปนชนชาติเดียวกัน เปน one people
หรือเปนเผาชนใหมคือ new race
ตลอดจนมีคําขวัญของชาติวา epluribus unum (จาก
หลาย กลายเปนหนึ่ง)
คนอเมริกันภูมิใจในคติแหงความเปน “เบาหลอม” หรือ
melting pot นี้มาก ถือเปนความดีเดน และเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งแหงความเจริญกาวหนาของประเทศตน ถึงกับมีผูพูดวา ไมมี
ชนชาติใดในประวัติศาสตรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการกับ
ความหลากหลายในทางเชื้อชาติไดเรียบรอยเหมือนสหรัฐอเมริกา
(The American Kaleidoscope) หรือวาไมมีชนชาติอื่นใดสามารถ
ประสานประชาชนตางเชื้อชาติตางชนชาติใหรวมเขาดวยกันใน
วัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวไดสําเร็จผล เหมือนอยางประเทศสหรัฐ
อเมริกา (คํายกยองของนาง Margaret Thatcher)
ถึงแมวาคนไทยคงจะคานในใจวา เทาที่ผานมาแลวสังคม
ไทยเรามีปญหาในเรื่องความขัดแยงแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนา
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นอยกวาสังคมอเมริกัน
ที่จริงนั้น สังคมอเมริกันไดประสบปญหาเกี่ยวกับความ
แตกแยกในทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดตั้งแต
ตน โดยเฉพาะปญหาการแบงผิวหรือเหยียดผิว ความสําเร็จของ
เบาหลอมนั้นไมสมบูรณเลย และปญหาความแตกแยกนั้นก็ไดรุน
แรงขึ้นมาเปนระยะๆ ตลอดจนกระทั่งปจจุบัน
โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ปญหาความแตกแยกทั้งดานเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมไดลุกลามรุนแรงขึ้นเดนชัดเปนพิเศษ ทั้งไมมีความ
หวังวาปญหานี้จะสงบเรียบรอยลงไดอยางไรในอนาคต
หนังสือของผูรูชาวอเมริกันทานหนึ่ง ถึงกับสรุปทายวา
รอยแยกหางอยางมหึมาในทางเชือ้ ชาติยงั คงอยู
และมีเครือ่ งสอแสดงนอยเหลือเกินวารอยแยกหางนี้
จะปดชิดลงไปไดในศตวรรษหนานี้ (Hacker, 219)
คําบรรยายสาระของหนังสือเลมนั้นสรุปโดยตั้ ง ข อ สงสั ย
เอากับสังคมของตนเอง โยงตอไปถึงเรื่อ งอิส รเสรีภาพดวยวา
หนังสือเรือ่ ง Two Nations เปนเครือ่ งพิสจู นทยี่ นื
ยันวา อิสรเสรีภาพทีพ่ วกเราเอยอางวาเรามีสว นรวม
อยูท วั่ กันนี้
อาจเปนเพียงภาพมายาเทานัน้ เอง
(Hacker, front flap)
ปญหาความแตกแยกราวรานขาดความประสานสามัคคี
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ในทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมนี้
เปนรอยดางและโรครายที่กัด
กรอนบอนทําลายประชาธิปไตยอเมริกัน และสั่นคลอนความฝน
ของอเมริกา (The American Dream) ทําใหเกิดปญหารายแรงใน
ปจจุบัน และความกังวลหวั่นหวาดตออนาคตเพียงไร ลองอาน
หนังสือของชาวอเมริกันเองเพียงสามเลม ก็จะมองเห็นภาพ
เลมหนึ่งชื่อ The Disuniting of America∗ ผูเขียนเปนที่
ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีเคนเนดี พรรคเดโมแครต อีกเลม
หนึ่งชื่อ The De-Valuing of America∗∗ ผูเขียนเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ สมัยประธานาธิบดีเรแกน พรรครีปบ ลิกนั และ
อีกเลมหนึ่ง ชื่อ Two Nations ผูเขียนเปนอดีตศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยคอรเนลล∗∗∗
ที่พูดมามากเกี่ยวกับอเมริกาในตอนนี้
ก็เพื่อใหทําการ
อยางรูเทาทันความจริง ถาจะเอาประชาธิปไตยอเมริกันเปนความ
ฝนของไทย ก็ตองรูเรื่องของอเมริกาใหดี และนําบทเรียนของเขา
มาใชใหเปนประโยชน
สังคมอเมริกันนั้น มีชื่อวาไดเชิดชูหลักการแหงเสรีภาพ
และความเสมอภาคมาอยางดีเยี่ยม ประสบความสําเร็จในการใช
หลักการทั้งสองขอนั้นในทางปฏิบัติ แตก็ทําทาจะมาอับจนเพราะ
ปญหาเกี่ยวกับหลักการที่สาม ซึ่งแกไมตก และจะพาหลักการสอง
∗

Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting of America (New York: W. W. Norton &
Company, 1992)
∗∗
William J. Bennett, The De-Valuing of America (New York: Summit Books, 1992)
∗∗∗
Andrew Hacker, Two Nations (New York: Charles Scribner’s Sons 1992)
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ขอตนซวนเซหรือลมไปดวย
นับวาเปนเครื่องเตือนใจสังคมที่จ ะพัฒ นาประชาธิปไตย
ทั้งหลาย ใหพยายามรักษาเอกภาพและความสามัคคีในสังคมไว
ระวังไมใหเกิดความแตกแยกแปลกพวก รังเกียจเดียดฉันทดูถูก
ดูหมิ่นกัน ในเรื่องถิ่นฐาน ฐานะ เชื้อชาติ สีผิว ลัทธิศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนตน
นีเ้ ปนการชีถ้ งึ ความสําคัญของหลักการที่ ๓ ซึง่ ไมวา จะเรียก
วาภราดรภาพ หรือเอกภาพ (หรือทีศ่ พั ททางพระเรียกวา เอกีภาพ) ก็
ตาม จะตองถือวาเปนหลักการพื้นฐาน
สังคมอเมริกันแมจะถือวาหลักการขอนี้มีความสําคัญมาก
แตโดยทั่วไปก็จะเนนกันอยูบอยมากเพียงหลักการที่ ๑ และ ๒
และแมจะมองเห็นความสัมพันธระหวางหลักการทั้งสามนี้ แตก็ไม
ไดแสดงความสัมพันธนั้นใหเห็นเปนระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งไปๆ
มาๆ ปญหาที่เกี่ยวกับหลักการขอนี้ ก็กลายเปนโรคเรื้อรัง ที่จะบั่น
ทอนสังคมประชาธิปไตยของอเมริกาอยางที่กลาวมาแลว

ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาคไมมีวันหมด
ถาไมมีภราดรภาพ
ตามปกติ เรามักจะมองปญหาวาเริ่มจากเสรีภาพกอน คือ
ไลจากขอ ๑ ไปขอ ๒ แลวไปขอ ๓ ตามลําดับวา เมื่อมีเสรีภาพไม
เทาเทียมกัน เขาทําอยางนั้นได แตทําไมฉันทําบางไมได พวกนั้น
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ทําได มีได เอาไดอยางนั้น แตทําไมพวกฉันไมมี ไมได เอาไมได ทํา
ไมไดอยางนั้น ก็แสดงวาไมไดรับ ความเสมอภาค เมื่อไมมีความ
เสมอภาคกัน ก็สามัคคีเอกีภาพกันไมได
พูดยอนกลับวา ที่สามัคคีเอกีภาพกันไมได ก็เพราะไมได
รับความเสมอภาค ที่ไมเสมอภาค ก็เพราะมีเสรีภาพไมเทาเทียม
กัน อันนี้ก็เปนปญหาแบบหนึ่ง
แตบางทีปญหากลับในทางตรงขาม คือเริ่มเปนปญหาจาก
หลักการขอที่ ๓ (ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ)กอน แลวจึงลง
มาขอที่ ๒ (ความเสมอภาค) และ ขอที่ ๑ (เสรีภาพ) คือ เมื่อ
ประชาชนแตกแยก ไมรักใครสามัคคีกัน มีความรังเกียจเดียดฉันท
ตอกัน เขาก็จะเพงจองมองกันทันทีวา พวกนั้นได พวกนั้นมีอยาง
นั้นๆ ทําไมพวกเราไมได ไมมีอยางนั้น พวกโนนทําได เปนไดอยาง
นั้นๆ ทําไมพวกเราทําไมได เปนไมได ปญหาในขอที่ ๒ วา ไมไดรับ
ความเสมอภาค และขอที่ ๑ วา ขาดเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ คือ
ไดเสรีภาพไมเทากับพวกนั้นพวกโนน ก็ตามมาทันที
แมแตเรื่องที่ไมนาจะเปนปญหา ก็มองใหเปนปญหาขึ้นมา
จนได เพราะเมื่อใจไมรักกันแลว ญาติดกี ันไมได ก็คอยเพงมอง
เห็นแงรายกันอยูเรื่อย
เปรียบเทียบใหเห็นไดงา ยๆ เหมือนอยางพีน่ อ งในครอบครัว
เดียวกัน ถาพอแมลําเอียง ปลอยลูกคนนั้น ตามใจลูกคนนี้ บีบ
บังคับลูกคนโนน เกิดปญหาเสรีภาพขึ้นมา และเกิดความรูสึกวา
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ไมไดรับความเสมอภาค ลูกๆ ก็อาจจะแตกแยกแกงแยงทะเลาะ
วิวาท ไมรักใครสามัคคีกัน เปนพี่นองกันแตเพียงในนาม ไมเปนพี่
นองกันจริง ขาดภราดรภาพ
บางทีปญหาไมไดมาจากพอแมลําเอียง แตลูกๆ เองไมรัก
ใครสามัคคีกัน พอเปนอยางนี้แลว ก็คอยเพงจองมองกัน ใครจะได
มากนิดนอยหนอยเปนไมได เกิดเรื่องทันที แมวาจะไมตั้งใจ ไมมี
เจตนา ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา เรื่องเล็กก็กลายเปนเรื่องใหญโต
ยอมกันไมได ตั้งแงกันอยูเรื่อย เดี๋ยวคนนี้วาไมไดรับความเสมอ
ภาค เดี๋ยวคนนั้นวาไมมีเสรีภาพ หรือไดเสรีภาพไมเทากัน ใน
ครอบครัวมีแตความระหองระแหงวุนวาย ไมมีความสุข
ในทางตรงขาม ในอีกครอบครัวหนึ่ง พี่นองรักใครสามัคคี
กัน และพอแมก็ไมมีเจตนาจะลําเอียง มีอะไรไดมาก็แบงกันไป ให
เทาๆ กัน บางทีไดมากนอยกวากันบาง ก็เต็มใจกัน ไมวาไมรูสึก
อะไร ยิ่งกวานั้น บางครั้งคนนั้นยังสละใหคนนี้ คนนี้ยังแถมใหคน
โนนอีก คนที่ไดมากก็ไมยอมเอา จะเอาไปแบงอีก เรื่องที่หมิ่นเหม
นาจะเปนปญหาก็ไมเกิดเปนปญหา หรือเรื่องใหญก็กลายเปน
เรื่องเล็ก ทั้งหมดนี้ก็เพราะรักกัน มีความเปนพี่เปนนองกันอยางแท
จริง อยูกันดวยน้ําใจ
เพราะฉะนั้น การปองกันและแกปญหาจะตองทําจากจุด
เริ่มทั้งสองทาง คือทั้งจากตนไปหาปลาย และจากปลายมาหาตน
เริ่มจากตนไปหาปลาย คือ ไลจากขอ ๑ ตอ ๒ ไป ๓ ตาม
ลําดับ ก็ตองจัดใหประชาชนมีเสรีภาพอยางถูกตอง และใหไดมี
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เสรีภาพนั้นอยางเทาเทียมกัน เกิดความเสมอภาค แลวจะไดไม
ทะเลาะวิวาทแกงแยงขัดแยงกัน และอาจจะสามัคคีกันได
ขอใหสังเกตวา ในที่นี้ ลงทายวา “อาจจะสามัคคีกันได” คือ
เพียงอาจจะเทานั้น เพราะความมีเสรีภาพและสมภาพ/เสมอภาค
อยางที่พูดกันมานี้ ไมใชเหตุปจจัยอยางเดียวและเพียงพอที่จะทํา
ใหคนรักใครสามัคคีมีภราดรภาพกันได
ยังมีเหตุปจจัยอยางอื่นอีกที่สําคัญมาก ที่จะทําใหคนแตก
แยกรังเกียจเดียดฉันทกัน
และแมแตคําวาความเสมอภาคก็มี
ความหมายแงมุมกวางกวาที่เขาใจกันทั่วไป ที่เนนในแงวามีสิทธิ
เสรีภาพเสมอกัน ไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ความเสมอหรือสม
มีแงมุมความหมายมากกวานั้น และแงมุมความหมายอยางอื่น
บางอยางเปนปจจัยตัวสําคัญที่จะใหเกิดภราดรภาพ หมายความ
วา ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความเสมอ
ภาคอยางลึกซึ้งที่จะพูดในทางธรรมตอไป
ดานที่สอง เริ่มจากปลายมาหาตน คือ ยอนจากขอ ๓ ลง
มาขอ ๒ จนถึงขอ ๑ วิธีแกและกันปญหา ไดแก พยายามสราง
ความสมัครสมานสามัคคี ใหประชาชนมีความรักใครพรอมเพรียง
มีความรูสึกและความสัมพันธที่ดีตอกันดุจเปนญาติพี่นอง
เมื่อประชาชนมีภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้แลว ก็
จะปรับเรื่องความเสมอภาคและเสรีภาพใหเขาทีล่ งตัวสอดคลองไป
กันไดอยางดี
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ในทางปฏิบัติ ตองทําทั้งสองดานประกอบกัน ดานแรก
จากตนไปหาปลาย คือใหมีเสรีภาพอยางเสมอภาคกันนั้น เปน
ความจําเปนที่จะตองใหมีเปนพื้นฐานไว
แตแคนั้นหาเพียงพอไม
การแกปญหาจะเด็ดขาดหรือ
สําเร็จจริงก็ตอเมื่อบรรลุผลตามวิธีในดานที่สอง คือยอนกลับจาก
ขอ ๓ (ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ) ลงมา ซึ่งจะทําใหไมมีแงงอน
หรือเพงจองหาแงหามุมตอกัน
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพนั้น อาจมีมาในหลายรูปแบบ
เพราะเหตุปจจัยที่จะทําใหคนแบงแยกขัดแยง หรือเขากันไมได มี
หลายอยาง เชน ผิวพรรณ เผาพันธุ ภูมิภาค และลัทธิความเชื่อถือ
เปนตน ซึ่งแตละอยางก็อาจจะตองใชวิธีการแกไขปญหาเฉพาะที่
ตางๆ กันไป
แตไมวาจะเปนอยางไหน สิ่งหนึ่งที่ควรระวังไวกอน เพื่อไม
ใหเปนตัวพลอยผสมที่ซ้ําเติมปญหาทําใหแกไขยากมากขึ้น ก็คือ
การดูถกู ดูหมิ่นและกีดกั้นกันดวยเรื่องภูมิธรรมภูมิปญญา ซึ่งมัก
จะพวงมากับความแบงแยกที่เปนตัวปญหาเดิมดวย
มนุษยนั้น เมื่อมีความถือตัวแลว ก็มักคอยจอง คอยมอง
คนอื่นพวกอื่นวาจะลบหลูดูถูกกระทบกระทั่งหรือกีดกันตน จนลืม
มองลืมสํารวจดูตัวเอง การแกปญหาไมใชอยูที่คนพวกอื่นจะตอง
พยายามไมดูถูกกีดกันเราเพียงอยางเดียว แตตัวเราเองจะตอง
คอยสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงตนเองดวย สังคมประชาธิปไตย
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เปนสังคมของคนที่พัฒนาตน เราจะตองถือคติวา อยามัวถือตัว
แตจงทําตัวใหนานับถือ
การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคนเพือ่ ปรับภูมธิ รรม
ภูมิปญญาของประชาชนใหสม่ําเสมอกัน และยังจะชวยในการแก
ปญหาความแตกแยกที่เกิดจากสาเหตุอยางอื่นดวย แตการแกไข
สาเหตุเฉพาะเหลานั้นตองอาศัยความรูและวิธีการอื่นๆ ดวย ซึ่ง
เกินขอบเขตของเรื่องที่จะพูดในที่นี้
รวมความก็คือ จะตองระลึกไววา ถาไมสามารถสราง
ภราดรภาพขึ้นมาใหประชาชนมีสามัคคีเอกีภาพกันดวยจิตใจแท
จริงแลว ปญหาเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็จะมีอยูเรื่อยไป
จะไมมีหลักประกันที่จะทําใหประชาธิปไตยมั่นคงยั่งยืน

ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ
ในประเทศที่เขาสูระบอบประชาธิปไตยใหมๆ
หรือยัง
พัฒนาประชาธิปไตยไปไมไดไกล ปญหาจะโดดเดนอยูที่เ รื่อ ง
เสรีภาพและสมภาพ ซึ่งเปนปญหาสําหรับประชาชนทั่วไปโดยสวน
รวม คือเปนปญหาสําหรับประชาชนแตละคนเหมือนๆ กัน และ
ประชาชนก็ จ ะดิ้ น รนตลอดจนต อ สู เพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพและ
ความเสมอภาคนี้ ในระหวางนี้ ปญหาดานภราดรภาพจะไมคอย
ปรากฏ บางทีดูเหมือนกับไมมี แตที่จริงนั้น มันมีแฝงอยูตลอดเวลา
แตเมื่อใดไดพัฒนาประชาธิปไตยกันไปพอสมควร พอวา
ปญหาเรื่องการเรียกรองหาเสรีภาพและสมภาพเบาบางลง เพราะ
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ประชาชนทั่วไปไดรับหลักประกัน ที่จะมีสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคพอสมควร ในระดับที่เรียกไดวาลงตัวอยูตัวแลว ปญหา
เกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพที่แฝงมานาน ก็จะโผลเดนขึ้น
มา (ในบางสังคม ปญหานี้อาจจะปรากฏเปนครั้งคราว แมใน
ระหวางที่ยังดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค) และจะ
เปนปญหาที่หนักหนายืดเยื้อแกไขยากที่สุด อาจจะถึงกับเปนจุด
ติดตันของมนุษยชาติก็ได
ตัวอยางที่เห็นไดชัด ก็คือประเทศอเมริกานี่แหละ ที่ภูมิใจ
วาประชาชนมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอยางดี
มาก แตปจจุบันไดประสบปญหาความขัดแยงแบงแยกรังเกียจ
เดียดฉันท ระหวางเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว และวัฒนธรรมเปนอยาง
มาก และปญหานั้นก็รุนแรงขึ้นๆ ไมใชลดนอยลงเลย และยังไมมี
ความมั่นใจวาจะแกปญหานี้ลงไดอยางไร
แทบไมมีประเทศชาติหรือสังคมใดเลย ที่ประกอบขึ้นดวย
ประชาชนพวกเดียวกันลวนๆ มีแตจะประกอบดวยกลุมชน เผาชน
ตางๆ มากบางนอยบาง ซึ่งแตกตางกันโดยเชื้อชาติบาง สีผิวบาง
ลัทธิศาสนาบาง ภาษาและวัฒนธรรมบาง ความแตกตางเหลานี้
พรอมที่จะเปนปมกอปญหาไดตลอดเวลา และนี่คือตนตอของ
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ
พอปญหาการดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ทั่วไปเบาบางลงอยางที่วาขางตนแลว ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/
สามัคคีเอกีภาพที่นอนเนื่องอยู ก็จะโผลเดนชัดออกมา และสงผล
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ยอนกลับไปสูปญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอีก
ครั้งหนึ่ง
แตปญหาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่พวงมากับ
ปญหาภราดรภาพนี้ มาในรูปใหมที่แปลกออกไปจากเดิม โดยจะมี
ลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ
ก) เปนปญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ไมเทา
กันระหวางกลุมระหวางพวกวา พวกเราไมมีสิทธิเสรี
ภาพเหมือนอยางพวกเขา เราไมมีความเสมอภาคกับ
พวกนั้น ไมใชปญหาของประชาชนแตละคน และ
ข) คราวนี้ปญหาเสรีภาพกับปญหาความเสมอภาคจะมา
บรรจบเปนเรื่องเดียวกัน คือ เปนปญหาวา กลุมชน
หรือเผาพวกตางๆ มีสิทธิเสรีภาพไมเทาเทียมกัน หรือ
มีเสรีภาพไมเสมอภาคกัน วาพวกเขามีเสรีภาพอันนี้
แตพวกเราไมมีเสรีภาพอันนั้น พวกเขาทํา-มี-เปนอยาง
นั้นได แตพวกเราทํา-มี-เปนอยางนั้นไมได เราจึงไมมี
ความเสมอภาคกับเขา
ในการแกปญหา จะตองทําทั้งสองระดับอยางที่วามาแลว
ขางตน คือ ในขั้นพื้นฐาน จะตองใหเห็นวาคนตางกลุมตางพวก ได
รับสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน และอีกระดับ
หนึ่งคือ การสรางภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ
แตก็ดังไดกลาวแลว การปองกันแกไขปญหาระดับที่สองนี้
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ยากมาก เพราะปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพนี้ เปน
ปญหาที่หยั่งลึกถึงจิตใจ ซึ่งเปนเรื่องของความเชื่อถือและคุณธรรม
อันโยงไปถึงอุปสรรคมากมาย เชน ความหวงแหนชาติพันธุ ความ
รังเกียจเดียดฉันทในเรื่องสีผิวหรือเผาพันธุ ความดูถูกดูหมิ่นกันใน
ดานภูมิธรรมภูมิปญญาและวัฒนธรรม ความยึดมั่นในการแบง
แยกตามลัทธิความเชื่อถือ เปนตน ซึ่งรวมแลวก็คือเปนปมที่นําไป
สูปญหา การไมมีความพรอมใจที่จะสมัครสมาน
ทั้งๆ ที่ภายนอกไมมีเหตุที่จะทําใหตองแบงแยก แตเมื่อใจ
ไมพรอมไมยอมที่จะสมัครสมานแลว ความสามัคคีเอกีภาพและ
ภราดรภาพก็ไมอาจเกิดขึ้นจริงๆ ได และเมื่อใจไมสมัครสมานกัน
อยางนี้ เรื่องที่ไมนาเปนเรื่อง ก็กลายเปนเรื่อง สิ่งที่ไมนาเปน
ปญหาก็เปนปญหา ปญหาเล็กก็กลายเปนปญหาใหญ เพราะใจ
ตั้งแงตอกันอยางที่กลาวมาแลว ปญหาสิทธิเสรีภาพไมเสมอภาค
ระหวางกลุมระหวางหมูก็จะคงอยูเรื่อยไป พรอมกับความขาด
สามัคคีไมมีภราดรภาพ และจึงไมอาจเกิดมีเอกีภาพ แลว
ประชาธิปไตยก็ไมอาจสัมฤทธิ์อยางจริงแทในสังคม
ถาถือวามนุษยเปนสัตวประเภทเดียวกันทั้งหมด สืบเชื้อ
สายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน แลวขยายตัวเพิ่มจํานวน แบงกัน
เปนหมูเปนพวก แยกยายเหินหางกันไป
บัดนี้ เมื่อโลกแคบเขามา จนมวลมนุษยเหมือนอยูใกลชิด
เปนชุมชนเดียวกัน จะตองเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งหมด ถึงเวลาที่
จะตองอยูรวมเปนสังคมเดียวกัน มนุษยจะสามารถทําลายเครื่อง
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แบงแยกและความรูสึกเดียดฉันท แลวสมัครสมานกลมกลืนเขา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความหลากหลายในความเปนหนึ่ง
ไดสําเร็จหรือไม
เรื่องนี้อาจจะเปนปญหาสุดทายของมวลมนุษย และอาจ
จะเปนจุดติดตันที่แกไมตก และก็จะเปนบททดสอบหรือพิสูจน
มนุษยชาติดวยวา มนุษยนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให
สําเร็จ เพื่อบรรลุถึงสันติภาพและอิสรภาพที่แทจริงไดหรือไม
นักการเมือง นักปกครอง และประชาชนที่ใฝปรารถนาจะ
แกปญหาของสังคมมนุษยอยางแทจริง และหวังที่จะสรางสรรค
ประชาธิปไตยที่สมบูรณมั่นคง จะตองเปนผูมองการณไกล ไมใช
มองอยูแคปญหาเฉพาะหนาในการดิ้นรนตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในบัดนี้เทานั้น แตจะตองเตรียมวางแนวทาง
สําหรับการแกปญหาระยะยาว ใหพรอมไวแตเนิ่นๆ ทีเดียว
นักการเมืองที่จะทันกับยุคตอไปนี้ นอกจากจะตองมอง
การณไกล เปนผูขามขีดขั้นของกาลเวลาไปไดแลว จะตองเปน
นักการเมืองที่มีความเปนสากล คือกาวขามขีดขั้นของเทศะไปสู
การแกปญหาของมวลมนุษยชาติทั่วโลก คือปญหาสากลที่มีเสมอ
เหมือนกันทั่วโลกแหงความขาดภราดรภาพนี้
การที่จะแกปญหาซึ่งแฝงลึกในใจของมนุษยขอนี้ได คงจะ
ตองใชความเปนอัจฉริยะทีเดียว เพราะการแกปญหาดังกลาวนี้
เกินขอบเขตของวิธีการดานการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
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เปนตน ที่อยูในฝายรูปธรรม แตเปนเรือ่ งของจิตใจ เกีย่ วดวยความ
เชือ่ ถือและคุณธรรมดังที่กลาวแลว ซึ่งจะตองใชปรีชาญาณทาง
ดานศาสนา ปรัชญา ศีลธรรม/จริยธรรม และศาสตรทั้งหลายที่
เกี่ยวของกับมนุษยทั้งหมดเขามาชวยแกปญหา อยางที่เรียกวาจะ
ตองบูรณาการทุกแดนแหงปญญาของมนุษยเขามาใชในการแก
ปญหานี้ ซึ่งจะสําเร็จได ก็ตองมีการพัฒนามนุษยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ ก็ทําใหนึกถึงชื่อของระบอบการปกครอง
นี้ ที่เรียกวาประชาธิปไตยนั้น ความจริงก็เปนเพียงชื่อเรียกอยาง
หนึ่ง ซึ่งเกิดจากการมองความหมายโดยเนนไปที่แงหนึ่งดานหนึ่ง
ของมัน กลาวคือ ทีเ่ รียกวาประชาธิปไตย ก็เพราะเนนความหมายในแงของ
อํานาจ วาเปนการปกครองซึง่ อํานาจอยูท ปี่ ระชาชน โดยประชาชน
เปนใหญ แตถามองเนนในแงอื่นดานอื่น ก็อาจจะเรียกชื่ออยางอื่น
ดังที่ในสมัยโบราณ เคยหรือบางที เรียกชื่อการปกครองทํานองนี้
วาระบอบสามัคคีธรรม คือเรียกชื่อโดยมองเนนไปที่ความสัมพันธ
พื้นฐานระหวางประชาชน
ที่จะเปนแกนรักษาใหการปกครอง
ระบอบนี้ดํารงอยูได และสัมฤทธิ์ผลสมตามความมุงหมาย

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ
ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองหลักการทั้งสามอยางนั้น
โยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภราดรภาพ หรือเอกภาพ เปน
เหมือนสนาม หรือเวที หรืออางเก็บน้ํา หรือหองประชุม ที่รองรับ
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นักกีฬา นักแสดง นักวายน้ํา หรือสมาชิกของที่ประชุมใหรวมอยู
ดวยกัน โดยมีความเปนอิสระ พรอมกับความประสานกลมกลืน
ซึ่งแตละคนอยูในตําแหนงแหงที่ที่ถูกตอง เหมาะสม สัมพันธกันได
ดี พฤติกรรมและความเปนไปตางๆ ที่เปนเรื่องของเสรีภาพและ
ความเสมอภาค ก็แสดงอยูภายในแหลงรวมอันเดียวกันนั้น
เมื่อทุกคนใชเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน อยางประสาน
เกื้อกูลกัน ถูกตองตามตําแหนงฐานะภายในที่รวมนั้น ทุกอยางก็
ดําเนินไปดวยดี เปนองครวมที่สงบเรียบรอย
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักการใหญแหง
ภราดรภาพหรือเอกภาพไว โดยทีห่ ลักการใหญนคี้ รอบคลุมความเปน
อยูและการปฏิบัติที่เปนเรื่องของเสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว
ใหมีความหลากหลายที่โยงกันไดในระบบที่ประสานเปนหนึ่งเดียว
หลักการหรือหลักธรรมนี้ เรียกวาสาราณียธรรม แปลวา
ธรรมเปนเครือ่ งระลึกถึงกัน มีความหมายทํานองเดียวกับภราดรภาพ
เปนหลักการที่จะทําใหเกิดความประสานพรอมเพรียงสามัคคีและ
ผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ
หลักธรรมนี้มีสาระสําคัญซึ่งสอนวา สังคมประชาธิปไตย
จะต อ งมี เ ครื่ อ งผู ก พั น คนให มี ค วามสามั ค คี ร ว มมื อ ร ว มใจกั น
เพราะการที่แตละคนจะอยูไดดวยดี และเอาศักยภาพของตนมา
รวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดนั้น คนเหลานั้นจะตองมี
ความสามัคคีรูจักรวมมือกันและอยูรวมกันไดดวยดี
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การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีนั้น
มีลักษณะการ
แสดงออกตางๆ ซึ่งเนนความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชนสุข
ตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐาน คือการที่คนเราจะตองใช
ปญญา คือบอกวา จะตองใชปญญานั้น บนพื้นฐานของเมตตา
หมายความวาใชปญญา โดยมีเมตตาประกอบ หรือใชปญญาใน
จิตใจที่มีเมตตา และ จิตใจที่มีเมตตา ก็ตองใชปญญา
ถามีเมตตาโดยไมใชปญญา ก็อาจจะเกิดความลําเอียง
เชนเรามีเมตตาเอาแตจะปรารถนาดีชว ยเหลือใครคนหนึ่ง แลวเรา
ไมใชปญญาพิจารณาใหรูทั่วถึงความจริง เราก็อาจจะลําเอียงเขา
ขางคนนั้นเต็มที่ แตพอใชปญญารูจักพิจารณาเหตุผล เราก็ได
ปฏิบัติการที่ถูกตองพอดี
ในทางตรงขาม ถาใชปญญาโดยไมมีเมตตา เราก็อาจจะ
ใชปญญาโดยไมคํานึงถึงใคร โดยไมมีความรักเพื่อนมนุษย แลว
เราก็อาจจะคิดทําอะไรโดยที่วามันไมเกื้อกูลไมเปนประโยชนแก
เพื่อนมนุษยก็ได เพราะฉะนั้น จึงตองมีประกอบกัน ๒ อยาง คือทั้ง
ปญญา และเมตตา

สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี
เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี
หลักของสังคมที่จะอยูรวมกันดวยดีนั้น ก็คือ เปนสังคม
แหงสามัคคีเอกีภาพ ที่คนมีเมตตาหรือไมตรีตอกัน เปนพื้นฐาน
รองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีที่มีความเสมอภาคเทา
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เทียมกัน ทานแสดงไวเปน สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ
ประการที่ ๑ จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา หมายความ
วาทําดวยความรัก ดวยไมตรี ดวยความปรารถนาดีตอกัน มีการ
ชวยเหลือ มีการรวมมือ มีความพรอมที่จะประสานงานกัน ซึ่งเปน
เครือ่ งชวยใหเกิดน้าํ ใจผูกพัน ทําใหสงั คมอยูร ว มกันไปได โดยมี
เครือ่ งยึดเหนีย่ ว เปนโอกาสพืน้ ฐานทีจ่ ะใหแตละคนนําเอาศักยภาพ
ของตนมาเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวยกัน
ประการที่ ๒ จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวย
เมตตานั้นสําคัญมาก ในเวลาที่เราใชเหตุผลเจรจากัน เราก็จะใช
ปญญา โดยไมมีโทสะ ที่จะมาทําใหเกิดปญหาขัดแยงทะเลาะโจม
ตีดาวากัน คือพูดดวยความหวังดีตอกัน และมุงประโยชนตอสวน
รวม ในเวลามีเหตุการณอะไรตางๆ ก็จะหันหนามาพูดจาปรึกษากัน
ปรับความเขาใจกันได แตถา คนไมมเี มตตาตอกันแลว เมื่อมีปญหา
ขึ้นมาก็ชวนใหเกิดความทะเลาะเบาะแวง และความขัดแยง แลว
ผลที่สุดก็นําไปสูความรุนแรง สูการทําลายลาง นําไปสูปญหา
ฉะนั้น จะตองพูดดวยความปรารถนาดีตอกัน มีจิตสํานึก
และระลึกวา ที่เราพูดนี่เพราะเราหวังประโยชนสุขรวมกัน ตองการ
สรางสรรค แตเราอาจจะเห็นวาที่ทานทํานั้นยังไมถูก เราจึงพูด แม
ทานจะทําไมถูก แตเราก็ยังมีความรักทานอยู และเรามีความ
ปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม หวังจะชวยกันแกปญ
 หา เราพูดดวย
ความปรารถนาดี เมตตาอยางนีเ้ ปนทางใหแกปญ
 หาได
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แตถาพูดโดยไมมีเมตตา ก็มีแตจะนําไปสูการทะเลาะเบาะ
แวง เราก็รูกันอยูแลววา ธรรมดาของมนุษยปุถุชนนี้ พอถึงขั้นหนึ่ง
ก็มีแตปญหา เรื่องศักดิ์ศรีบาง เรื่องของมานะบาง อะไรตางๆ พอ
ขัดแยงโจมตีกัน ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นๆ แลวก็ยอมกันไมได
ยิ่งในสังคมไทยนี่ เราพูดกันวา คนมีลักษณะที่มีความถือ
ตัวสูง ถือศักดิ์ศรีนัก ยอมกันยาก เพราะฉะนั้นปญหาก็จะยิ่งรุนแรง
ถาจะแกปญหาใหได ก็ตองมีเมตตา จะตองแสดงความปรารถนา
ดีตอกัน พูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา แตไมใชวาพูดเพียงเพื่อ
เอาใจกันนะ ไมใชอยางนั้น ก็พูดเหตุผลนั่นแหละ แตพูดดวยวาจา
ที่แสดงถึงจิตใจที่มีความปรารถนาดี
ประการที่ ๓ จะคิดอะไรก็คิดตอกันดวยเมตตา คิดตอกัน
ดวยเมตตาก็คือวา มีความหวังดีตอกัน ปรารถนาดีตอกัน ขอนี้
สําคัญ ในขั้นที่เอาเมตตามาประกอบกับการใชปญญา ถาใจมี
เมตตา เวลาใชปญญาก็จะชวยใหโลภะ โทสะ โมหะ เขาครอบงํา
ความคิดไดยาก เราก็จะพิจารณา วินิจฉัย คิดการ วางแผนตางๆ
โดยมุงทําใหเกิดประโยชนสุขแกกัน และสรางสรรคสังคม
นอกจากนั้น ในดานการแสดงออก เมตตาก็ทําใหมีจิตใจที่
พรอมจะยิ้มแยม เวลาพบหนากันก็ยิ้มได นําไปสูการพูดจากันไดดี
ขึ้น
เมตตาทางใจนี้ ยังลึกลงไปอีก หมายถึงความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีจิตตอกันอยางจริงใจ เปนความรักที่ไมแบงแยก
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เพราะมองทุกคนเปนมนุษยเสมอเหมือนกัน ในฐานะที่ทุกคนนั้น
เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน อยูภายใตกฎธรรมชาติอัน
เดียวกัน หรือภายใตอํานาจของพญามัจจุราชอยางเดียวกัน
ความรักและไมตรีอยางจริงใจนี้ ทําใหสัมพันธคบหากัน
โดยไมมีอุบายซอนเรนตอกัน ไมมีลักษณะที่เรียกวา แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง แตเปนแบบที่วา ยอมรับจุดตาง อยูกันบนฐานของ
จุดรวม คือ แมจะมีความแตกตางโดยผิวพรรณ เชื้อชาติ ลัทธิ
ศาสนา และสติปญญาเปนตน ก็รับรูและยอมรับกันตามเปนจริง
ไมถือเปนเหตุที่จะแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจที่จะ
สมัครสมานกัน โดยมีจุดรวมพื้นฐานที่ทําใหรักกันและอยูรวมกัน
ได คือการที่เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดังกลาวแลว

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ
เอกภาพของสังคมก็สัมฤทธิ์ จิตบุคคลก็เปนสุข
ประการที่ ๔ มีกินมีใชเผื่อแผใหทั่วถึงกัน ธรรมดาคนนี้
เมื่อยังไมไดพัฒนา ดอยการศึกษาที่แท ก็มุงเอาแตประโยชนสวน
ตัว ยึดมั่นติดในผลประโยชน เห็นแกตัวมาก ไมสามารถเฉลี่ยเจือ
จานกันได ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันหางไกล เมื่อคน
เหลื่อมล้ําต่ําสูงกันมากในเรื่องรายได ในเรื่องทรัพยสินสมบัตหิ รือ
สิง่ ทีค่ รอบครอง ก็เปนทางใหเกิดความแตกแยก คนในสังคมจึงจะ
ตองมีความโอบออมอารีเผือ่ แผแบงปนเจือจานกัน
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โดยเฉพาะในสังคมของพระนั้น ทานถือเปนหลักสําคัญ
เรียกวา สาธารณโภคี แปลวา มีกินมีใชรวมกัน มีอะไรตออะไรก็
เอามาแบงกันกินใช ถาสังคมของเราถือหลักพระพุทธศาสนาขอนี้ ก็
จะชวยไดมาก เราจะไมหวงแหนกอบโกยเอามาไวเฉพาะตัวผูเ ดียว
มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา เนกาสี ลภเต สุขํ แปลวากินคน
เดียวไมไดความสุข บางคนคงเถียงวาอาจจะมีความสุข แตมันไม
สุขจริง เพราะจะมีความรูสึกคับแคบแปลกแยกตั้งแงหรือหวาด
ระแวงแฝงอยู แตถาเราแบงกันแลว ก็จะรูสึกวามีความสุขจากการ
ที่ไดเห็นผูอื่นมีความสุขดวย
ในพุทธศาสนาทานบอกวา คนเรามีการพัฒนาจิตใจขึ้นไป
ตามลําดับ คนที่ยังไมพัฒนาเลย จะมีความสุขจากการได อยาง
เดียว ตองได ตองเอา ถาฉันได ฉันเอา ฉันไดกิน ฉันไดใช ฉันก็มี
ความสุข แตถาใหคนอื่น ก็จะเปนการสูญเสียไป แลวก็จะไมมี
ความสุข มันเบียดเบียนจิตใจไมสบายเลย อยางนอยก็มีความเสีย
ดาย ไมอาจจะมีความสุขได
แตทีนี้ ถาคนเราพัฒนาตัวเองขึ้นไป เราจะรูจักความสุข
เพิ่มขึ้น จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเปนความสุขที่ประณีต
คือ ความสุขจากการให คนที่มีคุณธรรมในจิตใจเทานั้น จึงจะมี
ความสุขแบบนี้เกิดขึ้น
ยกตัวอยางงายๆ คือพอแมนี่ใหแกลูกได และเมื่อใหแลวก็
มีความสุขดวย ใชหรือเปลา เอะ! ธรรมดาคนเราตองไดมาจึงมี
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ความสุข ทําไมใหเขาไปจึงมีความสุขได ไดมาจึงจะสุข เสียไปจะ
สุขไดอยางไร ทําไมพอแมใหแกลูกแลวตัวเองมีความสุข ทั้งๆ ที่
ของนี่ฉันก็ชอบ ฉันก็อยากจะกินนะ แตลูกขอก็ยินดีให พอใหแก
ลูกไปแลว เห็นลูกกิน พอแมก็มีความสุขดวย ทําไมจึงเปนอยางนั้น
ตอบไดวา เพราะในใจของพอแมมีเมตตา มีความรัก จึงไดคําตอบ
วา พอในใจเมตตามีความรักแลว แมใหแกเขา เราก็มีความสุข
พอแมมีเมตตาตอลูก ใหแกลูกแลวก็มีความสุข ถาเพื่อนมี
เมตตารักเพื่อนละ ใหแกเพื่อนก็มีความสุข ทีนี้ถาเราแผเมตตา
ขยายกวางออกไป รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อนรวมโลก เราใหแกใคร
เราก็มีความสุขไดทั้งนั้น เพราะเมื่อใจเมตตามีความรักแลว เราเห็น
เขามีความสุข เราก็มคี วามสุข เรียกวา ใหความสุข ก็ไดความสุข โดย
มีเงื่อนไขวา เมื่อจิตใจพัฒนาแลวคือมีเมตตา
ฉะนั้น ในคําสวดของพระทานจึงสอนญาติโยมอยูเสมอ แต
เราแปลไมออก เวลาพระสวดอนุโมทนานี่ มีบทหนึ่งบอกวา สุขสฺส
ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ แปลวา คนมีปญญา ใหความสุข ก็
ไดความสุข การที่เราใหของแกเขาไป นี่คือเราใหความสุขแกเขา
เสร็จแลว เมื่อใจเรามีธรรม เราก็ไดความสุขดวย
ฉะนั้น คนที่พัฒนาจิตใจของตนเองดีแลว มีคุณธรรม จะได
ความสุขพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง คือ ความสุขจากการให
หมายความวา มนุษยที่ยังไมพัฒนา มีความสุขจากการไดอยาง
เดียว แตพอเราพัฒนาจิตใจของเราแลว เราก็มีความสุขจากการให
เพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่งดวย หลักความจริงนี้มีความสําคัญมาก มัน
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เปนลักษณะแหงความกาวหนาในการพัฒนาของมนุษย
ความสุขจากการใหเปนความสุขที่ปลอดโปรง กวางขวาง
เปนความสุขที่ประณีต เปนความสุขอีกแบบหนึ่งที่ประเสริฐกวา
ความสุขเพียงจากการได
สําหรับมนุษยปุถุชน ทานใหฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความ
สุขจากการใหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง เปนการแสดงลักษณะของ
จิตใจที่พัฒนา อยางนอยก็มีจิตใจที่มีเมตตาแบบพอแม แบบเพื่อน
ฝูง ที่มีไมตรีตอกันขยายออกไป และมนุษยที่พัฒนาอยางนี้นี่แหละ
จึงจะเปนสมาชิกที่สามารถรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยได
อยางดี
ทั้งหมดนี้ก็อยูในเรื่องของการที่วา เมื่อมีอะไรก็รูจักแบงกัน
กินใช อยางนอยก็เติมคําวา “บาง” หมายความวาไมใชทั้งหมด ถา
มีอะไรก็แบงกันกินใชหมด ก็ตองเปนพระโสดาบัน
พระโสดาบันมีลักษณะอยางนั้น คือ เปนคุณสมบัติอยาง
หนึ่งของพระโสดาบันวา
ทานไมมีความหวงแหนอะไรทั้งสิ้น
ลักษณะอยางหนึ่งที่เปนเครื่องกําหนดจิตใจของพระโสดาบัน คือ
ไมมีมัจฉริยะ แปลวา ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหน มีอะไร
ถาจะเปนประโยชนแกผูอื่น ก็พรอมที่จะให
แตสําหรับปุถุชน ถาจะพูดวามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด
คนทั่วไปก็อาจจะบอกวาเห็นจะไมไหว เพราะฉะนั้นก็บอกวา มี
อะไรก็แบงกันกินใชบาง เอาแคนี้กอน ก็ยังดี
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ความเสมอภาคพื้นฐาน
คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา
ประการที่ ๕ ประพฤติดีมีวินัยอยูใตกฎหมายเสมอกัน หรือ
ประพฤติดีมีวินัยอยูในกฎกติกาเสมอหนากัน
คําพระวาสีล
สามัญญตา แปลวา มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติดี รักษา
ระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาที่จะกลมกลืนเขาดวยกัน
ไววางใจกันได ไมทําตนใหเปนที่เคลือบแคลงหรือนารังเกียจ
หมายความวา คนที่จะอยูรวมสังคมกันนี้ จะตองมีศีลคือ
ความประพฤติสุจริตไวใจกันได ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความ
เดือดรอนแกสังคม และรักษาระเบียบวินัย ทําตามกฎกติกาของ
สังคมเสมอเหมือนกัน
ถาคนในสังคมนี้มีความประพฤติไมสม่ําเสมอกัน มีคนราย
มาก กฎหมายไมสามารถควบคุมคนใหมีความประพฤติสม่ําเสมอ
กัน หรือสถาบันการปกครองไมสามารถปฏิบัติตอทุกคนอยางยุติ
ธรรมเสมอหนากัน ปลอยใหมีการเบียดเบียนกอความเดือดรอน
ตางๆ เชน มีแกงปลนฆาบาง ขบวนการคายาเสพติดบาง กลุมลอ
ลวงหญิงและเด็กไปคาประเวณีบาง กลุมลาสังหารคนตางผิวตาง
เผา เปนตน อยางนีส้ งั คมประชาธิปไตยก็อยูไ มเปนสุข ระส่าํ ระสาย
และพัฒนาลําบาก
อยางนอยตองมีศีลเบื้องตน คือศีล ๕ เปนพื้นฐานเสมอกัน
ใหอยูรวมกันสงบสุขได
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นอกจากนั้น จะตองตั้งอยูในระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ
กติกาอะไรก็ตองรวมกันรักษา ความมีระเบียบวินัยนี้เปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับสังคมประชาธิปไตย เปนลักษณะที่แสดงถึงความ
สามารถในการที่จะปกครองตนเอง
คนทีไ่ มมรี ะเบียบวินยั ก็เหมือนแสดงตัวใหเห็นวา ปกครอง
ตัวเองไมได หรือปกครองตัวเองไมเปน ถาคนในสังคมไมสามารถ
อยูก นั สงบเรียบรอยได มีการเบียดเบียนขัดแยงวุน วายกันไปมา สับ
สนระส่าํ ระสาย ก็จะกลายเปนเหตุผลใหมคี นทีเ่ ราเรียกวาเผด็จการ
ยกเปนขออางเขามาจัดสรรปกครองบังคับเอา
ผูเผด็จการนัน้ คลายกับบอกวา เมื่อทานปกครองตัวเองไม
เปน ปกครองกันไมได ฉันจะปกครองให จะจัดการใหสงบเรียบรอย
เลยทีเดียว และเมื่อยุงกันมากนักนานนัก คนจํานวนมากก็จะอยาก
ไดผูปกครองแบบนี้อีก วงจรรายก็เลยวนเวียนไปมาไมรูจักจบสิ้น
ในเมืองไทยเรานี้ เรื่องการรักษาระเบียบวินัยยังเปนปญหา
มาก แมแตระเบียบวินัยในการใชถนน คือการรักษากฎจราจร ถาไมมี
ระเบียบวินยั แลว การสถาปนาและพัฒนาประชาธิปไตยจะทําไดยาก
เมื่อไมรักษากฎเกณฑกติการะเบียบวินัยของสังคมแลว จะ
อยูกันไปไดอยางไร ก็ยุงเหยิงสับสนวุนวายเดือดรอน เกิดความติด
ขัดไปทั่ว เหมือนอยูบนถนนที่รถและคนไมทําตามกฎจราจร
สังคมที่หยอนในศีลและขาดระเบียบวินัย ก็เทากับสราง
อุปสรรคขึ้นมาปดกั้นขัดขวางความเจริญกาวหนาของตน ตัดรอน
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โอกาสของตนในการที่จะพัฒนา ทําใหพัฒนาไมเปนกระบวน
สังคมที่ดีตองมีกติกา และคนในสังคมตองรักษากติกานั้น
โดยมีความเสมอภาค คือเทาเทียมกันตอหนากฎหมาย ไดรับ
ความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหนากัน เพราะฉะนั้น ความมีศีล
และรักษาระเบียบวินัยเสมอกัน จึงถือเปนหลักสําคัญประการที่ ๕
ประการที่ ๖ มีแนวคิดความเห็นรวมหลักการลงกัน คํา
บาลีวา ทิฐิสามัญญตา แปลวา มีความเห็นเสมอกัน คือ มีทิฐิ มี
ความเห็น มีความเชือ่ มัน่ ยึดถือในหลักการ อุดมการณและอุดมคติ
ทีร่ ว มกัน หรือสอดคลองไปกันได ปรับใหเขาใจลงกันได
คนในสังคมประชาธิปไตยนี้ อยางนอยตองมีความเห็น
ความเขาใจและความเชื่อมั่นในหลักการของประชาธิปไตยรวมกัน
เริ่มแตยอมรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้
แลวถาจะใหเปนประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองมีความรูความเขา
ใจในเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยอยางที่กลาวเมื่อกี้ อยางนอยก็
เขาใจเรื่องเสรีภาพวาความหมายของมันคืออะไร
ถาไมมีความเขาใจรวมกัน มีความเขาใจผิดพลาด มันก็ยุง
แควาเขาใจเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ เทานี้ก็ยุงแลว
ในเมืองไทย เรามีคําพูดลอกันเองวา ทําไดตามใจคือไทย
แท อะไรทํานองนี้ ถาไทยแทตองทําไดตามใจ ก็เห็นจะแย เพราะ
ฉะนั้นเห็นจะตองปรับกันใหม
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๘๙

คําพูดที่วา ทําไดตามใจ คือไทยแท นั้น ถาเขาใจความ
หมายเสียใหม ก็ใชได และอาจจะกลายเปนดีไป คือ ที่วาทําได
ตามใจนั้น ไมใชหมายความวาทําไดตามชอบใจแบบอําเภอใจ แต
ทําไดตามใจที่มีเสรีภาพ ถาทําไดตามชอบใจ โดยที่ใจนั้นมีเสรี
ภาพแลว ก็ไมเปนปญหา นั่นคือไทยแท
ไทยแท คือคนที่เปนไท คือคนเสรี “ไท” แปลวาคนที่เปน
อิสระ คือคนเสรี หรือคนที่มีเสรีภาพที่แทจริง คนที่มีเสรีภาพที่แท
จริง ก็คือคนที่มีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลส
เพราะฉะนั้น ที่บอกวาทําไดตามใจคือไทยแทนั้นถูก แต
ตองพูดในความหมายใหม คือความหมายวา ทําไดตามใจที่เปน
เสรี ถาทําไดตามใจที่เปนเสรีแลว ก็จะเปนไทยแท ซึ่งเปนอิสระทั้ง
ภายนอกและภายใน
ทิฐิ หรือ ทิฏฐินั้น เปนเรื่องของปญญาที่มองเห็นหรือเขาถึง
ความจริงในระดับตางๆ ในขัน้ ตนๆ เอาเพียงมีความเห็นความเขาใจ
ยึดถือในหลักการของประชาธิปไตยรวมกันอยางทีว่ า มาแลว ก็พอ
แตจะใหถึงขั้นลงรากวางฐานของประชาธิปไตยไดมั่นคง
จนกระทั่งมีภราดรภาพและสามัคคีเอกีภาพอยางถาวร ก็จะตองรู
เห็นเขาใจลึกลงไปอีก
ทิฐิ ความรูเห็นเขาใจลึกลงไปที่วานี้ วากันยอๆ ก็คือ ความรู
เขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ เห็นโลกเห็นชีวิตและสรรพสิ่ง
ตามเปนจริง วาเปนของไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นแลวก็
ปรวนแปร แลวก็ดับสลาย ไมมีอะไรจะยืนยงคงอยูนิตยนิรันดร
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เมื่อรูเห็นเขาใจอยางนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น และจะสัมพันธ
กับประชาธิปไตยอยางไร?
ตอบวา พอเห็นความจริงของธรรมชาติ เขาใจโลกและชีวิต
อยางนี้แลว
ก็จะถอนหรือคลายความยึดติดถือมั่นหวงแหนทั้ง
หลายลงได หรือบรรเทาใหเบาบางลง โดยเฉพาะที่ตองการใน
ระดับนี้ก็คือ ทําลายมัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกันรังเกียจเดียด
ฉันทระหวางมนุษย ๕ อยาง
ไมตองพูดถึง ๕ อยาง เอาเพียง ๒ อยางก็พอ สําหรับในที่
นี้ สองอยาง คือ
๑) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันท กีดกันกัน
ดวยเรื่องตระกูลวงศ เผาพันธุ กลุม คณะ พรรคพวก
๒) วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันทกีดกัน
กันดวยเรื่องสีผิว การแบงแยกชั้นวรรณะ∗
พอละถอนหรือผอนบรรเทามัจฉริยะ ๒ อยางนี้ลงได (ถา
เห็นสัจจธรรมจริงแลวก็ละไดทั้ง ๕ อยาง แตถาพูดที่นี่ใหครบก็จะ
ยืดยาวกันใหญ ตองขามไปกอน) ความรังเกียจเดียดฉันทหวงแหน
กีดกันกันหมดไป หรือลดลงไป ความสัมพันธที่ดีตอกันและเมตตา
ไมตรีธรรมที่จริงใจก็เกิดขึ้นได คนจะสามารถสมัครสมานรักใคร
สามัคคีกัน ภราดรภาพและเอกีภาพก็สัมฤทธิ์
∗

อีก ๓ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ (หวงถิ่นที่อยู) ลาภมัจฉริยะ (หวงผลประโยชน) และ
ธรรมมัจฉริยะ (หวงภูมิธรรมภูมิปญญา) [ที.ปา.๑๑/๒๘๒/๒๔๖]
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ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล
แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน
เมื่อประชาชนมีเมตตาไมตรีรักใครสามัคคีกันดีจริงแลว
เปนญาติดีกันไดแลว ปญหาเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็
ปรับลงตัวไดไมยาก แลวหลักการทั้งสาม คือ เสรีภาพ สมภาพ และ
ภราดรภาพ ก็พรอมบริบูรณ ประชาธิปไตย เมื่อมีรากฐานและแกน
สารครบครันอยางนี้แลว ก็ยอมตั้งมั่นสถาพร
ตกลงวา ขอสุดทายนี้เปนเรื่องสําคัญที่ครอบคลุมทั้งหมด
คือบอกวาจะตองมีทิฐิคือความเขาใจ หลักความเชื่อหรือหลักการ
ที่ยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยนี้รวมกันสอดคลองเสมอเหมือนไป
กันได ตลอดจนเขาใจรวมกันในธรรมชาติของโลกและชีวิตตาม
เปนจริง ถาอยางนี้แลว ประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานที่ตั้งตัวอยูได
หลัก ๖ ประการนี้ทานเรียกวา สาราณียธรรม เรียงลําดับ
เฉพาะหัวขอไวทบทวน ไดแก
๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไร ก็ทําตอกันดวยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไร ก็พูดตอกันดวยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไร ก็คิดตอกันดวยเมตตา
๔. สาธารณโภคี ไดอะไรมามีกินมีใช ก็เผื่อแผใหทั่วถึงกัน
๕. สีลสามัญญตา ประพฤติดมี วี นิ ยั อยูใ ตกฎหมายเสมอกัน
๖. ทิฏฐิสามัญญตา∗ มีแนวคิดความเห็น รวมหลักการลงกัน
∗

ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; อง ฉกก.๒๒/๒๘๒/๓๒๑
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พระพุทธเจาทรงสอนสําหรับพระสงฆกอน วาพระสงฆจะ
ตองอยูดวยหลัก ๖ ประการนี้ ถาอยูดวยหลัก ๖ ประการนี้แลว แต
ละคนที่เปนสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน
มีน้ําใจตอกัน
ประสานกลมกลืน พรอมที่จะรวมมือกัน เพราะตั้งแตทางกายเราก็
มีเมตตา ปฏิบัติตอกันดวยไมตรีชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทางวาจา
เราก็พูดดวยน้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีตอกัน
ในการอยูรว มกัน มีของอะไรไดอะไรมา เราก็กินใชโดยแบง
ปนกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคม เราก็รักษาระเบียบวินัย
มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกกัน และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาของสวนรวม และในที่สุด ในขั้นหลักการพื้นฐานที่
รองรับสังคมของเรา เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเขาใจหลักการ
สําคัญของประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความ
จริงที่เปนธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเปนมนุษย
ของเราไวดวยกัน
แคนี้ก็อยูเปนสุข และพัฒนาไดดีแน บนฐานแหงความ
สัมพันธที่ดีงามมั่นคง โดยที่แตละคนก็มีความระลึกถึงกัน มีน้ําใจ
ประสานรวมมือตอกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู ใหเกิด
ภาวะที่เรียกวา เอกีภาพ
ขอย้ําอีกทีวา ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้ เปนสนาม
รวมหรือเปนเวทีที่แสดงของเสรีภาพและความเสมอภาค
เมื่อคนใชเสรีภาพ และสมภาพหรือความเสมอภาคนั้น บน
พื้นฐานของภราดรภาพ คือ โดยมีใจรักกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลคํานึงถึง
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กัน มุงเพื่อประโยชนสุขรวมกัน เพื่อความอยูดีมีสุขดวยกัน การใช
เสรีภาพและสมภาพนั้น ก็จะอยูในขอบเขตที่ดีงามสรางสรรคและ
สุขสันต ไมกอ ความเดือดรอนวุน วาย เหมือนมีสนามหรือเวทีเปนเขต
ทีจ่ าํ กัดไว
แตขอ สําคัญ คือเปนการจํากัดอยางเปนไปเอง โดยแตละ
คนสมัครใจดวยความมีภราดรภาพนั้นเอง
ลึกลงไป เนื้อแทหรือแกนในของภราดรภาพ ก็คือเมตตา
หรือไมตรี อันไดแกความรักความปรารถนาดีมีน้ําใจที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ซึ่งเปนหลักประกันความจริงใจตอผูอื่นและตอสังคม
เพราะฉะนั้น จึงเนนความมีเมตตา และการปฏิบัติตอกันดวย
เมตตา ทัง้ คิด พูด ทํา ไมมงุ รายเบียดเบียนหรือจะกลัน่ แกลงกัน
แตมนุษยจะอยูร อดไปไดดว ยดี สามารถแกปญ
 หา ทําการ
สรางสรรคใหสาํ เร็จได ตองมีปญ
 ญารูค วามจริง ความถูกตอง รูเ หตุ
ปจจัยในสิง่ ทัง้ หลาย แมแตรวู า อะไรเปนประโยชนแกตนและแกหมู
ชนของตนแทจริงหรือไม ดังนัน้ ปฏิบตั กิ ารดวยเมตตา จึงตองมี
ปญญาเปนแสงสวาง ชีท้ างจัดทํา และนําเดินหนาไป
ฉะนัน้ เมือ่ จับเอาทีส่ าระแทๆ จึงเนนธรรม ๒ อยางนี้ เปน
แกน (จะใชเปนเกณฑหลักในการตรวจสอบตนหรือคนอืน่ ก็ได) คือ
เมตตา และปญญา
พูดขยายความใหชดั ขึน้ อีกวา ทุกคนนัน้ ในจิตใจตองมี
เจตนาทีป่ ระกอบดวยเมตตา และตองใชตอ งพัฒนาปญญาอยูเ รือ่ ยไป
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เมือ่ เจตนาดีมเี มตตา ก็รกั กันเกือ้ กูลกันอยางจริงใจ อยูก นั
สงบสุข แตปถุ ชุ น พออยูด สี บาย ก็มกั จะเพลิดเพลินแลวเรือ่ ยเปอ ย
เฉือ่ ยชาประมาท ทานจึงตัง้ หลักไว ใหไมประมาทในการใชปญ
 ญา
(หลักปญญาธิษฐาน) คอยตรวจตราสภาพทีเ่ ปนอยูเ ปนไป และ
ไตรตรองการทีจ่ ะทํา ทัง้ ปองกันแกไข และปรับปรุงใหเดินหนากาวไป
เมือ่ อยูร ว มกันเปนหมูเ ปนชุมชน ทานก็ใหหลักประสาน
ปญญาความสามารถ ดวยการหมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย (หลัก
อภิณหสันนิบาต) โดยประชุมพรอม เลิกพรอม และพรอมเพรียงกัน
ทํากิจกรรมและกิจการของสวนรวม
ถึงตรงนี้ ก็มาบรรจบกับสาระสําคัญอีกขอหนึ่ง ซึ่งก็อยูใน
เรื่องเดียวกัน และควรเนนไวที่นี่ดวยเชนกัน คือ ดังไดกลาวแลววา
เสรีภาพและความเสมอภาค จะถูกใชถูกเรียกหาอยางถูกตอง และ
จะมัน่ คงยัง่ ยืน เมือ่ อยูบ นพืน้ ฐานแหงภราดรภาพ
ในเรือ่ งนี้ ทานใหหลักปฏิบตั ไิ วขอ หนึง่ ซึง่ มีทงั้ ภราดรภาพ
และความเสมอภาคกํากับอยูด ว ยกันในขอเดียวพรอมกันไปเลย ไม
ตองแยกพูดแยกทําทีละขอ เรียกวา “สมานัตตตา” แปลวา ความมี
ตนเสมอกัน ซึง่ ถาแปลใหเขากับความเขาใจของคนไทย ก็แปลไดวา
ความมีตนเสมอสมาน
“สมาน” ในภาษาบาลี แปลวา เสมอกัน เทากัน แตเมือ่ เขา
มาในภาษาไทย และใชกนั สืบมานาน อาจจะไดมคี วามหมายเอียง
ไปในแงเปนการเชือ่ ม ประสาน หรือเขารวมกัน จนพจนานุกรมไทย
ถือเปนคําสองคําตางหากกัน
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(กลายเปนวา “สมาน” คําหนึง่ มาจากภาษาบาลี แปลวา
เสมอ หรือเทากัน และ “สมาน” อีกคําหนึง่ เปนคําไทย ไมมที มี่ า
แปลวา เชือ่ ม ทําใหตดิ หรือเขากันสนิท)
ขอใหสงั เกตความหมายเดิมตามหลัก “สมานัตตตา” ทีว่ า
มีตนเสมอกันนัน้ ทานผูร ตู คี วามกันสัน้ ๆ วา ทําตัวใหเขากันได ไม
ถือเนือ้ ถือตัว มองแยกแยะออกไปวา มีความเสมอภาค เทาเทียม
กัน ไมดถู กู ดูหมิน่ กัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
หรือไมเลือกทีร่ กั ผลักทีช่ งั (ใหความเปนธรรม)
หันไปดูความหมายเดิมซึ่งทานแสดงไวเปนภาษาบาลีวา
สมานัตตตา คือ สมานสุขทุกขตา หรือสมานสุขทุกขภาวะ ไดแก
ความเปนผูม สี ขุ และทุกขเสมอกัน (หรือเสมอกันในสุขและทุกข)
หมายความวา คราวสุขก็สขุ ดวย คราวทุกขกท็ กุ ขดว ย (ทัง้ เทากัน
และไมทงิ้ กัน) แปลอยางไทยวา “รวมสุขรวมทุกข”
ลึกลงไป ยังมีความหมายอีกชัน้ หนึง่ คือความเสมอกันโดย
การพัฒนาในธรรม แตความหมายทีใ่ ชทวั่ ไปก็เปนอยางทีว่ า มานี้
ซึง่ รวมแลวก็ชดั เจนทีว่ า เปนความเสมอภาคเชิงสมาน หรือความ
เสมอภาคทีม่ ภี ราดรภาพรวมหรือกํากับอยูด ว ยพรอมกันในตัว
เมือ่ ความเสมอภาคมีภราดรภาพกํากับแลว ก็สง ผลไปยัง
เสรีภาพดวย เพราะความเสมอภาคเปนตัวกํากับเสรีภาพอยูแ ลว
(เชน คนจะตองมีเสรีภาพเทาเทียมกัน) หลักการทัง้ สาม คือ เสรีภาพ
เสมอภาค และภราดรภาพ จึงบูรณาการอยูใ นหลักสมานัตตตานี้
เปนองครวมทีส่ มดุล
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เวลานี้ ประชาธิปไตยประสบปญหาอยางหนัก ทัง้ ในเรือ่ ง
การใชเสรีภาพ ทัง้ ในการเรียกรองความเสมอภาค กับทัง้ ไมมกี าร
พูดถึงภราดรภาพ นีค่ อื การทีห่ ลักการทัง้ สามนัน้ ไดแตกแยกกระจัด
กระจายกันไปหมด
พรอมกันนัน้ ความเสมอภาค ก็มนี ยั เชิงแกงแยงและแบง
แยก โดยเนนแงเศรษฐกิจทีม่ งุ เอาผลประโยชนทางธุรกิจ มักเพง
จองกันทีว่ า เธอไดเทาไร ฉันไดเทาเธอหรือไม แทนทีจ่ ะพัฒนา
ประชาธิปไตย คนกลับพาสังคมหันหางแปลกแยกออกไปจากวิถี
ชีวติ แบบประชาธิปไตยมากยิง่ ขึน้ ๆ
จะตองหันเขาสูห ลักการแหงสมานัตตตา* ใหสมภาพหรือความ
เสมอภาค มีชอื่ ตรงแทเปนสมานภาพ ทีค่ นใชเสรีภาพไดเทาเทียมกัน
บนฐานแหงภราดรภาพ ทีป่ ระชาชนมีวถิ ชี วี ติ แหงประชาธิปไตย อัน
สมัครสมานสามัคคีมเี อกภาพ โดยอยูร ว มกัน อยางรวมแรงรวมใจ
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญ
 หา รวมกันทําการสรางสรรค
สมเปนการรวมสุขรวมทุกข เอือ้ ใหแตละคนพัฒนาชีวติ ของตนกาว
หนางอกงามในธรรมสูงขึน้ ไปๆ จนสามารถมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ
เมือ่ มองตรงจุดแลว จะจับทีไ่ หน องคประกอบทัง้ หลายของ
ประชาธิปไตยก็โยงมาประสานกันไดทงั้ หมด และเมือ่ ทําไดตรงจุด
นัน้ แลว ประชาธิปไตยทีม่ องเหมือนเปนเรือ่ งใหญมหึมาดูทา วายาก
นักหนา ก็เกิดเปนจริงขึน้ มาไดในฉับพลัน
*

สมานัตตตาเปนฐานรวม ใหคนมารวมกัน เขาถึงกัน มีสวนรวมดวยกัน แลวก็ปฏิบัติตอ
กัน ดวยการเผื่อแผใหปน (ทาน) พูดดีดวยใจรัก (ปยวาจา) และบําเพ็ญประโยชน
(อัตถจริยา) ครบชุดที่เรียกวาสังคหวัตถุ ๔ (หลักการรวมคนไวในสามัคคี)
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วันนี้ อาตมภาพไดนําเอาหลักเรื่องประชาธิปไตยมาพูด ก็เพราะวา
ญาติโยมตั้งใจทําบุญอุทิศกุศลแกทานที่เสียชีวิตในเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตย
ขอย้ําวา ที่พูดอยางนี้ก็เพื่อใหทานที่เสียชีวิตไปแลวนั้น ไมเสีย
ชีวิตไปเปลา การที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได เราจะตองสถาปนา
สาระของประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นดวย อยางที่บอกแตตนแลววารูปแบบก็
สําคัญ แตอยาเอาเพียงแครูปแบบอยางเดียว เพราะรูปแบบหรือระบบนัน้
ถาไมมเี นือ้ หาสาระ ก็ไรความหมาย
เพราะฉะนั้น เราจะตองเตือนกันในการที่จะทําสิ่งซึ่งมีผลระยะยาว
คือการสรางเนือ้ หาสาระของประชาธิปไตย และเนือ้ หาสาระของประชาธิปไตย
ทีว่ า นี้ ก็คอื ธรรมนัน่ เอง ไมหนีไปไหนเลย
เรื่องของประชาธิปไตยนั้น ในที่สุดก็หนีธรรมะไปไมพน ตองมี
ธรรมและเอาธรรมไปใชปฏิบัติ โดยเฉพาะรูจักเลือกจับธรรมะใหตรงกับ
เรื่องราว พอจับใหตรงเรือ่ งแลว ก็เอาไปสรางสรรคประชาธิปไตยไดสาํ เร็จ
ผล เราก็จะมีครบบริบรู ณ ทัง้ รูปแบบคือระบบ พรอมทัง้ เนือ้ หาคือสารธรรม
ดวย ก็จะเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
ขอตั้งความหวังไววา สังคมไทยของเราจะไดพัฒนาประชาธิปไตย
ในความหมายที่แทจริง ดังที่ไดยกความมากลาวนี้
ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาน้ําใจของโยมญาติมิตรทุกทานที่ไดระลึก
ถึงทานผูไดลวงลับเสียชีวิตไป ซึ่งเปนน้ําใจที่ประกอบดวยธรรม จึงเปนบุญ
เปนกุศลอยูใ นตัว ก็ขอใหบญ
ุ กุศลนี้ เปนเครือ่ งอภิบาลรักษาใหทกุ ทานเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความงอกงามมัน่ คง รมเย็นเปนสุขในธรรม ทุกเมื่อ
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ผนวก
Americanism
คําปราศรั ยของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เรื่อง
“Americanism” (อเมริกันนิยม) เมื่อ ค.ศ.๑๙๑๕ (พ.ศ.๒๔๕๘) ไดเนนย้ําเรื่อง
จิตสํานึกตอการทําหนาที่ไวหนักแนนมาก ขอยกขอความบางตอนมา ใหดูแนว
คิดอเมริกัน เพื่อประกอบการศึกษา (ใหดูขอความเดิม เพื่อความชัดเจน)
I appeal to history. Among the generals of
Washington in the Revolutionary War …; but these
and all the other signers of the Declaration of
Independence stood on an equality of duty and right
and liberty, as Americans and nothing else. …
Now this is a declaration of principles. ... First and
foremost let us all resolve that in this country hereafter
we shall place far less emphasis upon the question of
right and much greater emphasis upon the matter of
duty. ... that form of high-minded patriotism which
consists in putting devotion to duty before the question
of individual rights. …
Business men, professional men, and wage
workers alike must understand that there should be no
question of their enjoying any rights whatsoever unless
in the fullest way they recognize and live up to the
duties that go with those rights. …
We should meet this situation by on the one hand
seeing that these immigrants get all their rights as
American citizens, and on the other hand insisting that
they live up to their duties as American citizens. ... It
would then be a duty to see that they were given ample
opportunity to learn to read and write and that they
were deported if they failed to take advantage of the
opportunity. …
[Theodore Roosevelt’s “Americanism” speech delivered on October 12, 1915,
at Carnegie Hall in New York City. Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]
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