ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ
โดย

เกริ่นนํา

๑
วาดวยการกอรูปอุดมคติทางการเมือง
การเมือง และอุดมคติทางการเมือง
บทนิยาม“การเมือง”ตามแนวทางศาสนา
การเมืองตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ
ความหมายของศีลธรรม
วิพากษสภาพการเมืองในปจจุบ ัน

๒
สังคมนิยม : ความหมายและรากฐาน
สังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา
เจตนารมณของสังคมนิยมเปนธรรมสัจจะที่มีอยูในธรรมชาติ
จุดตั้งตนของอุดมคติสังคมนิยม
วิญญาณแหงสังคมนิยม ธรรมสัจจะแหงสังคมนิยม
พิจารณาสังคมนิยมของคารล มากซ

๓
ธัมมิกสังคมนิยม และเจตนารมณสังคมนิยมในพุทธศาสนา
ความหมาย ธัมมิกสังคมนิยม
มีระบบธรรมิกสังคมนิยม จึงจะถูกตองตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ
เจตนารมณของสังคมนิยมในพระพุทธศาสนา
๑. โครงสรางสังคมนิยมในระบบ “สังฆะ”

๒. การไมเอาสวนเกินในปจจัย สีท
่ ี่บัญญัติไวในวินัยของภิกษุ
๓. อุดมคติ “ไมเอาสวนเกิน” คือ รากฐานของสังคมนิยม
๔. มนุษยตอ
 งอยูก
 ันเปนสังคม ชวยเหลือกันและกัน เสียสละเพื่อผูอื่น
๕. ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปอยางเกื้อกูล ไมเอาเปรียบทางชนชั้น
พิจารณาคําวา “สวนเกิน”
ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชา

๔
แนวทางสู ธัมมิกสังคมนิยม
ธัมมิกสังคมนิยมของธรรมชาติตองกลับมา
การแกไขปญหาสันติภาพสองระดับ
๑. การแกไขปญหาในระดับบุคคล
๒. การแกไขปญหาในระดับสั งคม “สังคมที่มีความถูกตอง”
๒.๑ ตองมีเศรษฐกิจที่ถก
ู ตองในสังคมนั้น.
๒.๒ มีระบบการอยูรวมกันระหวางคนดอยกับคนเดน.
๒.๓ มีระบบการเมืองที่ถูกตอง.
๒.๔ ตองการระบบการปกครองที่มีธรรมะเปนหลัก.
๒.๕ ระบบศีลธรรมและศาสนา.
๒.๖ มีการศึกษาถูกตอง.
๒.๗ ระบบนิเวศวิทยาที่ดี

ารเกิดขึ้นของลัทธิการเมืองใด ๆ ยอมมีปรัชญาการเมืองเปนรากฐานทั้งสิ้น และคงมีแต ปรัชญาการเมือง
ที่ไมขัดตอสัจจะของธรรมชาติเทานั้น ที่จะหนุนใหลัทธิการเมืองนั้น ๆ คงทนถาวรและทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ เพื่อทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันอยางผาสุกทั้งใน ระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม ลัทธิทาง
การเมืองเทาที่เกิดขึ้นมาแลวในโลกนี้ ตางก็พิสูจน ตัวเองมาแลวมากยุคสมัย ทวาจวบจนปจจุบันนี้เราก็ยัง
ไมสามารถจะบอกไดวาลัทธิการเมือง ชนิดใดที่ดีทส
ี่ ุดสําหรับมนุษย แตสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดก็คือ ลัทธิการเมืองใน
ยุคหลังมีแนวโนมเอนเอียง มาทางโลกียวิสัย (secularization) มากยิ่งขึ้นทุกที และนับวันเมื่อประชากรโลกยิ่ง
มากขึ้น การแยงชิงทรัพยากรก็เริ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว ปญหาวาทําอยางไร จึงจะสรรหาแนวคิดทางการเมือง ที่
เหมาะสม สําหรับมนุษยและธรรมชาติ จึงยังจําเปนตองมีการพูดถึงกันอยูทุกยุคทุกสมัย

ก

แนวคิดดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของพุทธทาสภิก ขุ ในชื่อ “ธัมมิกสังคมนิยม” นั้น เปนผลึก
ความคิดที่ไดจากกระบวนการ “สิกขา” อยางเปนระบบในหลักพุทธธรรมทั้งในระดับ ปจเจกและชุมชน และได
นําเสนอภายใตหลักศาสนธรรม ซึ่งทานเนนย้ําอยูเสมอวา การเมืองก็คือศีลธรรม
บทความชิ้นนี้เปนการนํา ธรรมบรรยายของทานพุทธทาสภิกขุ ที่วาดวยเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งทาน
ไดบรรยายไวตางกรรมตางวาระกัน มาเรียบเรียงใหม เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวม กวาง ๆ ของแนวคิดนี้ โดยวาง
โครงรางของการเรียบเรียงออกเปน ๔ หมวดดวยกัน คือ
๑. วาดวยการกอรูปอุดมคติทางการเมือง ซึ่งประกอบดวย การเมืองและอุดมคติทางการเมือง, บทนิยาม
“การเมือง” ตามแนวทางศาสนา, การเมืองตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ, ความหมายของ ศีลธรรม และ
วิพากษสภาพการเมืองปจจุบัน
๒. สังคมนิยม : ความหมายและรากฐาน ประกอบดวย สังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา, เจตนารมณของ
สังคมนิยมเปนธรรมสัจจะที่มีอยูในธรรมชาติ, จุดตั้งตนของอุดมคติสังคมนิยม, วิญญาณแหงสังคมนิยม-ธรรมสัจจะ
แหงสังคมนิยม และพิจารณาสังคมนิยมของ คารล มากซ

๓. ธัมมิกสังคมนิยม และเจตนารมณสังคมนิยมในพุทธศาสนา ประกอบดวย ความหมาย ของธัมมิกสังคม
นิยม, มีระบบธัมมิกสังคมนิยมจึงจะถูกตองตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ, เจตนารมณของสังคมนิยมในพุทธ
ศาสนา, พิจารณาคําวา “สวนเกิน” และระบบสังคมนิยมแบบ ธรรมราชา
๔. แนวทางสูธัมมิกสังคมนิยม ประกอบดวย ธัมมิกสังคมนิยมของธรรมชาติตองกลับมา และการแกไขปญหา
สันติภาพสองระดับ (บุคคลและสังคม)
เนื่อ งจากการเรียบเรียงในครั้งนี้ มุงหวังเพียงแคใหเห็นภาพรวมของแนวคิดดังที่กลาวแลว ดังนั้น จึง
หลีกเลี่ยงที่จะตีความ หรือตัดสินคุณคาของแนวคิดดังกลาวในทุกวิถีทาง แตจะทิ้งประเด็นเหลานี้ไว เพื่อนําไปคิด
ตอทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสําหรับผูที่สนใจในระดับลึกก็ควรจะไดศึกษา แนวคิดธัมมิกสังคมนิยม ของ
พุทธทาสภิกขุโดยตรง ซึ่งจะมีที่มาอยูทายบทความชิ้นนี้แ ลว

๑
วาดวยการกอรูปอุดมคติทางการเมือง
“...หลักธรรมะที่จะใชเปนที่พึ่งแกโลกในทางการเมืองไดนั้น ขอใหถอดเอามาจากหัวใจของทุก ๆ ศาสนา
ทุกศาสนามีหัวใจเปนสังคมนิยม ทุกศาสนาสอนสิ่งที่เปนประโยชนแกทุกคน ๆ ไมใชเพื่อคนเดียว หัวใจของ
ศาสนาจึงเปนลักษณะของสังคมนิยม ไมใชปจเจกนิยม...
ธัมมิกะ แปลวา “ประกอบอยูดวยธรรมะ” ธรรมะคือความถูกตอง ถูกตองอยางที่ไมมีทางที่จะผิด สังคมนิยม
ที่ประกอบอยูดวยธรรมะนี่ เปนหัวใจของทุกศาสนาอยูแลวโดยไมรูสึกตัว ทําไมไมเอาออกมาใช เทออกมาใหหมด
ทุก ๆ ศาสนา มารวมกันเปนระบบธัมมิกสังคมนิยม ของโลก ใชกับคนทั้งโลก...
ขอใหหัวใจของทุก ๆ ศาสนาเทไหลออกมากองรวมกันเปน ระบบธัมมิกสังคมนิยมสําหรับ จะเปนที่พึ่งใน
โลก แลวในที่สุดจะมองเห็นกันไดเองวา เราเปนสหธรรมิกกันได...”๑

การเมือง และอุดมคติทางการเมือง
“ถาเราจะถือ วาคําวา “การเมือง” มาจากคําวา politics ก็จะยิ่งเห็นความหมายไดงาย เพราะ คําวา politics
นี้มีความหมาย “เกี่ยวกับคนมาก” หรือเกี่ยวกับเรื่องที่มาก ๆ นี้จะตองนึกไปถึงความจริงอันหนึ่งวา พออะไรมีเพิ่ม
มากขึ้นละก็เปนเกิดปญหาทันที จะเปนคนหรือเปนของอะไรก็ตาม poli ที่แปลวา “มาก” นี้ หมายถึงอะไรก็ได
บัดนี้เอามาใชประกอบขึ้นเปนคําสําหรับอุดมคติอันหนึ่ง ที่จะใชแกปญหาที่เกิดขึ้นมาจากการที่มีคนหรือมีอะไรมาก
ๆ เรื่องความมีปญหามากนี้ไมตอ งสงสัย ยอมมาจากการที่มีคนมากขึ้นในโลกในสังคมอะไรนี้ ดังนั้นก็ตองมีระบบ
อันหนึ่งทางศีลธรรม หรือวาทางศาสนาก็ตาม เพื่อจะแกปญหาเหลานี้ ถาคําวา “การเมือง” หมายความอยางนี้ก็
นับวาดี คือวาเปนกลาง วางไวสําหรับจะแกปญหาที่เกี่ยวกับคนมากก็แลวกัน
ทีนี้ก็มีคําที่เนื่องจากคํานี้ เชน คําวา “อุดมคติทางการเมือง” ก็เลยมองเห็นไดทันทีวา อุดมคติก็กําลังมี
มาก คนนั้นเขาก็วาอยางนี้ คนนี้ก็วาอยางโนน จนเกิดขึ้น หลาย ๆ ระบบเปนอุดมคติทางการเมืองที่แขงขันกันขึ้นมา
เสนอตัวเปนผูจัดสันติภาพโล ก จนกระทั่งเราไมรูจะเอาระบบไหนดี จึงมีปญหา ถาเราไมรูก็ยอมจะเปนอันตราย
หรือไมสําเร็จประโยชนเปนอยางนอย
ถารูจักอุดมคติทางการเมืองวามันคืออะไรแลวจะงายนิดเดียว ในเมื่อเรายอนกลับไปถึงคําพูดที่ไดพูดไว
แลววา ไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม ไมมีอะไรที่ไมเกี่ยวกับศีลธรรม ระบบการเมืองที่แทก็คือ ศีลธรรม ถาระบบ
การเมืองนั้นถูกตอง นั่นก็คือศีลธรรมที่มีแลวอยางถูกตอง ถาผิดแลวก็ใชไมได เพราะเปนศีลธรรมที่ผิดหรือไม
ประกอบอยูดวยศีลธรรม นี่ก็เปนขอเท็จจริงที่จะตองไปดูเอาเองวา ระบบการเมืองระบบไหนประกอบไปดวย
ศีลธรรม ซึ่งบัดนี้เราก็จะพูดไวลวงหนาเสียเลยวา ระบบ สังคมนิยมนี้ คือ ระบบที่ประกอบดวยศีลธรรมยิ่งกวาระบบ
ใด.”๒

บทนิยาม“การเมือง”ตามแนวทางศาสนา
“สิ่งที่เรียกวา การเมือง เรามีความหมายหรือบทนิย ามโดยเฉพาะตามแนวทางของศาสนา แตก็คงจะมี
ใจความที่ตรงกันโดยหลักทั่ว ๆ ไปวา การเมือง นั้นคือ การจัดอยางถูกตองตามกฎของธรรมชาติ เพื่อคนมากจะอยู
รวมกันอยางผาสุก. มันจะไมตรงกันบางก็คือวา นักการเมืองทั้งหลาย จะไมยอมรับวา “จะตองมีการจัดอยาง
ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ” เพราะดูเหมือนเขาจะไมพูดถึง กฎธรรมชาติกันเสียเลย ; เขาพูดถึงปรัชญาบาง
อุดมคติบาง ตามลัทธินั้น ๆ แลวก็ตามความคิดเห็น ของเขาเอง๓
สิ่งที่เรียกวาการเมือง คือ ระบบศีลธรรมอันเรนลับ การดูอยางนี้มีประโยชนและเปนสิ่งที่ จําเปน โดย
แนนอน ถาเราเอามาทําใหถูกตองก็จะมีประโยชน ถึงอยางนั้นก็ยังจะตองแยกออกใหงาย ใหเห็นไดงาย ใหงายแก
การที่จะศึกษาหรือปฏิบัติศีลธรรมในรูปแหงการเมือง
ถาการเมืองอยูในรูปของปรัชญา ก็ดูจะยังเปนเรื่องอากาศธาตุเสียมากกวา คือลม ๆ แลง ๆ เพราะวา
ปรัชญานั้นเปนอยางนั้นเอง ปรัชญาเปนเรื่องสําหรับคํานวณแลวออกมาเปนคําพูด มันก็อยูในลักษณะเปนคําพูดไม
อาจจะเขาถึงตัวจริงได การเมืองที่อยูในรูปของปรัชญาที่บาหลัง คลั่งไคลกันนัก ในรูปปรัชญาในโลกนี้ในเวลานี้ก็
จะยังคงเหลวอยูนั่นแหละ
ถาวาการเมืองมาอยูในรูปศีลธรรม ตองขอใชคําพูดโสกโดกที่วา “มันวิเศษเลย” ถาวาการเมือง มาอยูในรูป
ศีลธรรมก็หมายความวา ละเสียจากความเปนปรัชญา นี้จะชวยโลกได ขอที่วาเปน ศีลธรรมอยางไรนั้นก็พูดกันแลว
ถาใหดีกวานั้นอีกก็ใหการเมืองมาอยูในรูปของศาสนาเสียเลย เพราะวาคําวา “ศาสนา” ก็คือ ภาวะสมบูรณ
ของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม ความเต็มรูปของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมคือ ศาสนา”๔

การเมืองตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ
“เรื่องการเมืองนี้ก็ตองเปนเรื่องเพื่อคนมาก ถาคนนอยก็ไมจําเปน ; เมื่อคนมันมากขึ้น จะอยูรวมกันอยาง
ผาสุกไดอยางไร? มันก็ตองจัดไปดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ไมใชเพื่อประโยชนของ ตัวผูจัดเอง ; ดังนั้น เรื่องการเมือง
ที่บริสุทธิ์ ก็เปนเรื่องของศีลธรรม ; แตนก
ั การเมืองสมัยนี้ก็ไ มยอมรับ ลักษณะอยางนี้ ; ไปถือวาเปนเรื่องอื่นไมใช
เรื่องศีลธรรม.
แตเรายืนยันวา เปนเรื่องที่มีหัวใจเปนศีลธรรมโดยตรง ; ถาไมอยางนั้นแลวมันจะถูกตองไมได คือ มันจะ
ไปตามความตองการของคนบางหมูบางคณะเทานั้นเอง. มันก็เลยเปนการเมืองที่ทุจริต หรือเปนการเมืองที่ปลอม
เทียม สรางความยุงยากขึ้นในหมูมนุษย แทนที่จะสรางสันติภาพ ; ฉะนั้น เมื่อจะเอาความถูกตองกันก็ตอ
 งเล็งถึง
การถูกตองจริง ๆ คือ ถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ...
ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา ศีลธรรมนั้นมีความสําคัญมาก คือเปนสิ่งที่ทําใหอุดมการณของมนุษยทุกชนิด ไมเปน
ปญหา หรือถาจะเผอิญเกิดปญหาขึ้นมา มันก็แกไดดวยความมีอยูแหงศีลธรรมนั้นเอง. นี้เปน ธรรมสัจจะที่ตายตัว.
ไดพูดกันอยางละเอียดในครั้งที่แลวมาแลว ; ถาธรรมสัจจะในสวนนี้มน
ั ผิดไป อุดมคติทั้งหลายมันก็ผิดไป.
อุดมการณทางการเมืองโดยตรงนี้ ก็จะเสียไป ; เราจึงตองยอนไปหา สิ่งที่เรียกวา ศีลธรรม ในฐานะเปนรากฐาน
ของอุดมคติทั้งหลาย.”๕

ความหมายของศีลธรรม
“ความหมายทางภาษา... คําวา สี-ละ หรือศีล นี้ ตัวหนังสือแท ๆ ก็แปลวา ปรกติ, อะไรที่คงอยูตามปรกติ
ก็เรียกวา สี-ละ หรือ ทําอยูเปนปรกติ ไมผิดแปลกออกไป ; นี้ก็เรียกวา สี-ละ ถาผิดปรกติก็เรียกวาไมใช สี-ละ. ที่
เอามาใชเปนชื่อของการปฏิบัติที่เรียกวา “ศีล” นี้ ก็คือ การทําใหปรกตินั่นเอง. การฆากันไมใชปรกติ ; ตอเมื่อไม
ฆากันจึงเรียกวาปรกติ...ทีนี้ ก็มาถึงความหมายของคําวา “ธรรม” คําวา ธรรม นี้มีความหมายหลายอยา ง :
ความหมายทั่วไป ก็หมายความวา “ทรงตัวอยู”. คําวา ธรรม นี้ แปลวา ทรงตัวอยู ; ฉะนั้น “ศีลธรรม” ก็แปลวา
“การทรงตัวอยูอยางปรกติ” มันก็เทานั้นเอง. ทางภาษาจึงไดเห็นภาพพจนขึ้นมาวา มีความปรกติทางปรากฏการณ
ที่แสดงใหเห็นทั้งทางรูปธรรม และนามธรรมของทุก ๆ สิ่ง...

ความหมายทางอาการตามธรรมชาติ ก็เอาปรากฏการณของธรรมชาติแทเปนหลัก. เมือ
่ พูดถึง
ธรรมชาติ ในที่นี้กเ็ ล็งถึงธรรมชาติตามธรรมดา ที่แวดลอมอยูทั่ว ๆ ไปนี้ ของสิ่งที่ไมมีชีวิตดวย, และของ สิ่งที่มี
ชีวิตดวย. ถาเปนไปตามธรรมชาติแลวจะปรกติ ; เพราะมัน มีกฎของธรรมชาติอยูอยางหนึ่ง คือ ถาไมถึงสภาพ
ปรกติ หรือที่ควรจะอยูตามปรกติแลว มันจะไมหยุด มันจะตองถูกผลักไสไปกลิ้งไป จนกวาจะไปอยูในสภาพที่
เรียกวาปรกติที่สุด ที่มันจะอยูได แมสิ่งที่ไมมีชีวิต... ศีลธรรม คือ สิ่งที่ทรงตัว อยูโดยปรกติ ที่เปนตามธรรมชาติ
ความหมายตามบทบัญญัติทางศาสนา... ตัวการบัญญัตินั้น จะบัญญัติกันในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม
ระเบียบประเพณี หรืออะไรก็ตาม, มันก็เปนเรื่องของการบัญญัติ ; ซึ่งมีหลายระดับ หลายยุค หลายสมัย ศีลธรรม
จึงเปลี่ยนรูป เปลี่ย นแบบ หรือเปลี่ยนระดับ. แตอยาลืมวา ศีลธรรมมุงหมาย ความสงบ ; เหตุที่ทําใหตองบัญญัติก็
เพราะวามันไมสงบ เกิดการกระทบกระทั่งวุนวายกันขึ้นมานี้ทําให ตองบัญญัติ, การบัญญัติก็เพื่อทําใหเกิดความ
สงบ...ศีลธรรมตามความหมายของการบัญญัติทางศาสนา ...ลวนแตมุงหมายความสงบทุกระดับของความหมาย.”
๖

วิพากษสภาพการเมืองในปจจุบัน
“...เราจะมองดูระบบการเมืองในโลกปจจุบันกันสักสามแง คือ ดูทต
ี่ นเหตุของมัน, ดูที่ความเจริญของมัน,
แลวก็ดูที่มันพัวพันกันอยางสับสน แงอยางแรก ที่วาตนเหตุของปญหาการเมืองทั้งโลกนี้มันมีอยูที่ไหน? อาตมา
อยากระบุลงไปวา โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ไปหลับหูหลับตาหลงใหลในเรื่องความเจริญทางวัตถุมากเกินไป ไมมีใคร
รูสึกตัว ไมมีใครละอายในการที่จะกอบโกยวัตถุ. เมื่อตกเปน ทาสของกิเลสหรือตกเปนทาสของวัตถุเสียแลว, จิตใจ
ก็ไมอาจจะรูสึกละอายได ก็ไมรูสึกกลัวดวย... เปนทาสของเนื้อหนังมันก็ละทิ้งพระเจา ; พวกฝรั่ง เขาเคยมีพระเจา
เขาก็ละทิ้งพระเจา เขาจัดใหพระเจาตายแลว ไมมีอยูแลว.
ฝายตะวันออกนี้กล
็ ะทิ้งพระธรรม ซึ่งมีฐานะอยางเดียวกับพระเจา ละทิ้งศาสนา ละทิ้งพระธรรม แมแต
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษฝายตะวันออก อยางจีน อยางไทยแทนี้ มันก็ถูกละทิ้งไป ไปเปนทาส ของเนื้อหนัง...
ทีนี้ แงที่ ๒. มองดูถึงความเจริญ ตนเหตุอันนั้นไดทําใหเกิดความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญไปแตในทางเกลียด
ศีลธรรม, เจริญไปแตในทางเกลียดศาสนา เห็นแตความสุขทางเนื้อหนัง, เห็นแตสวนเกินยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในความ
สนุกสนานทางเนื้อหนัง...
ทีนี้ ในแงที่ ๓. ดูอาการที่มันพัวพันกัน ผูกพันกันในระหวางมนุษย หรือระหวางระบบการเมือง ทั้งหลาย.
ความพัวพันนี้มันเปนความพัวพันหลายอยางหลายทาง ; เชนประโยชนมันเกี่ยวเนื่องกัน หรือมันเปนปจจัยใหแก
กันและกัน, ตางฝายตางตองอาศัยกัน ; มันก็เปนเหตุใหระบบการเมืองในโลก มันเกี่ยวของกัน จนกระทั่งวา แม
เปนขาศึกแกกันมันก็ยังตองพัวพันเกี่ยวของกัน.
อยางระบบเสรีประชาธิปไตย กับระบบคอมมูนิสตโดยตรงนี้ มันดาก็ดากันไป ; อีกทางหนึ่ง ก็ติดตอกัน
สัมพันธกัน จะลอหลอกเอาประโยชนจากกัน และกันนี้. มันพัวพันกันอยางคดโกงและ ทั้งอยางซื่อตรง ทั้ งอยางตอ
หนาทั้งอยางลับหลัง.
แลวแตละพวกก็ตองการขยายตัว ขยายตัว ขยายตัวเรื่อยไป มันก็เกิดการพัวพันกันยุง : ความรูก็
แลกเปลี่ยนกัน, การปฏิบัติงานคนควาก็แลกเปลี่ยนกัน, ผลที่ไดมาก็ตองแลกเปลี่ยนกัน ; เพราะมิฉะนั้น แลวมันไม
รูจะเอาไปไหน. นี่มันก็มีทั้งทางสนับสนุนกัน, แลวก็มีทั้งที่จะทําลายลางกันพรอมกันไปในตัวอยางหนาไหวหลัง
หลอก. นี่ก็ยิ่งเห็นวาเปนการพัวพันที่นาสังเวช ความจําเปนบังคับใหตองทําอยางนั้น ธรรมะก็ไมมีในโลก, ธรรมะก็
ไมมีสําหรับที่จะครองโลก.
นี่เปนอันวา เราไดมองดูพอเขาใจวา โลกในสภาพปจจุบันนี้มันเปนอยางไร, ถาจะดูวา ทําไมยิ่งเจริญ ยิ่ง
ไมมีสน
ั ติภาพ? ก็ขอใหดูใหเปน เพราะวา คําวา “เจริญ ๆ” นี้ มันหมายแตเพียงวา มันมากเขาเทานั้น มันมากเขา
มันหรูหราขึ้น ; แตมันไมไดหมายความวา ถูกตองยิ่งขึ้น.”๗

๒
สังคมนิยม : ความหมายและรากฐาน
สังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา
“สําหรับคําวา “สังคมนิยม” คํานี้ ทุกคนก็ไดยินไดฟงกันอยูแลว และรูจักกันในฐานะที่เปน ชื่อของระบบ
การเมือง หรืออุดมคติทางการเมืองอยางหนึ่ง และโดยสวนใหญก็เล็งถึงระบบที่เปนขาศึกตอเสรีประชาธิปไตย พอ
พูดถึงสังคมนิยม ความคิดของคนสมัยนี้ก็แลนไปถึงคอมมิวนิสตหรืออะไรทํานองนั้น แตที่เราจะพูดกันในวันนี้
ไมไดเกี่ยวกันกับคํานั้น ในความหมายอยางนั้น คือเปนสังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา
กอนอื่นเราควรทําความเขาใจกันเสียกอนวา บัดนี้เราจะพูดกันถึงสังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา ซึ่งจะ
เปนศาสนาไหนก็ได หรือที่ยิ่งไปกวานั้นอีกก็คอ
ื ตามหลักของธรรมชาติ ขอใหทําความรูสึกสําหรับจะฟง
ความหมายของคํา ๆ นี้ตามหลักแหงพระศาสนาโดยตรง ความรูสึกของผูฟงขณะนี้ควรจะเกลี้ยงเกลาไปจาก
ความคิดเรื้อรังตาง ๆ ที่มีอ ยูกอนวา ขึ้นชื่อวาสังคมนิยมละก็ ตองเปนระบบชนกรรมาชีพที่ยื้อแยงนายทุน หรืออะไร
ทํานองนี้ ซึ่งไมควรจะเอามาปนกันเลย.
ทีนี้ขอใหทบทวนถึงเรื่องที่เราพูดกันในครั้งที่แลวมา คือ เรื่องศีลธรรม ถาเขาใจเรื่องนั้นแลว ก็จะเขาใจ
เรื่องนี้โดยถูกตองสมบูรณ และโดยงาย เราตองนึกถึงคําวา “ศีลธรรม” ในแงที่วาศีลธรรมเปนเหตุใหเกิดความ
ปรกติ และเปนภาวะแหงความปรกติ นี่ก็แลวแตวาจะเล็งกันในฐานะที่เปนเหตุ หรือเปนผล ถาศีลธรรมถูกมองไปใน
ลักษณะที่ เปนเหตุ ก็จะเปนสิ่งหรือเครื่องมือหรืออะไรก็ตามที่จะทําความปรกติ แตถา เปนผล ก็คือแสดงออก
มาแลวก็เปนภาวะแหงความปรกติ...
เราจะดูกันวาสังคมนิยมเปนศีลธรรมระบบหนึ่งอยางไร? ถาพูดอยางเอาเปรียบกวาง ๆ ไวทีกอนก็คือวา
การจัดระบบที่ทําใหสังคมเปนปรกติหรือเปนปรกติสข
ุ นั่นแหละจึงเรียกวาสังคมนิยม ถามันเปนเหตุใหเกิดความ
วุนวายก็จะเปนเรื่องความไรศีลธรรมในสังคม แตก็ยังคงเปนปญหาของสังคมนิยมอยูนั้นเอง.”๘

เจตนารมณของสังคมนิยมเปนธรรมสัจจะที่มีอยูในธรรมชาติ
“พูดกันอยางธรรมสัจจะอยางตั้งตนไปใหม... ธรรมสัจจะนี่คือตัวแทตัวจริงของธรรม ของธรรมะก็ได ของ
ธรรมชาติก็ได เปนสิ่งเดียวกัน ตัวแทตัวจริงของธรรมชาตินั้นก็เปนสังคมนิยม คือวามันไมมอ
ี ะไรที่จะอยูอยางโดด
เดี่ยวได มันตองอาศัยกันและกัน ไมมีแผนดินตนไมจะอยูไดอ ยางไร ไมมีตนไมแผนดินจะอยูไดอยางไร หรือวาน้ํา
จะอยูไดอยางไรถาไมมต
ี นไม ไมมแ
ี ผนดิน
ดินฟาอากาศที่เหมาะสมที่มนุษยจะอยูเปนสุขสบายนี้ มันมีอะไรแตเพียงสิ่งเดียวไมได มันตองเนือ
่ งกัน
หลาย ๆ อยาง ดูใหลึกลงไปอีกวา ถามันมีแตธาตุดินมันจะมีประโยชนอะไร มันตองมีธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ เปนตน ถามันเนื่องกันสัมพันธกันอยางดี มันถึงจะมีอะไรขึ้นมาได และเปน ธรรมชาติดังที่
ปรากฏใหเห็นอยูนี้ วาเปนมนุษยบาง เปนสัตวบาง เปนตนไมบาง เปนแผนดินบาง เปนหวย หนอง คลอง บึง บาง
อะไรตาง ๆ อยูในสภาพที่เหมาะสม ความชื้นพอดี มีความอบอุน พอดี มีอะไรพอดี มันจึงมีชีวิตอยูอยางนี้ได
หรือวาในคน ๆ หนึ่งนั้น ก็มีเจตนารมณของสังคมนิยม คือตองมีอะไร ๆ หลาย ๆ อยาง ทํางานสัม พันธกันอยางที่จะ
แยกกันไมได เรื่องนี้พวกที่ไดเลาเรียนมาในทางสรีรศาสตร หรือการแพทยการหมอก็รูเรื่องดี ตาก็เนื่องกับหู หูก็
เนื่องกับจมูก จมูกก็ยังเนื่องกับปาก ไมมีอะไรที่จะแยกอยูตามลําพังได แตวาถาไมไดเรียนก็ไมรู เพราะจะสังเกต
เอาเองก็จะเห็นไดยากเต็มที แตขอใหเชื่อเถอะวาไมมีทางผิด ที่เราจะพูดวาอวัยวะใหญนอยทั้งหลายตอ งรวมกัน
ทํางาน ทําหนาที่ใหถูกตองตามธรรมสัจจะของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกายจึงจะอยูได ฉะนั้น วิญญาณแหง
สังคมนิยมมีอยูในตัวคนทุกคน จะตองอยูกันดวยความสัมพันธอยางถูกตอง

ที่เราเรียกวาความรักความสามัคคีนั้น นั้นจึงจะเปนสังคมนิยมทีเ่ ปนที่พึ่งได ถาเปนการเกี่ยงงอน เกี่ยงแยง
ทะเลาะวิวาทกัน แบงพรรคแบงพวกกัน สําหรับจะประหัตประหารกัน ก็จะเปนสังคมนิยมบาอยูในโลกนี้
แมในหมูสังคมนิยมเองมันก็ยังแขงฆากัน เพราะมันมีหลายแบบ แตถาเปนความถูกตองตามธรรมสัจจะของ
ธรรมชาติแลวมันจะมีแตเพียงแบบเดียว ก็เลยไมรูวาจะฆาใคร เพราะไมมีขอขัดแยง
vที่วาสังคมนิยมก็ตองหมายถึงวา มันอยูดวยกันได เพราะวานิยมสังคม คือ ความรวมอยูกันไดไมมีขอขัดแยง ถามี
ขอขัดแยงมันก็มีไมได คือมนุษยพวกหนึ่งเอาเปรียบ พูดเอาขางเดียว ใหอีกฝายหนึ่งเปนฝายผิดเสมอ ยกตัวเอง
เปนฝายถูก นี้ไมมีวิญญาณแหงสังคมนิยมเลย
นี่เรียกวาเราดูโดยทรรศนะกวาง ๆ ในธรรมสัจจะของธรรมชาติ วาสิ่งที่มันมีอยูไดนี่มันก็มีวิญญาณแหงสังคมนิยม
ทั้งนั้น และที่มันเนื่องกันไดอยางนาอัศจรรยก็มีอยูมาก เราก็ยังไมรูสักทีไมคอยมองเห็นสักที เรียกวายังขาดความรู
ดานนี้อยูมากทีเดียว
ยกตัวอยางเชน จะพูดขึ้นมาสักขอหนึ่งวา ถาไมมีพวกนกเล็ก ๆ ที่มีอยูทั่วไปในวัดนี้ ไมมีนกประเภทนี้แลว
คนก็จะตายหมด พูดอยางนี้ถาเปนนักพฤกษศาสตรอยูบางก็คงจะฟงออก แตคนทั่วไปคงฟงไมออกวา ถาไมมีนก
เล็ก ๆ นี้แมแตสักตัวเดียวแลวคนก็จะตองตายหมด นั่งดูเถอะจะเห็นวา พวกนกเล็ก ๆ นี้มันชวยปราบศัตรู คือ
หนอนที่จะคอยกินยอดไม หนอนที่จะกัดกินยอดไม นกเล็ก ๆ มันเปนผูปราบวันหนึ่งตั้งพันตัวหมื่นตัวแสนตัว นกตัว
หนึ่งจะทําลายหนอนชนิดนี้นับเปนรอย ๆ ตัวพัน ๆ ตัวตอวัน แลวนกเทาไร แลวหนอนกี่ลานเลาที่ปราบไปแลว ตอ
วัน ตอเดือน ตอป ถาวามันไมมีนกพวกนี้มันก็มีแตหนอน ความไมสมดุลไดเกิดขึ้น ก็มีแตหนอนก็กัดกินยอดไม จน
ตนไมทนอยูไ มไดเพราะถูก กัดกินยอดออนหรือกินบางสวนของมันหมด จนตนไมจะตองตายลงทั้งแผนดิน ถา
ตนไมตายหมดทั้งแผนดินแลวอะไรจะเกิดขึ้น ก็คือความรอนระอุแหงแลง หรือวาโรคภัยไขเจ็บอยางใดอยางหนึ่ง
จะประดังกันเขามาทีเดียว แลวมนุษยก็อยูไมไดจะตองตาย ถาไมมีนกเล็ก ๆ เหลานี้แลว ฝนก็ไมตกลงมา นี่พูดสั้น
ๆ วาถาไมมีนกเล็ก ๆ เหลานี้แลวมนุษยจะตายหมด นี่บางคนก็จะฟงไมถูก
ปูยาตายาย บรมโบราณเขาก็รูเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เขาจึงสอนไปในทางที่วาใหกระทําไปในทางที่ชีวิต
ทั้งหลายมันอยูดวยกันได และเมตตาปรานีกันใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ที่มันมีอยูในเวลานี้ไดมันก็
เพราะวามันทําสังคมกัน สหกรณกัน ประพฤติประโยชนรวมกัน นี่เปนฝมือของธรรมชาติ หรือวาถามันไมมีธรรมชาติ
ขอนี้ มันก็ตายหมดแลว เราก็ไมไดมานั่งพูดกันอยางนี้ ทีนี้ธรรมชาติมันมีของมันอยางนั้นมันจึงรอดอยูได แลวเราก็
ไดมานั่งพูดอยูนี้
สําหรับผูที่รูเรื่องนี้ดีก็จะยึดหลักนี้แนนแฟนยิ่งขึ้น คือชวยประคับประคองใหทุกอยางมันมีอยูตามที่
ธรรมชาติตองการหรือที่พระเจาตองการ เพราะฉะนั้นเขาจึง ทํานาเผื่อลิง อยางที่ประเทศอินเดียนี้ พูดแลวคนบาน
เราก็จะงงวาทํานาเผื่อ ลิง เขาทําขาวใหมากไว ลิงกินเขาก็ไมวาอะไรเพราะเขาไดทํานาเผื่อลิง เขาคิดวาลิงนี้
จะตองมีอยูในโลก จึงจะมีความสมดุลในโลก นี่มันสังคมนิยมลงไปจนถึงสัตวเดรัจฉานขนาดนี้ ไมตองพูดถึงคน
ดวยกันก็ได”๙

จุดตั้งตนของอุดมคติสังคมนิยม
“...ถาจะเขาใจเรื่องนี้ก็ขอใหอดทนหนอยในการที่จะยอนกลับไปพิจารณา คือ ถอยหลังเขาไปใหมาก ๆ
จนไปพบวาจุดตั้งตนของอุดมคติที่วา “สังคมนิยม” นั้นคืออะไร? อยูที่ไหน? เมื่อไร?
คําวา สังคมนิยม ควรจะเปน ความหมายของคําวา politics โดยตรง เพราะ politics นี้หมายถึง ปญหาของ
คนมาก สังคมก็คือคนมาก แลว “นิยม” ก็คือเพงเล็งเรื่องที่เกี่ย วกับคนมากนั้น อาตมาอยากจะขอรองใหมองไกล
ลิบลงไปจนถึงเรื่องของธรรมชาติวา ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั้นเปนเรื่องของสังคมนิยม ไมใชเสรีนิยม ถาเปนเสรีนิยม
แลวจะวินาศหมดตั้งแตแรกสรางโลก จะตายหมด แลวไมมีอะไรเหลืออยูจนกระทั่งบัดนี้ แตเพราะความที่มันเปน
สังคมนิยมอยูในตัวมันโดยอัตโนมัติของธรรมชาติ ที่ยังไมมีชีวิตจิตใจอะไร ไมมีความคิดนึกอะไร มันจึงอยูรอดมา
ได
ขอใหนึกถึง “ธรรมชาติ” มาตั้งแตวาเมื่อแรกมีโลกนี้ออกมา จะมาจากดวงอาทิตยหรือมาจากอะไร ก็

ตามใจ มันมาเย็นลงเปนกอนหินอะไรกอนหนึ่ง แลวมันคอยสลายตัวไปเปนฝุนเปนละอองไป แลวรวมตัวกันเปน
ธาตุนั้นธาตุนี้ มันเปนเรื่องของสิ่งที่มีมาก ไมใชเรื่องของสิ่งเดียว กระทั่งมามีการหมักหมมเกิดสิ่งที่เรียกวา “ชีวิต”
ขึ้นมาในน้ํา เปนสัตวเซลลเดียว เปนสัตวหลายเซลลขึ้นมาตามลําดับ
สิ่งที่จะตองมองดูใหเห็นก็คือ มันมีความลับอันหนึ่งที่ธรรมชาติจัดสรรใหมา คือ ขอ ที่วามันจะตองมีอะไรที่
พอเหมาะพอดี ที่สิ่งมาก ๆ เหลานั้น มันจะอาศัยใชรวมกันอยูได นี่คือ “เจตนารมณของสังคมนิยม” ที่ธรรมชาติจัด
ใหมา สําหรับใหถือเอาสวนสัดกันพอดี เกินพอดีไมได คือกอบโกยไมไดนั่นแหละ ดังที่จัดทองสําหรับใสอาหารให
มาเพียงเทานี้ สําหรับรางกายเพียงเทานี้ ไมมีการกอบโกยอยางเสรีมาใสไวในยุงฉาง เสรีภาพในการกอบโกยถูก
ควบคุมไวโดยธรรมชาติอยางเฉียบขาด
สัต วเซลลเดียวหรือสัตวสองเซลลเกิดแลว แบงออกไปเปนกี่เซลล จนกระทั่งออกมาเปนพืชพันธุไมกระทั่ง
ออกมาเปนสัตวเล็ก ๆ กระทั่งออกมาเปนสัตวเดรัจฉานทั่วไป กระทั่งมาเปนสัตวครึ่งคนครึ่งสัตว เชน ลิงหรืออะไรก็
ตาม กระทั่งมาเปน คนในอันดับแรกสุด เปนคนปาที่ยงั ไมมีวัฒนธรรมอะไรเลย เหลานี้มีลักษณะเปนสังคมนิยมโดย
อัตโนมัติของธรรมชาติ คือ ธรรมชาติไมอํานวยใหใครกอบโกยได เพราะทําไมได เพราะไมมียุงไมมีฉาง
เราดูนก จะเห็นมันกินอาหารเฉพาะที่กระเพาะมีไวใหเทานั้นแหละ มันเก็บกินกวานั้นไมได มันไมมียุงฉาง
ดูลงไปถึงแมลง มันก็ทําไดเพียงเทานั้น ดูไปถึงตนไม ตนไมก็กินอาหารกินน้ําได เทาที่ลําตนมันมีอยู มันจะทําให
เกินนั้นไมได ฉะนั้นระบบที่ใครไมสามารถลวงล้ําเขาไปในสิทธิของผูอื่น ไมกอบโกยอะไรของใครไดนี้ เปน ไปตาม
ธรรมชาติ เปนไปโดยอัตโนมัติจึงทําใหเปนสังคมอยูได และเปนสังคมมาเรื่อย ๆ จนมีตนไมมากมาย จนมีสัตว
เดรัจฉานมากมาย จนกระทั่งมีคนขึ้นในโลกมากมาย เสรีภาพแหงการกอบโกย ถูกควบคุมไวโดยธรรมชาติอยาง
แนนแฟน ในรูปแบบของสังคมนิยม โดยน้ํามือของธรรมชาติเชนนี้
คนปาในระยะแรก ครึ่งคนครึ่งสัตวหรือวาเปนคน ๆ พอที่จะเรียกวาเปนคนปา นี้ก็เปนไปตามธรรมชาติ
เปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งธรรมชาติคุมไว ไมใหเอาสวนเกินควบได ก็เลยไมมป
ี ญหาทางสังคม เพราะเปนสังคมนิยม
โดยอัตโนมัติของธรรมชาติ เปนความถูกตองจึงรอดชีวิตมาไดหลายแสนปหรือ กี่ปก็ตามใจ มาเปนพวกเราสมัยนี้
เพราะวาไดอยูมาในลักษณะทีถ
่ ูกตองของธรรมชาติที่มันจุนเจือกัน
ทีนี้ปญหาเริ่มตนที่ตรงไหน? ก็เริ่มตั้งตนตรงที่มีมนุษยอุตริบางคนเริ่มรูจักกอบโกย ก็เปนมนุษยคนแรกใน
โลกที่รูจักสรางยุงฉางสําหรับกอบโกย แลวมีสติปญญาสําหรับผลิต ก็แยงผลิตแยงเก็บ แยงอะไรตาง ๆ มาไวที่ตัว
มากเกินไป เกินความจําเปน ปญหาก็ตั้งตนที่ตรงนี้
ปญหาสังคมมันตั้งตนตรงที่เริ่มมีการกอบโกย เริ่มมียุงฉาง เริ่มมีความคิดนึกที่จะสะสมกําลังทรัพย กําลัง
อํานาจ กําลังอะไรตาง ๆ เพื่อจะเอาเปรียบคนอื่น ฉะนั้น ปญหาทางสังคมนิยมก็เกิดขึ้นทันที เพราะวา มนุษยแยก
เดินทางไปเสียจากทางที่ “พระเจา” กําหนดใหแลว สวนที่ธรรมชาติหรือ “พระเจา” กําหนดให นั้นเปนไปในรูป
ของสังคมนิยมที่ถูกตอง ซึ่งทําใหอยูกันมาได (ดู ภาคพระไตรปฎกแปลไทย น.๕๘)
เดี๋ยวนี้คนเริ่มใชเสรีนิยม ตองการจะเอาใหมาก แมเรื่องในพระบาลีก็มีอยูวา คน ๆ หนึ่งอุตริคิดวา “การที่จะ
ไปเก็บขาวสาลีในปามากินอยางนี้ประจําวันนั้นไมถก
ู และไมดี เราจะไปเอามาไวทีละมาก ๆ เลย” แลวคนนั้นก็เลย
ไปเอามากักตุนมาก ๆ มากยิ่งขึ้นทุกทีจนคนอื่นขาดแคลน มันก็มีปญหาที่แตละคนจะตองตอสูกันตอไปอีก จนมี
ระบบเศรษฐกิจระบบอะไรขึ้นมาในโลกเพื่อสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งมันเปนเรื่อง ปนปวนรวนเรทางศีลธรรมของธรรมชาติ
ทีนี้ขอใหนึกถึงคําวา “ศีลธรรมตามธรรมชาติ” อีกทีหนึ่งเถิดวา ที่เปนปรกติอยูไดตามธรรมชาตินั่นแหละ
คือรากฐานแหงคําวาศีลธรรม นับตั้งแตกอนหินมันปรกติอยูได เม็ดกรวดเม็ดทรายกระทั่งตนไมก็ปรกติอยูได มด
แมลงเปนปรกติอยูไ ด นี่เปนเรื่องศีลธรรมโดยธรรมชาติโดยไมมีเจตนาของผูใด แลวนั่นแหละคือรากฐานอัน
แทจริงของศีลธรรม ซึ่งเปนรากฐานของสังคมนิยมที่สูงขึ้นไปตามลําดับ”๑๐

วิญญาณแหงสังคมนิยม ธรรมสัจจะแหงสังคมนิยม
“คําวาสังคมนิยมไดพูดมาแลวขางตนวา มันเปนสิ่งที่ธรรมะจัดขึ้น หรือเปนธรรมสัจจะของธรรมชาติมันจัด
ขึ้น ไมใชใครจัด สวนมนุษยเรานี่ไมตองพูดละ ไมมค
ี วามสามารถอะไรที่จะไปจัด จัดคนหรือวาจัดโลก หรือวาจัด

ธรรมชาติ ฉะนั้นธรรมชาติอันลึกซึ้ง อันใหญหลวง มันจัดใหเปนมาอยางนี้ ใหรอดกันมาไดในลัก ษณะอยางนี้ ดวย
วิญญาณแหงสังคมนิยม คือ เปนธรรมสัจจะแหงสังคมนิยม ถาไมมาในรูปนี้มันตายหมดแลว ไมเหลืออยูถึงบัด นี้
โดยเหตุที่มันมาในรูปนี้ โดยการจัดของธรรมชาติ มันจึงเหลืออยู ฉะนั้นควรจะขอบคุณสิ่งที่เรียกวา สังคมนิยมที่
เปนเจตนารมณของธรรมชาติ จะเรียกวาสัจธรรมของธรรมชาติก็ได ที่จะจัดใหสิ่งตาง ๆ เปนมาในแบบนีใ้ นรูปนี้ มี
ความหมายเปนสังคมนิยมโดยสมบูรณ
ที่ไดกลาวมาแลวนี้ ในรางกายคนนี้ก็ตองมีระบบสังคมนิยมมันจึงรอดมาได ในหมูบานก็มีระบบสังคมนิยม
มันจึงรอดอยูได กระทั่งทั่วทั้งโลก มันจะนาหัวมากทีเดียว ถาเราจะพูดวา ในระบบจักรวาลมันก็เปนสังคมนิยม ถา
ไมเปนเมือ
่ ไหรมันจะตองวินาศ เราก็เรียนวิทยาศาสตรเรื่องโลกเรื่องจักรวาล เรื่องจักรวาลทั้งหมดในโลก ในสากล
จักรวาล มัน ก็เปนระบบสังคมนิยม ดวงดาวไมรูวามีมากมายเทาไหรในทองฟานั้น มันอยูกันดวยระบบสังคมนิยม
มันถูกตองอยูตามระบบสังคมนิยม จักรวาลนั้นมันจึงอยูรอดได จักรวาลของเราเล็ก ๆ นี้มีพระอาทิตยเปนแม มีดาว
เคราะหนั้นนี่รวมทั้งโลกนี้ดวยเปนบริวาร มันก็อยูก
 ันอยางระบบสังคมนิยม แตมน
ั ไมบา ถึงกับชนกัน เดี๋ยวนี้มนุษยนี้
มันจะบาถึงขนาดที่มันจะกัดกันจะชนกัน เพราะมันไปถือสังคมนิยม แบบอธรรมไมเปนธรรม ไมถูกตองตาม
กฎเกณฑของธรรมชาติ ไมรูจักธรรมสัจจะของธรรมชาติ.”๑๑

พิจารณาสังคมนิยมของคารล มากซ
“...สังคมนิยมอยางที่เรามีอยูในโลกนี้ มันเปนเพียงสัจจาภินิเวส, ความคิดเห็นที่เชื่อวาเปน ความจริง
เฉพาะถิ่น เฉพาะกาล เฉพาะปญหา ไมใชของธรรมชาติ ไมอาจจะใชไดตลอดกาล. เราจะยกตัวอยางสักรายหนึ่งก็
ได ที่เปนเจาตํารับสังคมนิยม อยางคนที่เรียกวา คารล มากซ ที่ตั้งลัทธิมากซิสม ก็เปนตนตอของสังคมนิยม,
กระทั่งสังคมนิยมเขม ขนที่สุด เปนคอมมิวนิสซัม นี้ก็เปนสังคมนิยม เพราะทําดวยเจตนาที่จะทําสังคมใหมี
สันติภาพหรือสันติสุข ; แตเราจะตองดูใหดีวา ปญหามันเกิดขึ้นอยางไร? แลวเขามองเห็นปญหาเหลานั้นลึกซึ้ง
ถึงกฎเกณฑของธรรมชาติหรือไม?
ขอแรกที่จะตองดูก็คือวา สถานการณในยุคสมัยที่ คารล มากซ เกิดขึ้นนี้ มันเปนอยางไร? สถานการณอัน
เลวรายสมัยนั้น มันเกิด มาจากสังคมที่มันทิ้งพระเจา, สังคมมันทิ้งพระเจา ทิ้งธรรมะ ทิ้งศาสนามาแลวตามลําดับ
แลวมันก็รุนแรงขึ้น ในยุคที่คน ๆ นี้เกิด คือ ในยุคที่เกิดชองวางระหวาง คนมั่งมีกับคนยากจนเปนไปสุด เหวี่ยง หรือ
คนมีอํานาจกับคนไมมีอํานาจหางกันสุดเหวี่ยง คนฉลาด กับคนโงเกิดหางกันสุดเหวี่ยงเปนปญหาสังคม.
เวลานั้นมันเลวรายอยางกับวาไฟไหมบาน ก็นาเห็นใจ ที่วาจะดับกันทันทีเฉพาะกาลหรือ เฉพาะหนา
อยางไร ; เพราะวาคนสวนใหญนั้น มันเริ่มเปนทาสของวัตถุนิยมมาแลว, มันไมมีจิตสงพอ ที่จะยอนหลังไปหาพระ
เจา หรือไปหาพระธรรม. ไมทันเวลาที่จะรอการแกไข ดวยวิธีสังคมนิย มตามแบบ ของพระเจา. มันก็จําเปนอยูเ อง
ที่จะตองแกไขอยางขอไปที นี้คือชนิดที่วาจะใชอํานาจ พละกําลัง อะไรแกปญหาไปที...
ถาเราจะดูกันใหละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ในยุค คารล มากซ นี้ พวก idealism มันคงบามากเกินไป คือ พวก
อุดมคติมันเฟอจนใชอะไรไมได ; ฉะนั้น เขาจึงไมคด
ิ จะแกปญหาดวยอุดมคติ หรือเรื่องทาง จิตตนิยม ; มันก็เปน
ขอเท็จจริงอยู. แมวาในยุคนัน
้ จะมีพุทธศาสนาแผไปในโลก มันก็ไมไปถึงที่นน
ั่ ....
ทีนี้ยังมีความเหลวแหลกของเจาหนาที่ทางศาสนาเสียเอง เขามาแทรก, ศาสนาคริสเตียนนั้น เปนแนนอน
ศาสนาหนึ่ง ; ทุกศาสนา ก็มีเจาหนาที่ทางศาสนา ที่กบฏตอศาสนาโดยไมรูสึกตัว มันเปนยุคที่ กําลังเหลวแหลก
ทางศาสนาในยุโรป ไมมีชองทางที่วา ระบบของพระธรรมหรือของพระเจานี้ จะมาแสดงใหเห็นวา มนุษยจะรอดได
โดยระบบนี้. ทุกคนมันหูอื้อตาลายไปหมด ก็ไมสามารถที่จะมองเห็นธรรมะ หรือกฎของธรรมชาติ ก็ตองใชวิธี
เฉพาะกาลเฉพาะหนา.
นอกจากความเหลวไหลของเจาหนาที่ทางศาสนาในสวนตัวแลว มันยังทําใหถูก มองไปในระบบ ที่เรียกวา
เปนศักดิน าไปเลย. อุดมคติและเจาหนาที่ของศาสนามันถูกมองไปในระบบศักดินา เห็นแกตัว มีอํานาจมีโอกาสที่
จะเห็นแกตัว ; มันสูญความหมายของคําวา “ศาสนา”, พระเจาไมมีวี่แวว...
เพราะฉะนั้น เมื่อพระก็กลายเปน royalist หรือเปน royal priest เปนพระของเจานายไปเลย, เปนพระที่
เปนเจานายเสียเองไปเลย ; แลวเขาจะเขาใจอยางไร? เขาก็ตองเขาใจวา มันใชไมได ศาสนา มันใชไมได.

ทีนี้ทางฝายชนกรรมาชีพมากมายนั้น มันก็แสนหิว แสนจะเดือดรอนใครจะชวยปดเปา ; มันก็ตองมีลัทธิขอ
ไปที ที่จะตองใชอํานาจใชกําลัง ที่จะแกไขปญหาขอนี้. เพราะฉะนั้นจึงถือวา เปนความคิดที่ มันเกิดมาจากเหตุผล
เฉพาะหนา มันจึงไมสมบูรณ ไมเปนสังคมนิยมสมบูรณตามแบบของพระเจา หรือของธรรมชาติไปไดเลย. นี่มัน
ไมใชระบบของพระเจา มันไมใชระบบของธรรมชาติอันแทจ ริง.
สรุปความวา ชนชั้นปกครองในขณะนั้น ก็ไมประกอบไปดวยธรรม, แลวการศึกษาก็ไมประกอบ ไปดวย
ธรรม, แมแตศาสนาก็ไมเปนที่พึ่ง เพราะวาละทิ้งคุณคาอันแทจริงของศาสนาเสียหมดแลว ; ฉะนั้น เราจึงยอมรับ
วา มันก็จําเปนที่จะตองเปนอยางนั้น มันทําไดดีเพียงเทานั้น ที่มนุษยในโลกนี้ จะมีระบบ สังคมนิยมขึ้นมา
แกปญหาชนิดรุนแรงดานเดียว. มันไมใชระบบสังคมนิยมของพระเจา ; แตเปนระบบสังคมนิยม ตามความนึกคิด
ของคนบางคน ในลัก ษณะที่เปนสัจจาภินิเวส ไมสูงสุดถึงธรรมสัจจะของธรรมชาติเลย.”๑๒

๓
ธัมมิกสังคมนิยม และเจตนารมณสังคมนิยมในพุทธ
ศาสนา
ความหมาย ธัมมิกสังคมนิยม
“...โลกจะตองมีระบบการปกครองที่ไมเห็นแกตัวคน และใหประกอบไปดวยธรรมะ. ระบอบการปกครองใน
โลกที่ไมเห็นแกตัวคนตัวบุค คลคือมือใครยาวสาวไดสาวเอานี้ จะเปดโอกาสใหระบบการปกครองนั้นประกอบอยู
ดวยพระธรรม หรือพระเจา แลวแตจะเรียก ไมมีชื่อเรียกอยางอื่น ก็เรียกไวทีกอนวา ระบบธัมมิกสังคมนิยม.
สังคมนิยม ก็แปลวา เห็นแกเพื่อนมนุษย ไมเห็นแกตัวเอง, ไมเห็นแกตัวกูคนเดียว เห็นแกเพื่อนมนุษย จึง
จะเรียกวาสังคมนิยม แลวการเห็นแกสังคมนั้นตองถูกตองดวย ; เพราะวาผิดก็ไดเหมือนกัน. การเห็นแกสังคมผิด
ๆ ก็คุมพวกไปปลนคนอื่น หาประโยชนมาใหแกพวกตัวนี้ มันก็ผิด ก็เลยตองใชคําวา “ธัมมิก” ประกอบอยูดวยธรรม
นี้ เขามานําหนาไววา ธัมมิกสังคมนิยม-ระบอบที่ถือเอาประโยชนของสังคมเปนหลัก และประกอบไปดวยธรรมะ.”
๑๓

มีระบบธรรมิกสังคมนิยม* จึงจะถูกตองตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ
“ถาเราจะยอนดูมาตามลําดับ จะยอนสิ่งที่เรียกวา ระบบการเมืองมาตามลําดับ แลวก็ควรจะยอนดูไปถึงยุค
ดึกดําบรรพ ตั้งแตกอนมีระบบการเมือง...ถาดูเปนจะเห็นวามีซอนอยูอยางลึกซึ้งตามแบบของธรรมชาติ ; แตถาดู
อยางสายตานักการเมืองสมัยปจจุบันแลว มันไมมีระบบการเมือง ในหมูมนุษยสมัยหินที่ยังไมนุงผา หรือวานุงใบไม
อะไรก็ตาม เพราะวาระบบการเมืองนี้ เขาหมายถึง ระบบที่บัญญัติกันขึน
้ ในยุคที่เจริญแลวอยางนี้.
แตอาตมาบอกวา ชีวิตทั้งหลายมีระบบการเมือง แมแตตนไม แมแตสัตวเดรัจฉาน แลวก็มาถึงคน : คือ
ระบบการเมืองของพระเจา, ระบบการเมืองของธรรมชาติ, ที่บังคับใหมนุษยจะตองอยูกันอยางถูกตอง ในการอยู
เปนสังคม มิเชนนั้นจะตองตาย จะตองสูญหายไปหมด, เชน ไดโนเสาร.
สัต วเหลานั้นไมรู และไมมีเจตนาที่จะมีระบบการปกครอง. มันเปนไปเองตามธรรมชาติ แลวมันรอดอยูได
เพราะเผอิญบางพวกหรือบางสาย มันเปนไปอยางถูกตองตามกฎเกณฑของธัมมิกสังคมนิยมของธรรมชาติ คือ
ถูกตองตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ ที่มันจะตองประพฤติแกก ันและกันอยางนั้น มันจึงรอดอยูได...
ดูอีกทีหนึ่ง เราดูที่วัฒนธรรม. สิ่งใดที่เรียกไดวาวัฒนธรรมของมนุษย สิ่งนั้นมันกอรูปขึน
้ มาในระบบสังคม
นิยม คือ ความปรองดอง ความประนีประนอม ความประพฤติตอกันและกันในลักษณะที่วา ใหมันอยูดวยกันได.
สัตวเดรัจฉานมันอยูอยางนี้ แลวมนุษยแรกมีขึ้นมาในโลก มันก็ตองอยูอยางนี้โดยไมรูสึกตัว ; กระทั่งวามันมี

ความคิดนึกขึ้นมาไดบาง เปนรูปวัฒนธรรม มันก็ตองมีหลักอันนี้ คือการไมกระทบกระทั่งกัน. ฉะนั้น เรื่องระบบตาบู
อะไรตาง ๆ ของคนปาสมัยหิน สมัยกอนโนนมันก็มีเจตนาที่จะอยูกันอยางสงบ; ไมใชเพียงวาจะรอดตายอยาง
เดียว, รอดแลวตองการอยูอยางดีที่สุดที่ควรจะอยูได. ฉะนั้น โดยเนื้อแทมันจึงเปนสังคมนิยม เปนประชาธิปไตย
ของพระเจา อยางไมรูสึกตัว.”๑๔

เจตนารมณของสังคมนิยมในพระพุทธศาสนา
“ทีนี้ใหดูสูงขึ้นมาอยางที่พูดวา เจตนารมณของสังคมนิยมมีอยูในพระพุทธศาสนา ถาจะพูดอยางไมเอา
เปรียบกันก็จะตองพูดใหกวางออกไปถึงกับวา ในศาสนาก็คือทุกศาสนาเลย เพราะวากอนพุทธศาสนา โลกก็ตองมี
ศาสนาอะไรอยูแลว จึงพูดวาในพุทธศาสนาและในทุกศาสนา ก็มีรากฐานที่ตั้งขึ้นมาบนอุดมคติอน
ั นี้ เพื่อเมตตา
กรุณาตอสิ่งทั้งปวง แลวสูงขึ้นมาถึงกับยอมรับรูในความเสมอภาคกัน หรือวาในเสรีภาพของกันทุกอยางที่วามันจะ
ประสานกันไวได หรือมันสัมพันธกันไวได จนกระทั่งวาเกิดคณะสงฆในพระพุทธศาสนา”
๑. โครงสรางสังคมนิยมในระบบ “สังฆะ”
“พระพุทธองคทรงบัญญัติระบบวินัย จะทําใหเราเห็นไดทีเดียววา เปนระบบทีผ
่ ูกพันกันไว เปนพวกเปนหมู
ไมแยกออกจากกันไป รูไดตรงคําวา “สงฆ” นั่นเอง คําวา สังฆะ พระสงฆ ตัวหนังสือ แปลวา หมู หรือ พวก มัน
ไมไดแปลวา เดี่ยว คนเดียว เมื่ออยูเปนหมูเปนพวก มันก็ตองมีอะไรที่จะเปน เครื่องยึดเหนี่ยว หรือมีหลักธรรม
สัจจะอันใดอันหนึ่ง ที่จะทําใหคณะสงฆตั้งอยูไดเปนหนวยเดียว จากสวนประกอบของหนวยหลายรอยหลายพัน
หลายหมื่นหนวย ดึงเขาเปนสังคมที่ถูกตอง ที่อยูรวมกันอยางผาสุก
ถาจะดูใหดีก็จะยิ่งเห็นมากขึ้นไปอีกวา นี่มันเปนการสอดคลองกับธรรมชาติมากที่สุด และยังจะ ปองกัน
เหตุการณเลวรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา”
๒. การไมเอาสวนเกินในปจจัยสี่ที่บัญญัติไวในวินัยของภิกษุ
“อยางระเบียบวินัยในพระพุทธศาสนานี้ ก็ใหสัน โดษ พอดี รูจักพอดีในการเปนอยู ยิ่งเปนพระสงฆคือภิกษุ
ละก็ไดรับวางกฎเกณฑไวเปนพิเศษ ไมใหกอบโกยสวนเกิน ใชคําอยางนี้คําเดียวพอ
พระสงฆนี่จ ะเอาอะไรเกิน ไมได ถาเกินกวาที่จําเปนแลวจะผิดวินัยทั้งนั้น นี่เปนหลักทั่วไปที่ควรจะทราบไว
เปนชั้นหนึ่งกอนวา ถาพระสงฆไปเอาอะไรที่เปนของเกินจําเปนแลว จะผิดวินัยทั้งนั้น แลวบางอยางจะผิดธรรมะ
ดวย แลวบางอยางก็จะผิดวินัยอันรายแรงดวย ดูตัวอยางเชนวา เราจะตองมีจีวร ๓ ผืน มีมากกวานั้นก็ตอ
 งเกิด เปน
ปญหายุงยากลําบาก ถึงกับตองเปนอาบัติ แมแตบาตรก็มีได แตเพียงใบเดียว กุฏิก็ใหมีไดเพียงขนาด ๑๒ คืบ x
๗ คืบ เทากับหองน้ําที่ตรงโนนนั้นแหละ กุฏิที่จะมีไดเอง ทีนี้จะตองมีเรื่องสันโดษอีกมาก สิ่งที่ไมควรมีมีไมได มัน
ไมเพียงแตผิดวินัย มันทําลาย ความกาวหนาทางธรรม
ถาพระสงฆหรือภิกษุสงฆ ที่ตองการกาวหนาตามทางธรรมแลว ไปมีอะไรที่เกินจําเปน เปนสวนเกินแลว
มันกาวหนาไปไมได มันจะกลายเปนผูที่รุงรังไปดวยทรัพยสมบัติอะไรตาง ๆ นี่การที่ไมเอาสวนเกินนี้มันมีผลดี
อยางนี้”
๓. อุดมคติ “ไมเอาสวนเกิน” คือ รากฐานของสังคมนิยม
จะมองไปอีกชั้นหนึ่งวา ถาแตละคนไมเอาสวนเกินแลวมันก็จะเหลืออยูมาก สวนเกินนัน
้ มันก็ ตกทอดไป
เปนของคนอื่น คนอื่นก็ไมขาดแคลน ถากอบโกยสวนเกินกันไวมาก มันก็ตองขาดแคลน พวกคนที่ยากจนก็ตองมี
มากโดยเร็ว ทีนี้ถาวาไมเอาสวนเกิน ก็ไมเกิดคนยากจน คนทีเ่ อาสวนเกินนั้น มันเอามาก ๆ เขาดวยความละโมบ
ดวยแผนการสกปรก ลึกลับ ไมมท
ี ี่สิ้นสุด ไมเทาไรก็ทําใหเกิด การขาดแคลนกันใหญหลวง พวกอื่นก็เปนคน
ยากจน ฉะนั้น อุดมคติอันนี้ที่วา ไมเอาสวนเกินของ ภิกษุสงฆนี้ คือรากฐานอันแทจริงของสิ่งที่เรียกวาสังคมนิยม

๔. มนุษยตองอยูกันเปนสังคม ชวยเหลือกันและกัน เสียสละเพื่อผูอื่น

นอกจากนั้นก็ยังมีระเบียบวินัยอะไรตาง ๆ ที่วางไวชัดเจนวาตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน อุดมคติ ของ
โพธิสัตวนั้น มีมากอนพุทธศาสนาก็วาได ตองชวยเหลือผูอื่น เสียสละเพื่อผูอื่น แมชีวิตของตัวก็สละได นี่ก็เพราะวา
เห็นแกสังคม ในพุทธศาสนาก็ยอมรับอุดมคติอน
ั นี้ ยอมนับเนื่องเขาไวในพระพุทธศาสนา นั่นก็เพราะมีเจตนาของ
สังคมนิยมมากในทุกดาน ในทุกแงทุกมุม เทากับธรรมสัจจะของธรรมชาติ คือไมมีอะไรที่จะอยูแตลําพังสวนเดียว
ตัวเดียวโดดเดี่ยว คนเดียวได แมวาตนไมตนหนึ่งถามันอยู เดี่ยว ๆ มันก็จะหักโคนลมไดโดยงาย แมสัต วมันก็ตอง
อยูกันเปนฝูงเปนพวก มนุษยก็เหมือนกัน
คําวาอยูกันเปนสังคมนี้ เปนความตองการของธรรมชาติ ถาจะมองไปถึงขนาดที่เรียกวา ตองการสืบพันธุ
จึงจะมีลูกหลานเหลืออยูนี่มันก็เปนเรื่องสังคมดวยเหมือนกัน ถาไมอยางนั้น ก็ไมมีอะไร ที่จะเหลืออยูเปนหมูเปน
พวก เปนหมูสต
ั วในโลกนี้ขน
ึ้ มา จงนึกถึงการประพฤติกระทําใหถูกตอง ในการที่จะสืบพันธุมล
ี ูกหลาน มีอะไร
ถูกตองอยาใหมันเปนอันตรายผิดพลาด ในโลกนี้จ ึงมีสัตวที่มีชีวิต ทวีขึ้น ๆ ในลัก ษณะทีน
่ าประหลาด”๑๕
๕. ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปอยางเกื้อกูล ไมเอาเปรียบทางชนชั้น
“ทีนี้มาดูสาวก สาวิกา อุบาสก อุบาสิกา เขาจะมุงกันแตกินอยูพอดีเทานั้นแหละ เมื่อเหลือ มันก็หลนไป
เปนของสังคม ขอใหดูเศรษฐีผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจ ถาเปนเศรษฐีทางพุทธศาสนา ละก็ประหลาดเหลือประมาณ
เพราะคําวา เศรษฐี นั้น หมายถึงผูที่ม ีโรงทาน ถาไมมีโรงทานก็ไ มใชเศรษฐี ถาเปนมหาเศรษฐีก็ยิ่งมีโรงทานมาก
นายทุนสมัยนี้มีโรงทานอยางนี้หรือเปลา? ถาไมมีก็ไมใชความหมาย เดียวกันกับ เศรษฐีพุทธบริษัทในครั้ง
พุทธกาล อันเปนสังคมนิยมรอยเปอรเซ็นต
พวกนายทุน เชน พวกเศรษฐีพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลนั้น ชนกรรมาชีพไมควรแตะตอง ควรจะบูชามากกวา แตถา
ความหมายของนายทุนมีวา กอบโกยรวบรวมอิทธิพลอํานาจเงินอํานาจอะไร ตาง ๆ ไวสําหรับร่ํารวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป
มันก็เดินคนละทางแลว นายทุนผูเลี้ยงโลกกับนายทุนผูกอบโกย
ดูตอไป แมแตคําวา ทาส บาว ขี้ขา สมัยโนน ถาเปนแบบพุทธบริษัทก็เปนสังคมนิยม ทาสชนิด นั้นไม
อยากไปจากเศรษฐี แตถาเปนทาสสมัยนี้ เขาเกลียดนายทุนอยากจะไปจากนายทุน ถาเปนเศรษฐี มีทาสสมัย
พุทธกาล เศรษฐีพุทธบริษัทนั้นเขาเลี้ยงทาสอยางเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ชวยกันผลิต วันพระก็ไปรักษาศีลดวยกัน
ถาเปนวันผลิตก็ผลิต ผลผลิตไดมามีไวสําหรับโรงทาน เศรษฐีจะสะสม ทรัพย ฝงไว ซอนไว เปนทองเปนอะไรก็
ตามแต นั่นเพื่อเปนทุนสํารองของโรงทานหรือเพื่อลูกเพื่อหลาน ขางหนาจะไดใชทรัพยนั้นเพื่อหลอเลี้ยงโรง
ทาน...”๑๖

พิจารณาคําวา “สวนเกิน”
“ปญหาที่วาเทาไรพอดีอยางนี้ก็ไมมีอะไรบัญญัติไว มันก็ตองแลวแตวาเหตุผลหรือวายุค หรือวาสมัย ที่วา
เราจะมีอะไรเทาไรจึงจะเรียกวาพอดี เดี๋ยวนีเ้ ราไมมีกฎเกณฑอันนี้ เทาไร ๆ ก็ไมพอ จนถึงกับมีพุทธภาษิตวา “ให
ภูเขากลายเปนทองคําขึ้นมาทั้งลูกสักสองลูก ก็ไมพอแกความตองการของ คน ๆ เดียว” ภูเขาทองคําแท ๆ ตั้ง
สองลูกก็ไมพอแกความตองการของคน ๆ เดียว นี่ไปวัดคํานวณ ดูเองวามันจะสักเทาไร เดี๋ยวนี้ก็พอจะเขาใจไดวา
จิตใจมันขยายไปในทางตองการสวนเกินนั้นคือ การริบเอาประโยชนของสังคมมาเปนของตน
...เดี๋ยวนี้เราตองการที่จะใหเปนไปตามกฎของธรรมชาติ ไมกอบโกยสวนเกิน แลวอะไรจะเกิด ขึ้น มันก็คือ
ความเมตตากรุณา ทุกคนแบงไวเจียดไวสําหรับที่จะเลี้ยงอัตภาพ ที่เหลือเปนสวนเกิน ก็ใหแกสังคม
แลวยิ่งกวานั้น คําวา สวนเกิน นี้ยืดหยุนไดมาก เปนคําที่มีความหมายยืดหยุนไดม าก ที่เขาวา ไมเปน
สวนเกินนั้นก็ยังเปนสวนเกินได เชน เราจะเจียดประโยชนของเราที่กินที่ใชอยูทุกวันนี้ออกไปสัก ๕% นี้ก็ยังอยูได
และไมตาย เพราะฉะนั้นเราตองหัดใหมนุษยในโลกรูจักเจียดออกใหเปนสวนเกิน จากสิ่งที่เขาไมเห็นวาเปน
สวนเกิน นั่นแหละคือศีลธรรมของพระเจาที่จะชวยมนุษยได...
สังคมนิยมควรจะมีหลักสั้น ๆ ตามกฎเกณฑของธรรมชาติว า ทุกคนอยากอบโกยสวนเกิน พยายามเจียด
สวนเกินออกไปเปนประโยชนแกผูอน
ื่ ใหได แตไมไดหามวาอยาผลิตสวนเกิน ทุกคนมีสิทธิ และสมควรอยางยิ่งที่
จะผลิตสวนเกินขึ้นมา แตวาสวนเกินนั้นควรจะเพื่อประโยชนแกสังคม และ ก็ระวังใหดี ๆ วา ที่วาไมเกิน ๆ นั้น

แหละก็ยังเกินยังเจียดได.”๑๗

ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชา
“ทีนี้มาดูคําวา ทศพิธราชธรรม... นี่คือสังคมนิยมที่มีประโยชนที่สุด พระเจาแผนดินประกอบดวย
ทศพิธราชธรรม ถาทานทั้งหลายเคยเปนนักเรียนมาอยางถูกตอง ในหลักสูตรชั้นมัธยมปลายหรือวา ชั้น
มหาวิทยาลัย ในแบบเรียนจะมีเรื่องทศพิธราชธรรมใหเรียนบางกระมั ง คงจะไมใครสนใจวา ทศพิธราชธรรมคือ
อะไร เรื่องนี้มีบัญญัติไวชัดเปนตัวอักษรอยูในพระคัมภีรโดยเฉพาะทางพุทธศาสนา นี้เรียกวา ธรรม ๑๐ ประการ
สําหรับความเปนพระราชา...











๑. ทานํ คือ ใหทาน มีแตการที่จะให ไมรับ
๒. สีลํ นี้คือ ความหมายของ ศีลธรรม จะเปนผูมีศีลธรรมมีความเปนปรกติ ไมถูกกิเลสบีบบังคับนี่คือมีศีล
๓. ปริจฺจาคํ มาบริจาคอีกที คือ บริจาคเรื่องภายในที่เลวออกไปเสีย เชน ความเห็นแกตัว เปนตน
๔. อาชฺชวํ คือ ความตรง ความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา
๕. มทฺทวํ ความออนโยน นิ่มนวล แมแกราษฎร
๖. ตป คือ ตบะ นี้ตรงกับคําวา บังคับตัวเองอยู self-control นั่นแหละ ตรงกับคําวา ตบะ พระราชาจะตองมี
ตบะ บังคับตัวอยางยิ่งเสมอ
๗. อโกธํ นี้โกรธไมได โกรธไมเปน
๘. อวิหึสํ ทําใหคนอื่นเดือดรอนไมได แมโดยมีเจตนา เชน เผลอ เปนตน
๙. ขนฺตึ คือ ขันติ อดทน อดกลั้น ยอมรับไวเปนภาระสวนตัวที่อดกลั้น
๑๐. อวิโรธนํ คําสุดทาย คือ ไมมีอะไรพิรุธ ไมม ีความพิรุธอุตริในแงใดก็ตาม

ทศพิธราชธรรมคืออยางนี้ พระราชาองคไหนที่ประกอบดวยทศพิธราชธรรมอยางนี้จะมีปญหาอะไรอีก ที่จะ
ไมเรียกวามีวิญญาณแหงสังคมนิยมเหลือประมาณ แลวทําไมจะตองเลิกระบบ พระราชาระบบนี้ ถาพระราชาระบบ
นี้เผด็จการ** ก็จะเปนอยางที่พระเจาอโศกเผด็จการ เผด็จการไมยอมใหทําผิดทําชั่ว เผด็จการใหทําดีก็ไปไดเร็ว
เทานั้นเอง...
พระราชาที่ดีนั้นไมใชระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางที่เอาไปตําหนิกันอยู แลวพอไปเขาใจคํานี้ผิด ก็
เลยถือวาระบบพระราชาผิดทั้งนั้น นี้เปนเรื่องเขาใจผิด ถาเขาใจถูกจะมองเห็นวา พระราชาที่ประกอบไปดวย
ทศพิธราชธรรม เปน สังคมนิยมอยางพระเจาสมมติราชองคแรกในโลกก็ตาม กระทั่ง พระเจาอโศกมหาราช กระทั่ง
พอเมืองยุคกรุงสุโขทัย แมกระทั่งยุคกรุงศรีอยุธยาก็ยอมจะตองมีอยู แตคนมองไมเห็น
ระบบพระราชาที่ประกอบดวยทศพิธราชธรรม เปนสังคมนิยมบริสุทธิ์นี้ ไมใชระบบที่ตองเลิกและ ไมใช
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เขาเกลียดชัง ระบบนี้บางทีจะแกปญหาของโลกไดดีกวาระบบใด”๑๘

๔
แนวทางสูธัมมิกสังคมนิยม
ธัมมิกสังคมนิยมของธรรมชาติตองกลับมา
“...ธรรมิกสังคมนิยมที่ถก
ู ตองจะกลับมา ก็เพราะวา เราเขาใจสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ตรงตาม
ขอเท็จจริงของธรรมชาติ หรือของกฎของธรรมชาตินั้นเอง.
- ตั้งตนดวยขอ เท็จจริงพื้นฐานที่สุดที่วา ชีวิตนี้มันคือนามรูปหรือกายใจ, เราไดยินอยางนี้ กัน มากทั้งนั้น
แตเขาใจความหมายผิด ไปแยกกายออกจากใจ แยกใจออกจากกาย หรือไปแยกนาม ออกจากรูป ไปแยกรูปออก
จากนาม... ถาเรามองเห็นอยางนี้ วากายกับใจเปนสิ่งที่เปนสิ่งเดียวกัน อยางนี้แลว ไมมีทางที่จะเปนวัตถุนิยมได

เลย หรือวาไมบาหลังถึงกับวา เอาแตจิตตนิยม มโนนิยม อยางเดียวได มันจะถูกอยูตามธรรมชาติ. ถาเราจะพูดวา
สังคมนิยม นิยมการสังคม ก็อยาเพอไปคิดถึง สังคมอื่นเลย คิดถึงสังคมของกายกับใจก็แลวกัน. กายกับใจนั่น
แหละเปนตัวสังคมที่ดี มันตอง เขากันไดอยางถูกตอง จนเรียกวา ธรรมิกสังคมนิยม คือกายกับใจมันเขากันได
อยางถูก ตอง ตามทางธรรมหรือตามธรรมชาติ.
ทีนี้ เมื่อเรามีธรรมิกสังคมนิยมที่กายกับใจในภายในอยางถูกตองแลว ; มันก็งายนิดเดียว ที่จะมี
สังคมนิยมภายนอก คือ ระหวางบุค คล ระหวางประเทศ ระหวางอะไรกัน กระทั่งทั้งโลกนี้ จะมีธรรมิกสังคมนิยม
อยางถูก ตองได...
- จะแกปญหาได ตองไมเปนทาสของวัตถุ กันทั้งนายทุนและชนกรรมาชีพ ; เดี๋ยวนี้ พูดผาซากลงไป
ไดเลย แลวก็มองเห็นดวย มองเห็นไดจริงดวยวา นายทุนก็เปนทาสวัตถุ, ชนกรรมาชีพ ก็เปนทาสฝายวัตถุ, แลว
มันจะถูกตองกันไดอยางไร มันก็มีแตแยงชิงกัน. ฉะนั้น พอเลิกเปนทาส ทางวัตถุกันเสียเทานั้น ก็หมดความเปน
นายทุน หรือความเปนชนกรรมาชีพ. ทั้งนายทุนและชนกรรมาชีพ กลายเปนผูที่ตองการที่จะร่ํารวยดวยบุญ เสีย
อยางเดียวเทานั้น หมดปญหา...
- เจตนารมณของการเมือง ตองเปนศีลธรรม... อยาลืมวา การเมืองนี้ เราใหความหมายวา มันเปน
เรื่องถูกตองของการปฏิบัติของมนุษย ในการเปนอยูร วมกันอยางมาก ๆ อยางผาสุก เพราะวา ทําถูกตองตามกฎ
ของธรรมชาติ ; เจตนารมณของการเมืองเปนอยางนัน
้ ตองเปนตามความประสงค ของทุกคนที่อยูรวมกัน....
แมแตธรรมชาติ ถาวาเราจะมองดูธรรมชาติ ในฐานะที่ใหมันมีเจตนาก็จะตองรูสึกวา, จะตอง มองเห็นวา
มันก็มีเจตนาเพื่อสันติภาพ ; สีลภาวะ หรือ ภาวะแหงความปรกตินั้น เปนวัตถุประสงค ของธรรมชาติ. ถาผิดปรกติ
วุนวายแลวไมใชวัตถุประสงคของธรรมชาติ ; และไมตรงกับความหมาย ของคําวา “ศีละ”
ฉะนั้น การเมืองนี้ ถามันบริสุทธิ์ มันก็เพื่อความสงบ หรือสันติภาพของมนุษยนั่นเอง... ถาการเมือง ไม
ประกอบอยูดวยธรรมะ หรือพระธรรมแลว มันก็เปนระบบโจรที่ปลนธรรมชาติ โจรที่ทําลายธรรมชาติ โจรที่ทําลาย
ทรัพยสมบัติของพระเจานั่นเอง...
- อุดมคติตองเปนไปตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ ในที่สุดนี้ ใหมองเห็นสิ่งที่เรียกวา อุดมคติเสียใหม
อยางถูก ตอง วาอุดมคตินั้น เราชอบกันนักหนา เราบูชากันนักหนา. แตแลวมันก็ผิดได ถาอุดมคตินั้นมันเปนเพียง
สัจจาภินิเวส เปนความจริงเฉพาะคน ที่ยึดถือดื้อรั้นไปคนเดียว ; เชน อุด มคติทางการเมืองพวกหนึ่งสายหนึ่งนี้ มัน
เปนสัจจาภินเิ วสทั้งนั้น ไมใชของจริงของพระเจา อยางนี้เปน อุดมคติที่ใชไมได...
ฉะนั้น อุดมคติทางการเมือง มันจึงเปนปญหาอยู มันถูกหรือผิด นี้มันมีปญหาอยู ; แตเราจะทําให
หมดปญหาไดไมยาก โดยทําใหมันประกอบไปดวยธรรมซึ่งมีรากฐานอยูที่ความไมเห็นแกตัว. ทุกอยาง
มอบใหพระเจา มอบใหธรรมะ มอบใหความถูกตอง หรือความยุติธรรม. อยาเอาตัวกูเปนใหญ เปนตัวกูนิยม.”๑๙

การแกไขปญหาสันติภาพสองระดับ
๑. การแกไขปญหาในระดับบุคคล ทานอาจารยพุทธทาสกลาววา บุคคล คือ หนวยแหงสังคมแตละหนวย แต
ละคนนั้นควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
“- เขามีการศึกษาดี ถูกตอง ไมเปนการศึกษาแบบสุนัขหางดวน.
- เขามีสข
ุ ภาพอนามัยดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ.
- เขามีครอบครัว มีการเปนอยูอ
 ยางครอบครัวที่ถูกตองทั้ง ๖ ทิศ.
- เขามีเศรษฐกิจดี กินอยูพอดี เหลือทําประโยชนเพื่อนมนุษย.
- เขามีธรรมะเปนหนาที่ เขาทํางานสนุก เขาไมมีปญหาเรื่องปจจัยอะไร.
- เขารักเพื่อนมนุษย คือรักผูอื่น.
- เขามีศีลธรรม ทําความปรกติ.
- เขามีสัมมาทิฏฐิ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ถูกตอง.
- แลวเขาเปนมนุษยเย็น.

บุค คลแตละคนที่ประกอบไปดวยคุณธรรมเหลานี้ เปนสวนประกอบที่ดีทส
ี่ มบูรณ สําหรับจะสรางโลกนี้ใหมี
สันติภาพ. นี้สวนบุคคล, สวนบุคคลแตละคนที่อยูในโลกที่จะสรางสันติภาพ.”๒๐
๒. การแกไขปญหาในระดับสังคม “สังคมที่มีความถูกตอง”
“ทีนี้ก็จ ะพูดถึงระบบการเปนอยู การควบคุม การปกครอง ของบุคคลเหลานั้น ที่มักจะเรียกรวม ๆ กัน วา
ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ, เรียกงาย ๆ ก็วาที่จะเปนผูปกครองก็แลวกัน เปนคณะผูปกครอง จะเรียกวารัฐบาล
หรืออะไรก็จะยังไมหมด เพราะวามันยังรวมหลายฝายที่รวมกันทําหนาที่ปกครอง ทุก ๆ ระบบที่เปนระบบการ
ปกครอง ระบบการควบคุมมนุษยจะตองถูกตองดวย ; มนุษยแตละคนจะตองถูกตองแลว, ระบบการควบคุมการ
เปนอยูของมนุษยจะตองถูกตองดวย นี้เปนเรื่องที่ ๒ คือวาสังคมนั้นจะตองมีความถูกตอง.
๒.๑ ตองมีเศรษฐกิจที่ถูกตองในสังคมนั้น.
ในสังคมมนุษยนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกตองเปนขอแรก เพราะมันมีอิทธิพลมาก. เขามีระบบที่อาตมา
เรียกชื่อเอาเองวา ธัมมิกสังคมนิยม คนมั่งมีกับคนยากจนบวกกันเขาแลวทําประโยชนเพื่อสวนรวม, เปน ระบบ
เศรษฐกิจที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แตกลับสงเสริมทรัพยากรของธรรมชาติ จะออกผลออกประโยชนมาได
อยางไร เขาก็ไมทําลาย, นอกจากจะเก็บเอาผลประโยชนนั้นแลว ยังสงเสริมใหผลประโยชนยิ่งขึ้นไป. ตองเปน
ระบบเศรษฐกิจที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ, ตองเปนระบบที่ทําสิ่งที่มีคานอยใหมีคามาก หรือถึงกับวาระบบที่
ทําใหสิ่งที่ไมมีคากลายเปนของมีคา. นี่เปนเศรษฐกิจทางวิญญาณไปแลว, เศรษฐกิจทางวิญญาณทางธรรมะ ทํา
รางกายหรือชีวิตที่ไมมีคานี้ ใหกลายเปนของมีคา, รางกายอันเนาเหม็นก็ไมมีคา ตายแลวใหใครก็ไมมีใครเอานี้
แตกลับทําให มีประโยชนถึงสูงสุด บรรลุมรรคผลนิพพานได นี่เปน ยอดเศรษฐกิจ. เราจะตองถือวา พระพุทธเจา
นั้น ทานทรงเปนยอดนักเศรษฐกิจ, เปนนักเศรษฐกิจชั้นยอด คือทําสิ่งที่ไมมค
ี าใหเปนของมีคาสูงสุด ขึ้นมาได.
แตเอาละเดี๋ยวนี้ไมตองถึงนั้นดอก, คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี้ มีระบบเศรษฐกิจชนิดที่ไมทําลาย ที่มาแหง
ประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย แตกลับทะนุบํารุงสงเสริม.
๒.๒ มีระบบการอยูรวมกันระหวางคนดอยกับคนเดน.
คนยากคนจนคนพิการคนอะไรก็ตาม เปนฝายหนึ่ง, แลวคนมั่งมีอํานาจวาสนา นั้นอีกฝายหนึ่ง, บวกกันเขา
แลวรวมทําประโยชนแกส ังคม เพราะมีหลัก เกิด แก เจ็บ ตาย รวมกัน
...ถาเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ไมใหสูญเสียไปเลยทั้งฝายคนมั่งมีและคนยากจนแลว มันก็ตองบวกกันเขา เกิด
ประโยชนและก็ปนกันเต็มที,่ แลวใหมีสวนเหลือเพื่อทําประโยชนแกสังคม. อาตมาเรียกเอาเองวา ธัมมิกสังคม
นิยม คือมันตองเปนระบบสังคมนิยม ตองเอาสังคมเปนใหญ, เอาบุคคลเปนใหญไมได แลวมันตองประกอบไปดวย
ความถูกตองที่ทําใหมันอยูกันได จึงตองเรียกวา ธัมมิกะ.
๒.๓ มีระบบการเมืองที่ถูกตอง.
คําวาการเมือง การเมือง เขาจะพูดกันอยางไรก็ไมรูตามปรัชญาการเมืองของเขาอาตมาไมรูดอก แลวไม
อยากจะรูดวย, จะรูเพียงแตวา การเมือง คือ ระบบทีท
่ ําใหอยูกันเปนผาสุก โดยไมตองใชศาสตรา โดยไมตองใช
อาญา, ไมตองใชศาสตรา ไมตองใชอํานาจอะไร, เราอยูกันได ตกลงกันได เขาใจกันได อยูกันอยางความเปนสุข
สงบสุข เปนผาสุก โดยไมตองใชศาสตรา, นั้นแหละคือระบบการเมืองที่เราตองการในที่นี้ ; แตมันก็ตอง
ประกอบดวยสวนประกอบหลาย ๆ อยาง เชนวามันจะตองเปน อยางที่มีอยูนี้จะตองมีรัฐบาล มีการบริหาร มีตุลาการ
มีนิติบัญญัติ มีสภา มีตุลาการ เอาละ, เรายอมรับสิ่งเหลานี้วาตองมีในระบบการเมือง แตขอใหมันถูกตอง.
ใหมีรัฐสภา หรือสภาประชาชน ที่ออกกฎหมายโดยถูกตองสมควรแกสถานการณจริงๆ ; แตถ าเอาคนโงมา
เปนสมาชิก มันก็ทะเลาะกันไมมีที่สิ้นสุดแหละ, มันตองมีคนที่มีธรรมะ มีศีลธรรม หรือเปนมนุษยอยางที่กลาวมา
ขางตนถูกตองนั้น มาเปนสมาชิกของรัฐสภาหรือสภาประชาชน...
แลวจะตองมีการควบคุมรัฐบาลอยางถูกตอง ควบคุมรัฐบาล สภาตองควบคุมรัฐบาล ควบคุมรัฐบาลดวย
จิตใจที่เปนธรรม, ไมใชเพื่อจะลมรัฐบาลอยูตลอดเวลา. เดี๋ยวนี้เรามีพรรคการเมืองที่พรอมจะลมรัฐบาลอยู
ตลอดเวลา จนไมมีเวลาทํางานทําหนาที่, พรรคการเมืองนี้ที่จริงสวนใหญแลว มันเปนของที่ไมนาเสนหา เพราะวา

พรรคการเมืองมันเห็นแกพรรคยิ่งกวาเห็นแกชาติ, พรรคการเมืองไหน ๆ ก็ตาม มักเห็นแกพรรคมากกวาเห็นแก
ชาติ มักเห็นแกพรรคมากกวาเห็นแกชาติทั้งนั้นแหละ. อาตมาคิดวาทั้งโลกเลย จะเอาพรรคอยูรอดและเอาพรรค
เจริญกอนชาติเจริญ, เพราะมันมีพรรคอยางนี้แหละมันเลยยุง ; ถามันไมมีพรรคมันมีพรรคเดียว ทุกคนมุงหนาตอ
ประเทศชาติแลว มันคงจะไมยุง...
แลวจะตองมีรัฐสภาหรือผูแทนราษฎร ที่สื่อความประสงคของประชาชนอยางถูกตอง อยางครบถวน ; ถา
มันเปนหนาที่ของสมาชิกสภา มันก็ตองเปนผูแทนราษฎรชนิดที่สื่อ ความประสงคของราษฎร ใหแกสภาหรือแก
รัฐบาลอยางถูกตองและครบถวน...
ในที่สุดเราจะพูดวา เขาจะตองถือหลักศีลธรรมเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ทุกแขนง ; รัฐบาลก็ดี รัฐสภาก็
ดี ตุลาการก็ดี อะไรก็ดี ที่รวมกันเปนระบบการปกครองนี้ จะตองมีศีลธรรมเปนหลัก ใหเรามีความเปนชาติที่มี
ศีลธรรม, ใหเรามีความเปนชาติหรือชาติที่มีศีลธรรม ซึ่งจะตองรวมถึงวา มีวัฒนธรรม มีศาสนา มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี อะไรที่ถูกตอง. แตเราใชคําวาศีลธรรมคําเดียวก็พอ ถามีศีลธรรมไดจริง มันไมเสียในทางวัฒนธรรมหรือ
ศาสนาใด ๆ. นี่ระบบการปกครองทุกแขนง ไมวาจะไปในทิศทางไหน จะตองมีความเปนธรรม คือมีศีลธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน.
อาตมาเคยพูดไปตามไมมีอํานาจอะไร แตก็พูดวา เราควรจะมีกระทรวงศีลธรรม, มีกระทรวงศีลธรรมขึ้นมา
สําหรับควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงใหมีศีลธรรม, มีกระทรวงศีลธรรม เพื่อควบคุมกระทรวง ทุกกระทรวงหรือทุก
บุคคลใหมีศีลธรรม. เดี๋ยวนี้ดูสิในโลกนี้ ประเทศไหนบางที่มีกระทรวงศีลธรรม จะมีก็แตชื่อดูไมคอยมี, จะมี
กระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาดูเหมือนจะไดยินอยูบ
 าง, แตวากระทรวงศีลธรรมไมเคยไดยิน. แตเราตองการใหใน
โลกนี้ ทุกประเทศมีกระทรวงศีลธรรมซึ่งมีศีลธรรมจริง แลวมันควบคุมทุกกระทรวงใหปฏิบัต ิหนาที่อยางมีศีลธรรม,
แลวประเทศชาติก็วิเศษ เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรย โดยแนนอน...
๒.๔ ตองการระบบการปกครองที่มีธรรมะเปนหลัก.
แยกออกมาเฉพาะระบบการปกครอง ที่เปนธัมมิกประชาธิปไตย คือเปนประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวย
ธรรม, ประชาธิปไตย ถาวาประชาชนหรือคนแตละคนมันไมมศ
ี ีลธรรมแลวมันก็วินาศแหละ วินาศในเวลาอันสั้น, ถา
ประชาชนทุกคนไมมีศีลธรรมแลวเอามาเปนใหญสําหรับปกครองบานเมือง พักเดียวมันก็ทําวินาศหมด. เราตองมี
ประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวยธรรม เรียกวาธัมมิกประชาธิปไตย นี้เกี่ยวกับการปกครอง. ธัมมิกสังคมนิยม นั้นมัน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, ถาธัมมิกประชาธิปไตย นี้มันเกี่ยวกับการปกครอง เอาธรรมะเปนใหญ เอาความถูกตองเปน
ใหญ ไมใชประชาธิปไตยของคนเห็นแกตัว, เอาคนที่เห็นแกตัว เต็มอัดทุก ๆ คน มาเปน ระบบปกครองเปน
ประชาธิปไตย มันก็ฆากันตายหมดแหละ ดวยความตางคนตางเห็นแกตัว ตางคนตางเห็นแกตัว. ฉะนั้น
ประชาธิปไตยตองจํากัดความใหดี ๆ วาตองของประชาชนที่มีศีลธรรม เลยตองใชคําวา ธัมมิกประชาธิปไตย, มี
ธรรมเปนหลัก มีความถูกตองเปนหลัก อยาเห็นแกตัว แตเห็นแกธรรมะ, เห็นแกธรรมะ แลวก็อยาเห็นแกตัว. นี่
เรียกวา มีธรรมะเปนหลัก มีระบบการปกครองชนิดนี้ แลวก็จะมีการปกครองสังคม หรือโลกใหมีสันติภาพได
โดยงาย.
๒.๕ ระบบศีลธรรมและศาสนา.
ระบบศีลธรรมและศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี อะไรเหลานี้มันรวมอยูในสิ่งเหลานี้ดวย มันรวมอยูคํา
วาวัฒนธรรมนั่นแหละ, แลววัฒนธรรมมันก็รวมอยูในคําวาศีลธรรม วัฒนธรรม เครื่องทําความเจริญ มันก็ตอง
ถูกตองนะ.
คําวาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมนี้เปนคํากํากวมแลวก็นาอันตราย, เพราะคําวา วัฒน, วัฒนะที่เปน ภาษาบาลีที่
ยืมมาใช คํานี้มักกํากวม คําวาวัฒนะนีไ้ มไ ดเล็งไปถึงวาดีหรือชั่ว, มันเล็งแตวา มากขึ้น เทานัน
้ เเหละ มากขึ้นๆ.
เต็มมากขึ้น เรียกวาวัฒนะ. อยางวาผมมันรกบนหัวอยางนี้ โดยหลักบาลี มันก็วัฒนะเหมือนกัน, ผมมันวัฒนะ
วัฒนาเหมือนกัน คําวาวัฒนะในภาษาบาลีแปลวา มันมากขึ้น เทานั้น, ดีก็ได ชั่วก็ได ฉะนั้นเราตองมาคัดเลือกให
มันเปนไปแตในทางวัฒนะที่ด,ี วัฒนะที่ดี...
นี่เรา จะตองมีวัฒนธรรมชนิดที่ถูกตอง คือเปนไปเพื่อสันติภ าพ, อยาปลอ ยไปตามความหมาย ของคําวา
พัฒนา พัฒนาที่รกมากขึ้นเทานัน
้ , มันจะตองเปนระบบศีลธรรมที่ถูกตอง แลวก็ศาสนา ทีถ
่ ูกตอง.

ระบบศีลธรรมถูกตองเพราะคําวาศีลธรรมมันเปนไปตามหลักศาสนา แตใชในวงแคบในขั้นตน ขัน
้ อยาง
โลกๆ, ถาศาสนามันใชหมดกระทั่งสูงสุด จึงถือวาศีลธรรมก็เปนผลิตผลที่ออกมาจาก หลักเกณฑของศาสนา, เรา
จะมีศีลธรรม คือหลักทางศาสนาขั้นต่ํา ๆ และมีศาสนาคือหลักเกณฑทั่วไป ทั้งหมดของศาสนาที่ถูกตอง.
คําวาถูกตองนี้ มันถูกตองในทฤษฎีก็ม,ี ถูกตองในการใหสําเร็จประโยชนเปนผลก็ม,ี ถูกตองในทาง
เหตุผล สบหลักเหตุผล สบหลักวิทยาศาสตร อยางนี้ก็เรียกวาถูกตองเหมือนกัน. แตเรามุงหมาย ความถูกตองที่
มากกวานั้น คือถูกตองชนิดที่ทําใหเกิดสันติภาพ, เพราะวาถูกตองตามเหตุผล ตามตรรกะ ตาม logic อะไรนั้นมัน
ไปทางไหนก็ได เราเอาใหมันถูกตองมาในทางที่วา ใหเกิดผลที่ควรปรารถนา ที่เหมาะสมแกความเปนมนุษย, นี่
เราจะตองมีศาสนาที่ถูกตอง.
เดี๋ยวนี้เรามีศาสนามาก, มีศาสนาหลายศาสนา เราตองทําใหเปนที่แนใจวา มันถูกตองสําหรับที่จะ ใหเกิด
สันติภาพแกมนุษย และยิ่งกวานั้นอีกก็คือวามนุษยสามารถจะรับได หรือสามารถปฏิบัติไหว ; ถามันถูกตองหรือดี
แตมนุษยไมสามารถสนองรับมาปฏิบัติได มันก็ใชไมไดเหมือนกัน ฉะนั้นคําวา ถูกตองนี้ ตองถูกฝาถูกตัว, ตอง
สามารถรับมาปฏิบัติไดดวย, แลวเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดดวยไมใชเหลือวิสัย และก็ถูกตามที่ควรและถูกตอง คือวามัน
ถูกตองเพื่อสันติภาพของทุกคน, ไมใชเพียงเพื่อของบางคน หรือที่วงการที่มันมีอํานาจ แลวมันจะถูกตองอยางนี้
มันถูกตองไปไมได.
๒.๖ มีการศึกษาถูกตอง.
ระบบการปกครองโลกที่มีการศึกษาถูกตอง, ก็เหมือนกับที่กลาวมาแลวในสวนของบุคคล ที่วามี
การศึกษาถูกตองนี้ เดี๋ยวนี้ยิ่งมาเปนระบบการปกครองของทั้งหมดของสวนรวมเปนระบบใหญแลว ก็ยิ่งตองมี
การศึกษาที่ถูกตอง. ใหเปนไปตามหลักการศึกษาที่ถูกตอ ง ถูกตองแกความเปนมนุษย คือใหเปนมนุษยกันใหได
มิฉะนั้นมันจะไมมีความเปนมนุษย มันถูกตองสําหรับอะไรก็ไมรู มันถูกตอง สําหรับกิเลสหรืออะไรไปเสีย อยางที่วา
การศึกษาสุนัขหางดวน รูแตหนังสือกับรูแตอาชีพ มันไมมี ความเปนมนุษยที่ถูกตอง, ถามีความเปนมนุษยที่
ถูกตองมันพอ.
เราจะเลือกเอาฝายไหนละคิดดู : จะเลือกเอาคนที่มีค วามรู กับคนที่มีความถูกตองหรือ ศีลธรรม ; ถามัน
ตองเลือกเอาระหวาง ๒ ฝาย คือวามีความรูมีความสามารถ กับคนที่ดีมีศล
ี ธรรม, จะเลือกเอาสวนไหน? หรือจะพูด
งาย ๆ วา คนไมรูหนังสือแตมันดี กับคนรูหนังสือเปรื่องปราด แตมันเปนอันธพาล หรือวาไมอันธพาลก็เถอะ เอา
เปนกลาง ๆ ดวยกันนี้ คนไหนมันปลอดภัยกวา, เราเลือกฝายไหนปลอดภัยกวา? เลือกคนมีความรู หรือเลือกคนมี
ศีลธรรม, เลือกเอาคนมีความรู มีความฉลาดนะ ถามันเกิดเปนอันธพาลขึน
้ มาแลวก็วินาศหมด เพราะมันไมมีอะไร
รับประกัน มันเพียงแตมีแตความรูความสามารถ. แตถาคนมีศล
ี ธรรม คือคนดี มันเปนอันธพาลไมได, เพราะฉะนั้น
มันปลอดภัย, ฉะนั้นเลือ กเอาคนดี กอนที่จะเลือกเอาคนที่มีความรู จะดีกวา, แตเดี๋ยวนี้ เขาไมนิยมกันอยางนั้นใช
ไหม? ถาเขานิยมกันอยางนี้ ก็ไมตองไปเรียนเมืองนอกเมืองนาใหปริญญา ยาวเปนหางดอก เพราะมันหาความดี
ความถูกตอง ความอะไรไดในวงจํากัดของคนไทยเรา ที่มี พุทธศาสนาเปนหลักนี่. นี่เรียกวา จะตองมีการศึกษาที่
ถูกตองสมแกความเปนมนุษย.
ยึดความหมายของคําวามนุษยไวใหดี ๆ นะ, มันผิดกันมากกับคําวาคน. คําวา คน นี้มัน มาจาก คําวา ชน,
ชน (ชะ–นะ) แปลวา เกิดมา, สวนคําวามนุษยนี่ มาจาก มน-อุษย แปลวา ใจสูง ; เปนคน เปนเพียงเกิดมาก็เปน
คน, แตถ าเปน มนุษย มันตองมีการกระทําจนใจสูงขึ้นดวย. เราตองมีความเปน มนุษยที่ถูกตอง คือมีจิตใจสูง ไม
เปนแตเพียงคน ; การศึกษานี้ตองทําใหมนุษยเปนมนุษย และเต็มแหงความเปน มนุษย...
การศึกษาจะตองเพื่อความเปนมนุษยที่เต็ม. เมื่อพูดวาเต็มแลวไมตองพูดถึงความถูกตองดอก ถาไม
ถูกตองมันเต็มไมไดดอก ถามันเต็มแลวก็หมายความวามันตองมีความถูกตอ ง มันก็มีความเปนมนุษยที่เต็ม...
๒.๗ ระบบนิเวศวิทยาที่ดี.
เอา, ทีนี้ขอสุดทาย ขอที่เจ็ด ระบบการปกครองของโลกที่จะตองมี อีกสักขอหนึ่งขอสุดทายวา จะตองมี
ระบบนิเวศวิทยาที่ดี. คําวา นิเวศวิทยา ในความหมายของอาตมา ไมใชหมายแตเพียงวา ชําระ pollution ดอก มัน
เด็กเกินไป มันเล็กเกินไป คําวานิเวศวิทยาตองหมายกวาง จนถึงวา วิทยาการสําหรับ การเปนอยู. ความหมายของ
คําวานิเวศนั้น มันก็มีความถูกตองไปหมดแหละ ไมใชเพียงแตระบบ กําจัดมลภาวะอยางเดียว แลวก็จะวามี

นิเวศวิทยาถูกตองก็หาไม มันก็ตองมีระบบการเปนอยูทุกเเขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับ ที่ถูกตอง ซึ่งไมเกิดปญหา
ขึ้นมา.
ก็อยากจะยกตัวอยาง เชนวา เราอยูกันอยางเปนหมูบาน ดีกวาที่จะเปนนคร อยูกน
ั อยาง เมืองธรรมดาเล็ก
ๆ ดีกวาที่จะเปนอยูอยางมหานคร กรุงเทพฯ เปน มหานครหรือยังไมรู แตมันบา เกือบจะตายแลวใชไหม? มัน
ควบคุมไมไดนี่ เพราะมันเหลือกําลังที่จะควบคุม ถาวามันอยู ในลักษณะที่ควบคุมกันได เชน เปนหมูบาน ๆ มีมาก
ๆ ก็ดี มันควบคุมกันได มันจะไมเกิดปญหา อยางที่กําลังเกิด กําลังเกิดถึงขนาดวินาศหรือฆากันตาย มลภาวะก็
กําจัดไมได เพราะมันเหลือกําลังนี่ ถาอยูกันอยางมหานครอยูกันอยางหมูบานใหญ หรือวาอยูอยางเมืองเล็ก ๆ
อยาอยูกันอยางมหานคร ซึ่งมีพลเมืองหลายสิบลาน สิบลานยี่สิบลาน แลวจะเปนนิเวศวิทยาที่พอดี พอดีแกการที่
จะควบคุม รักษาดูแล มีความสงบสุขไดโดยงาย นี้ก็จะขอเรียกวามีนิเวศวิทยาที่ถูกตอง คืออยูในขนาดที่พอดี ใน
ลักษณะที่พอดี บางทีจะตองใชคําวายิ่งเล็กยิ่งดีดวยซ้ําไป.
เมื่อเร็วนี้มีนักคิดอะไรคนหนึ่ง เขาพูดขึ้นมาวา ยิ่งเล็กยิ่งดี, ยิ่งเล็กยิ่งดี เพราะวาควบคุมงาย ถามันใหญจน
ควบคุมไมไหว มันก็จะเปนอันตราย หรือเปนบาไปเลย มันอยูในขนาดที่ควบคุมกันได ดูแลกันได รักษากันไดนั่น
แหละมันพอดี, ยิ่งเล็กยิ่งควบคุมกันงาย ยิ่งควบคุมกันไดมันก็ยิ่งสวยงาม ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งสวยยิ่งงาม เพราะมัน
ควบคุมกันได รักษากันไดดี ถาบานของเราใหญเกินไป เราก็รักษาใหสะอาดเรียบรอยไมไ ด ถาบานของเราพอดี
หรือเล็ก ๆ นี่ เราทําใหสวยงามวิเศษไป ทุกกระเบียดนิ้วได
นี่ตองมีลักษณะที่ควบคุมกันไดหรือพอดี อยางนี้อาตมาจะเรียกวานิเวศวิทยาที่ถูกตอง มันไมใชแตควบคุม
มลภาวะ มันตองควบคุมไปทุกอยางที่มันถูกตอง สงบเรียบรอย ราบรื่น มีความสงบสุข สันติสุข หรืออาชญากรรม
อะไรตาง ๆ เหลานี้มันก็ไมตองมี เราจะมีนิเวศวิทยาที่ถูก ตอง แกเหตุผล เหมาะสมแกความมีสันติภาพ...
เปนอันวา บุคคลแตละคน ๆ ตองมีความถูกตองอยางที่กลาวมาแลว, ระบบการปกครองของบุคคลทั้งหมด
นั้น ก็ตองมีความถูกตองอยางที่กลาวมาแลว. เมื่อมีความถูกตองทั้งของสวนบุคคล และของระบบที่จะใชปกครอง
บุคคลเหลานั้น ลวนแตเปนความถูกตอง มันก็หมดปญหา ก็มีสันติภาพ.”๒๑
ขึ้นดานบน
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