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นําเรื่อง

วนันี ้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ ทัง้ทีอ่ยูประจําวดัวชริธรรมปทปี

นครนิวยอรกนี ้ และพระสงฆอาคันตุกะ ที่เดินทางมาจากเมืองไทย ขอ

อนุโมทนาโยมญาติมิตร ที่ไดมาทําบุญถวายภัตตาหารโดยพรอมเพรียงกัน

การทําบุญเพลวันนี้ ปรารภเหตุ ๒ ประการ เรียกไดวามี ๒ คณะ   

คณะหนึ่ง คือทางวัด อันไดแกกรรมการวัด ไดปรารภเรื่องราวเหตุ

การณในเมืองไทย ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผานมานี้ ซ่ึงเปนเรื่องของ

การเรียกรองประชาธิปไตย และในเหตุการณนั้นไดมีผูเสียชีวิตเนื่องจากมี

การกระทําที่รุนแรง ซ่ึงยังไมทราบจํานวนแนนอน ญาติโยมชาวไทยในตาง

แดน ที่นครนิวยอรกนี ้ มีน้ําใจระลึกถึงทานเหลานั้น โดยมองเห็นวาเปน

การส้ินชีวิตไปเพื่อความเจริญกาวหนาของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็

เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให

อกีคณะหนึง่ คอืมติรสหาย ระลึกถงึเพือ่นทีเ่ดนิทางไปในทวปียโุรป

แลวไดไปส้ินชีวิตระหวางเดินทาง ในฐานะที่เปนเพื่อนใกลชิด เมื่อระลึกถึง
                                                                                                    

* ธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศ
ไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แสดงท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ๖

มิถุนายน ๒๕๓๕ (ไดเกลาสํานวนและแทรกเพิ่มความบางตอนใหสมบูรณย่ิงข้ึน)
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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 หรือเรียกกันส้ันๆ วา แอลเอ ไดมีการ

จัดพิธีบําเพ็ญกุศล  สวดอภิธรรมอุทิศแกผูเสียชีวิตถึง ๗ วันติดตอกัน

ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพ่ือประชาธิปไตย

การทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับไปแลวนั้น วาตามหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา เราทําโดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ กลาวคือ

ประการที่ ๑ เปนวัตถุประสงคที่ยกขึ้นมาพูดถึงกันเดนชัด ไดแก

การอุทิศกุศล ใหแกทานที่วายชนมไปแลว

ประการที่ ๒ เปนการบําเพ็ญส่ิงที่เรียกวาญาติธรรม กลาวคือธรรม

หรือหนาที่ของญาติมิตรตอทานผูลวงลับจากไป สําหรับคนที่เสียชีวิตใน

เหตุการณเดือนพฤษภาคม ก็สัมพันธกันในฐานะเปนเพื่อนรวมชาติ

เมื่อมีความสัมพันธกันอยางนี้ เราก็มีหนาที่ตอกัน ในยามอยูเปน

ปกติสุข ก็คบหาสมาคมมีความสุขรื่นเริงสนุกสนานดวยกัน ยามมีทุกขก็

เผชิญและรวมกันแกไข เรียกวา รวมสุขรวมทุกข แตเมื่อทานลวงลับไป

ไมมีชีวิตอยูแลว เราจะทําอยางนั้นอีกก็ไมได มีทางเดียวที่จะทําได ก็คือ

การทําบุญอุทิศกุศลให
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เมือ่มาทาํบญุใหอยางนี ้กเ็รยีกวาทาํหนาทีข่องญาตมิติร ถาญาตมิติร

ไมทาํหนาทีใ่ห กค็งไมมใีครมาระลึกถงึ ผูลวงลับกเ็ลยไมมใีครเอาใจใส

เพราะฉะนั้น การที่เรามาทําบุญใหนี่ จึงเรียกวาเปนการทําหนาที่ของญาติ

มิตรผูยังอยู ตอญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว

ประการที่ ๓ ทานวาเปนการบูชาคุณของทานผูลวงลับไปแลว ซ่ึง

เปนการมองที่ผูจากไปวาไดรับน้ําใจเหลียวแล

ทาํไมจึงเรียกวาเปนการ “บูชาคุณ”?

“บูชา” นั้นแปลวา การยกยอง เทิดทูน ใหเกียรติ อยางนอยก็เปน

การแสดงน้ําใจเคารพนับถือ

หมายความวา คนที่มีชีวิตอยูนี้  มีน้ําใจ เมื่อระลึกถึงคนที่ลวงลับไป

แลว ก็ไมทอดทิ้งนิ่งเฉย แตชวยกันขวนขวายจัดพิธี หรือทําการที่เปนการ

ประกาศยกยองเชิดชูคุณความดีของทานผูลวงลับไปแลวนั้นใหปรากฏ

การที่เรามาทําบุญอยางนี้ เทากับเปนการบอกแจงใหผูอื่นหรอืผูคน

ทัง้หลายรูวา คนทีล่วงลับไปแลวนีจ้ะตองมคีวามดทีีไ่ดทาํไวตอเราโดยสวน

ตวัก็ตาม ตอสวนรวมก็ตาม เราเห็นคุณความดีของเขาแลว จึงมา

ขวนขวายทําการแสดงออก ถาคนที่ส้ินชีวิตไปนั้นไมมีความดีคงอยูในจิต

สํานึกของผูใดเลย แลวจะมใีครมาระลึกถงึและทาํอะไรให กอ็าจจะลวงลับ

หายสูญไปเปลา

อันนี้คือการที่เราไมไดทอดทิ้งทานที่จากไป แตมีน้ําใจระลึกถึงความ

ดีของทาน จึงไดมาทําพิธีอยางนี้

เปนอนัวา การทาํพธิอีทุศิกศุลนี ้เปนการประกาศเกยีรตคิณุของทานที่

ลวงลับไปแลว โดยบอกใหรูวาทานผูนีเ้ปนญาตเิปนมติรของขาพเจา หรือเปน

ผูมีคุณความดีที่เคยทําไวตอขาพเจา ขาพเจาระลึกถึงจึงไดมาแสดงออก
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ยิ่งถาเปนคนที่ไดทําความดีมีคุณคาเปนประโยชนแกสวนรวม การ

ทําพิธีอุทิศกุศลนี้ก็เปนการบูชาเทิดทูนและยกยองเชิดชูใหปรากฏ เพื่อเปน

แบบอยางตอไปภายหนา เพื่ออนุชนหรือคนอื่นที่เกิดตามมาจะไดระลึกถึง

แลวชวนกันทําความดีอยางนั้นตอไป

ประการที่ ๔ เปนการถวายกําลังหรือใหกําลังแกพระสงฆ ผูทําหนา

ที่ประกาศธรรม สืบตออายุพระศาสนา

ในเวลาที่ญาติโยมทําบุญอุทิศกุศลกันนั้น ก็มาเล้ียงพระถวาย

ภัตตาหารเปนตน ตลอดจนถวายวัตถุส่ิงของแกพระสงฆดังที่เรียกวาถวาย

ไทยธรรม หรือถวายปจจัย ๔

พระสงฆนั้นอยูไดดวยอาศัยปจจัย ๔ ที่ญาติโยมถวาย แลวก็มีชีวิต

และมีกําลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจ คือทําหนาที่ของทาน ซ่ึงเปนกิจการงาน

ทางพระศาสนา ที่จะทําใหพระศาสนาอยูได โดยเฉพาะที่สําคัญยิ่ง คือการ

ศึกษาเลาเรียนและเผยแผประกาศธรรม ใหประชาชนรูเขาใจความจริงและ

ความถูกตองดีงามทั้งหลาย ส่ังสอนคนใหรักษาธรรม ทําความดีกันสืบตอ

ไป รวมทั้งความดีอยางที่ผูลวงลับไดทําไว ที่เรามาทําพิธียกยองบูชากันอยู

นี้ จนในที่สุดก็คือ เพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมทั้งหมด

 เมื่อญาติโยมมาทําบุญ ชวยถวายกําลังแกพระสงฆใหทานสามารถ

ทําศาสนกิจอยางนี้ ก็เปนการบํารุงพระศาสนาและรักษาธรรมไปดวย ญาติ

โยมที่มาทําบุญจึงชื่อวาไดมีสวนรวมในการสืบตออายุพระศาสนา และ

ดํารงรักษาธรรมสืบตอไป

ประการสุดทาย ก็เขามาถึงตัวเอง เราทําบุญใหแกผูลวงลับไป ยก

ยองบูชาคนทําความดีบาง ถวายทานชวยพระสงฆใหมีกําลังบาง บํารุงพระ

ศาสนาบาง นั่นเรามองวาเปนการใหแกผูนั้นผูนี้ เปนบุคคลอื่นนอกตัว แต
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ในที่สุดแลวก็มาถึงตัวเอง

เมื่อเราทําบุญอุทิศกุศลนั้น ก็คือตัวเราเองนี่แหละเปนผูที่ไดทําบุญ

ไดทําความดีทุกอยางนั้นใหเกิดขึ้น ตัวเราก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นใน

ความดีงามดานตางๆ ไดทําจิตใจของตนเองใหอยูในธรรม มีความสงบ

โนมนอมไปในความดีงาม เชนมีเมตตากรุณาตอทานที่ลวงลับไป มีศรัทธา

เชื่อมั่นในการทํากรรมดี มีความราเริงเบกิบานอิม่ใจในการทีไ่ดทาํส่ิงทีด่มีี

คณุคา จิตใจสงบ ผองใส ไดเรยีนรูเรือ่งราว เกดิความเขาใจ ไดปญญา

มองเหน็ความจรงิของส่ิงทัง้หลาย ตลอดจนเขาใจโลกและชวีติตามความ

เปนจรงิ มองเห็นทางทีจ่ะดาํเนนิชวีติและปฏบิตัติอส่ิงทัง้หลายไดถกูตองยิง่

ขึน้ นีแ่หละ ผลสุดทายกม็ารวมลงทีต่วัเราเอง คอืทีท่กุทานซ่ึงเปนผูไดทําบุญ

เมื่อมาทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับจากไปอยางนี้ ขอใหไดตามวัตถุ

ประสงค ๕ ประการที่กลาวมา ถาเปนไปทั้ง ๕ ประการนี้ก็ชื่อวาไดครบถวน

ทุกทานสามารถใชอันนี้เปนหลักในการสํารวจตัวเอง เวลาเรามาทําบุญอุทิศ

กุศลแกใคร ก็พยายามใหไดครบทั้ง ๕ ประการนี้ และหวังวา วันนี้ โยม

ญาติมิตรทุกทานคงไดบําเพ็ญกุศลครบตามวัตถุประสงคทั้ง ๕ ประการ

ดังไดกลาวแลวขางตนวา ญาติโยมทําบุญวันนี้ดวยความระลึกถึง

ผูลวงลับไปแลว โดยเฉพาะกรรมการวัด ไดระลึกถึงเหตุการณเดือน

พฤษภาคมในประเทศไทย ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นถึงกับมีการเสียชีวิตกัน

เนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตย

เปนการระลึกถึง โดยคิดหรือหวังวา การเสียชีวิตของทานเหลานั้น

คงจะไมสูญเปลา แตจะเปนสวนที่ชวยใหประชาธิปไตยในประเทศไทยได

เจริญกาวหนาตอไป   





- ๑ -
ประชาธิปไตย

ไมใชแครูปราง แตตองมีเนื้อใน

รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยที่ดี

วาท่ีจริง ในเหตุการณคร้ังน้ี ท่ีมีการชุมนุมกันน้ัน ก็บอกวา
ตองการเรียกรองประชาธิปไตย เราคงไมไดมีเจตนาวาจะใหมีการ
เสียชีวิตกันข้ึน

แตเมื่อมีการเสียชีวิตข้ึนมาแลว ก็ควรจะคิดกันใหหนักย่ิง
ข้ึนวา ทําอยางไรเหตุการณท่ีเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองใหญถึงกับมี
การเสียชีวิตน้ี จะไมเปนเหตุการณหรือความสูญเสียท่ีวางเปลา
เลื่อนลอย แตใหเปนสิ่งท่ีมีคามีประโยชน ไมใหทานท่ีลวงลับเสีย
ชีวิตไปเปลา

การเสียชีวิตของทานเหลาน้ันจะไมเปนของวางเปลาไรคา 
ก็ตอเมื่อคนท่ีอยูขางหลังผูยังมีชีวิตอยูน่ี ไดสืบตอสิ่งดีงามท่ีจะทํา
ใหประชาธิปไตยไดรับการสรางสรรคและสงเสริมสืบตอไป ปญหา
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อยูท่ีวา ทําอยางไรจะเกิดมีประชาธิปไตยสมตามวัตถุประสงคท่ีดี
แทจริง

ประชาธิปไตยท่ีเราพูดถึงกันน้ัน โดยมากจะนึกถึงในเร่ือง
ของรูปแบบ รูปแบบท่ีเปนรูปธรรมหรือเปนระบบ เชนนึกกันวา จะ
ตองมีรัฐสภา จะตองมีคณะรัฐมนตรี จะตองมีศาลอะไรตางๆ ท่ีเรา
เรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกวาตองมี
จํานวนผูแทนราษฎรเทาน้ันเทาน้ี ฯลฯ

เร่ืองรูปธรรมหรือรูปแบบน่ีคดิกันมาก แตสิ่งหน่ึงท่ีสําคัญ
มากซ่ึงไมควรจะมองขามก็คือ สิ่งท่ีเรียกวาเปนสารธรรม

เน้ือหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนตัว
นามธรรมน้ี เปนตัวเน้ือเปนตัวแกน ถาไมมีเน้ือหา ไมมีแกนสารอยู
แลว รูปแบบก็จะไมมีความหมาย

เพราะฉะน้ัน ผูท่ีตองการประชาธิปไตย จะตองคิด
พิจารณาใหลึกซ้ึงลงไปถึงเร่ืองเน้ือหาสาระของประชาธิปไตยดวย 
มิใชจะนึกถึงเพียงแครูปแบบ ถาวนเวียนกันอยูแตในเร่ืองรูปแบบ
แลว ประชาธิปไตยก็คงจะเจริญกาวหนาไปดวยดีไมได

จริงอยู รูปแบบก็มีความสําคัญ สิ่งท้ังหลายตองอาศัยรูป
แบบเปนเคร่ืองหอหุมรองรับหรือบรรจุไว เน้ือมะมวงก็ตองมีเปลือก
มะมวง ถาไมมีเปลือกมะมวง เน้ือมะมวงก็อยูใหเรารับประทานไม
ได นํ้าถาไมมีแกวชวย เราก็รับประทานไดยาก จะเอามือวักกินมัน
ก็ไดนิดหนอย หรือจะเอาปากไปดื่มเลย ก็ย่ิงยุงยากลําบากมาก ก็
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ตองอาศัยแกวอาศัยขวดบรรจุนํ้า นํ้าจึงจะอยูในสภาพซ่ึงสะดวกท่ี
จะดื่มกินไดเต็มตามวัตถุประสงค เพราะฉะน้ัน เปลือกหรือเคร่ือง
หอหุมก็มีความสําคัญ

แตในเวลาเดียวกัน ถามีแตเปลือก ไมมีเน้ือ ก็ไมมี
ประโยชน มีแตแกว ไมมีนํ้า แลวช่ืนชมวาเรามีแกว เสร็จแลวไมมี
นํ้าจะด่ืม ก็ไมไดความ หรือมีแตเปลือกมะมวง ไมมีเน้ือมะมวง ก็
แยเลย ไมรูจะเอาเปลือกไวทําอะไร

เพราะฉะน้ัน เน้ือหากับเปลอืก หรือวาสาระกับรูปแบบ ตอง
คูกัน จะมแีตอยางใดอยางหน่ึง ก็ไมสาํเร็จความประสงคไดเต็มท่ี
แตตัวสิ่งท่ีเราประสงคแทจริง คือเน้ือหา ไมใชรูปแบบ รูปแบบมี
ความหมายก็เพราะเปนสิ่งท่ีทรงหรือรักษาไวซ่ึงเน้ือหา

ในเร่ืองประชาธิปไตยน่ีก็เหมือนกัน ตองมีท้ังรูปแบบและ
เน้ือหาสาระ สิ่งท่ีเราชอบพิจารณามองเห็นกันมาก ก็คือเร่ืองรูป
แบบ ซ่ึงเรายอมรับวาสําคัญเหมือนกัน แตท่ีสําคัญย่ิงกวาน้ันก็คือ
ทําอยางไรจะใหรูปแบบน้ีทรงไวซ่ึงเน้ือหาสาระดวย ใหเน้ือหามีอยู
ในรูปแบบ ไมใชมีแตรูปแบบหรือเปลือกรางท่ีวางเปลา หรือแมจะ
มี แตเปนเน้ือเนา เน้ือปลอม

จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองคิดกันใหหนักวา เมื่อจะพัฒนา
ประชาธิปไตย อยามองแครูปแบบ ตองเขาถึงเน้ือหาสาระใหได

การปกครองประชาธิปไตยน้ัน มีเน้ือหาสาระของมัน และ
เน้ือหาน้ันก็มีสวนประกอบหลายอยางหลายประการ
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แมวารูปแบบจะมีความสาํคัญเปนรองจากเน้ือหา แตก็อยา
มองขามความสําคัญของมัน เพราะถารูปแบบไมดีหรือไมเหมาะ ก็
จะใชการไมไดผล ไมสะดวก ไมคลอง หรือมีปญหาได จึงจะตอง
เลือกหาหรือจัดทําตลอดจนปรับแตงรูปแบบใหมีคุณภาพ และพอ
เหมาะพอดีท่ีจะใชการใหไดผลดีท่ีสุดตามวัตถุประสงคดวย

เมื่อมีนํ้าแลว ภาชนะท่ีใสนํ้าก็ตองดีและเหมาะดวย ไมตอง
พูดถึงภาชนะท่ีร่ัวหรือท่ีนํ้าซึมได หรือภาชนะท่ีใหญไปหรือเล็กเกิน
ไป แกวผอมกนเล็กก็อาจจะลมหกแตกไดงาย แกวเต้ียวงกวาง
มากก็ยกถือยาก คอยจะเอียง นํ้าจะหกอยูเร่ือย แกวปากเล็กเกินไป
หรือกวางบานเกินไป ก็จอปากดื่มไมสะดวก แกวปากเล็กกนลึก ก็
ลางทําความสะอาดยาก แกวใสนํ้ารอน อาจตองใชแกวเน้ือพิเศษ
และอาจจะตองทําหูถือดวย แกวใชในท่ีสาธารณะ ใชช่ัวคราว กับคน
มากๆ อาจตองใชแกวพลาสติก หรือแกวกระดาษ จึงจะเหมาะก็ได

นอกจากมีเน้ือหาแลว จะตองเลือกหาหรือจัดปรับรูปแบบ
ใหบรรจุเน้ือหาไวไดดีและใชใหไดผล เหมาะกับตนเองและวัตถุ
ประสงคของตนดวย ไมใชเห็นเขามีอะไรดี ตัวชอบใจ ก็จะตาม
อยางเลียนแบบลอกระบบเขามาเร่ือยๆ โดยจับไมถูกเน้ือหาสาระ
และไมรูจักจัดปรับรูปแบบระบบใหเหมาะกับสภาพของตน

อยาวาแตจะเอาใจใสเร่ืองเน้ือหาสาระ และจัดปรับรูปแบบ
ใหเหมาะกับเน้ือหาและการใชประโยชนเลย บางทีไปเอารูปแบบ
ของเขามาท้ังดุน เลียนแบบเขาแลว ยังเอารูปแบบน้ันมาใชอยาง
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ไมสุจริต ใชผิดๆ ใชไมเปน หรือใชไมตรงตามวัตถุประสงคของมัน
แกวเขาทําสําหรับใสนํ้ากิน กลับเอามาใชกินเหลา ใสนํ้าโคลนสาด
กัน หรือไดแคเอามาใสตูตั้งโชว หรือใชใสนํ้ากินน่ีแหละ แตปลอย
ใหสกปรกแชท้ิงหมักหมม ถาเปนนํ้าหวานหรือนํ้าค้ัน   ผลไม กิน
แลวก็ทองรวงทองเสียไปเลย

เพียงแครูปแบบของเล็กนอยอยางแกวนํ้า ก็ยังมเีร่ืองท่ีตอง
คิดตองทํามากมาย เพ่ือใหไดแกวนํ้าท่ีดี ถาจะใหไดรูปแบบท่ีดีของ
ประชาธิปไตยจะตองพิจารณาและปฏิบัติดวยการใชสติปญญา
อยางรอบคอบเพียงไหน

ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย

ทีน้ี ในดานเน้ือหา ขอพูดถึงหลักการอยางหน่ึงของ
ประชาธปิไตย

แตกอนโนน เรามีการปกครองชนิดท่ีวา มบุีคคลผูหน่ึงซ่ึงมี
อํานาจเต็ม อาจจะเปนพระมหากษัตริยท่ีเรียกวาพระราชา มี
อํานาจปกครองตัดสินลงโทษทุกอยาง ในสภาพอยางน้ันเรามอง
คลายๆ กับวาคนท่ัวไปหรือประชาชนน้ียังปกครองตัวเองไมได ก็
เลยตองมีบุคคลคนหน่ึงท่ีมีความเกงกลาสามารถมาชวยปกครอง
จัดการใหคนอยูกันไดสงบเรียบรอย

ตอมาเราเห็นวา คนท้ังหลายนาจะปกครองกันเองได โดย
เฉพาะในเม่ือคนเหลาน้ันมสีตปิญญากันดีข้ึน มคีวามรูความเขาใจ
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สามารถคิดไดดวยตนเอง สามารถพิจารณาเหตุผล รูจักแยกแยะ
วินิจฉัยไดวา อะไรถูกอะไรผิด และควบคุมกันใหเวนไดจากสิ่งท่ีผิด
และทําไดในสิง่ท่ีถูกตองชอบธรรม ก็จึงคิดวาควรจะปกครองกันเอง

การท่ีประชาชนปกครองกันเองน้ี ก็คือหลักการของ
ประชาธิปไตย

ในการท่ีประชาชนจะปกครองกันเองน้ี ขอสําคัญอยางหน่ึง
ก็คือ แตละคนควรจะเปนคนท่ีปกครองตัวเองได ถาปกครองตัวเอง
ไมได ก็มาปกครองกันเองไมได

เพราะฉะน้ัน ถาจะพูดใหไดความชัดเจน ก็ตองใหความ
หมายวา การปกครองแบบประชาธปิไตย คอืการปกครองของ
ประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได เมื่อแตละคนปกครองตัว
เองไดดีแลว ก็มาชวยกันปกครองรวมกัน ก็เปนการปกครองของ
ประชาชนท่ีประชาชนปกครองกันเอง

ตรงน้ีสําคัญ คือเราจะตองพัฒนาคนใหสามารถปกครอง
ตนเองได ถาเขาไมสามารถปกครองตนเองไดแลว การท่ีจะมารวม
กันปกครองประเทศชาติท่ีรวมกันอยู ก็เปนไปดวยดีไมได

จะยกตัวอยางขอหน่ึง ท่ีถือวาเปนหลักของการปกครองตน
เอง ในการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ี เรามีหลักการสําคัญ
อยางหน่ึงท่ีเรียกวา “เสรีภาพ” และเสรีภาพน้ัน ก็มีความหมายของ
มันท่ีจะตองเขาใจใหถูกตองชัดเจน
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เสรีภาพ คืออะไร ความหมายเบ้ืองตนตามตัวอักษร ก็คือ
ความเปนอิสระ ไมมีอะไรมากีดก้ันจํากัด

ตามความหมายน้ี คนจํานวนมากจะมองวา เสรีภาพคือ
การทําไดตามใจตัว หรือวา เสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ คน
จํานวนมากเขาใจวาอยางน้ี ในเมืองไทยน้ันคิดวาคนไมนอยเลย
เขาใจอยางน้ี แตขอใหโยมญาติมิตรพิจารณาวาเปนความเขาใจท่ี
ถูกตองหรือเปลา

ถาเสรีภาพคือการทําไดอยางท่ีใจตัวชอบ คนท่ีมีความเขา
ใจแคน้ี จะปกครองตนเองไดไหม

คนท่ีคิดวาเสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ ปกครองตัว
เองไมไดแน เพราะอะไร ก็จะเอาอยางใจตัวเอง

ถึงเวลาท่ีควรจะเรียนหนังสือหรือทํางาน แตข้ีเกียจ อยาก
จะนอน ก็ไปนอนเสีย ก็พาชีวิตของตัวไปไมรอด

วางกฎจราจรกันไว แตจะทําตามใจ ไมเอาตามกฎ รถก็ติด
ขัดและเกิดอุบัติเหตุกันวุน คนท่ีเอาอะไรแนไมได จะพาสังคมให
พัฒนาไปดีไมได

อยางน้ีก็พอเห็นกันไดงายวา คนท่ีเขาใจเสรีภาพในความ
หมายอยางน้ี จะปกครองกันเองใหดีไมได ประชาธิปไตยไมสําเร็จ

ไมวาในประเทศไหนๆ แมแตประเทศท่ีวามีเสรีภาพมากท่ี
สุด ก็ยอมใหมีเสรีภาพแบบทําตามชอบใจไมได

หลักท่ัวไปอยางหน่ึง ก็คือ ใหเสรีภาพในทางสรางสรรคทํา
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สิ่งท่ีดี และหามเสรีภาพในทางทําลายทําความช่ัวเสียหาย เชน จะ
คนควาหาความรูไดเสรี แตจะกินเหลาเสรีไมได

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

อยางน้ีก็ไมใชเปนความหมายของตัวเสรีภาพเอง เพียงแต
บอกใหรูวา เสรีภาพตองมขีอบเขตเทาน้ันเอง ยังไมไดบอกใหรูถึงตัว
เสรีภาพ

คนท่ีพูดอยางน้ี บางทีก็ยังเขาใจเสรีภาพในความหมายวา
เปนการทําไดตามชอบใจเหมือนกัน เพียงแตวาใหการทําไดตาม
ชอบใจน้ันอยูในขอบเขต

เมื่อมีขอบเขต ก็คือยังถูกจํากัด เมื่อยังถูกจํากัด ก็ยังไม
เสรีจริง เมื่อคิดกันอยูแคน้ัน ก็ยังไมเขาถึงความหมายของเสรีภาพ

เสรีภาพคืออะไร พิจารณาไดหลายข้ัน เราลองมาดูเน้ือหา
สาระในทางธรรม

ธรรมะของพระพุทธเจา เปนธรรมะของคนเสรี หรือคนท่ีมี
เสรีภาพอยางแทจริง บุคคลท่ีบรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแลว
ทานเรียกวาเปนเสรีชนหรือคนเสรีท่ีแทจริง ถายังไมบรรลุธรรมก็ยัง
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ไมเสรี แตจะเสรีไดเปนข้ันๆ ถาเอาอยางท่ีบอกเมื่อก้ีมาจัดดวยก็คง
จะเปนทํานองท่ีจะวาตอไปน้ี

เสรีภาพอยางต่ําที่สุด คือเสรีภาพของคนท่ีเขาใจวาทํา
อะไรๆ ไดตามชอบใจ

ตอมาสูงข้ึนอีกหนอย ก็คือคนท่ีบอกวาทําไดตามชอบใจ
แตตองมีขอบเขต แสดงวามีกรอบข้ึนมาหนอย

ตอจากน้ัน ความหมายท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงมีสาระในทางธรรม
มากข้ึน จะเปนความหมายแบบท่ีมีดุลยภาพหรือความสมดลุเกิด
ข้ึน กลาวคือ มองวาตัวเองน้ีมีเสรีภาพ โดยสัมพันธกับเสรีภาพของ
ผูอื่น ซ่ึงก็ใกลกับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขต แตเปนการมอง
โดยมีปญญาเห็นเหตุผล และทําใหไมรูสึกวาความมีขอบเขตน้ัน
เปนการบีบคั้นตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก ท่ีจะทําใหเสรีภาพใน
ความหมายท่ีถูกตองน้ันดํารงอยูได

 เสรีภาพของตนเองสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น เสรีภาพ
ของเรามีอยูคูกับเสรีภาพของเขา เราจะตองไมใชเสรีภาพของตน
ในลักษณะท่ีเปนการลิดรอนหรือทําลายเสรีภาพของผูอื่น

เมื่อมีจิตสํานึกอยางน้ี ก็นําไปสูการท่ีจะไมลวงละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น โดยยอมรับสิทธิของผูอื่นดวย แตอันน้ีก็ยังเปนการมอง
อยางงายๆ ยังไมลึกซ้ึง

ความหมายอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญ คือ ความมีเสรีภาพน้ัน
หมายถึงความพรอมท่ีจะใหโอกาสแกผูอืน่ดวย อนัน้ีสาํคัญ คนท่ีจะ
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ปกครองตนเองได จะตองมีจิตสํานึกน้ี ความมีเสรีภาพน้ัน หมาย
ถึงความเปนเสรีท่ีจะใหโอกาสแกคนอื่นดวย มิฉะน้ันเสรีภาพจะมี
ความหมายอยูท่ีฉนัเพียงดานเดียว ไมมเีสรีภาพแกผูอืน่

เสรีภาพของตน กับเสรีภาพแกผูอื่น จะตองมีเปนคูกัน เมือ่
มเีสรีภาพโดยมีการยอมใหโอกาสแกผูอืน่ดวย ก็เกิดดุลยภาพข้ึน

ถาพูดอีกสํานวนหน่ึง เสรีภาพของตนท่ีมาเขาคูกับเสรีภาพ
ของผูอื่น โดยท่ีตางก็มีเสรีภาพดวยกันเทากันน้ี จะทําใหเกิดความ
พอดีข้ึน เรียกวาเสรีภาพท่ีถูกจํากัดโดยสมภาพ หรือความเสมอ
ภาคกัน ซ่ึงเปนความสมดุลหรือดุลยภาพอยางหน่ึง และเปน
ลักษณะของทางสายกลาง (middle way) หรือวิถีแหงความพอดี
ฝร่ังบางคนเรียกวา จุดกลางสาย (midway point) ท่ี เสรีภาพถูก
จาํกัดดวยสมภาพ และวา ประชาธิปไตยอยูที่ตรงนี้*

คนท่ีจะเอาเสรีภาพแบบทําไดตามชอบใจเต็มท่ีน้ัน จะหา
เสรีภาพท่ีเขาตองการไมพบเลย ไมวาในท่ีไหนๆ หรือถาเขาจะลอง
ก็ไปไมรอด ถาไมใชตัวเขาพับก็สังคมพัง กลายเปนอนาธิปไตยไป

แมแตในสงัคมท่ีวาชอบเสรีภาพท่ีสดุ ภมูใิจตวัวามเีสรีภาพ
มากท่ีสุด พอมีเสรีภาพข้ึนมา ก็มีเคร่ืองจํากัดขอบเขตของเสรีภาพ
ตามข้ึนมาดวยทันที โดยเปนกติกาสังคมเชนกฎหมายบาง โดย
                                                                                                    

* คํากลาวของ Louis Wasserman อางใน Webster’s Third New International

Dictionary, 1986 (คําวา “democracy”)

อนึ่ง สมภาพ หรือความเสมอภาคนี้ ถาจะใหไดความหมายที่มีนัยอันเปนสาระแทจริง ควร

ใชคําวา สมานภาพ (ดูอธิบายขางหนา)
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ปฏิกิริยาจากคนดวยกันเปนกรอบทางวัฒนธรรมบาง

อยางในอเมริกาน้ี วามีเสรีภาพมาก ก็มีกฎหมายจํากัด
ขอบเขตมาก แลวก็มีวิธีแสดงปฏิกิริยาระหวางคนดวยกันไวคอย
ยับย้ัง จะบอกวาน่ีบานของฉัน ฉันจะตอเติมตรงน้ันตรงน้ี จะตอ
ทอนํ้า จะเดินสายไฟใหม สนามหนาบานฉันยังไมมีเวลาตัด จะ
ปลอยรกบาง ก็เร่ืองของฉัน พูดอยางน้ันได แตกฎหมายไมยอม จะ
ตองถูกดําเนินการ จะทําอะไรปลอยปละละเลย ไปกระทบกระท่ัง
ทําใหคนอื่นเดือดรอน แมโดยไมตั้งใจ เขาก็จะ “ซู” เอา (sue คือ
ฟองเรียกคาเสียหาย) จะทําอะไรๆ กลายเปนตองระวังตัวมาก ถา
ปรับใจไมได พัฒนาจิตใจขึ้นมาไมทัน ก็อยูไมเปนสุข

อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในความหมายท่ีพูดอยูน้ีจะมี
เน้ือหาสาระมากข้ึน แตก็ยังถือวามีความหมายไมสมบูรณอยูน่ัน
แหละ จึงมาวากันเปนข้ันๆ ลึกลงไปอีก

มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล

มองตอไป เสรีภาพ มีความหมายท่ีแยกเปน ๒ ดาน คือ
เสรีภาพท่ีจะเอา อยางหน่ึง กับเสรีภาพท่ีจะให อยางหน่ึง ท้ังการ
ไดและการใหเปนความหมายของเสรีภาพ

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

ท่ีไดน้ันเปนอยางไร การมีเสรีภาพ ก็คือการท่ีเรามีโอกาส
จะเขาถึงผลประโยชนท่ีตนจะพึงไดจากระบบการปกครองแบบนี้

ในการอยูรวมกันของมนุษยน้ี มีประโยชนอะไรท่ีเราจะพึง
ได เมื่อเราอยูในสังคมน้ี เราก็ควรเขาถึงประโยชนน้ันดวยโดยเสมอ
กันกับผูอื่น ไมใชถูกกดไวบีบไวหรือถูกปดก้ันไมใหไดรับผล
ประโยชนน้ัน ถาบางคนหรอืคนกลุมหน่ึงพวกหน่ึงเทาน้ันในสงัคมน้ี
เขาถึงประโยชนน้ันได แตคนอื่นเขาถึงไมได อยางน้ีก็เรียกวาคนท่ัว
ไปไมมีเสรีภาพ

การท่ีมี เส รีภาพก็คือ  แตละคนมีโอกาสท่ีจะเขาถึง
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมน้ันรวมกัน โอกาสอยางน้ี เรียกวา
โอกาสท่ีจะเสวยผล ซ่ึงเปนเร่ืองของการได

ทีน้ีในแงท่ีจะให ก็ตองมีเสรีภาพดวย การมีและไดใช
โอกาสในการท่ีจะใหน้ีเปนเร่ืองสําคัญมาก เปนเน้ือหาสาระของ
ประชาธิปไตยในสวนของเหตุ

เสรีภาพในการไดน้ัน เปนสวนผล กอนจะไดผลเราตองทํา
เหตุ ถาไมมีเสรีภาพในการให เสรีภาพในการไดก็จะเปนไปไดยาก

เสรีภาพในการใหท่ีเปนดานเหตุน้ีเปนอยางไร หมายความ
วา การปกครองแบบประชาธิปไตยน้ี เปนการปกครองท่ีพยายาม
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เปดโอกาสใหศักยภาพของมนุษยแตละคนออกไปเปนสวนรวมท่ี
เปนประโยชนแกสังคมใหมากท่ีสุด

การท่ีเรามีเสรีภาพ ก็คือการท่ีเรามีโอกาสแลวก็สามารถนํา
เอาศักยภาพของเราไปทําประโยชนใหแกสังคมของเรา ไปเปน
สวนรวมท่ีเปนประโยชน

แตละคนน้ีมีความสามารถ แตละคนน้ีมีสติปญญา แตถา
เขาไมมีเสรีภาพ ไมสามารถพูด ไมสามารถแสดงออก ไมสามารถ
ใหความคิดเห็น เขาก็ไมสามารถเอาสติปญญาของตนไปชวย
สังคมได สังคมก็ไมไดประโยชนจากศักยภาพท่ีบุคคลน้ันๆ มีอยู

การปกครองท่ีไมเปนประชาธิปไตย ไมมีเสรีภาพ จะมี
ลักษณะปดก้ันสติปญญาของมนุษย หรืออยางนอยก็ไมใหโอกาส
ไมรูจักใชศักยภาพของมนุษย ทําใหความสามารถท่ีคนแตละคนมี
อยู ไมเปนประโยชนแกสังคมเทาท่ีควร

พอมเีสรีภาพแลว ความสามารถและสติปญญาของแตละ
คนน้ัน ก็มีโอกาสท่ีจะออกไปรวมกันเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคม

การปกครองแบบประชาธิปไตยมีสาระสําคัญอยูตรงน้ี มัน
เปนสวนเหตุเลยทีเดียว ถาไมมีสาระน้ีแลว มัวแตจะไปช่ืนชมกับ
สวนผลท่ีจะได ก็จะไมมั่นคงย่ังยืน

ฉะน้ัน ตองมองเสรีภาพในสวนเหตุน้ีใหหนัก คือมองวา ทํา
อยางไรจะใหศักยภาพท่ีมีอยูของคนแตละคน ออกไปเอื้ออํานวย
ประโยชนแกสังคมไดเต็มท่ี อันน้ีเปนเสรีภาพในลักษณะของการให
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เสรีภาพสวนน้ีแหละท่ีคนมักจะมองขาม การปกครอง
ประชาธิปไตยมีเน้ือหาสาระสําคัญอยูท่ีเสรีภาพสวนน้ี กลาวคือ
สังคมท่ีพัฒนาดีแลวในประชาธิปไตย จะพยายามเปดชองทางท่ี
จะมาเอาศักยภาพของคนแตละคนออกไปใชทําประโยชนแกสังคม
ใหเต็มท่ี ใครมีเทาไร ก็ทําประโยชนใหแกสังคมไดเทาน้ัน ถาได
อยางน้ีเมื่อไร สังคมประชาธิปไตยก็จะพัฒนา จะกาวหนา

เวลาพูดถึงเสรีภาพ เรามักจะมองกันแคความหมายท่ีหน่ึง
คือเร่ืองรูปแบบการแสดงออกท่ีเปนการทําไดตามชอบใจ

ถามฉิะน้ัน ก็อยางท่ีสอง คือมองในแงจะไดหรือเอาผลเทา
น้ันเอง ไมไดนึกถึงการท่ีจะใหหรือทําเหตุข้ึนมา

แมแตความมีสวนรวม หรือการเขาไปมีสวนรวม (partici-
pation) ซ่ึงเปนพฤติกรรมสาํคัญอยางหน่ึงในสงัคมประชาธปิไตย
บางคนก็มองแตในแงท่ีจะไดจะเอา คือมองวาฉันจะตองมีสวนรวม
ท่ีจะได หรือพูดใหสั้นวา ฉันจะตองมีสวนไดดวย มีอะไรเกิดข้ึนก็
บอกวา ฉันจะตองไดดวยนะ

ถามองอยางน้ีเร่ือย ประชาธิปไตยไปไมรอด

ท่ีจริงน้ัน ความมีสวนรวม เขาเนนท่ีการเขาไปรวมสราง
สรรค เอาสวนท่ีตนมี คือเอาศักยภาพของตนน้ันเอง เขาไปชวยเขา
ไปเสริมเขาไปรวมมือกับผูอื่น ในการสรางสรรคทําสิ่งดีงามและ
ประโยชนสุขใหเกิดข้ึน คือเนนท่ีการใหน่ันเอง
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การยอมใหโอกาสแกผูอื่น ท่ีพูดถึงในตอนกอน ก็เปน
ลักษณะหน่ึงของเสรีภาพในการใหน้ีดวย ซ่ึงจะตองมีดวยกันกับ
ความมีสวนรวมและการรวมมือ

ถามองความหมายของเสรีภาพมาถึงข้ันน้ี ก็เรียกไดวา
กาวหนาหรือพัฒนามาไดไมนอย ในการท่ีจะเปนประชาธิปไตย

เสรีภาพในการได เมื่อมีเสรีภาพในการใหเปนตนทุน ก็จะ
เกิดความสมดุล คือมีความพอดี ท่ีเปนลักษณะของทางสายกลาง
ทําใหมีประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ

สิทธิตองมากับหนาที่

คําสําคัญคําหน่ึง ท่ีเปนคําสามัญในระบอบประชาธิปไตย
ซ่ึงมักพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวาเสรีภาพ ก็คือคําวา “สิทธิ”

สิทธิ ทานแปลวา อํานาจอันชอบธรรม* โดยท่ัวไปหมายถึง
สิ่งท่ีบุคคลพึงมีพึงไดหรือควรจะทําไดตามท่ีเขาตองการ โดยท่ีเขา
มีอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะอางหรือเรียกรองเอาได

การมีไดทําไดตามสิทธิน้ัน เปนลักษณะสําคัญท่ีแสดงถึง
ความมีเสรีภาพ และเสรีภาพท่ีสําคัญก็คือ การมีไดทําไดตามสิทธิ
น้ัน ดังน้ัน คําวาสิทธิและคําวาเสรีภาพจึงมักพวงมาดวยกัน จน
บางทีเราก็พูดควบกันวา สิทธิเสรีภาพ และในบางกรณีคําท้ังสองน้ี
ก็ถูกใชปนกัน หรือสับสนกัน หรือไมก็ใชแทนกันไดไปเลย อยางคน
                                                                                                    
*
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
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อเมริกันทุกวันน้ี ท่ีใชคําวา civil rights กับ civil liberties ปนๆ
หรือแทนๆ กันไป โดยมีแงความหมายเฉียดๆ กัน

ดวยเหตุท่ี สิทธิเปนตวัชีบ้งถึงการมีเสรภีาพ จะดูวาประชาชนมี
เสรีภาพหรือไมแคไหน ก็มักดูกันท่ีการปฏิบัติในเร่ืองสิทธิน้ีแหละ
ดังน้ัน สิทธิจึงเปนสิ่งสําคัญมากในระบอบประชาธิปไตย ถือกัน
เปนเคร่ืองหมายหรือตราประทับของสังคมประชาธิปไตย จึงเปน
เร่ืองท่ีไดรับการเอาใจใสมาก ตองมีการบัญญัติกฎหมายตางๆ ข้ึน
มายืนยันเปนหลักประกันสิทธิของประชาชน เร่ิมตั้งแตกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญลงไปทีเดียว

(ในกรณีอยางน้ี คําวาสิทธิ กับคําวาเสรีภาพ ก็ถูกใชปนๆ
กันอีก บางที ตรงน้ี กฎหมายประเทศน้ีใชวาสทิธ ิ แตกฎหมาย
ประเทศโนนใชวาเสรีภาพ ตรงน้ัน ประเทศน้ีใชวาเสรีภาพ ประเทศ
โนนใชวาสิทธิ)

โดยเฉพาะจะตองรับประกันใหมีสิทธิ/เสรีภาพ พ้ืนฐานของ
พลเมือง เชน สิทธิ/เสรีภาพในการพูดจาแสดงออก การเสนอขาว
สารขอมลูและความคิดเห็นของหนังสอืพิมพ การนับถือศาสนา การ
ชุมนุม ตลอดจนสทิธใินการครอบครองทรพัยสนิ การไดรับโอกาสใน
การศึกษา การทํางาน การเดินทาง การดํารงชีวิต การใชสิ่ง
สาธารณูปโภค และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย

อยางไรก็ตาม บางทีเราก็มัววุนวายกับเร่ืองสิทธิและการท่ี
จะมีเสรีภาพกันมากมาย จนชักจะหลงเพลิดเพลินและลืมไปวา
นอกจากเราจะตองไดตองมีสิทธิและเสรีภาพอยางน้ันอยางน้ี รัฐ
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จะตองรับประกันใหเราไดเรามีอยางน้ันอยางน้ีแลว ตัวเราเองจะ
ตองทําอะไร เราจะตองใหอะไรแกรัฐ แกสวนรวม แกสังคม หรือแก
ประเทศชาติบาง และน่ีก็คือเร่ืองของ “หนาท่ี”

สิทธิ น้ันคูกันกับ หนาท่ี พลเมืองของประเทศประชาธิปไตย
น้ัน เมื่อมีสิทธิ ก็มีหนาท่ีดวย เมื่อไดสิทธิ ก็ตองทําหนาท่ีดวย

สิทธิเปนเร่ืองของการท่ีจะไดท่ีจะเอา สวนหนาท่ีเปนเร่ือง
ของการท่ีจะใหท่ีจะสละออกไป

พลเมืองทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะทําการงานศึกษาเลาเรียนหรือ
ประกอบสัมมาชีพของตนๆ มีหนาท่ีท่ีจะตองทําตอครอบครัว ตอ
ชุมชน ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน มหีนาท่ีท่ีจะตองไปรวม
ประชุมพิจารณาดําเนินกิจการของสวนรวม ตองบํารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณสมบัติ ตองบํารุงรักษาธรรมชาติแวด
ลอม ตองรักษาระเบียบวินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ตองเสียภาษีอากร เปนตน

เมื่อประชาชนพลเมืองทําหนาท่ีใหแกสังคมหรือรัฐตาม
สถานะของตนๆ สังคมหรือรัฐประชาธิปไตยท่ีดี ก็มีสิ่งท่ีจะนํามา
สนองแกสิทธิของประชาชนพลเมือง

ถาประชาชนพลเมืองไมชวยกันทําเหตุ แลวสังคมหรือรัฐ
จะเอาผลอะไรมาสนองความตองการของประชาชนพลเมืองได

ดังน้ัน ถาจะเรียกรองหรืออางสิทธิ ก็อยาลืมถาม หรือ
สํารวจตัวเองวาไดทําหนาท่ีของตนอยูดวยดีหรือไม คือ ถาจะเรียก
รองสิทธิ ก็จะตองทําหนาท่ีของตนใหดีดวย
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มองในทางยอนกลับ ผูท่ีทําหนาท่ีของตนถูกตองเปนอยาง
ดีน้ันแหละ จึงเปนผูท่ีสมควรจะเรียกรองหรืออางสิทธิ และสิทธิท่ี
อางหรือเรียกรองน้ัน จะตองนําไปใชอยางถูกตองดวย

ผูท่ีรูจักหนาท่ีพรอมท้ังทําหนาท่ีของตนอยูอยางถูกตองน่ัน
แหละ คือผูท่ีจะนําสิทธิไปใชอยางถูกตอง

เพราะฉะน้ัน สิทธิจะตองมากับหนาท่ี และสิทธิเปนสมบัติ
มีคาอันนาภูมิใจสําหรับผูท่ีทําหนาท่ี

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรสรางจิตสํานึกในหนาท่ี
ถึงข้ันท่ียึดถือวา สิทธิท่ีจะไดทุกอยาง มีมาพรอมกับหนาท่ีท่ีจะตอง
ทํา ถามตนเองวาการท่ีเราจะไดจะมีสิทธิน้ีน้ัน เราจะตองทําอะไร 
หรือนึกถึงสิง่ท่ีตนจะตองทําตองให มากกวานึกถึงสิง่ท่ีตนจะไดจะเอา

ในประเทศอเมริกาน้ี มีวาทะหรือคําคมประโยคหน่ึงท่ีรูกัน
ท่ัวไป ซ่ึงเขากับเร่ืองสทิธแิละหนาท่ีน้ีด ี ถือวาเปนวาทะสําคัญท่ีพึงรู
พึงจํา ถึงกับมกีารจัดเขาเปนสิง่หน่ึงท่ีคนอเมริกันทุกคน แมแตเด็กนัก
เรียนช้ันประถมจะตองรู คอืคาํกลาวของประธานาธบิด ีเคนเนด ีท่ีวา

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

เร่ืองสทิธคิูกับหนาทีน่ี ้ ถึงแมจะมใิชเปนสจัธรรม แตก็เปนบททดสอบการพฒันามนษุยทีส่าํคญั

อยางในอเมริกา การเตอืนจิตสาํนกึในเร่ืองหนาทีเ่หนอืสทิธ ิ หรืออยางนอยทาํหนาทีใ่หสมแกสทิธนิี้

ในบางยุคก็มกีารเนนยํ้ามาก ขอใหดคูาํปราศรัยเร่ือง “Americanism” ของประธานาธิบดี

Theodore Roosevelt เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ ที่ยกมาเพื่อประกอบความรู ทายเร่ืองนี้ (หนา ๙๘)
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น่ีก็คือการเตือนใหมีจิตสํานึกในการท่ีจะทําหนาท่ี มิใชมัว
แตคิดจะเรียกรองสิทธิ

เมื่อสิทธิมาคูกับหนาท่ี ก็เปนความสมดุลอยางหน่ึง
ระหวางการไดกับการให หรือระหวางการรับเอากับการสละออก
เมื่อเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพน้ีแลว ก็เขาสูทางสายกลางท่ีจะ
นําไปสูประชาธิปไตยท่ีดี

เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ

อน่ึง คําวาหนาท่ีน้ัน มักจะพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวา
“ความรับผิดชอบ” จนบางทีเราพูดควบไปดวยกันวา หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ หรือหนาท่ีรับผิดชอบ คือนอกจากทําหนาท่ีแลว
ก็จะตองมีความรับผิดชอบดวย

คําวาสิทธิมาดวยกันกับเสรีภาพ คําวาหนาท่ีมาดวยกันกับ
ความรับผิดชอบ สิทธิคูกับหนาท่ี ฉันใด เสรีภาพก็คูกับความรับผิด
ชอบ ฉนัน้ัน และเมื่อเราพูดสองคําแรกควบกันวา สิทธิเสรีภาพ เรา
ก็พูดสองคาํหลงัควบกนัวา หนาทีร่บัผิดชอบ

เพราะฉะน้ัน สทิธิ ตองมากับ หนาท่ี ฉันใด เสรีภาพ ก็ตอง
มากับความรับผิดชอบ ฉันน้ัน

เมื่อเสรีภาพมาคูกับความรับผิดชอบ ก็หมายความวา เรา
จะตองใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบตอ
การใชเสรีภาพน้ันดวย



การสรางสรรคประชาธิปไตย๒๘

๒๘

ความรับผิดชอบในการใชเสรีภาพน้ัน อาจจะแบงอยาง
คราวๆ ไดเปน ๒ ชวงตอน คือ รับผิดชอบตอการท่ีไดทําหรือสิ่งได
แสดงออกไปแลว กับรับผิดชอบกอนจะทํา กอนจะแสดงออก หรือ
แสดงออกอยางมีความรับผิดชอบอยูในตัว

อยางแรก เปนความรับผิดชอบตามหลังการกระทํา คือเมื่อ
ไดใชเสรีภาพของตนออกไปแลว จะมีผลเกิดข้ึนอยางไร ก็รับผิด
ชอบตอผลน้ัน ถาเปนผลราย หรือมีความเสียหายเกิดข้ึน ก็กลารับ
ผิด ไมปดความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบอยางน้ี แมจะดีกวาไมยอมรับผิดชอบเสีย
เลย แตก็ยังไมดีจริง เพราะเปนการรับผิดชอบในข้ันผล และผล
ของความรับผิดชอบก็จํากัดอยูท่ีตนเอง ซ่ึงอาจจะสายไปเสียแลว
สําหรับความหมายท่ีจะมีตอสวนรวมหรือสังคม แมจะเปนความ
รับผดิชอบท่ีแสดงถึงระดับของจิตใจท่ีมคีณุธรรม แตก็ยังไมใชความ
รับผิดชอบในระดับของความมีสติและการใชปญญาอยางแทจริง

เพราะฉะน้ันจึงจัดแบงออกไดวา พวกท่ีหน่ึง คนท่ีเลวรายท่ี
สุด ไดแกคนพวกท่ีไมยอมรับผิดชอบอะไรเลย สิ่งท่ีตนจะตองทําก็
ไมรับผิดชอบท่ีจะทํา และแมตนจะไดใชเสรีภาพอยางผิดหรือ
พลาด และทําใหผลเสียหายเกิดข้ึน ก็ปดความรับผิดชอบ ไมยอม
รับผลท่ีจะตกถึงตน พวกท่ีสอง คนท่ีดีกวาน้ัน ไดแกคนพวกท่ียอม
รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเสรีภาพของตน

สวนคนท่ีมีความรับผิดชอบอยางแทจริง ซ่ึงเปนท่ีพึง
ปรารถนาในระบอบประชาธิปไตย ก็คือคนท่ีรับผิดชอบตั้งแตเร่ิม
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ตน กอนท่ีจะใชเสรีภาพในการกระทําหรือแสดงอะไรออกไป เรียก
วา เปนคนท่ีใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ เขาใชเสรีภาพดวย
ความรูตระหนักวาการแสดงออกหรือการกระทําของเขาจะกอให
เกิดผลดีผลเสียอยางไร และพยายามใหการแสดงออกหรือการ
กระทําน้ันเปนไปอยางถูกตองกอผลดีท่ีสุด

ดังน้ัน นอกจากความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานของเขา
เอง ท่ีจะตองทําใหดีใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณท่ีสุดแลว การ
แสดงออกหรือการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีปรากฏออกมาจากตัวบุคคล
น้ัน ยอมเกิดจากการท่ีไดใชปญญาใครครวญพิจารณาขอมูล ขอ
เท็จจริง เหตุผล ความถูกตองชอบธรรม ผลดผีลเสยีตางๆ ดวยความ
มุงหมายตอความจริงความดีงาม และประโยชนสขุเปนอยางดีแลว
วาความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทําของ
ตนจะไมกอผลเสียหาย และจะเกิดผลสรางสรรคอยางดีท่ีสุด

ขอยกตัวอยาง เชน เมื่อมีการใหแสดงความคิดเห็นกัน
เก่ียวกับกิจการบานเมอืง ในฐานะท่ีเราเปนคนหน่ึงในหมูประชาชน
ซ่ึงมีเสรีภาพท่ีจะพูดจาแสดงออกใหความคิดเห็น ไมควรคิดเพียง
วาจะไดใชเสรีภาพในการแสดงออกไปๆ เทาน้ัน

แตควรมีจิตสํานึกระลึกวา เร่ืองท่ีเขาเอามาใหเราพูดจา
วิจารณแสดงความเห็นกันน้ัน เปนเร่ืองสําคัญเก่ียวกับความเจริญ
ความเสื่อมของสังคม หรืออาจจะถึงกับเก่ียวกับความเปนความ
ตายของประเทศชาติ เราจะตองใหความคิดเห็นท่ีประกอบดวย
ความมีสติรอบคอบ และใชปญญาอยางดีท่ีสุด อยาใหกลายเปน
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การเอาความเปนความตายของประเทศชาติมาเปนของเลนสนุก 
หรือเปนเพียงเคร่ืองสนองความฮึกเหิม หรืออยางท่ีเรียกวา เฮฮา
กันมันๆ ไป

บางคร้ัง เร่ืองท่ีนักการเมืองหรือสื่อมวลชนเปนตนเอามา
ถามพวกเราชาวบานน้ัน ก็เปนเร่ืองใหญมาก ซ่ึงตามปกติ กวาจะ
วินิจฉัยหรือตัดสินใจได เขาจะตองใหคณะผูเช่ียวชาญ หรือคณะ
ทํางานหลายๆ คนไปสืบคน ประมวลขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล
และขอพิจารณาทางวิชาการกันกอนนานเปนเดือนเปนป

การท่ีเขามาถามความคิดเห็นของเราน้ัน เราอาจจะใหแง
มุมความรูความคิดเห็นท่ีชวยเสริมหรือประกอบเปนประโยชนได
บาง แตเราอยาประมาท อยาพูดพลอยๆ เราจะตองพูดจาวิจารณ
ใหความคิดเห็นดวยความสํานึกตระหนักในความสําคัญเปนอยาง
ย่ิง เพราะน่ีอาจจะเปนความเปนความตายของประเทศชาติ หรือ
ของสังคมของเราทีเดียว

การมีความรับผิดชอบน้ัน นอกจากทําใหการกระทําและ
การแสดงออกตางๆ เปนไปอยางดีและมีผลดีแลว ยังใหผลดีทาง
จิตใจหรือความรูสึกภายใน และทําใหมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมสังคมดวย

น่ันคือ คนท่ีมีความรับผิดชอบน้ัน จะไมรูสึกวาเสรีภาพท่ี
อยูในขอบเขตอันสมควรตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ เปน
ความบีบคั้นจํากัดอึดอัดคับของใจ เขาจะอยูอยางสบายใจและพอ
ใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบท้ังหลาย และการใชเสรีภาพของเขา
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ก็จะไมเปนไปอยางกาวกายรุกรานรบกวนเพ่ือนบานหรือคนอื่นๆ 
ทําใหอยูกันโดยสงบเรียบรอย

ในทางตรงขาม ถาเราไมพัฒนาจิตสํานึกในความรับผิด
ชอบ แมแตจะไปอยูในประเทศท่ีถือกันวามีเสรีภาพมากท่ีสุดอยาง
อเมริกาน้ี ก็จะรูสึกวาเราถูกจํากัดเสรีภาพมากเหลือเกิน จะทํา
อะไรแมแตกับของท่ีเปนสมบัติของตัวเองก็ทําไมคอยจะได มี
กฎหมายหามและบังคับเต็มไปหมด

ถาวาเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ บางคนอาจรูสกึวา
ประเทศแบบอเมรกิาน้ี คนมเีสรีภาพ ถาไมนอยท่ีสุด ก็ตองวานอย
อยางย่ิง นอกจากน้ัน จะทําอะไรๆ ท่ีเราชอบใจ ก็ตองคอยระแวง
ระวัง เด๋ียวเพ่ือนบานจะรองเรียน หรือคนอื่นเขาจะ “ซู” ฟองเรียก
คาเสียหายเอา รูสึกวุนวายอึดอัดใจไปหมด

เพราะฉะน้ัน ย่ิงอยากไดอยากมีเสรีภาพเทาไร ก็ย่ิงตอง
พัฒนาความรูสึกรับผิดชอบตามข้ึนไปเทาน้ัน

ถาการใชเสรีภาพเปนไปอยางมีความรับผิดชอบเปนตัว  
สมดุลแลว ก็จะมีความพอดีท่ีเปนทางสายกลาง ซ่ึงจะทําใหบรรลุ
จุดหมายของความเปนประชาธิปไตยท่ีดีได

มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ

ทีน้ีตอไป ยังมีเสรีภาพอีกระดับหน่ึง ซ่ึงเปนเสรีภาพใน
ความหมายข้ันรากฐาน คือ การท่ีคนเราจะมีเสรีภาพแทจริงภาย
นอกได เราจะตองมีเสรีภาพภายในดวย คือ จิตใจจะตองเสรี
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เสรี ก็คือ เปนอิสระจากการครอบงําของอํานาจท่ีจะมาชัก
จูงใหผิดไปจากธรรม อํานาจท่ีจะมาครอบงําจิตใจใหหันเหเขวออก
ไปจากธรรม ก็คือกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
หรือตัณหา มานะ ทิฐิ เมื่อกิเลสพวกน้ีเขามาครอบงําจิตใจแลวก็
ทําใหเราไมอยูในธรรม ทําใหเราเขวออกจากธรรม

พอจิตใจเขวออกจากธรรมไปแลว การแสดงออกภายนอก
ก็เขวหมด คือจะทําการเพื่อประโยชนสวนตัวดวยความโลภบาง
ทําการดวยความเกลียดชัง เคียดแคนมุงจะทําลายเขาโดยโทสะ
บาง ทําการดวยความลุมหลงมัวเมาโดยโมหะบาง

พอเสรีภาพถูกเจากิเลสเหลาน้ีครอบงํา มันก็กลายเปนการ
ทําตามใจชอบ อยางท่ีวาเมื่อก้ี แลวความถูกตองชอบธรรมจะไม
เกิดข้ึน แตจะกลายเปนการทําลายความชอบธรรม

เสรีภาพกอผลราย กลายเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําลาย แม
กระท่ังทําลายเสรีภาพของผูอื่น เพราะท่ีแทจริงน้ัน ในใจของเขาไม
มีเสรีภาพ ใจของเขาเปนทาสของกิเลส กอนท่ีจะแสดงออกพูด
ออกมาวา ฉันจะทําตามเสรีภาพของฉันน่ี เขาไมรูตัววาท่ีจริงในใจ
ของเขาเปนทาสถูกกิเลสครอบงาํบัญชาแลว

ในกรณีท่ีเปนอยางน้ี ถาเขาไปมีสวนรวมท่ีจะให ก็กลาย
เปนเอาโลภะ โทสะ โมหะเขาไปรวมกันหรือใหแกกัน แทนท่ีจะเปน
การสรางสรรค ก็เลยกลายเปนการชวยกันทําลาย

เพราะฉะน้ัน ขอสําคัญท่ีสุด ในใจจะตองมีเสรีภาพ คือเสรี
ภาพจากกิเลส ไมตกอยูใตอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ หรือ
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ตัณหา มานะ ทิฐิ

ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาเพ่ือตัว ตองการผล
ประโยชนและสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตน ไมยอมเสียสละเพื่อใคร
(ใฝเสพ ใฝบริโภค)

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

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

กิเลสจําพวกเห็นแกตัว เอาตัวตนเปนศูนยกลาง ๓ อยางน้ี
มักเขาครอบงําจิตใจ เปนตัวบงการอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมของ
มนุษยปุถุชนท่ัวไป ถาขาดสติเมื่อไร ก็จะอยูใตอํานาจครอบงําของ
มัน ทําใหพฤติกรรมเสรีภาพเสยีศูนย เลยดุลไป กลายเปนโทษ กอ
ผลราย ทําลายประชาธิปไตย

เสรีภาพจะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดประชาธิปไตยไดแทจริง คน
จะตองใชปญญาดวยความเท่ียงธรรม ดวยความสุจริตใจจริงๆ แต
ความสุจริตใจหรือความจริงใจในการใชปญญาน้ันจะเกิดข้ึนไมได 
ถาใจถูกครอบงําดวยกิเลส
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ถาคนมีโลภะ โทสะ โมหะ ใชปญญาคิดการ มันก็คิดเอา
ประโยชนใหแกตนบาง คิดทําลายเขาบาง คิดดวยความลุมหลงมวั
เมาบาง แลวผลดจีะเกิดข้ึนแกสงัคมไดอยางไร มันเปนไปไมได
เพราะฉะน้ัน จะตองมีเสรีภาพภายในดวย

เสรีภาพระดับน้ีไมคอยมีคนคิดถึง มีแตบอกวา ฉันคิดวา
อยางน้ี ฉันจะตองทําใหได น่ีเปนเสรีภาพ แตไมไดถามตัวเองวาใจ
ของตัวเองมีเสรีภาพแลวหรือยัง อันน้ีเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

เพราะฉะน้ัน กอนจะมีเสรีภาพภายนอกไดอยางแทจริงน้ัน
จะตองมีเสรีภาพในจิตใจเปนฐาน อันน้ีเปนข้ันสุดทาย

ดวยเหตุน้ีในทางธรรมจึงถือวา คนท่ีจะเปนเสรีอยางแท
จริง ก็คือคนท่ีบรรลุธรรมอยางสูงสุด ก็คือพระอรหันต ซ่ึงไมมี
ความเห็นแกตัว ไมทําอะไรเพื่อไดเพ่ือเอาใหแกตัวเองเลย อยาง
นอยก็ไมทําการแสดงออกเพื่อหาผลประโยชนแกตน ไมไดทําอะไร
ดวยความเคียดแคนชิงชังมุงเพ่ือทําลายใคร ไมไดทําอะไรดวย
ความลุมหลงมัวเมา เพราะฉะน้ัน การแสดงออกของทานจึงเปน
เสรีภาพท่ีแทจริง เพราะเสรีท้ังใน เสรีท้ังนอก สอดคลองกัน เปน
เสรีภาพตลอดสายครบถวนเต็มความหมาย

อันน้ีแหละเปนความหมายของเสรีภาพ ซ่ึงมีหลายช้ัน

เปนอันวา เราจะมองความหมายของเสรีภาพแคทําไดตาม
ชอบใจเทาน้ันไมได การมองอยางน้ันเรียกวาเปนข้ันท่ีมีสติปญญา
นอยท่ีสุด คือไมไดเร่ืองเลย ตองมองกันใหหลายๆ ช้ัน จนกระท่ังถึง
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เสรีภาพของจิตใจ อยางท่ีวาพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว
จึงจะไดเสรีภาพท่ีแทจริง

ทีน้ีเสรีภาพในข้ันเต็มความหมายถึงภายในจิตใจน้ี ท่ีมันมี
ความสําคัญมาก ก็เพราะมันเก่ียวโยงไปถึงการใชปญญาท่ีวา พอ
เราพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ
เขามาครอบงําแลว ปญญาของเราก็จะบริสุทธิ์ ผองใส สามารถใช
วินิจฉัย คิดการ และวางแผนเปนตนอยางเท่ียงธรรม

คนในสังคมประชาธิปไตยที่จะปกครองตนเองได และ
ปกครองกันเองไดน้ัน จะตองใชปญญาใหมาก จะตองใชความคิด
พิจารณาเหตผุล สิง่ท่ีจะทําหรือแสดงออกมาจะตองเกิดจากปญญา 
เปนไปดวยความรูเขาใจ เชนรูเขาใจขอมลูของเร่ืองราวอยางชัดเจน 
รูเขาใจในเหตุและสามารถหย่ังถึงผลในเร่ืองน้ันๆ รูเขาใจเหตุปจจัย
วาเร่ืองน้ีเกิดข้ึนมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไรสืบสาวใหไดตน
ตออยางถูกตอง ซ่ึงจะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง

การใชปญญาอยางจริงจังน้ี เปนสิ่งท่ีจะตองยํ้าใหมาก
เพราะการใชหรือการแสดงออกของปญญาท่ีบริสุทธิ์บริบูรณน่ี
แหละ คือการใชเสรีภาพอยางสูงสุด และเสรีภาพท่ีแทจริงจะมีไดก็
ตอเมื่อมีการใชปญญา คอืการแสดงออกของเสรีภาพน้ันจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของปญญา ซ่ึงหมายถึงความรูความเขาใจใน
ตัวความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนสุขท่ีแทจริง

ไมใชรูเห็นแตผลประโยชนของตน หรือรูเห็นหนทางท่ีจะ



การสรางสรรคประชาธิปไตย๓๖

๓๖

กีดกันคนอื่น หรือไมรูไมคิดไมเขาใจอะไรเลย

เมื่อประชาชนจะปกครองตนเอง ประชาชนน้ันแตละคนมี
เสรีภาพท่ีจะเลือกตัดสินใจ เขาจะตองรับผิดชอบตอผลการเลือก
ตัดสินใจของตน เขาจะตองไมเลือกตัดสินอะไร เพียงเพราะถูกใจ
ไมถูกใจ หรือชอบใจไมชอบใจ หรือโดยปราศจากความรูไรความ
คิด แตตองพิจารณาวาสิ่งท่ีจะเลือกหรือตัดสินน้ันถูกตองหรือไม
ชอบธรรมหรือไม เปนไปเพ่ือความดีงามความเจริญงอกงามและ
ประโยชนสุขรวมกันหรือไม ซ่ึงก็คือตองมีปญญาและใชปญญา
และปญญาน้ันจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีการพัฒนา

เพราะฉะน้ัน ในสังคมประชาธิปไตยจึงยํ้าเนนเร่ืองการ
ศึกษาเปนอยางย่ิง เพ่ือยํ้าความสําคัญในเร่ืองน้ี อาจจะตองใชคํา
วา ตองมีการใชปญญาอยางยวดย่ิง

รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการท่ีประชาชน
แตละคนมาบอกแจงการเลือกหรือตัดสินใจของตนดวยการออก
เสียง หรือลงคะแนนเสียง อยางท่ีเรียกวามาโหวตกัน แลวประชา-
ธิปไตยก็ถือเอาตามเสียงขางมากของคนท่ีมาลงคะแนนน้ัน

รูปแบบน้ีจะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิด
ประชาธปิไตยทีด่ ี ก็ตอเมือ่มนัมเีน้ือหาสาระอยูขางใน คอืการท่ีคนผู
ออกเสียงน้ันมีสติปญญาและเลือกตัดสินใจดวยการใชสติปญญา
อยางแทจริง ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ

คนโงรอยคนพันคนมาประชุมกัน โหวตวาโลกน้ีแบน ท้ังท่ี
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ไดคะแนนเปนเอกฉันท ย่ิงกวาเสียงขางมาก โลกก็หาไดแบนไป
ตามน้ันไม

วิศวกรคนเดียวใชความรูคํานวณอยางถูกตองวาเสา
คอนกรีตตนเทาน้ี ใชเหล็กขนาดเทาน้ี จะทานน้ําหนักอาคารใหญ
เทาท่ีตองการไมได แตคนหมูน้ันตองเอาใหได ผลคืออาคารถลม
ทะลาย

ฝูงลิงจะขามแมนํ้า มีความเห็นรวมกันวา กระสอบนุนเบา
ด ีใหเอามามัดตดิตวัจะไดลอยนํ้าขามไป เลยพากันตายท้ังหมด

เขาทํานองท่ีปราชญฝร่ังคนหน่ึงพูดไววา อวิชชามหาชน
คือหนทางมหาวินาศ

ครูคนหน่ึงอยากจะพักใหสบาย ไมอยากสอน พอเขาหอง
เรียนก็บอกนักเรียนวา เรามาใชวิธีประชาธิปไตย มาโหวตกันนะวา
จะเรียนดีหรือเลนดี นักเรียนเฮยกมือพร่ึบใหเลน ช่ัวโมงไหนอยาก
ไปพัก ครูก็ใชวิธีน้ี ไดผลทุกที ครูก็สบาย นักเรียนก็สนุก แตผลการ
เรียนตกตํ่ามาก

กรรมการวัดหน่ึงจะจัดงานวัด ประชุมกันพิจารณาเร่ืองหา
มหรสพ เกิดมีขอเสนอใหเลือกวาจะมีหมอลําหรือระบําก่ึงโป ตก
ลงกันไมได เลยบอกวาใหชาวบานมาออกเสียงกันดู พอไดยินวา
เปนเร่ืองจะมีมหรสพ พวกผูใหญก็ไมสนใจไมมาออกเสียง มีแต
หนุมๆ มากันมาก พอขอคะแนนเสียง ระบําก่ึงโปก็ชนะดวย
คะแนนทวมทน เร่ืองถึงสมภารตองแกปญหาดวยความลําบากใจ
มาก  (ลองเทียบกับไปเลือกต้ังดวยเห็นแกอามิสสินจาง!)



การสรางสรรคประชาธิปไตย๓๘

๓๘

ในอดีต ณ นครสีพีของพระเจาสญชัย พระราชโอรสพระ
นามวาเวสสันดรมีชางเผือกช่ือวาปจจัยนาค ซ่ึงมีกิตติศัพทเลื่อง
ลือวาเปนชางมงคล ขับข่ีไปไหนก็ทําใหฝนตกชุมฉ่ําอุดมสมบูรณ

พระราชาแหงแควนกลิงคะ ซ่ึงเปนประเทศมหาอํานาจ
ทรงสงราชทูตมาขอพระราชทานชางปจจัยนาคน้ัน โดยอางวา
แผนดินของพระองคเกิดฝนแลง จะขอชางน้ันไปทําใหฝนตก เจา
ชายเวสสันดรไดพระราชทานชางเผือกมงคลน้ันไป เปนเหตุให
ประชาชนโกรธแคนมาก ถึงกับมีมติใหพระเจาสญชัยเนรเทศเจา
ชายเวสสันดรเสีย พระเวสสันดรจึงตองออกเดินปาตามเร่ืองใน
มหาเวสสันดรชาดก

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงยอม
สละดินแดนไทยแถบตะวันออกของแมนํ้าโขง แควนหลวงพระบาง
และจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโศภน ใหแกฝร่ังเศส และยก
ดินแดนไทยในแหลมมลายูใหแกอังกฤษท่ีมาคุกคาม

เวลาน้ัน ถาถามเสียงขางมากซ่ึงกําลังโกรธแคนกันเปน
อยางย่ิง ก็ยอมวาใหรบกับฝร่ังเศสและอังกฤษ และถาเปนเชนน้ัน
ประเทศไทยก็คงไมพนตกเปนอาณานิคมของสองชาติตะวันตกน้ัน 
เชนเดียวกับประเทศพมาเปนตน

มิใชเฉพาะอวิชชาหรือโมหะเทาน้ัน ท่ีจะนํามหาชนไปสู
ความพินาศ การเลอืกตัดสนิใจดวยโลภะ และโทสะ ก็พาประชาชน
ไปสูหายนะไดเชนเดียวกัน
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เสรีภาพที่เปนฐานของปญญา

คือธงนาํหนาของประชาธิปไตย

ในระบบประชาธิปไตยน้ัน ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ
และเสียงประชาชนน้ันเปนเสียงสวรรค

ถาเราไมตองการใหเสียงสวรรค กลายเปนเสียงนรก ก็ตอง
พัฒนาประชาธิปไตยใหดี โดยพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพ ดวย
การพัฒนาปญญา ใหสามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญา
อยางยวดย่ิง ใหเปนปญญาท่ีบริสุทธิ์อิสระ ไมตกอยูใตอํานาจ
ครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ ไมเลอืกตดัสนิใจหรือทําการใด
เพราะเห็นแกจะไดผลประโยชนสวนตัว โดยมุงหาอํานาจความย่ิง
ใหญ หรือดวยความเคียดแคนชิงชังมุงทําลายใคร หรือโดยไร
ความรูความคิดไมมีวิจารณญาณ

กอนจะใชปญญาเลือกตัดสินใจหรือทําการใดใหไดผลดี ก็
ตองมีปญญาท่ีจะใช จะมีปญญาได ก็ตองรูจักใชและหมั่นพัฒนา
ปญญา

นอกจากแสวงหาความรูอยูเสมอแลว เมื่อไดเห็นไดอาน
หรือไดฟงขาวสารขอมูล ก็อยาต่ืนตูมเช่ืองาย รูจักพิจารณาวาอะไร
เปนสาระ อะไรไมเปนสาระ และเลือกสนใจสิ่งท่ีเปนสาระ โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการปองกันความเสื่อม และเก่ียวกับการพัฒนา
ชีวิตพัฒนาชุมชนหรือสังคมของตน

เมื่อรับขาวสารขอมูลใด จะไดฟงไดอานก็ตาม ถาจะจับจุด
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สนใจ ก็ถือเปนเพียงจุดเร่ิมตนรับกระทบ ท่ีจะไปสืบสาวหาราย
ละเอียดท่ีแทและวิเคราะหหาความจริงตอไป อยางนอยก็ไตรตรอง
พิจารณานานๆ หลายๆ แงมุม อยาดวนตัดสินอะไรงายนัก โดย
เฉพาะขาวต่ืนเตน และเร่ืองทํานองโฆษณา ควรตั้งขอสงสัยไวกอน

วากันวา คนไทยเราน้ี เปนคนชอบสนุกสนาน ถาจะฟง
อะไรชมรายการอะไร ก็ตองเปนเร่ืองตื่นเตน หรือเปนประเภทเฮฮา
วาทะ ฟงแลวก็เฮฮาสนุกสนาน ไดสะใจหนําใจกันไป แตถาเปน
รายการประเภทความรูเน้ือหาสาระจริงๆ ก็ไมชอบ

ถาจะพัฒนาปญญากัน ก็ตองยอมฟงยอมชมรายการเน้ือ
หาสาระบาง

สวนสําหรับเร่ืองเฮฮาวาทะน้ัน ก็ชมไดฟงได แตอยาเอาแค
เฮฮาสนุกสนานอยางเดียว ถาไดแคน้ันก็พัฒนาปญญายาก จะ
ตองไมใชแคฟงและคลอยไปตามเขาวาอยางเดียว

นอกจากสนุกสนานเฮฮาแลว ควรจะใชปญญาของตนคิด
พิจารณาเร่ืองท่ีเขาวาน้ันไปดวย คิดพิจารณาในแงมุมอื่นๆ บาง
และถาเปนเร่ืองสําคัญ อยาหยุดแคจบรายการเทาน้ัน เอาไปคิด
พิจารณาสืบสาวหาเหตุผลมองอีกทีใหรอบดาน ถาทําบอยๆ เปน
นิสัย ก็จะพัฒนาปญญาข้ึนไปไดเร่ือยๆ

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

นอกจากน้ันยังมีลักษณะปลีกยอยอื่นๆ ประกอบอีก เชน
พูดถูกกาลถูกเวลา พูดพอประมาณ พอดีมีขอบเขต ไมเร่ือยเปอย
ไมมากไปเกินไป เปนตน และในแงของความไดผล ก็มีทํานองหรือ
ลักษณะการพูดท่ีทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจน ซาบซึ้งจูงใจ ทํา
ใหเกิดกําลังใจ และนําความราเริงเบิกบานใจ

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

ถาจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ตองรูความจริงในเร่ือง
น้ัน และไมใชรูความจริงเทาน้ัน ตองรูจริงดวย ควรจะถามตัวเอง
กอนวา เร่ืองน้ีและเหตุปจจัยในเร่ืองน้ีเรารูจริงหรือไม ถายังไมรูจริง
ก็อยาเพ่ิงด่ิงลงไป ควรเผื่อใจไวกอนบาง

คนจํานวนมากยังติดเพลิน ตลอดจนหลงใหล ช่ืนชอบกับ
การพูดแบบปลกุเรากิเลส ถาไมใชเฮฮาวาทะ ก็ตองเปนประเภทปลกุ
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เราอารมณ ระดมโทสะ แลวก็ตื่นเตน ฮือฮาเกิดโลภะ โทสะ โมหะ
คลอยไปตาม เร่ืองท่ีเปนเหตุเปนผล เปนสาระ ตองใชความคิด
พิจารณามาก ไมเอา

ถายังชอบตื่นเตน ตื่นงายนัก ก็แสดงวายังต้ืน
ประชาธิปไตยจะยังไปไมถึงไหน ถาจะพัฒนาประชาธิปไตยก็ตอง
เขาสูวิถีแหงปญญา ตองมุงความจริง มุงสาระ มุงประโยชนท่ีแท
ดวยการใชปญญาอยางยวดย่ิง ไมออนแอ ทอถอย เอาแตงายเขาวา

การใชปญญาอยางจริงจัง เปนสาระสาํคัญของประชาธปิไตย
เพราะวา เมือ่เราพนจากการครอบงาํของกิเลสแลว เราจึงจะสามารถ
ใชปญญาไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเต็มท่ี การกระทําและการ
แสดงออกท่ีเกิดจากการใชปญญาอยางรอบคอบจริงจังและโดย
บริสุทธิ์ใจเทาน้ัน จึงจะไดสิ่งท่ีถูกตอง และเปนผลดี

แลวเราก็เอาปญญาอยางน้ีแหละมาใชในการท่ีจะปกครอง
กันเอง ในการท่ีจะจัดสรรอะไรตางๆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย

เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุดเสรีภาพก็หมุนมาบรรจบกับปญญาน่ี
เอง โดยจะตองเปนปญญาของคนท่ีมีจิตใจท่ีเสรี คนท่ีปกครองตน
เองได ก็คือคนท่ีมีปญญา โดยเปนปญญาท่ีมีเสรีภาพ ท่ีไมถูก
ครอบงําดวยกิเลส ปญญาจะเปนตัวสื่อโยง ระหวางพฤติกรรม
เสรีภาพท่ีแสดงออกไปภายนอก กับจิตใจท่ีมีเสรีภาพอยูภายใน

เมื่อพฤติกรรมเสรีภายนอก ออกไปจากจิตใจท่ีเสรีภายใน
หรือถูกควบคุมโดยจิตใจท่ีเสรีภายในแลว ก็เกิดความสมดุล เปน
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ดลุยภาพระหวางเสรีภาพภายนอก กับเสรีภาพภายใน น่ีคอืเสรีภาพท่ี
พอดีโดยสมบูรณ เปนการเขาถึงทางสายกลางท่ีแทจริง

ดุลยภาพ ระหวางพฤติกรรมเสรีภายนอก กับจิตใจเสรีภาย
ในน้ี ไมใชภาวะหยุดน่ิง แตเปนชองทางสื่อสัมพันธท่ีปญญาจะ
สามารถแลนไหลท้ังไปและมา ท้ังเขาและออก ไดอยางแคลวคลอง
โปรงโลง คือ

- จะใชพฤติกรรมภายนอกในการแสวงหา หรือรับความรู
ความเขาใจเขามาสรางสรรคปญญา ก็จะไดปญญาท่ี
บริสุทธิ์ปราศจากอคติ เขาถึงความจริง หรือ

- จะใชปญญาคิดการใดท่ีจะแสดงออกไปทางพฤติกรรม
ภายนอก ก็เปนไปในทางสรางสรรคและดีงามชอบธรรม

เรียกวา เสรีภาพท่ีเปนทางผานของปญญาท่ีแทและบริสทุธิ์

ถาไดเพียงความหมายแคน้ี ประชาธิปไตยก็ไปไดแลว
อะไรๆ อื่นก็เปนสวนประกอบ คนท่ีมีปญญาอยางน้ี มีเสรีภาพ
อยางน้ี รูจักปกครองตนเองไดอยางน้ีแลว ถาจะมาจัดสรรรูปแบบ
ประชาธิปไตย มันก็จัดสรรไดรูปแบบท่ีดีท่ีมีความเท่ียงธรรม เปน
รูปแบบท่ีเลือกสรรแลวดวยความเขาใจเหตุเขาใจผล จัดปรับให
เหมาะแกสังคมของตนเองเปนอยางดี

มิฉะน้ันก็จะไดแตรูปแบบมาอยางพราๆ มัวๆ แลวก็ทุม
เถียงวุนวายกันอยูกับเร่ืองรูปแบบเรื่อยไป
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เพราะฉะน้ัน เราจะตองสรางสาระของประชาธิปไตยน้ีให
ได คือวา ในท่ีสุดแลว ประชาธิปไตยนั้น เปนการปกครองกันดวย
ปญญา ของคนที่มีจิตใจเปนเสรี

ปญญาท่ีสําคัญคือปญญาท่ีรูธรรม รูธรรมน้ันคืออะไร คือรู
ความจริง รูความถูกตอง รูความดงีาม หย่ังถึงเหตุผลท่ีแทจริงน่ันเอง

หนาท่ีของปญญาก็คือพาคนมาใหถึงธรรม เมื่อปญญาพา
คนมาถึงธรรม ใหคนเขาถึงธรรม ปญญาบรรจบกับธรรมแลว ก็ให
คนอยูกับธรรม และทําการตามธรรมน้ันตอไป

น่ีคือประชาธิปไตยท่ีบรรลุความมีแกนสาร เพราะต้ังอยูบน
ฐานของธรรมาธิปไตย



- ๒ -

ประชาธิปไตย

จะเปนจริงเมื่อผูใชอํานาจเปนธรรมาธิปไตย

ถาจะเปนประชาธิปไตย

ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม

เราตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาของคนท่ัวๆ ไป ท่ี
เรียกวาปุถุชน ซ่ึงยังมีกิเลส ยอมมีความถือตัว ถือศักด์ิศรี ใหความ
สาํคัญแกตนเอง อยากใหตนเปนคนท่ีมคีวามหมาย อยากใหตวัเดน
เปนท่ียอมรับเชิดชู หรือมอีะไรเหนือกวาผูอืน่ อยางนอยก็ไมใหดอย
หรือถูกลดความสําคัญ ซ่ึงเรียกวากิเลสปกปองตัวเพ่ือใหอยูรอด

เมื่อมนุษยยังมีการศึกษานอย ยังพัฒนาไมเต็มท่ี คือยัง
พัฒนาไมเพียงพอท่ีจะเปนอยูดวยปญญา ก็ตองอาศัยกิเลสอยาง
น้ี ชวยกระตุนเราท่ีจะรักษาตัวใหอยูรอดไปกอน

อยางไรก็ดี เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ทํากิจการรวมกัน ถา
ไมมีหลักปฏิบัติและวิธีการท่ีดี กิเลสพวกน้ี ก็จะทําใหคนปะทะกัน
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ไมยอมกัน ไมลงกัน ตลอดจนไมฟงกัน ทําใหขัดแยง แตกแยก
ทะเลาะวิวาท ทํางานรวมกันไมได และอยูรวมกันดวยดีไมได กิจ
การของสวนรวมก็ไมดําเนินไปดวยดี เปนอุปสรรคอยางสําคัญตอ
ความเจริญกาวหนาของสงัคม และการท่ีจะอยูรวมกันอยางมสีนัติสขุ

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

การประชุมเปนกิจกรรมสําคัญในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะเปนชองทางใหญท่ีจะใหศักยภาพของสมาชิกแตละคนออก
มาเอื้ออํานวยผลแกสวนรวม หรือเปนท่ีสําหรับมาเก็บเก่ียวผลิตผล
แหงปญญาของสมาชิกแตละคนน้ันไปเสริมประโยชนของสังคม 
และเปนท่ีสงเสริมการพัฒนาปญญาของสมาชิกเองดวย เมื่อการ
ประชุมไมเปนไปตามความหมายของมัน ก็ไมไดผลตามวัตถุ
ประสงค เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย

เมื่อเปนอยางน้ี จะแกไขอยางไร หลักการแกปญหาก็คือ
ตองใหมีอะไรอยางหน่ึง ท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับนับถือรวมกันใหย่ิง
ใหญกวาตัวเขา หรือมีความสําคัญเหนือกวาตัวเขา ซ่ึงเมื่อมอง
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หรืออางถึงสิ่งน้ันแลว ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งน้ัน หรือยอมเพื่อเห็น
แกสิ่งน้ันได

ในระบอบเผด็จการ ทุกคนยอมหรือตองยอมรับอํานาจของ
ผูปกครอง ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ตองอยูรวมกัน ทํางานรวม
กัน รักษาความสงบเรียบรอย หรือแมแตมีระเบียบวินัยอยูได
เพราะเกรงกลัวตออํานาจท่ีครอบงําพวกตนอยู แตการยอมตัวให
แกอํานาจท่ีเกรงกลัวแบบน้ี เราไดมองเห็นแลววา เปนระบอบท่ีไม
ดี ไมพึงปรารถนา

ถาไมใชความเกรงกลัวตออํานาจของคนดวยกันอยางน้ัน 
จะใหยอมตัวแกใคร ในบางสังคม เขามีสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือเทพเจาท่ี
ทุกคนเคารพบูชาสูงสุด เมื่ออางเทพเจาหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์น้ัน ก็เปน
จุดรวมใหทุกคนยอมตัวและยอมตามได แตน้ันก็ยังไมใชวิธีการท่ี
สมควรแกประชาชนที่พัฒนาในระบอบประชาธิปไตย

ในประเทศท่ีถือชาตินิยมแรงกลา ประชาชนทั้งหลายมุงมั่น
จะใหประเทศชาติของตนยิง่ใหญ พากันทําทุกอยางเพ่ือใหชาตขิอง
ตนย่ิงใหญ ทุกคนยอมตวัได ยอมกันได และแมแตสละตวัได เพ่ือเห็น
แกชาติ แมแตจะแกงแยงขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอยูระหวางบุคคล
แตพอมีเหตุใหอางวาเพ่ือชาติ ทุกคนหยุดเร่ืองสวนตัว หันมารวม
ใจกัน ยอมกัน สามัคคีกัน ยอมไดทุกอยางท่ีจะรวมกันทําการเพ่ือ
ชาติ แตวิธน้ีีก็ไมเขากับหลกัการท่ีแทของประชาธปิไตย และมีโทษ
เชน เปนเหตุใหทําการเกินพอดี และคับแคบ เอาแตชาติของตัว
โดยพรอมท่ีจะเบียดเบียนขมเหงรังแกหรือเอาเปรียบชาติอื่น
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นอกจากลทัธชิาตนิิยมแลว ความยึดมัน่ในอดุมการณอยาง
ใดอยางหน่ึงก็ใหผลแรงไมแพกัน คนท่ีมอีดุมการณแรงกลา ก็ยอม
ตวัใหแกอดุมการณได ทุกคนท่ียึดถืออดุมการณเดียวกันน้ัน จะยอม
ไดทําไดทุกอยางเพือ่อดุมการณ สามารถรวมมอืกัน พรอมเพรียงกัน
เช่ือฟงกัน ทําการรวมกัน เพ่ือมุงสูความสําเร็จตามอุดมการณ

แตวิธีน้ีก็ไมปลอดภัย นอกจากคับแคบแลว พฤติกรรมใน
การเสียสละและทําการตางๆ อยางเขมแข็งจริงจัง มักเปนไปเพียง
เพราะแรงขับแรงพลุงของความยึดมั่นในอุดมการณ ขณะท่ีแรงสง
ของอุดมการณยังเขมอยู ก็ทําการไปไดอยางไมตองคิดอะไร แมแต
จะทํารายหรือทําลายใครๆ อะไรๆ อื่นก็ได และพอแรงพลุงเบาลง
ก็เขารูปเดมิ เพราะไมใชเปนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในเน้ือในตัวของ
ตัว ไมใชเน้ือตัวท่ีแทของเขา ไมใชชีวิตจิตใจท่ีแทของตัวเขาเอง ยัง
ประกอบดวยโมหะ ไมเปนไปดวยปญญาอยางแทจริง ยังไมเปนท่ี
พึงประสงคของประชาธิปไตย

สวนคนท่ีไมยึดถือในสิ่งตางๆ ท่ีพูดมาแลวขางตน ตัวตนก็
จะเดนมาก โดยไมมีอะไรมาลดแรง แตคนพวกน้ีก็มีสิ่งท่ีเขาจะ
ยอมตัวใหเหมือนกัน คือ ในเวลาท่ีมภีัยอันตรายรายแรงมาคุกคาม
ตอชีวิตของตน หรือตอกลุมตอหมูคณะตอประเทศชาติของตน
เชนประเทศชาติถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก ในเวลาน้ัน ประชาชน
ในประเทศชาติของเขาจะยอมตัวและยอมกันได มาพรอมเพรียง
สามัคคี รวมกันทําการเพื่อปองกันรักษาประเทศชาติของตน แต
พอภัยอันตรายผานพนไปแลว ก็กลับแตกแยกกันออกไป ตางคน
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ตางใหญตามเดิม

ถาอยางน้ี ในสังคมประชาธิปไตยจะทําอยางไร ไดพูดไว
แลววา คนท่ีรวมอยูรวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยน้ัน เปน
คนท่ีใชปญญา เขามุงท่ีจะสรางสรรคประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคม ดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวา อะไรเปน
ความจริง ความถูกตองดีงาม เปนประโยชนท่ีแทจริง เพ่ือจะทํา
ตามท่ีมองเห็นดวยปญญาน้ัน ใหบรรลุประโยชนสุขท่ีแทจริง

ความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนท่ีแทน้ัน เปน
เปาหมาย เปนจุดหมายสูงสุดท่ีเขาใฝปรารถนาจะเขาถึง

คนท่ีเปนอยางวาน้ี ถาเขาจะเขารวมประชุมพิจารณาเร่ือง
อะไร ใจของเขาแตละคนก็ทุมก็พุงก็มุงตรงไปท่ีตัวความจริง ความ
ดีงาม ตัวประโยชน และสาระท่ีจะนํามาใชแกปญหาของชีวิตและ
สังคมใหสําเร็จ

ดวยความใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอตัวความจริง ตอ
สาระท่ีแทอันน้ี เขาจะสละเรี่ยวแรงกําลังสติปญญาความคิด และ
แสวงหารับฟงทุกสิ่งทุกอยางท่ีจะชวยใหเขาเขาถึงตัวความจริง
หรือสาระน้ัน จนไมมองไมใสใจกับเร่ืองจุกจิกปลีกยอยท่ีไมเก่ียว
ของกับการหาความจริง เชน การขัดแยงกระทบกระท่ังความรูสึก
ตางๆ เขามองขามไปไดหมด ถาไมเขาถึงสาระยังจับเอาตัวความ
จริงไมไดเขาคงไมยอมหยุดเลิก

ดวยเหตุน้ีเขาจึงยอมตัวและยอมกันได เพ่ือเห็นแกการทีจ่ะ
เขาถึงตัวความจริงและสาระน้ัน แลวก็จะเกิดบรรยากาศแหงการ
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แสวงหาความจริงและสารัตถะข้ึนในท่ีประชุมน้ัน  ซ่ึงเปน
บรรยากาศท่ีพึงประสงคในระบอบประชาธิปไตย

เพราะฉะน้ัน ในสังคมประชาธิปไตย คนจะยอมตัวไดและ
ยอมกันได เพ่ือเห็นแกความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัว
ประโยชนท่ีแท หรือสาระท่ีจะเปนตัวแกไขปญหาอันน้ี

ขอใหลองตรวจสอบด ู ในสงัคมท่ีเขาพฒันาประชาธปิไตย
ไปไดอยางนับวาคอนขางดี จะตองมลีกัษณะอยางน้ี ท่ีพัฒนาไปได
ไกลพอสมควร

ความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัวประโยชนท่ีแท
และสาระท่ีจะเปนตัวแกปญหาน้ี ถาใชคําเรียกสั้นๆ คําเดียว ก็คือ
ธรรม น่ันเอง

ดังน้ัน จึงพูดสั้นๆ วา ในสังคมประชาธิปไตยน้ัน คนจะ
ยอมตัวและยอมกันไดเพ่ือเห็นแกธรรม เพราะเขายอมรับนับถือ
ธรรมน้ัน ใหเปนสิ่งท่ีย่ิงใหญเหนือกวาตัวตนของเขา ทุกคนถือ
ธรรมเปนใหญ และยอมไดเพ่ือเห็นแกธรรม

คนท่ีถือธรรมเปนใหญ และยอมใหแกธรรมน้ัน เรียกเปน
คําศัพทวา ธรรมาธิปไตย

คนในสงัคมประชาธปิไตย แตละคนจะตองเปนธรรมาธปิไตย
ถือธรรมเปนใหญ ยกธงธรรมข้ึนนําหนา เอาธรรมเปนตราชู

แตละคนมีความถือตัว ตองการใหตัวใหญเดนสําคัญ เรียก
งายๆ วามีมานะ แตถาการถือตัว ความปรารถนา ความย่ิงใหญ
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หรือโดดเดน การแสวงหาอาํนาจแกตน หรือมานะน้ันจะเกินขอบเขต
มาถึงระดับท่ีจะกลายเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริงความ
ถูกตองดีงาม หรือเปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น กอโทษทําลาย
ประโยชนสุขของสังคมแลว ก็เรียกวา มานะน้ันมาขัดกับธรรม

ถามานะ น้ันมาขัดกับธรรม มานะน้ันจะตองถูกหยุดย้ัง
มานะจะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ คือจะตองปฏิบัติตาม
ธรรมและเพ่ือธรรม ไมใชปฏิบัติตามมานะ การปฏิบัติไดอยางน้ี
เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตย

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

ทิฐิก็เชนเดียวกัน แมวาทุกคนจะยึดถือในความเห็นของตน
แตก็จะตองยอมตัวท่ีจะรับฟงขอมูลและเหตุผลตางๆ แมท่ีแปลก
จากทิฐิของตน เพ่ือมุงตอธรรม และถาพิสูจนความจริงไดแลว
กลายเปนวาทิฐิของตนผิดจากธรรม ก็จะตองยอมสละวางทิฐิของ
ตน แลวยอมรับตามธรรม
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แมจะยึดถือในลัทธินิยมอุดมการณใดๆ ก็ตองเปดใจตอ
ความจริงและเหตุผลท่ีเปนธรรมอยูตลอดเวลา และหากจะเผยแพร
ทิฐิ ลัทธิศาสนาหรืออุดมการณของตนหรือพวกตน ก็ตองทําตาม
เหตุผลอยางเปนธรรมและชอบธรรม ไมผูกขาด ไมบีบคั้นบังคับคน
อื่น ไมหลอกลวงหรือใชวิธีการท่ีไมซ่ือตรง คือจะตองใหธรรมเปน
ใหญ ไมใหทิฐิเหนือธรรม

คนท่ีถือธรรมเปนใหญ แมจะปฏบัิตติามหลกัธรรมาธปิไตย
ไดเพียงในข้ันลบ คือไมใหตัณหา มานะ ทิฐิ อยูเหนือธรรม แตให
ตัณหา มานะ ทิฐิน้ันหยุดย้ังอยูไดในขอบเขตท่ีไมละเมิดธรรม หรือ
ไมเสียธรรม แมจะปฏิบัติไดเพียงในข้ันน้ี ก็เรียกไดวาเปนคนท่ี
ปกครองตนเองได

เมื่อประชาชนปกครองตนเองได มีความสามารถในการ
ปกครองตนอยางน้ี การสรางสรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จ เพราะ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเองได

ประชาชนที่ปกครองตนเองได ก็คือ ประชาชนที่เปน
ธรรมาธิปไตย ดังกลาวแลว

เพราะฉะน้ัน ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชา
ชนท่ี (โดยท่ัวไปหรือสวนใหญ) เปนธรรมาธปิไตย หรือการปกครอง
ของประชาชน ท่ีเมื่อตัณหา มานะ ทิฐิ มาถึงเสนขีดของธรรม
ตัณหา มานะ ทิฐิน้ันจะตองหยุด
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ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์  

ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย

คาํพูดท่ีวา “รัฐบาลของประชาชน” น้ัน โดยมากก็เปนท่ีรูกัน
อยูวา เปนวาทะของประธานาธิบดีลินคอลน ของประเทศอเมริกา
น้ี คําเต็มของทานวา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน”∗ เปนวาทะท่ีนับถือกันมาก แทบวาจะเปนคําจํากัด
ความของประชาธิปไตยเลยทีเดียว

คนอเมริกันน้ีภูมิใจ และจําไดท่ัวกัน ถึงกับมีการจัดวาเปน
สิง่หน่ึงท่ีคนอเมริกันทุกคน แมแตเด็กนักเรียนช้ันประถมก็ตองรู คน
ชาตอิืน่ๆ ก็รูจัก และใชอางกันมาก

อยางไรก็ดี ทานผูพูดคงไมไดมุงใหเขาใจวา เร่ืองของ
ประชาธิปไตยจะจบอยูแคเปนการปกครองของประชาชนเทาน้ัน 
คําพูดน้ันเปนเพียงคําสรุปเร่ิมตน สําหรับพิจารณารายละเอียด
อื่นๆ กันตอไป

ขอสําคัญก็คือ เปนคํากลาวท่ีโยงความสัมพันธเอาไว
ระหวางประชาธปิไตยกับประชาชน ใหเห็นวา เมือ่พูดถึงประชาธปิไตย
ก็ตองเกีย่วโยงไปถึงประชาชน หรือเมือ่จะพิจารณาอะไรท่ีเก่ียวกับ
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 สิ่งหน่ึงท่ีแฝงอยูในคําพูดน้ันก็คือ คุณภาพของ
ประชาธิปไตย เมื่อพูดวาประชาธิปไตยเปนการปกครองของ
ประชาชน ก็แสดงวา คณุภาพของประชาธปิไตย ข้ึนอยูกบัคณุภาพ
ของประชาชน คือ ประชาธิปไตยท่ีดี ก็ตองเปนการปกครองของ
ประชาชนท่ีดี

ประชาชนท่ีดีคือประชาชนอยางไร ก็คือท่ีไดพูดมากอนน้ัน
แลววา ประชาชนท่ีปกครองตนเองได หรือประชาชนท่ีเปน
ธรรมาธิปไตย

สมัยกอนโนน ประเทศไทยก็ดี ประเทศอื่นๆ ท่ัวๆ ไปก็ดี มี
การปกครองดวยระบบราชาธิปไตย และเราก็มีการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยท่ีดีบาง ท่ีไมดีบาง ซ่ึงข้ึนตอคุณภาพของผูปกครอง
คือพระราชาหรือกษัตริยน้ันๆ

มาถึงเวลาน้ี เมื่อเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี
ประชาชนเปนผูปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน ก็อาจ
จะดีบาง ไมดีบาง แลวแตคุณภาพของประชาชนท่ีเปนผูปกครอง
น้ัน เชนเดียวกัน

ผูปกครองท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในระบอบราชาธิปไตย เรียกวา
พระเจาจักรพรรดิ ในทางพระพุทธศาสนากําหนดคุณสมบัติของ
พระเจาจักรพรรดิไวเปนขอแรกทีเดียว วาพระเจาจักรพรรดิทรง
เปนธรรมาธิปไตย∗ ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
                                                                                                    

∗ จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕
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ยึดธรรมเปนธงชัย

ถาจักรพรรดิหรือราชาผูย่ิงใหญ ไมถือธรรมเปนใหญ ไมตั้ง
อยูในธรรม ก็จะหาแตความสุขสําราญสวนตัว เอาแตใจและใช
อํานาจตามอําเภอใจ ใชอํานาจน้ันบีบคั้นขมเหงประชาชน ก็จะมี
แตความทุกขยากเดือดรอนท่ัวบานท่ัวเมือง

แตถาพระเจาจักรพรรดิหรือองคราชา เปนธรรมาธิปไตย
ตั้งอยูในธรรม ก็จะทรงใชทรัพยสมบัติและอํานาจในการสรางสรรค
ประโยชนสขุ ทําใหบานเมอืงสงบเรียบรอย ประชาชนอยูรมเย็นไปท่ัว

ในระบอบราชาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูท่ีองคราชาหรือ
พระมหากษัตริยผูเดียว ดังน้ันการท่ีจะใหไดการปกครองท่ีดี ก็จึง
ตองยํ้าเนนใหองคราชาน้ันเปนธรรมาธิปไตย แตเมื่อเปลี่ยนมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยแลว อํานาจสูงสุดก็เปลี่ยนมาอยูในมือของ
ประชาชน เพราะฉะน้ัน ความเปนธรรมาธิปไตยก็ตองกระจายไป
อยูท่ีประชาชนทุกคน หมายความวา อํานาจอยูท่ีใคร ใครเปนผูใช
อํานาจ ผูน้ันตองเปนธรรมาธิปไตย

เพราะฉะน้ัน ในเวลาน้ี เมื่อเราปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยแลว และอํานาจอยูกับประชาชน ประชาชนก็ตองมี
ความรับผิดชอบท่ีจะทําตนใหเปนธรรมาธิปไตย

ถาประชาชนไมถือธรรมเปนใหญ ไมเปนธรรมาธิปไตย ไม
ตั้งอยูในธรรม ไมใชปญญา เอาแตใจ ตามใจกิเลส และใชอํานาจ
ตามอําเภอใจ ก็จะปกครองตนเองไมได ประชาธปิไตยก็ไปดีไมได
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และประชาชนน่ันแหละจะเดือดรอน เพราะเบยีดเบียนขมเหงเอารัด
เอาเปรียบแยงชิงกันเอง แลวในท่ีสุดประชาชนน่ันเองก็อาจจะเปน
ผูเรียกรองเชื้อเชิญผูเผด็จการใหเขามารวบยึดอํานาจไปปกครอง

เพราะฉะน้ัน ถาจะใหประชาธิปไตยดํารงอยูได และเปน
ประชาธิปไตยท่ีดี ประชาชนจะตองพัฒนาตนใหเปนธรรมาธิปไตย
เมื่อตนเองแตละคนมีคุณสมบัติเปนธรรมาธิปไตยแลว ก็ไปปฏิบัติ
การแสดงออกตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย

ในการถือธรรมเปนใหญน้ัน ธรรม ท่ีจะตองถือหรือเคารพ
ยึดเปนหลักเปนมาตรฐาน อาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ

ข้ันตน ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตางๆ อันชอบธรรม
ท่ีไดตกลงกันวางไว

ข้ันสูงข้ึนไป ไดแก ความจริง ความถูกตองดีงาม และ
ประโยชนสุข ท่ีเหนือกวาข้ันตนน้ันข้ึนไป จนสุดขีดแหงปญญาของ
ตนจะมองเห็นได

อยางนอย ถายังไมมีสติปญญาท่ีจะมองเห็นธรรมลึกซ้ึง
ลงไป ก็ตองทําไดถือไดในข้ันตน ท่ีเปนระดับรูปธรรม คือ เคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อันชอบธรรม ท่ีไดตกลงวางกันไว

เมื่อประชาชนเจาของอํานาจตองเปนธรรมาธิปไตย บุคคล
ท่ีไดรับมอบอาํนาจจากประชาชน หรือใชอาํนาจในนามของประชาชน
คือผูแทนและนักการเมืองท้ังหลาย ก็จะตองเปนธรรมาธิปไตยดวย
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สําหรับนักการเมืองและผูแทนของประชาชนน้ัน จะตอง
เขาใจวาประชาธิปไตยไมใชการตามใจประชาชน ไมใชการเอาอก
เอาใจ ตลอดจนไมใชการประจบประชาชน

เราเคยเห็นคนมีอํานาจหรือคนที่เปนใหญ มีคนแวดลอม
คอยเอาอกเอาใจ เรารูวาการประจบสอพลอผูเปนใหญหรือผูมี
อํานาจน้ัน เปนสิ่งเลวรายไมถูกตอง ฉันใด เมื่อประชาชนเปนใหญ
เปนเจาของอํานาจ แมวาจะตองยอมตออํานาจของประชาชน แต
การท่ีผูแทนหรือนักการเมืองจะประจบเอาใจประชาชน ก็เปนการ
ไมถูกตอง ฉันน้ัน

ประชาชนจะตองไมหลงเพลิดเพลินไปกับการพะเนาพะนอ
ประจบประแจงเอาใจน้ัน ประชาชนจะตองคงอยูในหลักการท่ีถือ
ธรรมเปนใหญ และนับถือนักการเมืองท่ีเปนธรรมาธิปไตย มีความ
พอใจท่ีนักการเมืองหรือผูแทนของตนถือธรรมเปนใหญ แมวาเขา
จะมาวากลาวคัดคานตักเตือนตนโดยเหตุผล

นักการเมืองท่ีไมเปนธรรมาธิปไตย เปนคนไมคงท่ี เชน เมื่อ
ยังไมมอีาํนาจยังไมไดฐานะตําแหนง ก็เอาอกเอาใจประจบประแจง
ประชาชน แตพอมฐีานะไดอาํนาจแลว ก็ขมข่ีบังคับแสดงอํานาจตอ
ประชาชน

สวนนักการเมอืงท่ีด ี ท่ีเปนธรรมาธปิไตย เปนผูมหีลกัการท่ี
แนนอน คงเสนคงวา ไมขมข่ีประชาชน แตก็ไมพะเนาพะนอประจบ
ประชาชน ไมตามใจประชาชนในทางท่ีผิด เขาจะยืนหยัดอยูใน
ธรรม เพราะเขาทําหนาท่ีในนามของประชาชนท่ีเปนธรรมาธิปไตย
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จะเรียกรองประชาธิปไตย  ตองเรียกรองใหสรางสรรค

ตามท่ีกลาวมาน้ี จะมองเห็นลักษณะสําคัญ ๒ อยางของ
สังคมประชาธิปไตย คือ

ก) วิถีชีวิตแหงความพอดี ท่ีเปนสายกลาง ซ่ึงองคประกอบ
และปฏิบัติการท้ังหลาย ไดสัดสวนสมดุลกัน ไมมากเกินไป ไมนอย
เกินไป ไมตึงไป ไมหยอนไป เปนไปอยางรูจักประมาณ มีดุลยภาพ

ข) การยอมรับศักยภาพของมนุษย วาบุคคลแตละคนมี
ความสามารถท่ีพัฒนาได ซ่ึงจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม
และรวมอยูรวมสรางสรรคสังคมท่ีดีงามดวยกันได

แตการยอมรับศักยภาพน้ัน มองอีกแงหน่ึงก็เปนการบอก
แจงเงื่อนไขไปดวยพรอมกันวา ศักยภาพน้ันจะตองไดรับการ
พัฒนา คือจะตองมีการศึกษา เพ่ือใหบุคคลมีสติปญญา สามารถ
คิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตนไดอยางถูกตอง
พอดี ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาปญญากันเร่ือยไป และปญญาท่ี
พัฒนาดีแลวน่ีแหละ ท่ีจะบอกใหรูวา วิถีชีวิตแหงความพอดี ท่ีเปน
ดุลยภาพน้ันอยูท่ีไหน

การพัฒนาศักยภาพในท่ีสุดจึงไดตัวปญญาท่ีมาบรรจบกับ
วิถีชีวิตแหงความพอดีท่ีเปนประชาธปิไตย คอืกลายเปนเร่ืองเดยีวกัน

การท่ีจะสรางสรรคประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตย
ได จะตองมีการกระทําอยางจริงจัง ซ่ึงก็หมายถึงการใชปญญา
อยางจริงจัง การทําจริงจังน้ีไมไดหมายความวารุนแรง แตความ
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จริงจังหมายถึงความท่ีมีใจแนวแนมั่นคงท่ีจะทําสิ่งน้ันๆ ดวยความ
ย่ังยืน อดทน ไมใชทําผลีผลามรอนแรงเพียงช่ัววูบแลวก็ผานไป

เพราะฉะน้ัน จึงไดพูดไวแตตนวา เพ่ือจะใหคนท่ีสิ้นชีวิตไป
น้ี ไมสิ้นชีวิตไปเปลา คนท่ีอยูเบ้ืองหลังจะตองมีจิตสํานึกใน
ประชาธิปไตยอยางถูกตอง ท่ีจะมีความจริงจัง ไมใชตื่นตูมไปกับ
เหตุการณช่ัวประเดี๋ยวประดาวแลวก็ลมเลิกไป เราตองการการ
กระทําท่ีเรียกวาระยะยาว ท่ีทําดวยความอดทนต้ังใจจริง

ความต้ังใจทําจริงท่ีแท หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจัง
โดยบริสุทธิ์ใจ ซ่ึงจะตองมาคิดกันอยางพิจารณาเหตุผลใหถองแท
วาอะไรกันแนเปนเหตุเปนผลในสังคมของเรา เราจะจัดการอยางไร
ท่ีจะจัดสรางรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสังคมของเราข้ึนได คิดกันโดย
ใชปญญาอยางจริงจัง

สาระเหลาน้ีไมใชสิ่งท่ีจะสถาปนากันไดในช่ัววันเดียววัน
พรุงเสร็จ การสถาปนาประชาธิปไตยเปนงานท่ีตองทําระยะยาว
และความคิดท่ีจะทําอะไรท่ีเปนเร่ืองระยะยาวน่ีเปนสิ่งท่ีสําคัญ
มาก เพราะตองมีความจริงจังและใชปญญาอยางแทจริง

ท้ังหมดท่ีพูดมาน้ี เปนเร่ืองหนึ่งท่ีนําข้ึนมาเสนอเพ่ือใหเห็น
วา โดยแทจริงแลว เราจะตองพัฒนาประชาธิปไตยใหครบถวน ท้ัง
รูปแบบ และเน้ือหาสาระ

ในดานเน้ือหาสาระ ไดยกเอาหลักการสําคัญอยางหน่ึง
ของประชาธิปไตย คือเร่ืองเสรีภาพ ข้ึนมาพูดไวเปนตัวอยาง เพ่ือ
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ใหเห็นวา การจะมีประชาธิปไตยท่ีดีน้ัน ไมใชเพียงแคเอาอยางรูป
แบบเขามาใชตามไปเทาน้ันก็สาํเร็จ แตมสีิง่ท่ีจะตองเพียรพยายาม
ทําดวยความต้ังใจจริง

เฉพาะอยางย่ิง ตองมีการแสวงปญญา และใชปญญา
อยางจริงจัง โดยใหบุคคลมีเสรีภาพท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน
และใหศักยภาพน้ันอํานวยผลดีดวยการใชเสรีภาพในทางท่ี
เก้ือกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธปิไตย
เปนไปอยางสมดลุ โดยเปนเสรีภาพของคนท่ีปกครองตนเองได คือ
คนท่ีเปนธรรมาธิปไตย

พูดสั้นๆ วา การสรางสรรคประชาธิปไตย ไมใชเร่ืองงายๆ
ท่ีจะไดมาสําเร็จเพียงดวยการเรียกรอง คือไมใชเปนสิ่งสําเร็จรูปท่ี
ใครจะหยิบย่ืนใหได เพียงตามคําเรียกรอง

ถาไมทําความเขาใจกันใหดีอยางชัดเจน การสรางสรรค
ประชาธิปไตยน้ัน อาจจะเปนวิถีอันยาวไกลท่ีเดินไปไมถึง เพราะ
มัวเดินวนเวียนกันอยูแคตนทางท่ีจะไป

การเรียกรองประชาธิปไตย น้ัน ควรมองใหครบท้ัง ๒ ช้ัน
คือ ท้ังระดับรูปแบบหรือระบบ และระดับเน้ือหาสาระ

การเรียกรองท่ีพูดถึงกันท่ัวไปน้ัน ถามีสติระลึกดูก็จะเห็น
วา เราไดทํากันอยูในระดับของรูปแบบเปนสําคัญ หรือมองกันแค
รูปแบบเทาน้ัน และ…
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บางทีท่ีเรียกรองน้ัน ก็เปนเพียงการท่ีจะใหเขาหยุด ใหเขา
เลิกปดก้ันขัดขวางการท่ีเราจะดําเนินการตามรูปแบบหรือระบบท่ี
เราตองการเทาน้ันเอง ไมใชวาใครจะเอาประชาธิปไตยมาหยิบย่ืน
ใหเราได

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การเรียกรองประชาธิปไตยใน
ระดับรูปแบบน้ัน จะตองมีความเพียรพยายามจริงจังท่ีจะเอามา
โยงตอเขากับการสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเน้ือหาสาระ

ถาไมทําอยางน้ัน เมื่ออะไรๆ เงียบกันไปนานๆ หันกลบัมา
มองอีกคร้ัง เราอาจจะตองสลดใจหรือสมเพชตนเองวา น่ีหรือคือ
ผลท่ีไดมาจากการลงทุนถึงเพียงน้ัน

การเรียกรองประชาธิปไตยที่แท เปนส่ิงท่ีจะตองทํากัน
ตลอดเวลาตอไปอีกนาน เปนการเรียกรองท่ีตองทําตอประชาชน
ทุกคน

โดยเร่ิมตนท่ีตัวเราน่ีแหละ ท่ีจะตองสํารวจความรูความ
เขาใจและความเปนประชาธิปไตยในตนเอง และน่ีก็คือ การเตือน
จิตสํานึกในการท่ีจะสรางสรรคประชาธิปไตยในระดับเน้ือหาสาระ 
หรือการเรียกรองกันใหสรางสรรคสาระของประชาธิปไตยน่ันเอง



- ๓ -

ประชาธิปไตย

จะยืนยงตองครบสามหลักใหญ

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ

ในประเพณีของประชาธิปไตย ถือกันมาวา สังคม
ประชาธิปไตยมีหลักการพ้ืนฐาน ๓ ประการคือ เสรีภาพ สมภาพ
(ความเสมอภาค) และภราดรภาพ พูดตามคําของเจาของเรื่องเดิม
วา liberty, equality และ fraternity

ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ี แมจะไมใชเปนตนตํารับเดิมของ
ประชาธิปไตย แตในปจจุบันก็ถือกันวาเปนผูนําในหมูประเทศ
ประชาธิปไตยท้ังปวง

ในประเทศอเมริกาน้ี หลักการแหงเสรีภาพหรือ liberty
หรือ freedom ไดรับการเนนยํ้าเปนอยางย่ิงมาตลอดแตตน คูเคียง
กับหลักการท่ีสองคือ สมภาพ/ความเสมอภาค หรือ equality



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

๖๓

ความเสมอภาคน้ี นอกจากมีความสําคัญในสถานอื่น
หลายประการแลว ก็ทําหนาท่ีเปนตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพให
เกิดความสมดุลหรือพอดี อยางท่ีกลาวแลวขางตน ทําใหมีเสรีภาพ
ท่ีเทาเทียมกันหรือ equal liberty

สวนหลักการท่ี ๓ คือ ภราดรภาพ หรือ fraternity น้ัน ไม
คอยมีการกลาวถึงในประเพณีประชาธิปไตยของอเมริกา

คําวา fraternity  แทบจะหาไมพบในหนังสือและเอกสาร
เก่ียวกับประชาธิปไตยในอเมริกา และถึงจะมีใชบอยในบางกรณีก็
เปนการใชในความหมายอยางอื่น เชนเปนชมรมหรือสมาคมนัก
ศึกษา

อยางไรก็ตาม แมวาสังคมอเมริกันจะไมคอยพูดถึงคําวา
fraternity  ท่ีแปลกันมาวาภราดรภาพ แตก็ไมไดหมายความวา
หลักการน้ีไมไดรับการยึดถือเปนสําคัญในประชาธิปไตยของ
อเมริกา

วาท่ีจริง อเมริกาก็ยึดถือหลักการขอท่ี ๓ น้ีอยางมาก แต
เขาใชคําศัพทอื่น ซ่ึงเนนแงความหมายดานอื่น หมายความวายึด
ถือหลักการเดยีวกัน แตเนนความหมายดานอื่น ซ่ึงสอดคลองกับ
ภูมิหลังของสังคมของเขา

สังคมอเมริกันน้ัน ถือวาประเทศชาติของตนเกิดจากคน
หลายเช้ือชาติ หลายเผา ตางผิวพรรณ ตางลัทธิศาสนา อพยพเขา
มาอยูรวมกัน สังคมอเมริกันจะดํารงอยูไดดวยดี ก็ตอเมื่อคนตาง
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พวกตางเผาเหลาน้ี ประสานกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
เพราะฉะน้ัน สังคมอเมริกันจึงเนนความสําคัญของหลักการท่ี ๓ น้ี
ในแงของความมีเอกภาพ

เมื่อจับจุดน้ีไดแลวก็จะเห็นไดทันทีวา อเมริกันมีคําศัพท
มากมายท่ีแสดงถึงความยึดถือหลักการน้ีตามความหมายในแง
เอกภาพน้ัน เชน ท่ีเดนท่ีสุด คือคติแหง melting pot หรือ
smelting pot ท่ีถือวา สังคมอเมริกันเปนเบาหลอมคนตางผวิตาง
เผาพันธุใหละลายรวมเขาเปนชนชาติเดียวกัน เปน one people
หรือเปนเผาชนใหมคือ new race

ตลอดจนมีคําขวัญของชาติวา epluribus unum (จาก
หลาย กลายเปนหน่ึง)

คนอเมริกันภูมิใจในคติแหงความเปน “เบาหลอม” หรือ
melting pot น้ีมาก ถือเปนความดีเดน และเปนปจจัยสําคัญอยาง
หน่ึงแหงความเจริญกาวหนาของประเทศตน ถึงกับมีผูพูดวา ไมมี
ชนชาติใดในประวัติศาสตรท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการกับ
ความหลากหลายในทางเช้ือชาติไดเรียบรอยเหมือนสหรัฐอเมริกา 
(The American Kaleidoscope) หรือวาไมมีชนชาติอื่นใดสามารถ
ประสานประชาชนตางเช้ือชาติตางชนชาติใหรวมเขาดวยกันใน
วัฒนธรรมอันหน่ึงอันเดียวไดสําเร็จผล เหมือนอยางประเทศสหรัฐ
อเมริกา (คํายกยองของนาง Margaret Thatcher)

ถึงแมวาคนไทยคงจะคานในใจวา เทาท่ีผานมาแลวสังคม
ไทยเรามีปญหาในเร่ืองความขัดแยงแตกแยกทางเช้ือชาติศาสนา
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นอยกวาสังคมอเมริกัน

ท่ีจริงน้ัน สังคมอเมริกันไดประสบปญหาเก่ียวกับความ
แตกแยกในทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดตั้งแต
ตน โดยเฉพาะปญหาการแบงผิวหรือเหยียดผิว ความสําเร็จของ
เบาหลอมน้ันไมสมบูรณเลย และปญหาความแตกแยกน้ันก็ไดรุน
แรงข้ึนมาเปนระยะๆ ตลอดจนกระท่ังปจจุบัน

โดยเฉพาะปจจุบันน้ี ปญหาความแตกแยกท้ังดานเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมไดลุกลามรุนแรงข้ึนเดนชัดเปนพิเศษ ท้ังไมมีความ
หวังวาปญหานี้จะสงบเรียบรอยลงไดอยางไรในอนาคต

หนังสือของผูรูชาวอเมริกันทานหนึ่ง ถึงกับสรุปทายวา

รอยแยกหางอยางมหมึาในทางเช้ือชาติยงัคงอยู 
และมีเคร่ืองสอแสดงนอยเหลอืเกนิวารอยแยกหางน้ี
จะปดชิดลงไปไดในศตวรรษหนาน้ี (Hacker, 219)

คําบรรยายสาระของหนังสือเลมน้ันสรุปโดยต้ังขอสงสัย
เอากับสังคมของตนเอง โยงตอไปถึงเร่ืองอิสรเสรีภาพดวยวา

หนังสือเร่ือง Two Nations เปนเคร่ืองพสูิจนท่ียนื
ยนัวา อสิรเสรีภาพทีพ่วกเราเอยอางวาเรามีสวนรวม
อยูท่ัวกนัน้ี อาจเปนเพยีงภาพมายาเทาน้ันเอง
(Hacker, front flap)

ปญหาความแตกแยกราวรานขาดความประสานสามัคคี
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ในทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมน้ี เปนรอยดางและโรครายท่ีกัด
กรอนบอนทําลายประชาธิปไตยอเมริกัน และสั่นคลอนความฝน
ของอเมริกา (The American Dream) ทําใหเกิดปญหารายแรงใน
ปจจุบัน และความกังวลหว่ันหวาดตออนาคตเพียงไร ลองอาน
หนังสือของชาวอเมริกันเองเพียงสามเลม ก็จะมองเห็นภาพ

เลมหน่ึงช่ือ The Disuniting of America
∗ ผูเขียนเปนท่ี

ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีเคนเนดี พรรคเดโมแครต อีกเลม
หน่ึงช่ือ The De-Valuing of America

∗∗ ผูเขียนเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร สมยัประธานาธบิดเีรแกน พรรครีปบลกัิน และ
อีกเลมหน่ึง ช่ือ Two Nations ผูเขียนเปนอดีตศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยคอรเนลล∗∗∗

ท่ีพูดมามากเก่ียวกับอเมริกาในตอนน้ี ก็เพ่ือใหทําการ
อยางรูเทาทันความจริง ถาจะเอาประชาธิปไตยอเมริกันเปนความ
ฝนของไทย ก็ตองรูเร่ืองของอเมริกาใหดี และนําบทเรียนของเขา
มาใชใหเปนประโยชน

สังคมอเมริกันน้ัน มีช่ือวาไดเชิดชูหลักการแหงเสรีภาพ
และความเสมอภาคมาอยางดีเย่ียม ประสบความสําเร็จในการใช
หลักการท้ังสองขอน้ันในทางปฏิบัติ แตก็ทําทาจะมาอับจนเพราะ
ปญหาเก่ียวกับหลักการท่ีสาม ซ่ึงแกไมตก และจะพาหลักการสอง
                                                                                                    
∗ Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting of America (New York: W. W. Norton &

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

นับวาเปนเคร่ืองเตือนใจสังคมท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตย
ท้ังหลาย ใหพยายามรักษาเอกภาพและความสามัคคีในสังคมไว
ระวังไมใหเกิดความแตกแยกแปลกพวก รังเกียจเดียดฉันทดูถูก
ดูหมิ่นกัน ในเร่ืองถ่ินฐาน ฐานะ เช้ือชาติ สีผิว ลัทธิศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนตน

น้ีเปนการช้ีถึงความสาํคัญของหลกัการท่ี ๓ ซ่ึงไมวาจะเรียก
วาภราดรภาพ หรือเอกภาพ (หรือท่ีศพัททางพระเรียกวา เอกีภาพ) ก็
ตาม จะตองถือวาเปนหลักการพื้นฐาน

สังคมอเมริกันแมจะถือวาหลักการขอน้ีมีความสําคัญมาก 
แตโดยท่ัวไปก็จะเนนกันอยูบอยมากเพียงหลักการท่ี ๑ และ ๒
และแมจะมองเห็นความสัมพันธระหวางหลักการท้ังสามน้ี แตก็ไม
ไดแสดงความสัมพันธน้ันใหเห็นเปนระบบท่ีชัดเจน จนกระท่ังไปๆ
มาๆ ปญหาท่ีเก่ียวกับหลักการขอน้ี ก็กลายเปนโรคเร้ือรัง ท่ีจะบ่ัน
ทอนสังคมประชาธิปไตยของอเมริกาอยางท่ีกลาวมาแลว

ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาคไมมีวันหมด

ถาไมมีภราดรภาพ

ตามปกติ เรามักจะมองปญหาวาเร่ิมจากเสรีภาพกอน คือ
ไลจากขอ ๑ ไปขอ ๒ แลวไปขอ ๓ ตามลําดับวา เมื่อมีเสรีภาพไม
เทาเทียมกัน เขาทําอยางน้ันได แตทําไมฉันทําบางไมได พวกน้ัน
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ทําได มีได เอาไดอยางน้ัน แตทําไมพวกฉันไมมี ไมได เอาไมได ทํา
ไมไดอยางน้ัน ก็แสดงวาไมไดรับความเสมอภาค เมื่อไมมีความ
เสมอภาคกัน ก็สามัคคีเอกีภาพกันไมได

พูดยอนกลับวา ท่ีสามัคคีเอกีภาพกันไมได ก็เพราะไมได
รับความเสมอภาค ท่ีไมเสมอภาค ก็เพราะมีเสรีภาพไมเทาเทียม
กัน อนัน้ีก็เปนปญหาแบบหน่ึง

แตบางทีปญหากลับในทางตรงขาม คือเร่ิมเปนปญหาจาก
หลักการขอท่ี ๓ (ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ)กอน แลวจึงลง
มาขอท่ี ๒ (ความเสมอภาค) และ ขอท่ี ๑ (เสรีภาพ) คือ เมื่อ
ประชาชนแตกแยก ไมรักใครสามัคคีกัน มีความรังเกียจเดียดฉันท
ตอกัน เขาก็จะเพงจองมองกันทันทีวา พวกน้ันได พวกน้ันมีอยาง
น้ันๆ ทําไมพวกเราไมได ไมมีอยางน้ัน พวกโนนทําได เปนไดอยาง
น้ันๆ ทําไมพวกเราทําไมได เปนไมได ปญหาในขอท่ี ๒ วา ไมไดรับ
ความเสมอภาค และขอท่ี ๑ วา ขาดเสรีภาพอยางน้ันอยางน้ี คือ
ไดเสรีภาพไมเทากับพวกน้ันพวกโนน ก็ตามมาทันที

แมแตเร่ืองท่ีไมนาจะเปนปญหา ก็มองใหเปนปญหาข้ึนมา
จนได เพราะเม่ือใจไมรักกันแลว ญาติดกัีนไมได ก็คอยเพงมอง
เห็นแงรายกันอยูเร่ือย

เปรียบเทียบใหเห็นไดงายๆ เหมอืนอยางพ่ีนองในครอบครัว
เดียวกัน ถาพอแมลําเอียง ปลอยลูกคนน้ัน ตามใจลูกคนน้ี บีบ
บังคับลูกคนโนน เกิดปญหาเสรีภาพข้ึนมา และเกิดความรูสึกวา
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ไมไดรับความเสมอภาค ลูกๆ ก็อาจจะแตกแยกแกงแยงทะเลาะ
วิวาท ไมรักใครสามัคคีกัน เปนพ่ีนองกันแตเพียงในนาม ไมเปนพ่ี
นองกันจริง ขาดภราดรภาพ

บางทีปญหาไมไดมาจากพอแมลําเอียง แตลูกๆ เองไมรัก
ใครสามัคคีกัน พอเปนอยางน้ีแลว ก็คอยเพงจองมองกัน ใครจะได
มากนิดนอยหนอยเปนไมได เกิดเร่ืองทันที แมวาจะไมตั้งใจ ไมมี
เจตนา ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา เร่ืองเล็กก็กลายเปนเร่ืองใหญโต
ยอมกันไมได ตั้งแงกันอยูเร่ือย เด๋ียวคนน้ีวาไมไดรับความเสมอ
ภาค เด๋ียวคนน้ันวาไมมีเสรีภาพ หรือไดเสรีภาพไมเทากัน ใน
ครอบครัวมีแตความระหองระแหงวุนวาย ไมมีความสุข

ในทางตรงขาม ในอีกครอบครัวหน่ึง พ่ีนองรักใครสามัคคี
กัน และพอแมก็ไมมีเจตนาจะลําเอียง มีอะไรไดมาก็แบงกันไป ให
เทาๆ กัน บางทีไดมากนอยกวากันบาง ก็เต็มใจกัน ไมวาไมรูสึก
อะไร ย่ิงกวาน้ัน บางคร้ังคนน้ันยังสละใหคนน้ี คนน้ียังแถมใหคน
โนนอีก คนท่ีไดมากก็ไมยอมเอา จะเอาไปแบงอีก เร่ืองท่ีหมิ่นเหม
นาจะเปนปญหาก็ไมเกิดเปนปญหา หรือเร่ืองใหญก็กลายเปน
เร่ืองเล็ก ท้ังหมดน้ีก็เพราะรักกัน มีความเปนพ่ีเปนนองกันอยางแท
จริง อยูกันดวยนํ้าใจ

เพราะฉะน้ัน การปองกันและแกปญหาจะตองทําจากจุด
เร่ิมท้ังสองทาง คือท้ังจากตนไปหาปลาย และจากปลายมาหาตน

เร่ิมจากตนไปหาปลาย คือ ไลจากขอ ๑ ตอ ๒ ไป ๓ ตาม
ลําดับ ก็ตองจัดใหประชาชนมีเสรีภาพอยางถูกตอง และใหไดมี
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เสรีภาพน้ันอยางเทาเทียมกัน เกิดความเสมอภาค แลวจะไดไม
ทะเลาะวิวาทแกงแยงขัดแยงกัน และอาจจะสามัคคีกันได

ขอใหสังเกตวา ในท่ีน้ี ลงทายวา “อาจจะสามัคคีกันได” คือ
เพียงอาจจะเทาน้ัน เพราะความมีเสรีภาพและสมภาพ/เสมอภาค
อยางท่ีพูดกันมาน้ี ไมใชเหตุปจจัยอยางเดียวและเพียงพอท่ีจะทํา
ใหคนรักใครสามัคคีมีภราดรภาพกันได

ยังมีเหตุปจจัยอยางอื่นอีกท่ีสําคัญมาก ท่ีจะทําใหคนแตก
แยกรังเกียจเดียดฉันทกัน และแมแตคําวาความเสมอภาคก็มี
ความหมายแงมุมกวางกวาท่ีเขาใจกันท่ัวไป ท่ีเนนในแงวามีสิทธิ
เสรีภาพเสมอกัน ไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ความเสมอหรือสม
มีแงมุมความหมายมากกวาน้ัน และแงมุมความหมายอยางอื่น
บางอยางเปนปจจัยตัวสําคัญท่ีจะใหเกิดภราดรภาพ หมายความ
วา ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีความเสมอ
ภาคอยางลึกซ้ึงท่ีจะพูดในทางธรรมตอไป

ดานท่ีสอง เร่ิมจากปลายมาหาตน คือ ยอนจากขอ ๓ ลง
มาขอ ๒ จนถึงขอ ๑ วิธีแกและกันปญหา ไดแก พยายามสราง
ความสมัครสมานสามัคคี ใหประชาชนมีความรักใครพรอมเพรียง
มีความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีตอกันดุจเปนญาติพ่ีนอง

เมื่อประชาชนมีภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพน้ีแลว ก็
จะปรับเร่ืองความเสมอภาคและเสรีภาพใหเขาท่ีลงตวัสอดคลองไป
กันไดอยางดี
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ในทางปฏิบัติ ตองทําท้ังสองดานประกอบกัน ดานแรก
จากตนไปหาปลาย คือใหมีเสรีภาพอยางเสมอภาคกันน้ัน เปน
ความจําเปนท่ีจะตองใหมีเปนพ้ืนฐานไว

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

ปญหาเก่ียวกับภราดรภาพน้ัน อาจมีมาในหลายรูปแบบ
เพราะเหตุปจจัยท่ีจะทําใหคนแบงแยกขัดแยง หรือเขากันไมได มี
หลายอยาง เชน ผิวพรรณ เผาพันธุ ภูมิภาค และลัทธิความเช่ือถือ
เปนตน ซ่ึงแตละอยางก็อาจจะตองใชวิธีการแกไขปญหาเฉพาะท่ี
ตางๆ กันไป

แตไมวาจะเปนอยางไหน สิ่งหน่ึงท่ีควรระวังไวกอน เพ่ือไม
ใหเปนตัวพลอยผสมท่ีซํ้าเติมปญหาทําใหแกไขยากมากข้ึน ก็คือ
การดูถูกดูหมิ่นและกีดก้ันกันดวยเรื่องภูมิธรรมภูมิปญญา ซ่ึงมัก
จะพวงมากับความแบงแยกท่ีเปนตัวปญหาเดิมดวย

มนุษยน้ัน เมื่อมีความถือตัวแลว ก็มักคอยจอง คอยมอง
คนอื่นพวกอื่นวาจะลบหลูดูถูกกระทบกระท่ังหรือกีดกันตน จนลืม
มองลืมสํารวจดูตัวเอง การแกปญหาไมใชอยูท่ีคนพวกอื่นจะตอง
พยายามไมดูถูกกีดกันเราเพียงอยางเดียว แตตัวเราเองจะตอง
คอยสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงตนเองดวย สังคมประชาธิปไตย
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เปนสังคมของคนท่ีพัฒนาตน เราจะตองถือคติวา อยามัวถือตัว
แตจงทําตัวใหนานับถือ

การศึกษาเปนปจจัยหลกัในการพฒันาคนเพ่ือปรับภมูธิรรม
ภูมิปญญาของประชาชนใหสม่ําเสมอกัน และยังจะชวยในการแก
ปญหาความแตกแยกท่ีเกิดจากสาเหตุอยางอื่นดวย แตการแกไข
สาเหตุเฉพาะเหลาน้ันตองอาศัยความรูและวิธีการอื่นๆ ดวย ซ่ึง
เกินขอบเขตของเรื่องท่ีจะพูดในท่ีน้ี

รวมความก็คือ จะตองระลกึไววา ถาไมสามารถสราง
ภราดรภาพข้ึนมาใหประชาชนมีสามัคคีเอกีภาพกันดวยจิตใจแท
จริงแลว ปญหาเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคก็จะมีอยูเร่ือยไป
จะไมมีหลักประกันท่ีจะทําใหประชาธิปไตยมั่นคงย่ังยืน

ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ

ในประเทศท่ีเขาสูระบอบประชาธิปไตยใหมๆ หรือยัง
พัฒนาประชาธิปไตยไปไมไดไกล ปญหาจะโดดเดนอยูท่ีเร่ือง
เสรีภาพและสมภาพ ซ่ึงเปนปญหาสําหรับประชาชนท่ัวไปโดยสวน
รวม คือเปนปญหาสําหรับประชาชนแตละคนเหมือนๆ กัน และ
ประชาชนก็จะดิ้นรนตลอดจนตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงเสรีภาพและ
ความเสมอภาคน้ี ในระหวางน้ี ปญหาดานภราดรภาพจะไมคอย
ปรากฏ บางทีดูเหมือนกับไมมี แตท่ีจริงน้ัน มันมีแฝงอยูตลอดเวลา

แตเมื่อใดไดพัฒนาประชาธิปไตยกันไปพอสมควร พอวา
ปญหาเร่ืองการเรียกรองหาเสรีภาพและสมภาพเบาบางลง เพราะ
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ประชาชนท่ัวไปไดรับหลักประกันท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคพอสมควร ในระดับท่ีเรียกไดวาลงตัวอยูตัวแลว ปญหา
เก่ียวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพท่ีแฝงมานาน ก็จะโผลเดนข้ึน
มา (ในบางสังคม ปญหาน้ีอาจจะปรากฏเปนคร้ังคราว แมใน
ระหวางท่ียังด้ินรนเพ่ือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค)  และจะ
เปนปญหาที่หนักหนายืดเย้ือแกไขยากท่ีสุด อาจจะถึงกับเปนจุด
ติดตันของมนุษยชาติก็ได

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ก็คือประเทศอเมริกาน่ีแหละ ท่ีภูมิใจ
วาประชาชนมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอยางดี
มาก แตปจจุบันไดประสบปญหาความขัดแยงแบงแยกรังเกียจ
เดียดฉันท ระหวางเช้ือชาติ เผาพันธุ สีผิว และวัฒนธรรมเปนอยาง
มาก และปญหาน้ันก็รุนแรงข้ึนๆ ไมใชลดนอยลงเลย และยังไมมี
ความมั่นใจวาจะแกปญหาน้ีลงไดอยางไร

แทบไมมีประเทศชาติหรือสังคมใดเลย ท่ีประกอบข้ึนดวย
ประชาชนพวกเดียวกันลวนๆ มีแตจะประกอบดวยกลุมชน เผาชน
ตางๆ มากบางนอยบาง ซ่ึงแตกตางกันโดยเชื้อชาติบาง สีผิวบาง
ลัทธิศาสนาบาง ภาษาและวัฒนธรรมบาง ความแตกตางเหลาน้ี
พรอมท่ีจะเปนปมกอปญหาไดตลอดเวลา และน่ีคือตนตอของ
ปญหาเก่ียวกับภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ

พอปญหาการด้ินรนเพ่ือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ท่ัวไปเบาบางลงอยางท่ีวาขางตนแลว ปญหาเก่ียวกับภราดรภาพ/
สามัคคีเอกีภาพท่ีนอนเน่ืองอยู ก็จะโผลเดนชัดออกมา และสงผล
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ยอนกลับไปสูปญหาเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอีก
คร้ังหน่ึง

แตปญหาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ท่ีพวงมากับ
ปญหาภราดรภาพน้ี มาในรูปใหมท่ีแปลกออกไปจากเดิม โดยจะมี
ลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ    

ก) เปนปญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคท่ีไมเทา
กันระหวางกลุมระหวางพวกวา พวกเราไมมีสิทธิเสรี
ภาพเหมือนอยางพวกเขา เราไมมีความเสมอภาคกับ
พวกน้ัน ไมใชปญหาของประชาชนแตละคน และ

ข) คราวน้ีปญหาเสรีภาพกับปญหาความเสมอภาคจะมา
บรรจบเปนเร่ืองเดียวกัน คือ เปนปญหาวา กลุมชน
หรือเผาพวกตางๆ มีสิทธิเสรีภาพไมเทาเทียมกัน หรือ
มีเสรีภาพไมเสมอภาคกัน วาพวกเขามีเสรีภาพอันน้ี
แตพวกเราไมมีเสรีภาพอันน้ัน พวกเขาทํา-มี-เปนอยาง
น้ันได แตพวกเราทํา-มี-เปนอยางน้ันไมได เราจึงไมมี
ความเสมอภาคกับเขา

ในการแกปญหา จะตองทําท้ังสองระดับอยางท่ีวามาแลว
ขางตน คือ ในข้ันพ้ืนฐาน จะตองใหเห็นวาคนตางกลุมตางพวก ได
รับสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน และอีกระดับ
หน่ึงคือ การสรางภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ

แตก็ดังไดกลาวแลว การปองกันแกไขปญหาระดับท่ีสองน้ี
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ยากมาก เพราะปญหาเก่ียวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพน้ี เปน
ปญหาท่ีหย่ังลึกถึงจิตใจ ซ่ึงเปนเร่ืองของความเชื่อถือและคุณธรรม
อันโยงไปถึงอุปสรรคมากมาย เชน ความหวงแหนชาติพันธุ ความ
รังเกียจเดียดฉันทในเร่ืองสีผิวหรือเผาพันธุ ความดูถูกดูหมิ่นกันใน
ดานภูมิธรรมภูมิปญญาและวัฒนธรรม ความยึดมั่นในการแบง
แยกตามลัทธิความเช่ือถือ เปนตน ซ่ึงรวมแลวก็คือเปนปมท่ีนําไป
สูปญหา การไมมีความพรอมใจท่ีจะสมัครสมาน

ท้ังๆ ท่ีภายนอกไมมีเหตุท่ีจะทําใหตองแบงแยก แตเมื่อใจ
ไมพรอมไมยอมท่ีจะสมัครสมานแลว ความสามัคคีเอกีภาพและ
ภราดรภาพก็ไมอาจเกิดข้ึนจริงๆ ได และเมื่อใจไมสมัครสมานกัน
อยางน้ี เร่ืองท่ีไมนาเปนเร่ือง ก็กลายเปนเร่ือง สิ่งท่ีไมนาเปน
ปญหาก็เปนปญหา ปญหาเล็กก็กลายเปนปญหาใหญ เพราะใจ
ตั้งแงตอกันอยางท่ีกลาวมาแลว ปญหาสิทธิเสรีภาพไมเสมอภาค
ระหวางกลุมระหวางหมูก็จะคงอยูเร่ือยไป พรอมกับความขาด
สามัคคีไมมีภราดรภาพ และจึงไมอาจเกิดมีเอกีภาพ แลว
ประชาธิปไตยก็ไมอาจสัมฤทธิ์อยางจริงแทในสังคม

ถาถือวามนุษยเปนสัตวประเภทเดียวกันท้ังหมด สืบเช้ือ
สายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน แลวขยายตัวเพ่ิมจํานวน แบงกัน
เปนหมูเปนพวก แยกยายเหินหางกันไป

บัดน้ี เมื่อโลกแคบเขามา จนมวลมนุษยเหมือนอยูใกลชิด
เปนชุมชนเดียวกัน จะตองเกี่ยวของสัมพนัธกันท้ังหมด ถึงเวลาท่ี
จะตองอยูรวมเปนสังคมเดียวกัน มนุษยจะสามารถทําลายเคร่ือง
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แบงแยกและความรูสึกเดียดฉันท แลวสมัครสมานกลมกลืนเขา
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีความหลากหลายในความเปนหน่ึง
ไดสําเร็จหรือไม

เร่ืองน้ีอาจจะเปนปญหาสุดทายของมวลมนุษย และอาจ
จะเปนจุดติดตันท่ีแกไมตก และก็จะเปนบททดสอบหรือพิสูจน
มนุษยชาติดวยวา มนุษยน้ีจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให
สําเร็จ เพ่ือบรรลุถึงสันติภาพและอิสรภาพท่ีแทจริงไดหรือไม

นักการเมือง นักปกครอง และประชาชนท่ีใฝปรารถนาจะ
แกปญหาของสังคมมนุษยอยางแทจริง และหวังท่ีจะสรางสรรค
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณมั่นคง จะตองเปนผูมองการณไกล ไมใช
มองอยูแคปญหาเฉพาะหนาในการดิ้นรนตอสูเพ่ือสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในบัดน้ีเทาน้ัน แตจะตองเตรียมวางแนวทาง
สําหรับการแกปญหาระยะยาว ใหพรอมไวแตเน่ินๆ ทีเดียว

นักการเมืองท่ีจะทันกับยุคตอไปน้ี นอกจากจะตองมอง
การณไกล เปนผูขามขีดข้ันของกาลเวลาไปไดแลว จะตองเปน
นักการเมืองท่ีมีความเปนสากล คือกาวขามขีดข้ันของเทศะไปสู
การแกปญหาของมวลมนุษยชาติท่ัวโลก คือปญหาสากลท่ีมีเสมอ
เหมือนกันท่ัวโลกแหงความขาดภราดรภาพน้ี

การท่ีจะแกปญหาซึ่งแฝงลึกในใจของมนุษยขอน้ีได คงจะ
ตองใชความเปนอัจฉริยะทีเดียว เพราะการแกปญหาดังกลาวน้ี
เกินขอบเขตของวิธีการดานการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๗

๗๗

เปนตน ท่ีอยูในฝายรูปธรรม แตเปนเร่ืองของจิตใจ เก่ียวดวยความ
เช่ือถือและคุณธรรมดังท่ีกลาวแลว ซ่ึงจะตองใชปรีชาญาณทาง
ดานศาสนา ปรัชญา ศีลธรรม/จริยธรรม และศาสตรท้ังหลายท่ี
เก่ียวของกับมนุษยท้ังหมดเขามาชวยแกปญหา อยางท่ีเรียกวาจะ
ตองบูรณาการทุกแดนแหงปญญาของมนุษยเขามาใชในการแก
ปญหาน้ี ซ่ึงจะสําเร็จได ก็ตองมีการพัฒนามนุษยข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง

เมื่อพูดมาถึงจุดน้ี ก็ทําใหนึกถึงช่ือของระบอบการปกครอง
น้ี ท่ีเรียกวาประชาธิปไตยน้ัน ความจริงก็เปนเพียงช่ือเรียกอยาง
หน่ึง ซ่ึงเกิดจากการมองความหมายโดยเนนไปท่ีแงหน่ึงดานหน่ึง
ของมัน กลาวคือ -

ท่ีเรียกวาประชาธปิไตย ก็เพราะเนนความหมายในแงของ
อาํนาจ วาเปนการปกครองซ่ึงอาํนาจอยูท่ีประชาชน โดยประชาชน
เปนใหญ แตถามองเนนในแงอื่นดานอื่น ก็อาจจะเรียกช่ืออยางอื่น
ดังท่ีในสมัยโบราณ เคยหรือบางที เรียกช่ือการปกครองทํานองน้ี
วาระบอบสามัคคีธรรม คือเรียกช่ือโดยมองเนนไปท่ีความสัมพันธ
พ้ืนฐานระหวางประชาชน ท่ีจะเปนแกนรักษาใหการปกครอง
ระบอบน้ีดํารงอยูได และสัมฤทธิ์ผลสมตามความมุงหมาย

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ

ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองหลักการท้ังสามอยางน้ัน
โยงสัมพันธเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ภราดรภาพ หรือเอกภาพ เปน
เหมือนสนาม หรือเวที หรืออางเก็บนํ้า หรือหองประชุม ท่ีรองรับ
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นักกีฬา นักแสดง นักวายนํ้า หรือสมาชิกของท่ีประชุมใหรวมอยู
ดวยกัน โดยมีความเปนอิสระ พรอมกับความประสานกลมกลืน
ซ่ึงแตละคนอยูในตําแหนงแหงท่ีท่ีถูกตอง เหมาะสม สัมพันธกันได
ดี พฤติกรรมและความเปนไปตางๆ ท่ีเปนเร่ืองของเสรีภาพและ
ความเสมอภาค ก็แสดงอยูภายในแหลงรวมอันเดียวกันน้ัน

เมื่อทุกคนใชเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน อยางประสาน
เก้ือกูลกัน ถูกตองตามตําแหนงฐานะภายในท่ีรวมน้ัน ทุกอยางก็
ดําเนินไปดวยดี เปนองครวมท่ีสงบเรียบรอย

เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักการใหญแหง
ภราดรภาพหรือเอกภาพไว โดยท่ีหลกัการใหญน้ีครอบคลมุความเปน
อยูและการปฏิบัติท่ีเปนเร่ืองของเสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว 
ใหมีความหลากหลายท่ีโยงกันไดในระบบท่ีประสานเปนหน่ึงเดียว

หลักการหรือหลักธรรมน้ี เรียกวาสาราณียธรรม แปลวา
ธรรมเปนเคร่ืองระลกึถึงกัน มคีวามหมายทํานองเดยีวกับภราดรภาพ
เปนหลักการท่ีจะทําใหเกิดความประสานพรอมเพรียงสามัคคีและ
ผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ

หลักธรรมน้ีมีสาระสําคัญซ่ึงสอนวา สังคมประชาธิปไตย
จะตองมีเคร่ืองผูกพันคนใหมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกัน 
เพราะการท่ีแตละคนจะอยูไดดวยดี และเอาศักยภาพของตนมา
รวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดน้ัน คนเหลาน้ันจะตองมี
ความสามัคคีรูจักรวมมือกันและอยูรวมกันไดดวยดี
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การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีน้ัน มีลักษณะการ
แสดงออกตางๆ ซ่ึงเนนความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชนสุข
ตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพ้ืนฐาน คือการท่ีคนเราจะตองใช
ปญญา คือบอกวา จะตองใชปญญาน้ัน บนพื้นฐานของเมตตา
หมายความวาใชปญญา โดยมีเมตตาประกอบ หรือใชปญญาใน
จิตใจท่ีมีเมตตา และ จิตใจที่มีเมตตา ก็ตองใชปญญา

ถามีเมตตาโดยไมใชปญญา ก็อาจจะเกิดความลําเอียง
เชนเรามีเมตตาเอาแตจะปรารถนาดีชวยเหลือใครคนหนึ่ง แลวเรา
ไมใชปญญาพิจารณาใหรูท่ัวถึงความจริง เราก็อาจจะลําเอียงเขา
ขางคนน้ันเต็มท่ี แตพอใชปญญารูจักพิจารณาเหตุผล เราก็ได
ปฏิบัติการท่ีถูกตองพอดี

ในทางตรงขาม ถาใชปญญาโดยไมมีเมตตา เราก็อาจจะ
ใชปญญาโดยไมคํานึงถึงใคร โดยไมมีความรักเพ่ือนมนุษย แลว
เราก็อาจจะคิดทําอะไรโดยท่ีวามันไมเก้ือกูลไมเปนประโยชนแก
เพ่ือนมนุษยก็ได เพราะฉะน้ัน จึงตองมีประกอบกัน ๒ อยาง คือท้ัง
ปญญา และเมตตา

สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี

เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี

หลักของสังคมท่ีจะอยูรวมกันดวยดีน้ัน ก็คือ เปนสังคม
แหงสามัคคีเอกีภาพ ท่ีคนมีเมตตาหรือไมตรีตอกัน เปนพ้ืนฐาน
รองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีท่ีมีความเสมอภาคเทา
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เทียมกัน ทานแสดงไวเปน สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ

ประการท่ี ๑ จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา หมายความ
วาทําดวยความรัก ดวยไมตรี ดวยความปรารถนาดีตอกัน มีการ
ชวยเหลือ มีการรวมมือ มีความพรอมท่ีจะประสานงานกัน ซ่ึงเปน
เคร่ืองชวยใหเกิดนํ้าใจผกูพัน ทําใหสงัคมอยูรวมกันไปได โดยมี
เคร่ืองยึดเหน่ียว เปนโอกาสพ้ืนฐานท่ีจะใหแตละคนนําเอาศักยภาพ
ของตนมาเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวยกัน

ประการท่ี ๒ จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวย
เมตตาน้ันสําคัญมาก ในเวลาท่ีเราใชเหตุผลเจรจากัน เราก็จะใช
ปญญา โดยไมมีโทสะ ท่ีจะมาทําใหเกิดปญหาขัดแยงทะเลาะโจม
ตีดาวากัน คือพูดดวยความหวังดีตอกัน และมุงประโยชนตอสวน
รวม ในเวลามเีหตุการณอะไรตางๆ ก็จะหันหนามาพดูจาปรึกษากนั
ปรับความเขาใจกนัได แตถาคนไมมเีมตตาตอกันแลว เมื่อมีปญหา
ข้ึนมาก็ชวนใหเกิดความทะเลาะเบาะแวง และความขัดแยง แลว
ผลท่ีสุดก็นําไปสูความรุนแรง สูการทําลายลาง นําไปสูปญหา

ฉะน้ัน จะตองพูดดวยความปรารถนาดีตอกัน มีจิตสํานึก
และระลึกวา ท่ีเราพูดน่ีเพราะเราหวังประโยชนสุขรวมกัน ตองการ
สรางสรรค แตเราอาจจะเห็นวาท่ีทานทําน้ันยังไมถูก เราจึงพูด แม
ทานจะทําไมถูก แตเราก็ยังมีความรักทานอยู และเรามีความ
ปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม หวังจะชวยกันแกปญหา เราพูดดวย
ความปรารถนาดี เมตตาอยางน้ีเปนทางใหแกปญหาได
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แตถาพูดโดยไมมีเมตตา ก็มีแตจะนําไปสูการทะเลาะเบาะ
แวง เราก็รูกันอยูแลววา ธรรมดาของมนุษยปุถุชนน้ี พอถึงข้ันหน่ึง
ก็มีแตปญหา เร่ืองศักด์ิศรีบาง เร่ืองของมานะบาง อะไรตางๆ พอ
ขัดแยงโจมตีกัน ก็ย่ิงรุนแรงข้ึนๆ แลวก็ยอมกันไมได

ย่ิงในสังคมไทยน่ี เราพูดกันวา คนมีลักษณะท่ีมีความถือ
ตัวสูง ถือศักด์ิศรีนัก ยอมกันยาก เพราะฉะน้ันปญหาก็จะย่ิงรุนแรง
ถาจะแกปญหาใหได ก็ตองมีเมตตา จะตองแสดงความปรารถนา
ดีตอกัน พูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา แตไมใชวาพูดเพียงเพื่อ
เอาใจกันนะ ไมใชอยางน้ัน ก็พูดเหตุผลน่ันแหละ แตพูดดวยวาจา
ท่ีแสดงถึงจิตใจท่ีมีความปรารถนาดี

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

นอกจากน้ัน ในดานการแสดงออก เมตตาก็ทําใหมีจิตใจท่ี
พรอมจะย้ิมแยม เวลาพบหนากันก็ย้ิมได นําไปสูการพูดจากันไดดี
ข้ึน

เมตตาทางใจน้ี ยังลึกลงไปอีก หมายถึงความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีจิตตอกันอยางจริงใจ เปนความรักท่ีไมแบงแยก
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เพราะมองทุกคนเปนมนุษยเสมอเหมือนกัน ในฐานะท่ีทุกคนน้ัน
เปนเพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน อยูภายใตกฎธรรมชาติอัน
เดียวกัน หรือภายใตอํานาจของพญามัจจุราชอยางเดียวกัน

ความรักและไมตรีอยางจริงใจน้ี ทําใหสัมพันธคบหากัน
โดยไมมีอุบายซอนเรนตอกัน ไมมีลักษณะท่ีเรียกวา แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง แตเปนแบบท่ีวา ยอมรับจุดตาง อยูกันบนฐานของ
จุดรวม คือ แมจะมคีวามแตกตางโดยผิวพรรณ เช้ือชาติ ลัทธิ
ศาสนา และสติปญญาเปนตน ก็รับรูและยอมรับกันตามเปนจริง
ไมถือเปนเหตุท่ีจะแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจท่ีจะ
สมัครสมานกัน โดยมีจุดรวมพ้ืนฐานท่ีทําใหรักกันและอยูรวมกัน
ได คือการท่ีเปนเพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดังกลาวแลว

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ                                  

เอกภาพของสังคมก็สัมฤทธ์ิ จิตบุคคลก็เปนสุข

ประการท่ี ๔ มีกินมีใชเผื่อแผใหท่ัวถึงกัน ธรรมดาคนน้ี
เมื่อยังไมไดพัฒนา ดอยการศึกษาท่ีแท ก็มุงเอาแตประโยชนสวน
ตัว ยึดมั่นติดในผลประโยชน เห็นแกตัวมาก ไมสามารถเฉลี่ยเจือ
จานกันได ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงกันหางไกล เมื่อคน
เหลื่อมล้ําตํ่าสูงกันมากในเร่ืองรายได ในเร่ืองทรัพยสินสมบัตหิรือ
สิง่ท่ีครอบครอง ก็เปนทางใหเกิดความแตกแยก คนในสงัคมจึงจะ
ตองมคีวามโอบออมอารีเผือ่แผแบงปนเจือจานกัน
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โดยเฉพาะในสังคมของพระน้ัน ทานถือเปนหลักสําคัญ
เรียกวา สาธารณโภคี แปลวา มีกินมีใชรวมกัน มีอะไรตออะไรก็
เอามาแบงกันกินใช ถาสงัคมของเราถือหลกัพระพุทธศาสนาขอน้ี ก็
จะชวยไดมาก เราจะไมหวงแหนกอบโกยเอามาไวเฉพาะตวัผูเดียว

มีพุทธภาษิตบทหน่ึงวา เนกาสี ลภเต สุขํ แปลวากินคน
เดียวไมไดความสุข บางคนคงเถียงวาอาจจะมีความสุข แตมันไม
สุขจริง เพราะจะมีความรูสึกคับแคบแปลกแยกตั้งแงหรือหวาด
ระแวงแฝงอยู แตถาเราแบงกันแลว ก็จะรูสึกวามีความสุขจากการ
ท่ีไดเห็นผูอื่นมคีวามสุขดวย

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

แตทีน้ี ถาคนเราพัฒนาตัวเองข้ึนไป เราจะรูจักความสุข
เพ่ิมข้ึน จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเกิดข้ึน ซ่ึงเปนความสุขท่ีประณีต
คือ ความสุขจากการให คนท่ีมีคุณธรรมในจิตใจเทาน้ัน จึงจะมี
ความสุขแบบน้ีเกิดข้ึน

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

พอแมมีเมตตาตอลูก ใหแกลูกแลวก็มีความสุข ถาเพ่ือนมี
เมตตารักเพ่ือนละ ใหแกเพ่ือนก็มีความสุข ทีน้ีถาเราแผเมตตา
ขยายกวางออกไป รักเพ่ือนมนุษย รักเพ่ือนรวมโลก เราใหแกใคร
เราก็มีความสุขไดท้ังน้ัน เพราะเมื่อใจเมตตามีความรักแลว เราเห็น
เขามคีวามสขุ เราก็มคีวามสขุ เรียกวา ใหความสุข กไ็ดความสุข โดย
มีเงื่อนไขวา เมื่อจิตใจพัฒนาแลวคือมีเมตตา

ฉะน้ัน ในคําสวดของพระทานจึงสอนญาติโยมอยูเสมอ แต
เราแปลไมออก เวลาพระสวดอนุโมทนาน่ี มีบทหน่ึงบอกวา สุขสฺส
ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ แปลวา คนมีปญญา ใหความสุข ก็
ไดความสุข การท่ีเราใหของแกเขาไป น่ีคือเราใหความสุขแกเขา
เสร็จแลว เมื่อใจเรามีธรรม เราก็ไดความสุขดวย

ฉะน้ัน คนท่ีพัฒนาจิตใจของตนเองดีแลว มีคุณธรรม จะได
ความสุขพิเศษเพ่ิมข้ึนมาอีกอยางหน่ึง คือ ความสุขจากการให
หมายความวา มนุษยท่ียังไมพัฒนา มีความสุขจากการไดอยาง
เดียว แตพอเราพัฒนาจิตใจของเราแลว เราก็มีความสุขจากการให
เพ่ิมข้ึนอีกอยางหน่ึงดวย หลักความจริงน้ีมีความสําคัญมาก มัน
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เปนลักษณะแหงความกาวหนาในการพัฒนาของมนุษย

ความสุขจากการใหเปนความสุขท่ีปลอดโปรง กวางขวาง
เปนความสุขท่ีประณีต เปนความสุขอีกแบบหนึ่งท่ีประเสริฐกวา
ความสุขเพียงจากการได

สําหรับมนุษยปุถุชน ทานใหฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความ
สุขจากการใหน้ีเพ่ิมข้ึนมาอีกอยางหน่ึง เปนการแสดงลักษณะของ
จิตใจท่ีพัฒนา อยางนอยก็มีจิตใจที่มีเมตตาแบบพอแม แบบเพ่ือน
ฝูง ท่ีมีไมตรีตอกันขยายออกไป และมนุษยท่ีพัฒนาอยางน้ีน่ีแหละ
จึงจะเปนสมาชิกท่ีสามารถรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยได
อยางดี

ท้ังหมดน้ีก็อยูในเร่ืองของการท่ีวา เมื่อมีอะไรก็รูจักแบงกัน
กินใช อยางนอยก็เติมคําวา “บาง” หมายความวาไมใชท้ังหมด ถา
มีอะไรก็แบงกันกินใชหมด ก็ตองเปนพระโสดาบัน

พระโสดาบันมีลักษณะอยางน้ัน คือ เปนคุณสมบัติอยาง
หน่ึงของพระโสดาบันวา ทานไมมีความหวงแหนอะไรท้ังสิ้น
ลักษณะอยางหน่ึงท่ีเปนเคร่ืองกําหนดจิตใจของพระโสดาบัน คือ
ไมมีมัจฉริยะ แปลวา ไมมีความตระหน่ี ไมมีความหวงแหน มีอะไร
ถาจะเปนประโยชนแกผูอื่น ก็พรอมท่ีจะให

แตสําหรับปุถุชน ถาจะพูดวามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด
คนท่ัวไปก็อาจจะบอกวาเห็นจะไมไหว เพราะฉะน้ันก็บอกวา มี
อะไรก็แบงกันกินใชบาง เอาแคน้ีกอน ก็ยังดี
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ความเสมอภาคพ้ืนฐาน                                           

คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา

ประการท่ี ๕ ประพฤติดีมีวินัยอยูใตกฎหมายเสมอกัน หรือ
ประพฤติดีมีวินัยอยูในกฎกติกาเสมอหนากัน คําพระวาสีล
สามัญญตา แปลวา มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติด ี รักษา
ระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาท่ีจะกลมกลืนเขาดวยกัน
ไววางใจกันได ไมทําตนใหเปนท่ีเคลือบแคลงหรือนารังเกียจ

หมายความวา คนท่ีจะอยูรวมสังคมกันน้ี จะตองมีศีลคือ
ความประพฤติสุจริตไวใจกันได ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความ
เดือดรอนแกสังคม และรักษาระเบียบวินัย ทําตามกฎกติกาของ
สังคมเสมอเหมือนกัน

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

อยางนอยตองมีศีลเบ้ืองตน คือศีล ๕ เปนพ้ืนฐานเสมอกัน
ใหอยูรวมกันสงบสุขได
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นอกจากน้ัน จะตองตั้งอยูในระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ
กติกาอะไรก็ตองรวมกันรักษา ความมีระเบียบวินัยน้ีเปนสิ่งสําคัญ
อยางย่ิงสําหรับสังคมประชาธิปไตย เปนลักษณะท่ีแสดงถึงความ
สามารถในการที่จะปกครองตนเอง

คนท่ีไมมรีะเบียบวินัย ก็เหมอืนแสดงตวัใหเห็นวา ปกครอง
ตัวเองไมได หรือปกครองตัวเองไมเปน ถาคนในสังคมไมสามารถ
อยูกันสงบเรียบรอยได มกีารเบียดเบียนขัดแยงวุนวายกันไปมา สบั
สนระส่าํระสาย ก็จะกลายเปนเหตุผลใหมคีนท่ีเราเรียกวาเผดจ็การ
ยกเปนขออางเขามาจดัสรรปกครองบังคับเอา

ผูเผด็จการน้ันคลายกับบอกวา เมื่อทานปกครองตัวเองไม
เปน ปกครองกันไมได ฉันจะปกครองให จะจัดการใหสงบเรียบรอย
เลยทีเดียว และเมื่อยุงกันมากนักนานนัก คนจํานวนมากก็จะอยาก
ไดผูปกครองแบบน้ีอีก วงจรรายก็เลยวนเวียนไปมาไมรูจักจบสิ้น

ในเมืองไทยเราน้ี เร่ืองการรักษาระเบียบวินัยยังเปนปญหา
มาก แมแตระเบียบวินัยในการใชถนน คือการรักษากฎจราจร ถาไมมี
ระเบียบวินัยแลว การสถาปนาและพัฒนาประชาธปิไตยจะทําไดยาก

เมื่อไมรักษากฎเกณฑกติการะเบียบวินัยของสังคมแลว จะ
อยูกันไปไดอยางไร ก็ยุงเหยิงสับสนวุนวายเดือดรอน เกิดความติด
ขัดไปท่ัว เหมือนอยูบนถนนท่ีรถและคนไมทําตามกฎจราจร

สังคมท่ีหยอนในศีลและขาดระเบียบวินัย ก็เทากับสราง
อุปสรรคข้ึนมาปดก้ันขัดขวางความเจริญกาวหนาของตน ตัดรอน
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โอกาสของตนในการท่ีจะพัฒนา ทําใหพัฒนาไมเปนกระบวน

สังคมท่ีดีตองมีกติกา และคนในสังคมตองรักษากติกาน้ัน
โดยมีความเสมอภาค คือเทาเทียมกันตอหนากฎหมาย ไดรับ
ความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหนากัน เพราะฉะน้ัน ความมีศีล
และรักษาระเบียบวินัยเสมอกัน จึงถือเปนหลักสําคัญประการท่ี ๕

ประการท่ี ๖ มีแนวคิดความเห็นรวมหลักการลงกัน คํา
บาลีวา ทิฐิสามัญญตา แปลวา มีความเห็นเสมอกัน คือ มีทิฐิ มี
ความเห็น มีความเช่ือมัน่ ยึดถือในหลกัการ อดุมการณและอดุมคติ
ท่ีรวมกัน หรือสอดคลองไปกันได ปรับใหเขาใจลงกันได

คนในสังคมประชาธิปไตยน้ี อยางนอยตองมีความเห็น
ความเขาใจและความเชื่อมั่นในหลักการของประชาธิปไตยรวมกัน 
เร่ิมแตยอมรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ี

แลวถาจะใหเปนประชาธิปไตยท่ีดี ก็ตองมีความรูความเขา
ใจในเน้ือหาสาระของประชาธิปไตยอยางท่ีกลาวเมื่อก้ี อยางนอยก็
เขาใจเร่ืองเสรีภาพวาความหมายของมันคืออะไร

ถาไมมีความเขาใจรวมกัน มีความเขาใจผิดพลาด มันก็ยุง
แควาเขาใจเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ เทาน้ีก็ยุงแลว

ในเมืองไทย เรามีคําพูดลอกันเองวา ทําไดตามใจคือไทย
แท อะไรทํานองน้ี ถาไทยแทตองทําไดตามใจ ก็เห็นจะแย เพราะ
ฉะน้ันเห็นจะตองปรับกันใหม
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คําพูดท่ีวา ทําไดตามใจ คือไทยแท น้ัน ถาเขาใจความ
หมายเสียใหม ก็ใชได และอาจจะกลายเปนดีไป คือ ท่ีวาทําได
ตามใจน้ัน ไมใชหมายความวาทําไดตามชอบใจแบบอําเภอใจ แต
ทําไดตามใจท่ีมีเสรีภาพ ถาทําไดตามชอบใจ โดยท่ีใจน้ันมีเสรี
ภาพแลว ก็ไมเปนปญหา น่ันคือไทยแท

ไทยแท คือคนท่ีเปนไท คือคนเสรี “ไท” แปลวาคนท่ีเปน
อิสระ คือคนเสรี หรือคนท่ีมีเสรีภาพท่ีแทจริง คนท่ีมีเสรีภาพท่ีแท
จริง ก็คือคนท่ีมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลส

เพราะฉะน้ัน ท่ีบอกวาทําไดตามใจคือไทยแทน้ันถูก แต
ตองพูดในความหมายใหม คือความหมายวา ทําไดตามใจท่ีเปน
เสรี ถาทําไดตามใจท่ีเปนเสรีแลว ก็จะเปนไทยแท ซ่ึงเปนอิสระท้ัง
ภายนอกและภายใน

ทิฐิ หรือ ทิฏฐิน้ัน เปนเร่ืองของปญญาท่ีมองเห็นหรือเขาถึง
ความจริงในระดบัตางๆ ในข้ันตนๆ เอาเพียงมคีวามเห็นความเขาใจ
ยึดถือในหลกัการของประชาธปิไตยรวมกันอยางท่ีวามาแลว ก็พอ

แตจะใหถึงข้ันลงรากวางฐานของประชาธิปไตยไดมั่นคง
จนกระท่ังมีภราดรภาพและสามัคคีเอกีภาพอยางถาวร ก็จะตองรู
เห็นเขาใจลึกลงไปอีก

ทิฐิ ความรูเห็นเขาใจลึกลงไปท่ีวาน้ี วากันยอๆ ก็คือ ความรู
เขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาต ิ เห็นโลกเห็นชีวิตและสรรพสิ่ง
ตามเปนจริง วาเปนของไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงไป เกิดข้ึนแลวก็
ปรวนแปร แลวก็ดับสลาย ไมมีอะไรจะยืนยงคงอยูนิตยนิรันดร
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เมื่อรูเห็นเขาใจอยางน้ีแลวจะเกิดอะไรข้ึน และจะสัมพันธ
กับประชาธิปไตยอยางไร?

ตอบวา พอเห็นความจริงของธรรมชาติ เขาใจโลกและชีวิต
อยางน้ีแลว ก็จะถอนหรือคลายความยึดติดถือมั่นหวงแหนท้ัง
หลายลงได หรือบรรเทาใหเบาบางลง โดยเฉพาะท่ีตองการใน
ระดับน้ีก็คือ ทําลายมัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกันรังเกียจเดียด
ฉันทระหวางมนุษย ๕ อยาง

ไมตองพูดถึง ๕ อยาง เอาเพียง ๒ อยางก็พอ สําหรับในท่ี
น้ี สองอยาง คือ

๑) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันท กีดกันกัน
ดวยเร่ืองตระกูลวงศ เผาพันธุ กลุม คณะ พรรคพวก

๒) วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันทกีดกัน
กันดวยเรื่องสีผิว การแบงแยกช้ันวรรณะ∗

พอละถอนหรือผอนบรรเทามัจฉริยะ ๒ อยางน้ีลงได (ถา
เห็นสัจจธรรมจริงแลวก็ละไดท้ัง ๕ อยาง แตถาพูดท่ีน่ีใหครบก็จะ
ยืดยาวกันใหญ ตองขามไปกอน) ความรังเกียจเดียดฉันทหวงแหน
กีดกันกันหมดไป หรือลดลงไป ความสัมพันธท่ีดีตอกันและเมตตา
ไมตรีธรรมท่ีจริงใจก็เกิดข้ึนได คนจะสามารถสมัครสมานรักใคร
สามัคคีกัน ภราดรภาพและเอกีภาพก็สัมฤทธิ์
                                                                                                    
∗ อีก ๓ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ (หวงถ่ินที่อยู) ลาภมัจฉริยะ (หวงผลประโยชน) และ

ธรรมมัจฉริยะ (หวงภูมิธรรมภูมิปญญา) [ที.ปา.๑๑/๒๘๒/๒๔๖]
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ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล                                 

แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน

เมื่อประชาชนมีเมตตาไมตรีรักใครสามัคคีกันดีจริงแลว 
เปนญาติดีกันไดแลว ปญหาเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคก็
ปรับลงตัวไดไมยาก แลวหลักการท้ังสาม คือ เสรีภาพ สมภาพ และ
ภราดรภาพ ก็พรอมบริบูรณ ประชาธิปไตย เมื่อมีรากฐานและแกน
สารครบครันอยางน้ีแลว ก็ยอมตั้งมั่นสถาพร

ตกลงวา ขอสุดทายน้ีเปนเร่ืองสําคัญท่ีครอบคลุมท้ังหมด
คือบอกวาจะตองมีทิฐิคือความเขาใจ หลักความเช่ือหรือหลักการ
ท่ียึดมั่นในเร่ืองประชาธิปไตยน้ีรวมกันสอดคลองเสมอเหมือนไป
กันได ตลอดจนเขาใจรวมกันในธรรมชาติของโลกและชีวิตตาม
เปนจริง ถาอยางน้ีแลว ประชาธิปไตยก็มีพ้ืนฐานท่ีตั้งตัวอยูได

หลัก ๖ ประการน้ีทานเรียกวา สาราณียธรรม เรียงลําดับ
เฉพาะหัวขอไวทบทวน ไดแก

๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไร ก็ทําตอกันดวยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไร ก็พูดตอกันดวยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไร ก็คิดตอกันดวยเมตตา
๔. สาธารณโภคี ไดอะไรมามีกินมีใช ก็เผื่อแผใหท่ัวถึงกัน
๕. สีลสามัญญตา ประพฤติดีมีวินัย อยูใตกฎหมายเสมอกนั
๖. ทิฏฐิสามัญญตา

∗ มีแนวคิดความเห็น รวมหลักการลงกัน
                                                                                                    

∗ ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; อง ฉกก.๒๒/๒๘๒/๓๒๑
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พระพุทธเจาทรงสอนสําหรับพระสงฆกอน วาพระสงฆจะ
ตองอยูดวยหลัก ๖ ประการน้ี ถาอยูดวยหลัก ๖ ประการน้ีแลว แต
ละคนท่ีเปนสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีนํ้าใจตอกัน
ประสานกลมกลืน พรอมท่ีจะรวมมือกัน เพราะต้ังแตทางกายเราก็
มีเมตตา ปฏิบัติตอกันดวยไมตรีชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทางวาจา
เราก็พูดดวยนํ้าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีตอกัน

ในการอยูรวมกัน มีของอะไรไดอะไรมา เราก็กินใชโดยแบง
ปนกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคม เราก็รักษาระเบียบวินัย
มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกกัน และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาของสวนรวม และในท่ีสุด ในข้ันหลักการพ้ืนฐานท่ี
รองรับสังคมของเรา เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเขาใจหลักการ
สําคัญของประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความ
จริงท่ีเปนธรรมชาติของโลกและชีวิตท่ีจะรองรับความเปนมนุษย
ของเราไวดวยกัน

แคน้ีก็อยูเปนสุข และพัฒนาไดดีแน บนฐานแหงความ
สัมพันธท่ีดีงามมั่นคง โดยท่ีแตละคนก็มีความระลึกถึงกัน มีนํ้าใจ
ประสานรวมมือตอกัน สังคมก็ยึดเหน่ียวเกาะกุมกันอยู ใหเกิด
ภาวะท่ีเรียกวา เอกีภาพ

ขอยํ้าอีกทีวา ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพน้ี เปนสนาม
รวมหรือเปนเวทีท่ีแสดงของเสรีภาพและความเสมอภาค

เมื่อคนใชเสรีภาพ และสมภาพหรือความเสมอภาคน้ัน บน
พ้ืนฐานของภราดรภาพ คือ โดยมีใจรักกัน เอื้อเฟอเก้ือกูลคํานึงถึง
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กัน มุงเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน เพ่ือความอยูดีมีสุขดวยกัน การใช
เสรีภาพและสมภาพน้ัน ก็จะอยูในขอบเขตท่ีดีงามสรางสรรคและ
สขุสนัต ไมกอความเดอืดรอนวุนวาย เหมอืนมสีนามหรือเวทีเปนเขต
ท่ีจํากัดไว

แตขอสาํคัญ คอืเปนการจํากัดอยางเปนไปเอง โดยแตละ
คนสมัครใจดวยความมีภราดรภาพน้ันเอง

ลึกลงไป เน้ือแทหรือแกนในของภราดรภาพ ก็คือเมตตา
หรือไมตรี อันไดแกความรักความปรารถนาดีมีนํ้าใจท่ีจะชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน ซ่ึงเปนหลักประกันความจริงใจตอผูอื่นและตอสังคม
เพราะฉะน้ัน จึงเนนความมีเมตตา และการปฏิบัติตอกันดวย
เมตตา ท้ังคดิ พูด ทํา ไมมุงรายเบียดเบียนหรือจะกลัน่แกลงกัน

แตมนุษยจะอยูรอดไปไดดวยดี สามารถแกปญหา ทําการ
สรางสรรคใหสาํเร็จได ตองมปีญญารูความจริง ความถูกตอง รูเหตุ
ปจจัยในสิง่ท้ังหลาย แมแตรูวาอะไรเปนประโยชนแกตนและแกหมู
ชนของตนแทจริงหรือไม ดงัน้ัน ปฏบัิตกิารดวยเมตตา จึงตองมี
ปญญาเปนแสงสวาง ช้ีทางจดัทํา และนําเดินหนาไป

ฉะน้ัน เมือ่จับเอาท่ีสาระแทๆ  จึงเนนธรรม ๒ อยางน้ี เปน
แกน (จะใชเปนเกณฑหลกัในการตรวจสอบตนหรือคนอืน่ก็ได) คอื
เมตตา และปญญา

พูดขยายความใหชัดข้ึนอกีวา ทุกคนน้ัน ในจิตใจตองมี
เจตนาท่ีประกอบดวยเมตตา และตองใชตองพฒันาปญญาอยูเร่ือยไป
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เมือ่เจตนาดีมเีมตตา ก็รักกันเก้ือกูลกันอยางจรงิใจ อยูกัน
สงบสขุ แตปุถุชน พออยูดสีบาย ก็มกัจะเพลิดเพลนิแลวเร่ือยเปอย
เฉือ่ยชาประมาท ทานจึงต้ังหลกัไว ใหไมประมาทในการใชปญญา
(หลกัปญญาธษิฐาน) คอยตรวจตราสภาพท่ีเปนอยูเปนไป และ
ไตรตรองการท่ีจะทํา ท้ังปองกันแกไข และปรับปรุงใหเดินหนากาวไป

เมือ่อยูรวมกันเปนหมูเปนชุมชน ทานก็ใหหลกัประสาน
ปญญาความสามารถ ดวยการหม่ันประชมุกนัเนอืงนติย (หลกั
อภณิหสนันิบาต)  โดยประชุมพรอม เลกิพรอม และพรอมเพรียงกัน
ทํากิจกรรมและกจิการของสวนรวม

ถึงตรงน้ี ก็มาบรรจบกับสาระสําคัญอีกขอหน่ึง ซ่ึงก็อยูใน
เร่ืองเดียวกัน และควรเนนไวท่ีน่ีดวยเชนกัน คือ ดังไดกลาวแลววา
เสรีภาพและความเสมอภาค จะถูกใชถูกเรียกหาอยางถูกตอง และ
จะมัน่คงย่ังยืน เมือ่อยูบนพ้ืนฐานแหงภราดรภาพ

ในเรือ่งน้ี ทานใหหลกัปฏบัิตไิวขอหน่ึง ซ่ึงมท้ัีงภราดรภาพ
และความเสมอภาคกํากับอยูดวยกันในขอเดียวพรอมกันไปเลย ไม
ตองแยกพดูแยกทําทีละขอ เรียกวา “สมานัตตตา” แปลวา ความมี
ตนเสมอกัน ซ่ึงถาแปลใหเขากับความเขาใจของคนไทย ก็แปลไดวา
ความมีตนเสมอสมาน

“สมาน” ในภาษาบาล ีแปลวา เสมอกัน เทากัน แตเมือ่เขา
มาในภาษาไทย และใชกันสบืมานาน อาจจะไดมคีวามหมายเอยีง
ไปในแงเปนการเช่ือม ประสาน หรือเขารวมกัน จนพจนานุกรมไทย
ถือเปนคําสองคาํตางหากกัน
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(กลายเปนวา “สมาน” คาํหน่ึง มาจากภาษาบาล ี แปลวา
เสมอ หรือเทากัน และ “สมาน” อกีคําหน่ึง เปนคําไทย ไมมท่ีีมา
แปลวา เช่ือม ทําใหตดิ หรือเขากันสนิท)

ขอใหสงัเกตความหมายเดมิตามหลกั “สมานัตตตา” ท่ีวา
มตีนเสมอกันน้ัน ทานผูรูตคีวามกันสัน้ๆ วา ทําตัวใหเขากันได ไม
ถือเน้ือถือตวั มองแยกแยะออกไปวา มคีวามเสมอภาค เทาเทียม
กัน ไมดถููกดูหมิน่กัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลอืกท่ีรักมกัท่ีชัง
หรือไมเลอืกท่ีรักผลกัท่ีชัง (ใหความเปนธรรม)

หันไปดูความหมายเดิมซ่ึงทานแสดงไวเปนภาษาบาลีวา 
สมานัตตตา คอื สมานสขุทุกขตา หรือสมานสขุทุกขภาวะ ไดแก
ความเปนผูมสีขุและทุกขเสมอกัน (หรือเสมอกันในสขุและทุกข)
หมายความวา คราวสขุก็สขุดวย คราวทุกขก็ทุกขดวย (ท้ังเทากัน
และไมท้ิงกัน) แปลอยางไทยวา “รวมสุขรวมทกุข”

ลกึลงไป ยังมคีวามหมายอกีช้ันหน่ึง คอืความเสมอกันโดย
การพฒันาในธรรม แตความหมายท่ีใชท่ัวไปก็เปนอยางท่ีวามาน้ี
ซ่ึงรวมแลวก็ชัดเจนท่ีวา เปนความเสมอภาคเชิงสมาน หรือความ
เสมอภาคท่ีมภีราดรภาพรวมหรือกํากับอยูดวยพรอมกันในตัว

เมือ่ความเสมอภาคมภีราดรภาพกํากับแลว ก็สงผลไปยัง
เสรีภาพดวย เพราะความเสมอภาคเปนตัวกํากับเสรภีาพอยูแลว
(เชน คนจะตองมเีสรีภาพเทาเทียมกัน) หลกัการท้ังสาม คอื เสรีภาพ
เสมอภาค และภราดรภาพ จึงบูรณาการอยูในหลกัสมานัตตตาน้ี
เปนองครวมท่ีสมดลุ
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เวลาน้ี ประชาธปิไตยประสบปญหาอยางหนัก ท้ังในเร่ือง
การใชเสรีภาพ ท้ังในการเรียกรองความเสมอภาค กับท้ังไมมกีาร
พูดถึงภราดรภาพ น่ีคอืการท่ีหลกัการท้ังสามน้ัน ไดแตกแยกกระจัด
กระจายกันไปหมด

พรอมกันน้ัน ความเสมอภาค ก็มนัียเชิงแกงแยงและแบง
แยก โดยเนนแงเศรษฐกจิท่ีมุงเอาผลประโยชนทางธรุกิจ มกัเพง
จองกันท่ีวา เธอไดเทาไร ฉนัไดเทาเธอหรอืไม แทนท่ีจะพัฒนา
ประชาธปิไตย คนกลบัพาสงัคมหันหางแปลกแยกออกไปจากวิถี
ชีวิตแบบประชาธปิไตยมากยิง่ข้ึนๆ

จะตองหันเขาสูหลกัการแหงสมานัตตตา*
 ใหสมภาพหรือความ

เสมอภาค มช่ืีอตรงแทเปนสมานภาพ ท่ีคนใชเสรีภาพไดเทาเทียมกัน
บนฐานแหงภราดรภาพ ท่ีประชาชนมวิีถีชีวิตแหงประชาธปิไตย อนั
สมคัรสมานสามคัคมีเีอกภาพ โดยอยูรวมกัน อยางรวมแรงรวมใจ
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา รวมกันทําการสรางสรรค
สมเปนการรวมสขุรวมทุกข เอือ้ใหแตละคนพัฒนาชีวิตของตนกาว
หนางอกงามในธรรมสงูข้ึนไปๆ จนสามารถมชีีวิตท่ีสมบูรณ

เมือ่มองตรงจุดแลว จะจับท่ีไหน องคประกอบท้ังหลายของ
ประชาธปิไตยกโ็ยงมาประสานกนัไดท้ังหมด และเมือ่ทําไดตรงจุด
น้ันแลว ประชาธปิไตยท่ีมองเหมอืนเปนเร่ืองใหญมหึมาดทูาวายาก
นักหนา ก็เกิดเปนจริงข้ึนมาไดในฉบัพลนั
                                                                                                    
* สมานัตตตาเปนฐานรวม ใหคนมารวมกัน เขาถึงกัน มีสวนรวมดวยกัน แลวก็ปฏิบัติตอ

กัน ดวยการเผ่ือแผใหปน (ทาน) พูดดีดวยใจรัก (ปยวาจา) และบําเพ็ญประโยชน 

(อัตถจริยา) ครบชุดท่ีเรียกวาสังคหวัตถุ ๔ (หลักการรวมคนไวในสามัคคี)
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วันนี้ อาตมภาพไดนําเอาหลักเรื่องประชาธิปไตยมาพูด ก็เพราะวา

ญาติโยมตั้งใจทําบุญอุทิศกุศลแกทานที่เสียชีวิตในเหตุการณเรียกรอง

ประชาธิปไตย

ขอย้ําวา ที่พูดอยางนี้ก็เพื่อใหทานที่เสียชีวิตไปแลวนั้น ไมเสีย

ชีวิตไปเปลา การที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได เราจะตองสถาปนา

สาระของประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นดวย อยางที่บอกแตตนแลววารูปแบบก็

สําคัญ แตอยาเอาเพียงแครูปแบบอยางเดียว เพราะรปูแบบหรอืระบบนัน้

ถาไมมเีนือ้หาสาระ กไ็รความหมาย

เพราะฉะนั้น เราจะตองเตือนกันในการที่จะทําส่ิงซ่ึงมีผลระยะยาว

คอืการสรางเนือ้หาสาระของประชาธปิไตย และเนือ้หาสาระของประชาธปิไตย

ทีว่านี ้กค็อืธรรมนัน่เอง ไมหนไีปไหนเลย

เรื่องของประชาธิปไตยนั้น ในที่สุดก็หนีธรรมะไปไมพน ตองมี

ธรรมและเอาธรรมไปใชปฏิบัต ิ โดยเฉพาะรูจักเลือกจับธรรมะใหตรงกับ

เรื่องราว พอจับใหตรงเรือ่งแลว กเ็อาไปสรางสรรคประชาธปิไตยไดสําเรจ็

ผล เรากจ็ะมคีรบบรบิรูณ ทัง้รปูแบบคอืระบบ พรอมทัง้เนือ้หาคอืสารธรรม

ดวย กจ็ะเปนประชาธปิไตยโดยสมบรูณ

ขอตั้งความหวังไววา สังคมไทยของเราจะไดพัฒนาประชาธิปไตย

ในความหมายที่แทจริง ดังที่ไดยกความมากลาวนี้

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาน้ําใจของโยมญาติมิตรทุกทานที่ไดระลึก

ถึงทานผูไดลวงลับเสียชีวิตไป ซ่ึงเปนน้ําใจที่ประกอบดวยธรรม จึงเปนบุญ

เปนกศุลอยูในตวั กข็อใหบญุกศุลนี ้ เปนเคร่ืองอภบิาลรกัษาใหทกุทานเจรญิ

ดวยจตรุพธิพรชัย มคีวามงอกงามมัน่คง รมเยน็เปนสุขในธรรม ทกุเมื่อ
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ผนวก

Americanism
คําปราศรัยของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เรื่อง 

“Americanism” (อเมริกันนิยม) เม่ือ ค.ศ.๑๙๑๕ (พ.ศ.๒๔๕๘) ไดเนนย้ําเรื่อง

จิตสํานึกตอการทําหนาท่ีไวหนักแนนมาก ขอยกขอความบางตอนมา ใหดูแนว

คิดอเมริกัน เพื่อประกอบการศึกษา (ใหดูขอความเดิม เพื่อความชัดเจน)

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

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

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

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

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