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มองใหลึก นึกใหไกล∗

ถาม คาํถามทีอ่ยากจะกราบเรยีนถามในชวงแรก คงจะเปน
ประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัขอถกเถยีงบางเรือ่ง ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระหวาง
และหลงัเหตุการณ โดยทีห่ลายเรือ่งเกีย่วพนัไปถงึหลกัธรรมและ
การตคีวามธรรมะในพทุธศาสนา จึงคดิวานาจะไดนํามาทบทวนให
เกดิความชดัเจน

ขอถกเถยีงหน่ึง คอื เร่ืองของสจัจะและการพดูเทจ็ เชน การ
ทีบ่คุคลไมวาฝายใดกต็าม ไมไดถอืสัจจะดงัทีต่นเคยประกาศไว
โดยบอกวายอมเสยีสจัจะเพือ่ประโยชนของสวนรวม ถาเขาไมมี
เจตนาจะพดูเทจ็ แตเขาคดิดวยความเชือ่เชนน้ันจริง การเสยีสจัจะ
เพือ่สวนรวมจะมคีวามผดิไหม และอกีกรณหีน่ึง คอื ถาเขาตัง้ใจจะ
พดูเทจ็ แตกมิ็ใชเพ่ือประโยชนของตน หากเพือ่ประโยชนของสวน
รวม ทัง้ ๒ กรณน้ีี เราจะวนิิจฉยัโดยยดึหลกัอะไร?
                                                                                                    
∗ บทสัมภาษณแก คุณอรศรี งามวิทยาพงศ และคณะ ณ สํานักสงฆญาณเวศกวัน หลัง
พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งหนึ่ง และ
สัมภาษณเพ่ิมเติมอีกครั้ง ณ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง จ.
ฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๒๘

๑๒๘

ตอบ  อันแรกที่ตองพิจารณาก็คือ ตอนที่เขาพูดนั้นมีเจตนาหรือ
เปลา หมายความวา ถาเขาไมไดตั้งใจเลยวา เขาจะหลอกใคร คือ
เขาตั้งใจไวอยางนั้นจริงๆ ในตอนนั้น คือคิดไววาไมเอาละ
ตําแหนงฐานันดรหรืออะไรอยางอื่น โดยที่ตัวเขาเองก็ไมไดหลอก
ตัวเองเลย คือพูดไปตามที่ตั้งใจ ถาเปนอยางนี้ก็ถือวาไมมีการพูด
เท็จ เพราะเจตนาที่จะพูดเท็จไมมี

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

ในเรื่องนี้ ถาดูวินัยของพระ จะเห็นชัด การพูดเท็จที่เปน
ความผดิ ทานเรยีกวา “สมัปชานมสุาวาท” (การพดูเทจ็ทัง้ทีรู่) คอืจงใจ
พดูใหคลาดจากความเปนจรงิ จงึเปนความผดิ แตในกรณทีีต่อนพูด
ก็วาไปตรงๆ ตามที่คิดที่ตั้งใจ เชน พระกลาวความตั้งใจวาคราวนี้
จะจําพรรษาตลอดไตรมาสที่นี่ แตตอมากลางพรรษา ที่นั่นเกิดน้ํา
ทวมใหญ วัดจมนํ้า อยูไมได พระตองหนีไปพักที่อื่น ในกรณีอยางนี้
พระขาดพรรษา แตไมมีความผิด (ถึงพรรษาจะขาด ก็ไมตองอาบัติ
หรือพูดในทางกลับกันวา ถึงจะไมตองอาบัติ แตก็ขาดพรรษา)

๒ มองใหลึก นึกใหไกล
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๑๒๙

อยางไรก็ตาม ถาภิกษุตกลงรับคําใครวาจะอยู แมวาตอน
นั้นจะไมไดคิดพูดเท็จ แตตอมามีเหตุผลท่ีทําใหเปลี่ยนใจไมอยู
โดยมิใชเหตุจําเปนอยางน้ําทวมนั้น ภิกษุนี้ถึงจะไมมีความผิดตอง
อาบัติในขั้นสัมปชานมุสาวาท แตก็ยังมีความผิดที่เบาลงไป ที่ทาน
เรียกวา “ปฏิสสวทุกกฏ” (ความผิดขั้นเบาฐานไมทําตามที่รับคํา)

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

การกระทําอยางนี้ เมื่อเปนไปโดยบริสุทธิ์ใจ บางทีก็จัดวา
เปนการเสียสละอยางหนึ่ง คือเปนการที่ตองยอมแมแตสละตัวเอง
วา เอาละ เพื่อประโยชนสวนใหญ เราตองเสียประโยชนสวนนอย
นะ แตก็ไมพนขอเสียที่จะกลายเปนแบบอยาง

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

การพูดงายๆ แมจะไมไดพูดเท็จก็ไมดี เพราะขาดการ
ไตรตรอง แสดงถงึการขาดสต ิไมใชปญญา และขาดความรบัผดิชอบ

๓สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในบางกรณี เมื่อพูดไปแลวจะทําใหไดเพื่อรักษาสัจจะ กลาย
เปนเรื่องเสียหายไปก็มี เชน โกรธขึ้นมาพูดวาจะฆาลูกของตนเสีย 
หรือมีความเห็นผิดจึงพูดวาจะทําอะไรที่ไมถูกตองสักอยางหนึ่ง 
ตอมาหายโกรธแลว รูดีรูชั่วแลว ไมยอมแกไข ยังยืนยันจะทําใหได
เพื่อรักษาสัจจะ ก็จะกลายเปนดื้อร้ันในความชั่วรายไป สัจจะจึง
ตองชอบธรรมดวย

เพราะฉะนั้น อยางนอยเราตองไมมักงาย ไมพูดอะไรงายๆ 
และมีสํานึกในการพัฒนาหรือปรับปรุงตน

ในกรณีนี้อาจจะไมเสียมาก เพราะวาเขาก็ไมไดมักงายอะไร 
แตมันก็เปนแบบอยางแกผูอื่นตอไปได กลายเปนขออางไปได และ
ตนเองก็อาจจะเคยตัว มีขอเสียในแงนี้

เพราะฉะนั้น รวมความแลวก็คือ ตองดูวามีสวนดีแคไหน 
สวนเสียแคไหน เราไมไดยกใหเขาอยางใดอยางหนึ่งโดยสิ้นเชิง 
และจะตองมองปญหาในแงของการที่จะพัฒนาคนอยูเสมอ

ถาม แลวในกรณีที่ต้ังใจพูดเท็จ แตไมใชเพื่อผลประโยชนของ
ตนเอง หากเพื่อรักษาประโยชนของผูอื่น โดยเฉพาะสวนรวม?
ตอบ ก็นั่นแหละ มันก็ไมพนผิดโดยสิ้นเชิง คือก็มีผิดอยูสวนหนึ่ง
เพราะวาพูดไมตรงความจริง พระพุทธศาสนาถือหลักตรงความจริง
คือตรงตามธรรมชาติ ไมใชตรงตามตัวอักษร

ธรรมชาติมันเปนของมันอยางนั้น เมื่อผิดความจริง มันก็ผิด
ความจริง ก็วาไปตรงๆ ไมตองมาอางโนนอางนี่กันละ สวนที่วาผิด

๔ มองใหลึก นึกใหไกล
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ก็วาผิด ใหรูวาผิด แลวก็ดูวามีเหตุมีผลอยางไรที่ทําอยางนี้ เชน ฉัน
ไมไดเจตนารายนี่ ก็วาเปนสวนๆ ไป หรือพิจารณาเปนแงๆ ไปเลย
เพราะตามหลักของศีลน้ัน จุดสําคัญของการพูดเท็จก็เพื่อหักราน
ตัดรอนผลประโยชนของผูอื่น มีเจตนาจะเบียดเบียนผูอื่น ตองจับ
สาระนี้ใหไดวา หลักสําคัญของศีล ๕ คือ มีเจตนาที่จะเบียดเบียน
ผูอื่นหรือเปลา ตั้งแตศีลขอหนึ่งไปถึงขอสุดทาย ก็เอาหลักนี้เปนตัว
ตัดสินที่สําคัญ

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

ทีนี้ในกรณีหมอพูดเท็จ ไมบอกคนไขที่มีอาการหนักอยาง
ตรงๆ โดยที่หมอมีเจตนาดี คือตองการใหประโยชนแกคนไข ซึ่งจิต
ใจยังไมเขมแข็งพอที่จะยอมรับสภาพปวยไขของตน หมอก็เลย
ยอมพูดเท็จ ในกรณีนี้เจตนาที่จะคิดทําลายประโยชนของคนไขไม
มี ความผิดก็เบาไปเยอะแยะ

แตก็เหลือความผิดอยูสวนหนึ่ง คือบอกไมตรงตามสัจธรรม
แลวก็มีขอเสียสวนหนึ่งดวย เพราะวายังมีความดีงามสูงขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่งที่จะเกิดมีขึ้นเมื่อเราสามารถพูดความจริงไดแมกับตัวคน

๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)๑๒ มองใหลึก นึกใหไกล๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๓๒

๑๓๒

ไข ซึ่งถาคนไขยอมรับความจริงแลวเขาจะไดประโยชนจากความ
จริงยิ่งกวาการที่เราไปพูดเท็จใหเขาหลงคิดวาตัวจะหาย ถูกไหม?
เพราะฉะนั้น เราตองไมตัดสวนนี้ไปดวย วามันก็มีสวนที่เสียอยู
เหมือนกัน คือมันไมสมบูรณ

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

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

ทีนี้ การใหอภัยนั้น มันก็มีการใหอภัยในจิตใจ กับการกระทํา
ภายนอก ซึ่งเปนเรื่องการแสดงออก การใหอภัยในจิตใจเปนเรื่องที่
เราควรจะตองให การใหอภัยตองออกมาจากในจิตใจ หมายความ
วา เราจะไมถือเอามาเปนเรื่องที่จะทําการใดๆ ดวยความเคียด
แคนชิงชัง แตการกระทําเพื่อรักษาธรรม เพื่อรักษาประโยชนของ

๖ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๓

๑๓๓

สังคมนั้น เรายังตองทํา ตรงน้ีตองแยกใหออก
ในกรณีอยางนี้ เราก็จะลงโทษคนโดยที่วาเราไมไดทําดวย

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

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

สวนการแสดงออกภายนอกนั้น เราอาจจะแบงเปนขั้นตอน
เพราะการที่จะใหอภัยหรือจะลงโทษใครแคไหน ก็ตองมีลําดับ เชน
เรือ่งนี ้เราจะตองหาหลกัวาอะไรเปนจดุสาํคญัทีจ่ะเปนตวัตดัสนิ เชน

หนึ่ง เพื่อใหธรรมของสังคมดํารงอยู เพื่อความเปนแบบ
อยางของสังคม

สอง เพื่อประโยชนสุขในระยะยาว ในกรณีนี้เราควรปฏิบัติ
อยางไรจึงจะไดประโยชนแกสังคมมากที่สุด

นี่เปนขอพิจารณาในการตัดสิน แลวก็มาดูในสวนของตัว
บุคคล โดยควรคํานึงถึงคุณธรรมของเขาดวย เชน ดูวาเขามีความ
สํานึกไหม ความสํานึกนั้นตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ หรือบาง
ทีก็ตองมีการใหปญญาแกเขาดวย เพราะบางทีเขาทําผิดโดยมี

๗สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๓๔

๑๓๔

ความบริสุทธิ์ใจ เขาใจวาที่เขาทํานั้นถูกตองดีแลว ซึ่งเขาเขาใจผิด
พลาด เพราะเขาไมมีปญญาที่จะมองอะไรไดอยางรอบดาน อยาง
นี้ก็ตองถกเถียงกัน ก็มาใชปญญาพูดกัน ใหเขาเห็นวาสิ่งที่เขาทํา
มันเปนผลเสียอยางไร เสียประโยชนของสวนรวมอยางไร

ถาเขาไดเขาใจขอมูลอะไรตางๆ อยางนี้แลว เขายังไม
สํานึก อยางนี้ก็คอยวากันอีกที แตเราตองมีการทําเปนขั้นตอน
กอน ไมใชวาอยูๆ จะไปทําใหเขาสํานึกทันทีทันใด แลวการสํานึก
นั้นก็มักเปนไปตามความหมายของเรา

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

ถาม แลวอยางการใหอภัยภายในจิตใจนี่ หมายถึงวาเราใหไป
โดยที่ไมมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสํานึกหรือไมสํานึก?
ตอบ ใช เพราะวามันเปนเรื่องของความเคียดแคนชิงชัง เปนเรื่อง
ของกิเลส เราควรใหอภัยไดเลย ไมใหมีความเคียดแคนชิงชัง ถา
เราจะรักษาธรรม จะทําใหถูกตอง ก็ตองไมทําดวยความเคียดแคน
เพราะนั่นก็จะกลายเปนอคติ แตการปฏิบัติภายนอกนั้นตองวาไป
ตามธรรม ใหธรรมะเปนตัวตัดสิน

๘ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๕

๑๓๕

ถาม แลวกรณทีีผู่ปกครองหรือประชาชนทีค่ดิวาการทีเ่ขาลงมอื
ปราบปรามอยางรุนแรง เพราะตองการรกัษาผลประโยชนของสังคม
สวนใหญ อนัน้ีเราจะมีหลกัการวนิิจฉยัหรือมองแงมุมไหนไดบาง?
ตอบ มันก็มีหลักอยู ขั้นแรก ตองเอากันที่เรื่องของ เจตนา กอน
สวนความรูและสติปญญาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตอนแรก ตองดูวา
ตอนที่จะทํานั้น เขามีเจตนาอยางไร เขาทําดวยความบริสุทธิ์ใจ
จริงๆ ไหม ที่คิดวาทําอยางนี้ก็เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม ถา
เขาเขาใจวาเปนอยางนั้นจริงๆ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ เราก็ตัดสินได
ขั้นหนึ่งวาเขาเจตนาดี

แตยังไมหมดนะ เพราะสติปญญาก็เปนตัววินิจฉัยดวย เขา
อาจจะตัดสินใจดวยสติปญญาที่บกพรอง

ทีนี้ เวลาที่เราพิจารณาปญหานี้ เราไมไดพิจารณาเฉพาะตัว
เขา แตเราพิจารณาเพื่อประโยชนแกสังคมตอไป เพื่อใหคนรุนหนา
ไดมีแบบอยางดวย จะไดเปนแนวทางในการที่จะมาพัฒนาคนกัน
ตอไป

ในการที่เขาตัดสินใจน้ัน คงไมใชเปนการทําดวยจิตที่มีองค
ประกอบอยางเดียว ไมใชเจตนาอยางเดียวลวน คือในสถานการณ
ในเวลาอยางนั้น มันมีความรูสึกในเรื่องการตอสูกันแทรกซอนอยู
ดวย โดยเฉพาะความรูสึกในดานทิฏฐิและมานะ

แลวในสถานการณอยางนี้ ฝายไหนยืนยันกับตัวเองไดไหม
วาตนตัดสินใจและทําการทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เพื่อ
ธรรม และตามธรรมลวนๆ ไมถูกทิฏฐิหรือมานะเปนตน เขามามี

๙สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๓๖

๑๓๖

อิทธิพล บางทีมันก็เปนแบบนี้กันทั้งสองฝาย คือไมใชฝายใดฝาย
หนึ่งจะบริสุทธิ์จริง เพราะฉะนั้น ทานถึงไมตัดสินใครงายๆ เพราะ
ฝายที่จะใหอีกฝายหนึ่งสํานึกนั้น ความจริงตนเองก็มองขามสวนที่
ตัวบกพรองไป หรือพยายามไมมอง

เพราะฉะนั้น ถาจะเอากันใหสุจริตชอบธรรมดีจริงๆ ก็ตอง
เปดใจอยางเต็มท่ี โดยมุงที่ความบริสุทธิ์ดีงามของสังคม

ที่วามาน้ี มองเนนในแงของคน ทีนี้ ถามองในแงของธรรม
ในความหมายที่สมบูรณตามธรรม และเพื่อใหคนเขาถึงธรรมได
โดยสมบูรณ จะตองยอมรับกอนตั้งแตตนวา การใชวิธีรุนแรง เปน
การกระทาํที่บกพรอง ทั้งในแงที่ยังมีการทาํราย และเปนการขาดความ
สามารถที่จะทาํใหบรรลุจุดหมายที่ดีดวยวิธีการที่ดีกวานั้น

ปญหานี้จึงโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาคนดวย วาทําอยางไร
ถึงจะใหคนมีพฤติกรรมแสดงออกในระดับสูง มีพฤติกรรมที่เปน
ธรรมจริงๆ เอาตรงนี้เปนตัวเกณฑไวกอน เจตนาของจิตใจภายใน
ก็คอยวากันอีกที

เมื่อเอารูปธรรมหรือพฤติกรรมไปตัดสิน ในกรณีนี้ก็ตองถือ
วาเปนความผิด คือมีความผิดในระดับศีลแลว เพราะมีการฆาฟน
กันเกิดขึ้น

ทีนี้ขั้นตอไปก็พิจารณาลึกลงไปในระดับจิตใจ วาการที่มี
พฤติกรรมออกมาอยางนี้ เขามีเจตนาอยางไร มีความคิด ความ
เขาใจ มีปญญาอยางไร ก็วากันไปเปนขั้นๆ เปนลําดับ

คอื เราจะพจิารณาพฤตกิรรม แลวกจ็ติใจ สภาพจติ คณุธรรม

๑๐ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๗

๑๓๗

และแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง แลวก็ปญญาความรู ความเขาใจ ถา
เมื่อไร ๓ สวนนี้สมบูรณแลว เราก็สบายใจ ดังนั้น จึงใหพิจารณา
๓ สวนนี้เพราะสําคัญมาก คือ

หนึ่ง พิจารณาพฤติกรรมที่ปรากฏ อันนี้ตัดสินงายที่สุด
พฤตกิรรมของบคุคลนัน้มขีอเสยีหาย มกีารเบีย่งเบนจากมาตรฐาน
ทางศลีธรรมเกดิขึน้หรอืไม

สอง ในแงสภาพจิต แรงจูงใจอะไรที่ทําใหเขากระทํา มัน
เปนไปดวยคุณธรรมอะไรหรือเปลา มีอะไรแอบแฝงไหม

สาม ปญญาที่รูเขาใจ ที่ทําใหสามารถทําการเพื่อบรรลุจุด
หมายที่ดีงาม ดวยวิธีการที่ดีงามถูกตองชอบธรรมมากที่สุด

ถาพิจารณากันใหรอบดานอยางนี้ ก็จะเปนทางที่จะทําให
พัฒนาคนตอไปได แลวทุกคนจะตองสํานึกวาเราตองพัฒนาตัว
เอง ไมใชอยูกันแคระดับเทานี้

ทั้ง ๒ ฝายจะตองพัฒนาตอไป ไมวาฝายผูปกครองหรือ
ฝายประชาชน หรือฝายไหนกับฝายไหนก็ตาม ตางก็จะตองพัฒนา
ตนเอง 

ถาเราพิจารณาในแงนี้แลว มันก็เปนเรื่องของมนุษยที่เรา
ยอมรับความบกพรอง และเราตองปฏิบัติไปตามธรรม เพื่อรักษา
ธรรมและประโยชนสุขของสังคมไว แลวก็ในแงพันธะตอบุคคล ทุก
คนจะตองพัฒนาตนเองตอไป

ถาไมคิดอยางนี้ มันก็จะดึงดันเอาชนะกัน แลวก็ไมมองดู
ตัวเองวาจะตองพัฒนาตัวเอง เร่ืองก็หยุดอยูแคนั้น แลวก็ไป

๑๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๓๘

๑๓๘

เรียกรองจากฝายตรงขาม
ตอนนี้ปญหาอยูที่การเรียกรองกัน ตางฝายก็เรียกรองจาก

อีกฝายหนึ่ง ทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นมา แลวก็มาหาทางปกปองตัวเอง
ปญหานี้ก็จะกลายเปนวงจรหมุนซ้ํารอยกันตอไป เพราะฉะนั้น ถา
แกปญหาถูกจุด ทุกคนจะตองเห็นแงที่วาตัวเองจะตองพัฒนาตน
เองดวยกันทุกคนทุกฝาย

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

แตทีนี้ ในแงของการพัฒนามนุษย ดานนามธรรมเปนตัว
แทตัวจริงของคน ถึงจะดูยาก ก็ตองพยายาม แมแตในทาง
กฎหมายหรือในกระบวนการยุติธรรม ก็ยังตองหาทางพิสูจนเจตนา
เราจําเปนตองมองใหถึงจิตใจและปญญา และตัวเขาเองก็ตอง
พิจารณาวา ที่ทําไปนั้นดวยแรงจูงใจอะไรแน

๑๒ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๙

๑๓๙

สําหรับผูอื่นนั้นอาจมองดูไดยาก แตก็ไมใชจะตัดโอกาส
โดยสิ้นเชิง เพราะการพิสูจนแรงจูงใจนั้นเปนไปไดเหมือนกัน แต
มันอาจจะยากหนอย จะตองไปพิจารณาสภาพแวดลอม ไปดู
บุคคลที่เกี่ยวของ ไปดูลําดับเหตกุารณทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิรรม แลว
อนันีแ้หละจะโยงไปหาสภาพจิตและแรงจูงใจ จนสรุปวินิจฉัยไดไม
มากก็นอย ไมใชไมไดเลย ตัวสอแสดงมันมีอยู เปนหลักฐานใหเห็น
วาอยางนอยเขานาจะมีแรงจูงใจอยางนี้ๆ

สวนดานปญญา ก็พอจะมองเห็นไดจากวิธีปฏิบัติ และ
พฤติกรรมนั่นแหละ แตหมายถึงวิธีการที่จะใหบรรลุจุดหมายที่ดี
งามดวยการกระทําที่ชอบธรรมนะ ไมใชหมายถึงแควิธีที่จะเอา
ชนะกัน

ถามองอยางนี้ ย้ําอีกทีวา มองปญญา ที่ความสามารถใน
การบรรลุจุดหมายที่ดีงามดวยการกระทําที่ชอบธรรม มิใชที่ความ
เกงกาจในการกําจัดเอาชนะฝายตรงกันขาม เราจะเห็นภาพของ
มนุษยในวิถีของการพัฒนาอยูเรื่อย ไมติดตันอยูกับปญหาระหวาง
ตัวบุคคล

ถาม จิตใจที่จะใหอภัย อาศัยอะไรเปนปจจัยใหเกิด และจะรักษา
จิตใจท่ีใหอภัยน้ันใหดํารงอยูโดยม่ันคงไดอยางไร เพราะหลาย
ครั้งที่ดูเหมือนจะใหอภัยได แตพอไดเห็น ไดฟงอะไรซ้ํา หรือพบ
สิ่งใหมก็มักจะใหอภัยไมไดอีก
ตอบ  การใหอภัยนั้น ความเมตตาก็เปนหลักใหญ เปนปจจัย

๑๓สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๔๐

๑๔๐

สําคัญ เพราะเปนคุณภาพของจิตใจ ซึ่งตรงขามกับความชิงชังคั่ง
แคนโดยตรง แตมันจะหนักแนนก็ดวยปญญา คือตัวคุณธรรมนี่
ตองอาศัยปญญาเปนตัวนําใหเกิดชองทางที่ชัดเจน ไมงั้นมันก็เปน
เพียงความรูสึก ซึ่งบางทีก็ตองอาศัยการยึดถือดวยซ้ํา

คุณธรรมที่แทจะเกิดก็ตอเมื่อปญญามีความแจงชัด อยาง
ความกรุณาในหมูมนุษยนั้น ไมวาความเห็นใจ หรือความอยากจะ
ชวยเหลือผูอื่น หรืออะไรตางๆ จําพวกนี้ โดยทั่วไปตองมีการปลูก
ฝง เพื่อจะใหเขามีคุณธรรมอันนี้ๆ ขึ้นมา

แตเมื่อใดที่เขามีปญญาชัดเจน มีความเขาใจในชีวิตของ
มนุษย เห็นความทุกข ความสุข หยั่งถึงเหตุปจจัยตางๆ ในตัวคน
นั้นๆ ชัดขึ้นแลว ความกรุณาที่แทจึงจะเกิดจากปญญานี้อีกที
เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงมีความกรุณาที่บริสุทธิ์เพราะเกิด
จากปญญา คือเขาใจชีวิตมนุษย จากประสบการณในชีวิตของ
พระองคเอง เมื่อทรงมองเห็นสัตวทั้งหลายขาดอิสรภาพ จึงอยาก
ชวยเหลือปลดเปลื้องใหพนจากความทุกข ความกรุณาจึงจะมีฐาน
ที่มั่นคง เปนคุณธรรมที่แทจริง

สวนคุณธรรมที่เราใชกันโดยทั่วไป เปนคุณธรรมประเภทที่
เราพยายามปลูกฝง บางทีก็อาศัยวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ระบบ
วิถีชีวิตของสังคมมาชวย ทําใหเขาไปประทับอยูในใจเปนความ
เคยชินของจิตใจไป แตมันยังไมใชตัวแทของจริง จนกวาจะเกิด
จากปญญา

การมีคุณธรรมที่จะใหอภัยแกใครนั้น ก็อาศัยเมตตาเปน

๑๔ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๑

๑๔๑

ตัวประกอบสําคัญ แตทีนี้ ถาความเขาใจยังไมชัดเจน มันก็ทําใหมี
อะไรที่ยังกินใจ หรือมีอะไรที่ยังรูสึกไมโลง ไมโปรง ยังติดขัดอยู จน
กวาเราจะเขาใจความจริง เขาใจชีวิต เขาใจเพื่อนมนุษย และธรรม
ชาติของมนุษยนั่นละ เราจึงจะถึงขั้นใหอภัยไดจริง ซึ่งที่จริงคือ
อภัยเองโดยไมตองใหอภัย

ที่วามาน้ีก็คือบอกวา ปญญาเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย ที่จะ
ใหคุณธรรมทั้งหลายมีความเปนของจริง ของแท

ที่จริงเราคิดอยางงายๆ ก็ไดวา ที่เขาทํานั่นนะ มันเปนขอ
เสียของเขาเอง เปนผลรายตอชีวิตของเขาดวย ถาหากวาเขาได
พัฒนาไปมากกวานั้น เขาไดแกไขปรับปรุงตัวแลว เขาจะมีพฤติ
กรรมที่ตางออกไป ซึ่งจะเปนประโยชนแกตัวเขาเองและเปน
ประโยชนแกสังคมดวย

เมื่อเรามองเห็นไดอยางนั้น เราก็จะมีความกรุณาเกิดขึ้น
แทน ไมมัวไปโกรธอยู คือรูวาที่เขาเปนอยางนี้ก็เพราะวา เขามี
ความบกพรองที่เปนความเคยชินอยางนั้น แลวความเคยชินก็มี
รากฐานอยูที่มานะหรืออะไรอื่นๆ ที่มาหนุนกันไวใหเขาพอใจที่จะ
แสดงอยางนั้นอยูเรื่อย

ทนีีท้าํอยางไรถงึจะใหเขาเหน็วา ทีท่าํอยางนีเ้ปนผลเสยีแกตวั
เขาเอง ถาเขาแกไขเสยีหนอย เขากจ็ะไดประโยชนมาก ผลดกี็จะเกดิ
กบัตวัเขาเองดวย แมแตในเรือ่งความนยิม หรอืแกความเขาใจผดิได
พดูอยางนีอ้าจจะกวางไปหนอย แลวกเ็ปนนามธรรมมาก

๑๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๔๒

๑๔๒

ถาม อีกประเด็นหน่ึงที่มีขอถกเถียงในชวงน้ันก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับ
การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ อยางเชนชวงที่มีผูประทวง
ดวยการอดอาหาร ก็มีขอถกเถียงขึ้นมาวา การอดอาหารใหตาย
เปนการทํารายตัวเองในทางพุทธศาสนา เพราะฉะน้ันจึงไมควร
จะอดอาหาร แตอีกฝายหนึ่งก็บอกวา การอดอาหารอยางมีเปา
หมายน้ัน เปนการอดอาหารเพื่อสละชีวิตรักษาธรรมะ ประเด็นน้ี
ก็เปนขอที่ถกเถียงกันอยูโดยที่ยังไมมีความชัดเจนในแงหลัก
ธรรม จึงอยากจะกราบเรียนถามทานในเร่ืองน้ี?
ตอบ ประเด็นนี้มีหลายแงหลายมุม คือ หลักการมีอยูวา การสละ
ชีวิตเพื่อรักษาธรรมนั้นนะดี แตทีนี้ในบางกรณี เชน การอดอาหาร
บางทีก็ใชเปนเครื่องตอรองกัน กลายเปนอุบาย ตลอดจนเปนวิธี
การตอสู คือเรื่องมันอยูที่เจตนาดวยวามุงอะไรแน หมายความวา
แมแตตัวเจตนาเองก็ตองมีการวิเคราะหวาเปนการสละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรมโดยตรง หรือวาเปนเครื่องมือตอรองเทานั้น เรื่องนี้ก็เลย
ยากขึ้น ไมงายที่จะพูดแงเดียว

เรื่องอยางนี้ บางครั้งเราก็ยกความดีใหเปนแงๆ ไป แตไม
ถือวาบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง เพราะถาในกรณีที่ใชเปนเครื่องมือตอรอง
กัน ไมใชมีเจตนาที่จะสละชีวิตแทๆ เพื่อเห็นแกธรรม มันก็กลาย
เปนอุบายไป แลวทีนี้เราจะไปรูไดอยางไร เราก็เลยตองดูพฤติ
กรรมและดูอะไรตออะไรหลายอยาง

เมื่อพูดกวางๆ เราจึงไดแตหลักการ วาหลักการนั้นไมผิด
พลาดหรอก ถาสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม แตทีนี้ก็ตองดูวาเขาทํา

๑๖ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๓

๑๔๓

เพื่อการนั้นจริงไหม เพราะพฤติกรรมอยางเดียวกัน อาจจะมีเจตนา
คนละอยางก็ได หมายถึงวาตองวินิจฉัยที่ตัวเจตนาเปนหลัก

ถาม แลวถาสมมตวิาเขามเีจตนาเพือ่ตอรอง แตตอรองเพือ่ใหเกดิ
เร่ืองทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนสวนรวม เราจะพิจารณากรณน้ีีอยางไร?
ตอบ ในกรณีนั้น ก็ดูที่เจตนาอีกแหละ การมีเจตนาเพื่อประโยชน
สวนรวม ก็เปนเจตนาที่ดี แตถาตางฝายตางก็บอกกันวา ฉันก็
เจตนาดีดวยกันทั้งนั้น เรื่องก็เลยอยูที่วาใครจะฉลาดกวากัน ใคร
จะใชเครื่องมือหรืออุบายที่ฉลาดกวากัน เพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
ของตัว และอุบายนั้นเปนธรรมหรือไม

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ แงที่หนึ่งที่พิจารณาก็คือ เจตนา
บริสุทธิ์หรือไม นี่แงหนึ่ง และสองก็คือวา ใครมีอุบายที่ฉลาดกวา
กันในการทําใหสําเร็จวัตถุประสงคของตัวเอง หรือบางทีมันก็ไมใช
เปนความฉลาด แตเพราะสถานการณอํานวย ใครอยูในสถาน
การณที่อํานวย แลวก็ใชสถานการณนั้นใหเปนประโยชนไดมากท่ี
สุด การใชอุบายหรือสถานการณนั้นเปนธรรมแกอีกฝายหนึ่งไหม
เปดโอกาสแกการใชสติปญญาของประชาชนที่จะเขาถึงความจริง
และความเปนธรรมหรือไม หรือเปนอุบายที่มาบังปญญาเสีย

เพราะฉะนัน้ สาํหรบัเรือ่งราวอยางนีเ้ราจงึไมสามารถตอบ
ไดทันที เราคงไดแตพูดหลักการไวให แลวก็ใหเขาไปคิดเองดวย
เราตองใหโอกาสแกคนทั้งหลาย ที่จะศึกษาพิจารณาดวยปญญา
ของเขาเอง เราจะไมเปนผูตดัสนิโดยตรง แตเราสามารถใหหลกัการ

๑๗สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๔๔

๑๔๔

อาตมาคิดวาเราอยูในฐานะนี้มากกวา เพราะหลายอยางเราไม
สามารถวินิจฉัยไดโดยชัดเจนเด็ดขาด เราจึงทิ้งหลักการไวใหคิด

แตทั้งนี้ เรามีเปาหมายระยะยาว มุงที่จะใหคนไดพัฒนา
กันตอไป ไมใชติดอยูที่แคเหตุการณแลวก็ถือวาเปนจุดยุติ

การใหโอกาสใหคนไดใชปญญา ใหเขารูจักคิดวินิจฉัยเอง
ได และพัฒนาปญญาอยูเสมอ อันนี้ไมใชหรือท่ีเปนหลักการ
สําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย

ถาม แลวอยางกรณผีูทีเ่สียชีวิตในเหตุการณดวยการตอสู คอืรูสกึ
วากาํลงัตอสูกบัสิง่ทีไ่มชอบธรรม ทานคดิวาควรจะวนิิจฉยัอยางไร?
ตอบ ถาหากรวมๆ แลว เรื่องนั้นใหเกิดผลดีทําใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม เราก็มักจะใชวิธียกประโยชนใหเขา เพราะในรายละเอียด
จริงๆ แลว เราไมรูชัดหรอกวาคนที่เขาไปรวมแลวเสียชีวิตนั้นดวย
เหตุใดบาง มีความคิดจิตใจอยางไรบาง บางคนก็เจตนาดีจริงๆ
บางคนก็อาจจะไมไดมีเจตนาอยางนั้น ในแงปญญาก็มีความรูเขา
ใจบาง ไมรูไมเขาใจบาง อันนี้เรายกประโยชนให เพราะเราเอาผล
รวมของเหตุการณทั้งหมดวามันดี

แตถาจะวิเคราะหกันใหละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชนแก
สติปญญาจริงๆ แลว เราจะตองมีการแยกแยะพิจารณาเปนแงๆ
ไป จะไมพูดอะไรแบบตัดสินกันงายๆ แตเราก็สามารถสรุปอยางนี้
วา เอานะ เพื่อความมุงหมายในแงนี้ เราตกลงวายกประโยชนให

๑๘ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๕

๑๔๕

ถาม  การสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมะ ที่กระทําไปดวยความโกรธ
คือยอมสูตายอยางนี้ในแงพุทธศาสนามองอยางไร?
ตอบ ถาจะวินิจฉัยกันจริงๆ แลว พุทธศาสนาวิเคราะหทุกขั้นเลย
ทุกขั้นหมายความวา เอาละ เจตนานั้นดี คือเห็นวาสิ่งนี้ถูกตอง ฉัน
จะทําเพื่อสิ่งนี้ แตในขณะที่ทํานั้นก็มีขอบกพรองเกิดขึ้น เชน มี
โทสะ ซึ่งจะทําใหการพิจารณาใชปญญามีจุดออนลงไป เวลาเรา
วิเคราะห เราก็จะบอกวา การกระทํานี้ดี แตมีจุดออนตรงนี้ๆ อยาง
นีเ้ปนตน เราจะพดูแบบนีเ้พือ่ประโยชนในการพฒันามนษุยทัง้หมด

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

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

๑๙สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๔๖

๑๔๖

อยางเด็กคนนี้ก็ได แตเอาไปเปนพฤติกรรมสําหรับอางวาทําไป
เพราะเสียสละ

ดังนั้น เราจึงตองแยกแยะทั้งเพื่อประโยชนแกสังคม และ
เพื่อประโยชนแกตัวบุคคลผูนั้นเองดวย ในการที่เขาจะไดพัฒนายิ่ง
ขึ้นไปอีก

ในเวลาที่เราบอกวาคนๆ นั้นเขาทําเพื่อความถูกตอง เรา
ยอมรับเจตนาตอนนั้นวาดี มุงหมายเพื่อสิ่งที่ดี จนยอมแมกระทั่ง
เสียสละชีวิต เรียกวาเปนความดีอยางมาก แตเรายังไมได
พิจารณาจุดอื่นเลย

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

ในกรณีเฉพาะนั้นอาจจะไมเสียหาย ไมเปนไร เพราะพอดี
วาเปนกรณีที่จริงและถูกตอง แตในกรณีอื่นๆ ถาเขาไมไดใช
ปญญาอยางนี้ เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขาไปทําสิ่งที่เขาใจวาถูก
ตอง ทั้งๆ ที่อาจไมถูกตอง เราจะตองพิจารณาวาเขาทําดวยสติ
ปญญาของตัวเองหรือเปลา มีความเขาใจชัดเจนไหม ก็เปนเรื่อง
ของการพัฒนาคนอยางที่วามาแลว อยาทําการวินิจฉัยชนิดที่เปน
การตัดหรือปดกั้นหนทางของการพัฒนามนุษยไปเสีย

๒๐ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๗

๑๔๗

ถาม ยังติดใจตรงประเด็นวาในสวนของจิตของผูที่สละชีวิตเพ่ือ
รักษาธรรมะนั้น ตามหลักธรรมแลว ผูสละชีวิตน้ันจะตองมีจิตซ่ึง
มุงที่ตัวธรรมะจริงๆ คือไมใชมุงที่วาตองการเพ่ือใหเกิดผลตาม
ทิฏฐิ หรือวาตามมานะของตนเอง ใชหรือไม?
ตอบ โดยหลักการก็แนนอนวาตองอยางนั้น คือ เพ่ือธรรม ไมใช
เพื่อเห็นแกตัวในรูปใดรูปแบบหนึ่ง แมแตเห็นแกชื่อเสียงของตัวเอง
มันก็มีจุดดางพรอยแลว แตก็หมายความวา มันอาจจะมีสวนเสีย
นอยลงไปตามความเบาของอิทธิพลกิเลส คือกิเลสตัวใหญ ซึ่งบง
การพฤติกรรมมนุษย ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

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

ทั้งสามตัวนี้จะเขามาบดบังและชักจูง ทําใหมนุษยหันเห
พฤติกรรมของตนออกไปจากธรรม ทีนี้ ถาเราจะสละชีวิตเพื่อ
เห็นแกธรรม มันก็ตองไมใชดวยสามตัวนี้

ถาม แตบางทีคนก็เขาใจไปวา ทิฏฐิที่ตัวเองยึดถือน้ันเปนสัมมา-
ทิฏฐิ ก็เลยสละชีวิตตัวเอง
ตอบ นี่แหละ เพราะฉะนั้นเราจึงตองระวังจุดนี้ดวย คือวา จะตอง
มีการเตือนตัวเองใหระวังวา มันเปนทิฏฐิของเรา หรือวาเปนความ
จริงของธรรมกันแน

๒๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๔๘

๑๔๘

ถาม แลวเราจะมีวิธีตรวจสอบตัวทิฏฐิน้ีไดอยางไรบาง?
ตอบ เราตองมองวา ทิฏฐิเปนขั้นตอนหนึ่งในการเขาถึงความจริง
ของมนุษย เราพยายามเขาถึงตัวสัจจะ คือความจริงที่เปนกลางๆ
ที่เปนธรรมชาติ เปนสากล

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

เราจะแยกไดไหมวา ระหวางสิ่งที่เรามองเห็นวาเปนความ
จริงกับตัวเรานั้น การกระทบมันกระทบที่ตัวเราหรือมันกระทบที่ตัว
ความจริง ถากระทบที่ตัวความจริง เราจะยินดีตอนรับ เพราะเรา
ตองการเขาถึงความจริงแทใชไหม

ธรรมาธิปไตย หรือการยึดถือธรรมเปนใหญนั่นแหละ ที่มา
แกเรือ่งทฏิฐนิีไ้ด คอืถาใจเราอยูทีค่วามจรงิแลว ความรูในความจรงิ
เทาทีเ่รามองเหน็นีแ่หละ จะเปนตวัชวยใหเขาถงึความจรงิทีส่มบูรณ

แตถาเมื่อไรเราไปยึดความรูเขาใจเทาทีม่ทีีถ่งึนัน้ เปนตัวฉัน
ของฉัน เปนความเห็นของฉัน พอเขาพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรามอง
เห็น มันก็มากระทบที่ตัวเราดวย สิ่งที่เรามองเห็นนั้นแทนที่จะเปน
ตัวชวยใหเขาถึงความจริง ก็กลับกลายเปนอุปสรรคตอการที่จะเขา
ถงึความจรงิไปเลย ทาํใหเราไมพฒันาสูกาวตอไป เพราะพอกระทบ
ตวัฉนั ฉนักท็นไมได ฉนักเ็ลยกลายไปปกปองสิง่นัน้ไว ถงึตอนนี้

๒๒ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๙

๑๔๙

ความเห็นที่ฉันยึดถือไวนั้น มันสําคัญยิ่งกวาความจริงแลวใชไหม
นี่คืออุปสรรคใหญของมนุษย แลวทําอยางไรจะแกได ทาน

จึงบอกวา ตองพยายามฝกคนใหเปนธรรมาธิปไตย คือยึดถือธรรม
เปนใหญ ก็เพื่อแกปญหาอันนี้

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

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

ถาเรายอมรับความจริงตรงนี้ได โดยไมคิดวาอะไรตออะไร
ตัวทําแลวตองถูกหมด มันก็จะเปนทางของการพัฒนามนุษยไดตอ
ไป เพราะการที่เรายอมรับตัวเองวา ที่เรารุนแรงนั้น เพราะเราเอง
ยังไมเกงจริง ถาเราเกงจริง มีปญญาจริง เราจะทําไดสําเร็จโดยไม
ตองใชวิธีรุนแรง

๒๓สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๕๐

๑๕๐

เพราะฉะนั้น คุณธรรมจึงตองมากับปญญา ถาไมมีปญญา
เต็มท่ีบริบูรณ คุณธรรมก็ไปไมรอดเหมือนกัน คุณธรรมก็ทําไดแค
ยอมเสียสละตัวเองตายไปเลย เหมือนอยางพระโพธิสัตวในตอนที่
บําเพ็ญบารมี ยังไมบรรลุโพธิญาณ

คือ พระโพธิสัตวนั้นเราก็ตองยอมรับลักษณะอยางหนึ่งวา
ทานบําเพ็ญความดีอยางยิ่ง แตทานยังไมใชคนที่สมบูรณนะ ทาน
ยังอยูในระหวางขั้นตอนของการพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงไมใช
หมายความวาการกระทําของพระโพธิสัตวจะถูกหมด แตเจตนา
ของพระโพธิสัตวนั้นดี คือมีความเสียสละ สวนนี้เปนคุณธรรมเต็ม
ที่ แตวาสิ่งนี้บางทีทานทําไมถูก อันนี้เปนจุดหนึ่งที่คนมักจะมอง
ขามไป

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

ทีนี้ ถาถึงขั้นที่สมบูรณนั้น มันจะตองมีปญญามาเปนตัวชวย
หาทางออกเพื่อใหคุณธรรมอยูได และใหทําสําเร็จดวยคุณธรรม
ไมอยางนั้นคุณธรรมก็กลายเปนเบี้ยลางไป ก็ถูกฝายที่ไมมีคุณ
ธรรมจัดการหมด

๒๔ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๑

๑๕๑

คุณธรรมทําใหเราเสียสละเพื่อจุดมุงหมายที่เห็นวาดี แต
ตองมีปญญา ถึงจะรูไดชัดเจนวาจุดหมายนั้นดีจริง และสามารถ
บรรลุจุดหมายที่ดีนั้นดวยวิธีการที่ดีดวย

ถาเราใชปญญาพิจารณายอมรับขอบกพรองที่ยังมีอยู เรา
ก็จะมีการพัฒนามนุษยกันตอไป ไมตองหมุนเวียนอยูในวงจรราย
ที่ซ้ํารอย

ถาม ในชวงที่เหตุการณตางๆ วุนวายหรือแมแตในปจจุบัน ที่มัก
จะมีขาวสารมากมายชวนใหไขวเขว เราควรจะมีวิธีคิดหรือทาที
อะไร อยางไร ตอการรับฟงสิ่งตางๆ ที่ผานเขามา
ตอบ เรื่องนี้อยูที่ฝายผูทําขาว กับผูฟง ทั้งสองฝาย คือพูดรวมๆ
แลว ทั้งสองฝายนี้ตองมุงที่ตัวธรรม ที่ตัวความจริง ความถูกตอง

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

มนุษยในสังคมที่ยังพัฒนาไปไมถึงที่สุด ก็เพราะจุดนี้ คือ
ถึงจุดหนึ่งแลวก็จะมาติดเรื่องการที่ยึดถือฝกฝายอยู แลวตัวเองก็
จะพยายามใหสิ่งที่ตนยึดถือหรือฝายที่ตนยึดถือเปนฝายที่ถูกตอง 

๒๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๕๒

๑๕๒

เพราะฉะนั้น การที่จะแสวงหาความจริง หรือการทําใหคนเขาถึง
ความจริงแทๆ นั้น จึงไมคอยมี

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

บางทีทั้งสองฝายก็มีทั้งสวนถูกแลวก็สวนผิดดวยกันทั้งนั้น 
ทีนี้แตละฝายก็มักจะพยายามใหฝายหนึ่งผิดแทๆ กับอีกฝายหนึ่ง
ถูกแทๆ คือจะเอากันรอยเปอรเซ็นตทั้งสองฝาย เพราะฉะนั้นมันก็
ขัดกับความจริง

คนเรามักจะไมยอมกัน เพราะตางก็มีความยึดถือ ตรงนี้
แหละคือกิเลสของปุถุชน คือจะยึดถือเอาที่ตัวจะเอา แลวก็จะเอียง
ไปใหเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น คนที่พิจารณาจึงตองรูเทา
ทันความจริงในธรรมชาติของมนุษยขอน้ี แลวก็มองเขาดวยความ
เห็นใจนะ ไมใชวาเราจะตองไปดาไปวาอะไรเขา แตก็จะตองหา
โอกาสเตือนเขาดวย วาอยาไปเอาอะไรแตเพียงแงเดียว หรือวามี
เจตนาที่จะหาทางชักจูงใหเปนวา อยางของฉันเทานั้นจึงจะถูก
ตอง คือถาหากวาแตละฝายมีการพิจารณาตัวเองบาง มันก็จะทํา
ใหมีการปรับปรุง

๒๖ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๓

๑๕๓

เพราะฉะนัน้ เราตองยอมรบัวา มนุษยทัง้หลายมขีอบกพรอง
มีจุดออนอยู แลวเราก็ควรปรับปรุงพัฒนากันเรื่อยๆ ไป ถาเรามี
ความรูสึกอันนี้อยูบาง เราจะไมมองแตวาจะเอาชนะกันหรือตอง
ใหอีกฝายหนึ่งผิด หรือเราถูกตองเต็มบริบูรณ แตเราจะมองขึ้นไป
หาสิ่งที่สูงกวานั้น โดยไมมัวมาติดอยูแคสองฝายของคน คือเรา
มองไปถึงสิ่งที่ดีงามประเสริฐสุดคือธรรม นั่นก็คือ เรามุงเขาหาสิ่ง
ที่เปนตัวธรรม แลวเราทั้งสองฝาย หรือจะกี่ฝายก็ตามก็พากันเดิน
ทางเขาสูสิ่งที่ดีงามสูงสงหรือความสมบูรณนั้น

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

หมายความวา เมือ่มอีะไรเกดิขึน้ เราตองตรวจสอบตวัเอง
เสมอ การที่เรารูวาอคติทั้ง ๔ นั้นมีอยูในปุถุชนทั่วไป และพื้นฐาน
ของมันมาจากความชอบ-ไมชอบ เราก็จะไดเตือนตัวเองใหตรวจ
สอบวา เราจะทําการครั้งนี้นั้น เราตัดสินหรือวินิจฉัยไปอยางมีอคติ
อยูหรือเปลา ถามตัวเองเสียหนอยก็ยังดี พออยางนี้มันก็จะออกมา
ในแงพฤติกรรมวา เราไมรีบผลุนผลัน หุนหัน ตัดสินวินิจฉัยไปทันที

๒๗สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๕๔

๑๕๔

เพราะมันอาจจะพลาดดวยอคติได เราจึงตองแสวงหาขอมูลใหชัด
กอน มันก็จะทําใหเรามีพฤติกรรมในการแสวงหาขอมูล เชน เรา
อาจจะไปปรึกษาไถถามคนอื่น ฟงความรูความคิดของเขากอน

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

หมายความวา เราจะวินิจฉัยโดยใชปญญาอยางเต็มท่ี ทีนี้
จะใชปญญาอยางเต็มท่ีไดอยางไร ก็ตองหมายความวาเราได
พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ มากท่ีสุดอยางเพียงพอแลว เรื่อง
มันจะโยงกันไปเอง

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

ถาตัณหามาก เวลาทําอะไรก็เพื่อผลประโยชนของตัวเอง
ทั้งนั้น เราจะเห็นไดในนักการเมืองไมนอย บางคนทําอะไร ถาเพื่อ
ผลประโยชนละก็เอาทั้งนั้น สวนบางคนก็มานะมาก ทําอะไรเกี่ยว
กับการเสียศักดิ์ศรี เสียอํานาจ ลบหลู แลว จะยอมไมไดเลย บาง
คนก็ทิฏฐิมาก หมายความวา ถาเปนทิฏฐิหรือความเห็นของฉันละ

๒๘ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๕

๑๕๕

ก็ตองเอาใหได จะยอมไมไดเลยเหมือนกัน
กิเลส ๓ ตัวนี้แหละที่คอยบงการมนุษย คือ ตัณหา มานะ

ทิฏฐิ ซึ่งถามองแลว ก็ไมเฉพาะผูปกครองหรอก ทุกๆ คนก็มีปญหา
นี้ทั้งนั้น ถาไมมีสตินึกที่จะมองดูตัว หรือตรวจสอบตนเองบาง และ
ไมยึดหรือคิดนึกระลึกที่จะเอาธรรมมาตั้งเปนใหญ ที่จะยั้งตัวไว
เมื่อไรๆ ก็อยูแคกับสามตัวนี้ ไมไปไหน ไมพัฒนาไปไดเลย

ทีนี้ ทําอยางไรถึงจะไดธรรม หรือความจริง ความถูกตองดี
งาม ที่จะเปนประโยชนแกประชาชนจริงๆ เราก็ตองมีสติที่จะ
สํารวจตัวเอง แลวก็แกไข ไมยอมทําตามตัวบงการสามอยางนี้ ให
สํารวจดูวาที่เราทํานั้นเปนไปเพราะตัณหา เพราะมานะ หรือเพราะ
ทิฏฐิหรือเปลา พอเราเห็นตัวเราชัดขึ้นมา เราก็ยั้งตัว เราก็แกไข
อยาไปทําตามมัน แตมองมุงไปที่ธรรม เอาธรรมมาทับมันเสีย แลว
หันไปอยูกับธรรม และทําตามธรรม

ทีนี้ในแงของคนอื่น เขาก็ตองสํารวจตนเองดวย และคนที่มุง
ธรรมแทๆ ใชปญญาจริงๆ ก็จะชวยเขาไดดวย สมมติวาเขาคนนี้มี
มานะแรงอยูแลว คนอื่นที่มีปญญาก็ควรจะระวัง อยาไปแตะที่
มานะของเขา ก็ควรจะใชวิธีอื่นเสีย ซึ่งอาจจะทําใหการแกไขเร่ืองนี้
ดีขึ้นได แตบางทีก็ดวยความยึดถือของตัวเองที่จะตองเอาอยางนั้น
ใหได ก็เลยมีปญหา

หรือฝายหนึ่งมานะแรง ฝายหนึ่งทิฏฐิแรง แลวมาเจอกันเขา
ก็เลยหนักไปดวยกันทั้งสองฝาย กลายเปนปญหายิ่งขึ้น

๒๙สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๕๖

๑๕๖

ถาม โดยเปรียบเทียบแลว ตัวไหนอันตรายที่สุด ตอสังคมสวน
รวม?
ตอบ มันหนักคนละแบบ คือบางคนนั้น เพื่อผลประโยชนของตัว
เองแลว เขาทําไดทุกอยาง ไมวาจะแยงชิง เบียดเบียน ขมเหง ทํา
ราย ฆาฟนใครเทาไร ก็ทําได

บางคน เพื่ออํานาจความยิ่งใหญ ก็ทําไดทุกอยางเหมือน
กัน คือเพื่อใหฉันคงอํานาจอยู ใครมาขวางทางที่ทําใหรูสึกวาถูก
ทําใหเสียความยิ่งใหญ จะทนไมไดเลย เขาก็จะทําไดทุกอยาง
เหมือนกัน

อีกพวกหนึ่งคือ เพื่ออุดมการณที่เปนทิฏฐิของตนแลว
อะไรๆ ก็ทําไดหมด แมการยอมตาย เชน อุดมการณชาตินิยม
อุดมการณคอมมิวนิสต หรืออุดมการณยึดถือศาสนา

ถาวาตามประวัติศาสตรของมนุษยแลว ปญหาของผู
ปกครองในอดีต คือกษัตริยนั้น เรื่องของตัณหาและมานะเปนเรื่อง
สําคัญ

การยกทัพทําสงคราม ก็ดวยตัณหา เพื่อกวาดรวบเอาทรัพย
สมบัติมากมายไปครอบครอง แยงชิงกามารมณกัน

มานะกเ็ปนอกีอนัหนึง่ทีส่าํคญัมาก เพราะตองการความยิง่ใหญ
เหนือใครๆ ตองการเปนมหาราช เปนราชาธิราช หรือเปนกษัตริยผู
เดียวที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร อยางเชน อเล็กซานเดอร
มหาราช คือขอใหไดพูดวาตนเองยิ่งใหญที่สุดเทานั้น แลวก็ทําได
ทุกอยางเลย

๓๐ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๗

๑๕๗

ทีนี้ยุคตอมา สงครามในหมูมนุษยมักจะเปนเรื่องทิฏฐิ เรื่อง
ตัณหามานะนั้นมักจะเปนกับบุคคล แตก็แผอิทธิพลไปถึงหมูคน
ดวย แตวาทิฏฐินี้มักจะเปนระหวางมนุษยเปนกลุมเปนหมู อยางที่
กําลังเปนปญหาของยุคปจจุบัน และดูวาจะตอๆ ไปดวย ทําใหเกิด
สงครามศาสนา สงครามระหวางคายอุดมการณในรูปตางๆ เรื่อง
ทิฏฐินี้ไมใชเรื่องยอยเลยเหมือนกัน

ถาม ถาเราจะแกปญหาตรงนี้ ควรเร่ิมจากตรงไหน อยางพระเจา
อโศกนั้น เดิมก็แสวงหาความยิ่งใหญมาก แตก็ยังกลับใจไดอยาง
ทันทีทันใด เม่ือเห็นผลที่ตนเองกอจากการทําสงคราม ซ่ึงมีผูคน
ลมตายมากมาย ผูปกครองอื่นๆ จะมีโอกาสเปนแบบนี้บางไหม?
ตอบ พระเจาอโศกนั้น กลับใจก็เพราะประสบสถานการณที่
กระทบจิตใจรุนแรงมาก ทําใหพลิกความรูสึก ก็เหมือนกับคนที่ได
ประสบการณอะไรบางอยางทีพ่ลกิผนัชวีติของตน พระเจาอโศกกไ็ด
ประสบการณทีเ่กดิจากการกระทาํของพระองคเองทีม่ผีลมากตอจิต
ใจ แลวก็อาจจะประจวบกับท่ีมีหลักธรรมที่เคยรูเคยผาน ไดชอง
เขามาใหความคดิในทางใหม กเ็ลยทาํใหเปลีย่นไปเลย ขณะทีร่าชา
มากมายเจออยางพระเจาอโศก กไ็มไดคดิอะไร กลบัฮกึเหมิหนักขึ้น

ทีนี้ในกรณีทั่วไป เราจะไปมัวหวังจังหวะอยางนั้นไมได
มนุษยเราจะตองพยายามพัฒนาตนเอง อยางนอยก็ใหมีสติ แลวก็
มีการสํารวจตัวเอง ใหมีความรูทันและมีความสามารถที่จะยับยั้ง
ไมปลอยตัว ไมยอมตามใจตัวที่กลัดกิเลสพวกนั้น

๓๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๕๘

๑๕๘

แคนี้ที่มนุษยจะพอทําได คือไมยอมตกอยูใตอํานาจของ
มัน แลวก็มีสิ่งที่จะตั้งไวเปนหลักใหตัวยืนหยัดไดมั่น คือยึดถือ
ธรรมเปนใหญ โดยเอามาขมทับมนั หรอือยางนอยกเ็ปนตวัคานไว
สาํหรบัมนษุยปุถชุนทาํไดในระดบัน้ี กจ็ดัวาดี

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

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

ถาวาในแงของธรรมะ ก็เปนธรรมดาของธรรมชาติมนุษย
อยูแลว มันอยูที่วาตัวไหนจะเขามาบงการพฤติกรรมขนาดไหน
อยางตอนนั้น ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เขามาบงการหมด ก็นําไปสูการ
ใชความรุนแรง

ถาเราคํานึงถึงจุดมุงหมายของธรรมอยูเสมอวา ที่เราทํานี้

๓๒ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๙

๑๕๙

เพื่อประโยชนสุขแกสังคม เพื่อความดีงามของสังคมไทย เราก็จะ
มองที่มนุษยทั้งหมด ถาเราสํานึกตระหนักอยูในจุดหมายนี้ ก็จะทํา
ใหเราทําอะไรดวยความรอบคอบมากขึ้น แทนที่จะไมคิดอะไรเลย
ปลอยไปตามอารมณที่พลุงนั้น ยิ่งมุงจะเอาชนะกัน ปญญาที่จะ
มองถึงประโยชนที่แทจริงก็หายไปเลย กลายเปนปญญาที่เอามา
รับใชความคิดที่สนองตัณหา มานะ ทิฏฐิไป

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

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

ทีนี้ ทําอยางไรจะใหคนมีความรูความเขาใจของตัวเองได

๓๓สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๖๐

๑๖๐

เรานาจะเอาเหตุการณรูปธรรมที่เกิดขึ้น มาเปนจุดกระตุนตอเพื่อ
ไมใหมันจบแคนั้น นํามากระตุนเพื่อใหคนไดศึกษาและสนใจเรื่อง
ประชาธิปไตยที่แทจริง ที่เปนดานเนื้อหาสาระกันหนอย เพราะ
สังคมของเราขาดตรงนี้มาก

ถาเราไมมีอันนี้มาอยูในปญญา เราก็ตัดสินอะไรไมเปน ก็
ตองถูกใชเปนเครื่องมือ ไมของใครก็ของใคร เพราะไมมีหลักที่จะ
คิดเอง

ประชาธิปไตย คือการใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง เมื่อจะเปนผูปกครองตนเอง ประชาชนก็ตองมีคุณภาพ
สามารถใชปญญาคิดเองเปน รูจักวินิจฉัย เพราะถาปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไมสําเร็จ มันก็ตองมีคนมาบงการแทนอยูเรื่อยไป

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เราไดอยูอยางหนึ่ง คือวา เหตุการณที่
ผานมานั้น อยางนอยมันก็เปนเหมือนหนังสือเรียน ที่ใหความเขา
ใจอะไรขึ้นมาบาง จากภาพที่เห็น แตมันอาจจะไมชัด หรือบางคน
ก็อาจจะถึงกับเขาใจผิดก็ได แตวาโดยสวนรวมของสังคม ก็ทําให
ไดฉลาดขึ้นมาบาง แตเพียงเทานี้ไมพอหรอก เพราะมันจะไดก็แค
ลักษณะหรืออาการที่ปรากฏ ซึ่งไมชัดเจน บางทีผิวเผิน ฉาบฉวย

อยากจะใหขอสั ง เกตอีกนิดหนึ่ งว า  การเรียกรอง
ประชาธิปไตยอะไรตางๆ ที่มีการถกเถียงกันมานั้น โดยมากแลว
คนมากมายที่เขามายุงกับเรื่องเหลานี้ สวนมากเขาไมไดสนใจ
ประชาธิปไตยจริงจัง เวลามีเหตุการณขึ้นมา ก็ฮือกันเขาไปที และ
เวลาสนใจก็มาติดอยูแครูปแบบ เชน วิธีการเลือกตั้งตามที่เขา

๓๔ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๑

๑๖๑

บัญญัติไวอะไรตางๆ เหลานี้ แตตัวสาระเนื้อแทของความเปน
ประชาธิปไตยนั้น กลับไมไดหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอยางจริงจัง 
พอเหตุการณผานไป ความสนใจประชาธิปไตยจึงเงียบหาย ซึ่งใน
ระยะยาวแลว ความสําคัญอยูที่อันนี้

เรายอมรับวา สังคมตะวันตกอยางอเมริกานั้น ไดกาวหนา
ในการพัฒนาประชาธิปไตยมาก ในแงหนึ่ง ก็เพราะเขาผาน
ประสบการณมามาก เรียกวาตอสูกันในทางการเมืองมามากมาย
เพื่อจะไดมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค

แตสิ่งหนึ่งที่ฝร่ังเถียงกันมากดวย ก็คือเรื่อง “สาระ” อันนี้
อาตมาวาเปนขอเดนของเขาอันหนึ่ง คือเขาตองการรูความจริงวา
สาระของความเปนประชาธิปไตยคืออะไรกันแน

เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้นมา
ถาจะใหดี เราก็นาจะโยงตอไปหาสิ่งที่เปนนามธรรม ที่เปนตัวหลัก
การทางความคิด ไมใชติดอยูแครูปธรรมที่เห็นเปนเหตุการณเดนๆ
เฮกันไปแลวก็จบ แลวก็เลิก แตสวนที่เปนสาระไมเคยคิดกันเลย
จนกวาจะมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมขึ้นมาจี้อีก ก็สนใจกันใหม

แลวทีนี้เราตองมองอีกชั้นหนึ่งดวยวา แมแตฝร่ังเองเขาก็
ยงัมปีญหา สาระและหลกัการประชาธปิไตยของเขากย็งัไมสมบูรณ
ทัง้ๆ ทีเ่ขาพฒันามาถงึขัน้ทีเ่ราเอาเขามาเปนตวัอยาง แตเดี๋ยวนี้เขา
เองก็ยังมีปญหาอยู

ทําไมเราไมคิดตอ ที่จะชวยกันโดยมองในแงของอารย-
ธรรมโลกวา มนุษยจะตองชวยกันทั้งหมด แตนี่กลายเปนวา ฝร่ังได

๓๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๖๒

๑๖๒

มาแคไหน เราก็จะมาทําตามแคนั้น แทนที่จะคิดตอไปอีกใหไกล
คือชวยกันในแงที่เราเปนเพื่อนมนุษย ฝร่ังเปนเพื่อนมนุษยกับเรา
ชวยกันคิดเพื่อหาจุดสมบูรณ โดยจะตองมองใหกวางออกไปใหทั่ว
โลก ไกลออกไปในอนาคต จนใหถึงความสมบูรณ

อยามาติดอยูเพียงแควา ใครผิด ใครถูก ใหถือวาเรามีสวน
บกพรองดวยกันทั้งสองฝาย แลวจะตองมาชวยกันพัฒนาดีกวา

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

ธรรมาธิปไตยนั้น ไมใชระบบการปกครอง คือบางทีมีความ
สับสนกัน เพราะบางคนไปเขาใจวาธรรมาธิปไตยคือระบบการ
ปกครอง ซึ่งที่จริงแลวไมใช เพราะไมวาในการปกครองรูปแบบไหน
ก็ตาม คุณสมบัติที่ตองการของมนุษย ก็คือ ธรรมาธิปไตย

ธรรมาธปิไตยเปนคณุสมบัตขิองตวัคน สวนประชาธปิไตย
เปนระบบการปกครอง เรียกวาคนละเรื่องกันเลย

ธรรมาธิปไตยนั้นเปนคุณสมบัติของคนที่จะทําใหเกิดการ
ปกครองที่ดีได ไมวาในระบบใด ถากษัตริยเปนผูปกครองแลวเปน

๓๖ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๓

๑๖๓

ธรรมาธิปไตย ก็จะไดการปกครองแบบราชาธิปไตยที่ดี เมื่อเรามี
การปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ตองใหคนที่มีสวนรวมในการปก-
ครอง คือประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย จึงจะไดประชาธิปไตย
ที่ดี คือถาทุกคนยึดถือความถูกตอง ความจริง ความดีงามเปน
ใหญแลว ก็มีหวังวาจะไดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ดี แตถา
ประชาชนแตละคน ไมเอาความถูกตองหรือความจริงเปนหลักเสีย
แลว ก็หมดกัน พอเสียหลักแลว ปญหาก็เกิดขึ้นทันที

ทีนี้ปญหาปจจุบันก็คือวา ทําอยางไรจะใหคนทุกคนเปน
ธรรมาธิปไตย หรือคนสวนมากเปนธรรมาธิปไตยก็ได เพราะจะให
ทกุคนเปนธรรมาธปิไตยหมดคงเปนไปไมได แตถาคนสวนใหญที่
มาปกครองในแบบประชาธปิไตยนี ้ เปนธรรมาธปิไตย ประชาธปิไตย
นัน้กจ็ะเปนประชาธปิไตยทีม่คีณุภาพ

มีคําพูดกันมา เปนของนักปราชญฝร่ังวา “ประชาธิปไตย
ไมใชการปกครองที่ดีที่สุด แตเปนการปกครองที่เลวนอยที่สุด” เรา
อาจจะพูดตอวา “ในความเลวที่นอยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่
สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด”

อยากตั้งขอสังเกตอันหนึ่งขึ้นมาดวยวา ในสังคมมนุษยนั้น
ปญหาหลักที่เดนขึ้นมากอน มักจะเปนเรื่องของผลประโยชน ใน
ยุคที่เปนมานี้ คนมีปญหาเกี่ยวกับผลประโยชนของตัวเอง เชนวา
แตละคนไมมีสิทธิเสรีภาพ หรือมีไมมากเทาที่ควร หรือไมเปนไป
ตามมาตรฐาน มนุษยในสังคมนั้นก็จะดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ ซึ่ง
รวมไปถึงความเสมอภาคดวย โดยเปนเรื่องของแตละคนหรือ

๓๗สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๖๔

๑๖๔

ปจเจกชน อยางในอเมริกาก็ดิ้นรนมากเรื่องนี้ จนกระทั่งเปนลัทธิ
ปจเจกชนนิยมไป คือมองไปที่สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชา
ชนแตละคน

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

ในสังคมอื่นๆ ก็เหมือนกัน บางสังคมมีปญหานี้มาแตไหน
แตไรแลว และยิ่งถาหากไดประชาธิปไตยไปแลว ปญหานี้ก็จะยิ่ง
เดนมาก

ตอไปโลกจะยุงดวยปญหาดังกลาว ในประเทศเดียวกันก็
จะรบกันดวยเรื่องเผาไหน ผิวไหน ศาสนาไหน มนุษยจะพัฒนาพน
ความแบงแยกนี้ไดหรือไม นี่คือเรื่องใหญที่ถือวาเปนปญหาของ
อารยธรรมมนุษยเลยทีเดียว

ก็เลยอยากเนนจุดนี้วา เราอยาคิดกันแคนี้เลย เราควรมอง
ตอไปที่จะแกปญหาของมนุษยใหสําเร็จจริงๆ ไมใชแกกันอยางขอ
ไปที เพราะวามันไมไดมีแคนี้หรอก ปญหาที่วานั้นจะเดนขึ้นมา
เรื่อย เมื่อเราเดินทางกันตอๆ ไป แลวเราจะแกไขไดอยางไร มนุษย
มีความดีงาม มีการพัฒนาเพียงพอหรือไม ที่จะแกปญหาเหลานี้

๓๘ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๕

๑๖๕

ถาม คําถามสุดทาย จึงอยากจะกราบเรียนถามวา เม่ือมองทบ
ทวนอดีตและมองตอไปสูอนาคตขางหนาแลว อะไรคือเร่ือง
สําคัญหลักที่ควรจะตองชวยกันคิดใหมาก?

ตอบ เรื่องหนึ่งก็คือการปลูกฝงใหทุกคนหรือคนสวนใหญเปน
ธรรมาธิปไตย มุงใฝที่ตัวธรรม ความจริง ความถูกตองดีงาม ถือ
ธรรมเปนใหญ ปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก จนใหเปนนิสัยของจิต ซึ่งจะ
ชวยใหคนเราขามพนความยึดติดในตัวตนได แมมันจะตองฝนใจ
บาง จะตองเจ็บบาง แตมันก็ยังมีทางไป

เรื่องนี้ตองย้ําไว เพราะขณะนี้สังคมของเราไมมีลักษณะนี้
เลย มันก็เลยมาตันอยูที่ตัวตนของแตละคน

ในสังคมตะวันตกนั้น เทาที่สังเกต เห็นวาเขาปลูกฝงเรื่อง
การยึดถือความจริงความถูกตองไดบางไมนอย เมื่อเขาที่ประชุม
หรือมีการถกเถียงอะไรกัน ทุกคนก็เถียงกันไดหมด บางทีเถียงกัน
หนาดํา แลวก็มีคนเจ็บปวดเหมือนกัน ไมใชเขาไมเจ็บปวดจากการ
ถกเถียง เพราะฝรั่งก็มีทิฏฐิ มีความนอยอกนอยใจ แตเพราะเขามี
ความยึดถือรวมกันที่ใฝรู อยากเขาถึงตัวความจริงหรือเขาถึงธรรม
มากกวา เพราะเขาถือเร่ืองนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก ดังนั้น
ถาจะตองเจ็บปวดบางก็ชางมัน เพราะตัวอยากไดสิ่งที่ถูกตองเปน
ความจริง ดังนั้นเขาก็ไปถึงสาระได ไปสูจุดหมายของ
ประชาธิปไตย

๓๙สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



ประชาธิปไตย ไมยาก ถาอยากได๑๖๖

๑๖๖

เราควรปลูกฝงเรื่องนี้ใหมาก ใหเกิดการใฝหาความจริง
เพราะมันจะเปนฐานของประชาธิปไตย ถาประชาธิปไตยไมมีสิ่งนี้
เปนฐาน ก็คงพัฒนาไดยาก เพราะตัณหาที่จะเห็นแกประโยชน
สวนตัว มานะที่ตองการความยิ่งใหญโดดเดน และทิฏฐิที่ยึดถือเอา
แตความเห็นของตน เหลานี้จะมาเปนอุปสรรคบงการไมใหเราเขา
ถึงจุดหมายที่ตองการได

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

ในการฝกฝนที่ดีนั้น เราจะตองใหเขาสามารถพัฒนาตอไป
ไดเองดวย เพราะเด็กจะตองไปอยูในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตอไป เขาจะตองมีปญญาที่สามารถปรับรูปแบบประชาธิปไตยตอ
ไปไดดวย ไมใชมีอยูเพียงความเคยชินในระดับพฤติกรรม

ระดับพฤติกรรมไมใชไมสําคัญ มันไดประโยชนมากใน
ระดับท่ีหนึ่ง เพราะเราจะฝกคนก็ตองใชระดับพฤติกรรมเปนพื้น
ฐาน ทําใหเคยชินเปนวิถีชีวิตของเขาเลย เชน มีเรื่องอะไรก็จะนํา
มาประชุมปรึกษารวมกัน หรือวานํามาวินิจฉัยดวยเสียงสวนรวม
คือฝกพฤติกรรมใหเคยชินจนกระทั่งเปนวิถีชีวิตของเขา ซึ่งจะเปน
พื้นฐานของประชาธิปไตยได

๔๐ มองใหลึก นึกใหไกล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๗

๑๖๗

แตเราตองไมพอแคนี้ เราจะตองใหเขามีสภาพจิตที่เขากับ
พฤติกรรมนั้นดวย เชน ความพึงพอใจและความรูสึกรับผิดชอบที่
สอดคลองกลมกลืนกับพฤติกรรม โดยเฉพาะมีปญญาที่รูและเขา
ใจหลักการ เหตุผล วาทําไมเราถึงทําอยางนี้ มันมีผลดีอยางไร

จะตองพัฒนาคน ใหมีความใฝรูความจริง ความใฝที่จะ
เขาถึงธรรม และการถือธรรมเปนใหญ ที่มีกําลังแรงเพียงพอที่จะ
ทําใหเขาพนจากอํานาจครอบงําของตัณหา มานะ และทิฏฐิ เพื่อให
เขาสามารถพัฒนาประชาธิปไตยตอไปได ไมใชไปติดอยูแครูป
แบบเทานั้น หรือไดแคเอารูปแบบมาเลนลอหลอกกัน

๔๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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