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เนือ้ หาในหนังสือเลมนีจ้ ะชวยชีท้ างใหแกการเมืองในประเทศไทย ใหมคี ณ
ุ ภาพมากกวาเดิม
และเปนการเมืองที่แทจริง เพื่อใหสังคมเกิดสันติภาพได
ในความเห็ น ของผู  เขี ย นนั้ น การเมื อ งของประเทศไทยที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น
เปนการเมืองที่เดินไปบนเสนทางของการบริโภคใชสอยเพื่อความสะดวกสบายที่เกินพอดี
หมายถึงการมุง หวังทีค่ ลาย ๆ กันของทุกประเทศ ทีต่ อ งการพัฒนาประเทศใหเกิดความกาวหนา
ในการบริโภคใชสอยอยางสุดเหวี่ยง และในความกาวหนานี้ จะมีกลุมผลประโยชนตาง ๆ
คอยสะสมทุนใหตนเองไดทรัพยากรใหไดมากที่สุด ในระบบการเมืองดังกลาว จึงเปน
การยื้อแยงที่ถูกกฎหมาย สิ่งที่เรียกวา “ความเหลื่อมลํ้า” จึงเกิดขึ้นทั่วโลก ระบบการเมือง
จึงเปนเพียงเครื่องมือของการจัดสรรทรัพยากรไปใหแกคนบางกลุมเทานั้น แตสิ่งที่ตอง
แลกมาจากกระบวนการเหลานี้ คือ ความขัดแยงทางสังคม การทําลายระบบนิเวศ และ
ทําลายการอยูรวมกันทางสังคม ทําใหเกิดกติกาทางสังคมวา การมีอํานาจที่เหนือกวาไมวา
จะเปนอํานาจชนิดใด ยอมใชอํานาจนั้นเพื่อหาประโยชนใหตนเองถือเปนความถูกตอง
ชอบธรรม เพราะไมผิดกฎหมาย และกฎหมายก็เขียนรองรับคุมครองการหาประโยชนจาก
อํานาจเหลานั้นไวเปนอยางดี
วัฒนธรรมการเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง กลายเปนวิถีทางการเมือง
และเปนวิถีของการดํารงชีวิต ไมวาจะทําผานระบบการเมืองใด ๆ ก็ตาม ทั้งประชาธิปไตย
และสังคมนิยม ดวยเหตุนคี้ วามทุกขของคนทัง้ สังคมหรือทัว่ โลก ยอมเกิดจากวิถที างการเมือง
ที่เห็นแกตัวในทุกระดับของความสัมพันธทางสังคม และถาสังเกตดูวิถีการพัฒนาประเทศ
ผานระบบการเมืองในปจจุบนั การใชอาํ นาจทีเ่ หนือกวาเพือ่ สะสมทรัพยากรผานการจัดสรร
ทางการเมืองนับวันยิง่ มีความเขมขน รวดเร็ว และรุนแรงขึน้ ทุกขณะ ซึง่ เทากับเปนการเติมเชือ้
ความขัดแยงทางสังคมใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
วิถีทางการเมืองเพื่อกอบโกยทรัพยากรใหเปนของตนเองนี้ ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะ
การเมืองในระบบทีผ่ า นการเลือกตัง้ เทานัน้ การดําเนินชีวติ ประจําวันก็ตกอยูใ นวิถนี เี้ ชนเดียวกัน
ปญหาในครอบครัว ชุมชน และปญหาในองคกรตาง ๆ จึงมีพื้นฐานมาจากการเห็นแกตัว
การกลาวถึงหลักธรรมาภิบาล เพือ่ การปฏิรปู องคกรตาง ๆ จึงมีการกลาวถึงอยางกวางขวาง
กฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อการปฏิรูปจึงมีบทบัญญัติวาดวยเรื่องธรรมาภิบาลอยางเขมขน
สะทอนใหเห็นวาปญหาของการเห็นแกตัวเปนปญหาสําคัญของการรวมตัวเปนสังคม
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แตกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วอยางสวยหรูกไ็ มอาจมีประสิทธิภาพได เพราะมีหนทางในการหลบเลีย่ ง
อยูเสมอ ดังนั้นสิ่งที่เรียกวาการเมืองก็คือความรูสึกนึกคิดที่มีอยูในชีวิตประจําวัน และ
สัมพันธไปถึงโครงสรางทางการเมืองที่ออกแบบใหมีผูแทนและพรรคการเมือง วิถีของ
การเมืองที่กลาวมานี้กลายเปนเรื่องที่เคยชิน และดูวาจะหมดหนทางแกไข หรืออาจจะ
ยอมจํานนวาชีวิตและการเมืองยอมเปนเชนนี้
อยางไรก็ตาม เราไมควรหมดหวังกับการแกปญหาทางการเมือง เพราะธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย นั้ น ย อ มคิ ด ค น วิ ธี แ ก ป  ญ หาอยู  เ สมอ แต มี ป  ญ หาว า เรามี ค วามรู  เ พี ย งพอ
ทีจ่ ะแกปญ
 หาทางการเมืองหรือไม หนังสือเรือ่ ง “ธรรมะกับการเมือง” ของทานพุทธทาสภิกขุ
จะใหทางออกของการเมืองเปนอยางดี โดยทานชี้ใหเห็นวา ธรรมชาติไดกําหนดกฎเกณฑ
ทางการเมืองไวเรียบรอยแลว แตเราไมรู จึงทําการเมืองที่สวนทางกับที่ธรรมชาติกําหนด
การเมืองจึงกลายเปนเรือ่ งของการยือ้ แยงผลประโยชนกนั ตลอดเวลา สิง่ ทีเ่ รียกวา “กฎธรรมชาติ”
จึงกลายเปนสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ การอธิบายการเมืองของทาน จึงสวนกระแสกับ
วิถีทางการเมืองที่กลาวมาในตอนตนอยางสิ้นเชิง แตเปนเสนทางที่จําเปนตองเดินไป
ในทิ ศทางนี้ ไมเชนนั้นความสัมพันธทางสังคมทั้งหมดจะเดินหนาเขาสู ความขัดแย ง
ในทุกระดับ
หนังสือเรือ่ ง “ธรรมะกับการเมือง” เปนการถอดมาจากคําบรรยายประจําวันเสาร
แหงภาคอาสาฬหบูชา เมื่อ พ.ศ. 2519 ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี การพิมพครัง้ นี้ เปนครัง้ ที่ 3 เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยสํานักพิมพ
สุขภาพใจ มีความหนา 600 หนา จํานวน 2,000 เลม ในคําอนุโมทนาซึ่งถือเปนคํานํา
ในหนังสือเลมนี้มีอยูสองตอน ตอนแรกไมปรากฏวาเขียนขึ้นในการจัดพิมพครั้งไหน
แตตอนทีส่ องมีการระบุวา เปนคําอนุโมทนาทีจ่ ดั พิมพในครัง้ แรกคือ พ.ศ. 2522 คําอนุโมทนา
ตอนแรกเปนการอธิบายวา องคการโลกไมสามารถพิทกั ษสนั ติภาพของโลกได แตกลายเปน
เวทีทยี่ อื้ แยง ฉกฉวยความไดเปรียบตอกัน ศาสนาจึงกลายเปนทีพ่ งึ่ สุดทายของโลกทุกศาสนา
ของโลกจึงมีเนื้อในที่สามารถแกวิกฤตของโลกได การทําใหโลกมีศาสนาจึงเปนเรื่องจําเปน
อยางยิง่ ในสถานการณปจ จุบนั คนทุกวันนีเ้ พียงแตรธู รรมะ แตกไ็ มมธี รรมะ คือ มิไดใชธรรมะ
มาแกปญหาเทาที่ควรและยังไมกลัวอันตรายที่เราไมมีธรรมะอีกดวย
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ในตอนกลางของคํ า อนุ โ มทนาดั ง กล า ว ท า นโยงมาถึ ง การจั ด การศึ ก ษา
ในยุคปจจุบนั ทีไ่ มไดสอนธรรมะ มัวแตสอนหนังสือและอาชีพ พลเมืองในปจจุบนั จึงยากทีจ่ ะมี
ธรรมะมากขึ้นทุกที่ เพราะหลงในรสนิยมตามใจตนเอง บูชาความอรอยทาง ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ แทนการบูชาพระเจา การที่คนสวนใหญเห็นตรงกันทั้งหมดเชนนี้ จึงเปนการยาก
ที่จะใหบูชาธรรมะ จิตแหงกามาวจรภูมิกําลังครองโลก กิจกรรมธรรมโฆษณจึงตกอยูใน
ลักษณะกลิ้งครกขึ้นภูเขา หรือถึงกับจูงชางลอดรูเข็ม แตแมจะยากลําบากอยางไรก็มี
ความจําเปนตองทําตอไป
คําอนุโมทนาตอนทีส่ องมีการกํากับไววา เปนการจัดพิมพครัง้ แรก ในคําอนุโมทนา
สวนนี้ มีสาระสําคัญอยูหลายตอน ซึ่งเจาะจงกลาวถึงการเมืองโดยตรง ทานเริ่มตน
อธิบายวา “ธรรมะกับการเมืองเปนสิ่งที่แยกกันไมได แยกกันทีไรการเมืองก็กลายเปน
เรื่องทําลายโลกขึ้นมาทันที” แมแตนักปราชญการเมืองในยุคโบราณก็อธิบายวาทุกคนเปน
สัตวการเมือง คือ มีหนาทีส่ นใจการเมือง เพือ่ รวมกันจัดสังคมใหอยูก นั อยางสงบสุข แตคนสมัยนี้
ใชการเมืองเปนเครื่องมือกอบโกย หรือฟาดฟนผูอื่น ครอบงําผูอื่น เพื่อประโยชนของ
ตนฝายเดียว
แท จ ริ ง แล ว การเมื อ งคื อ หน า ที่ ข องมนุ ษ ย ที่ ต  อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ ง
ตามกฎธรรมชาติอันเฉียบขาด เพื่อผลคือการอยูรวมกันอยางผาสุก โดยไมตองใชอาชญา
แตเมื่อไมมีการคํานึงถึงศีลธรรม การเมืองก็กลายเปนเรื่องสกปรกสําหรับหลอกลวงกัน
อยางไมมขี อบเขต จะมีใครสักกีค่ นทีเ่ ปนนักการเมืองเพือ่ เอาบุญ ดวยการมุง สรางสันติภาพขึน้
ในโลก นักการเมืองที่แทจริงตองสังกัดพรรคที่ขึ้นอยูกับพระเปนเจา ซึ่งเปนยอดสุดของ
นักการเมือง โดยมุงหมายจัดสากลจักรวาล ใหอยูกันอยางสงบสุขโดยไมตองใชอาชญา
แตมนุษยเปนอันธพาล จัดการเมืองอยูใ นพรรคของมารหรือกิเลส เพือ่ ตัวกู - ของกู โดยไมมอง
ประโยชนของผูอื่น ซึ่งเปนการทาทาย เหยียดหยามพระเจา
การเมืองที่แทจริงจึงตองตั้งอยูบนรากฐานของศาสนา ทุกศาสนามีหลักอยูวา
“สัตวทั้งหลาย เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” นักการเมืองที่มี
สัจจะธรรมขอนี้อยูในใจ ยอมเปนนักการเมืองของพระเจา การเคลื่อนไหวทุกกระเบียดนิ้ว
มีแตบุญกุศล จนกระทั่งกลายเปนปูชนียบุคคล จึงขอใหโลกเรามีนักการเมืองที่วานี้เปน
ผูจัดการการเมืองของโลก
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การเขียนคําอนุโมทนาของทานเปนการบงบอกถึงสถานการณทางการเมืองทั้ง
ในระดับโลก ชุมชน และครัวเรือน วาเปนไปอยางไมราบรื่น เพราะมนุษยเห็นแกกิเลส
เห็นแกความอรอยทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มากกวาสนใจคําสอนทางศาสนา แมแต
ในระบบการศึกษาทีท่ าํ กันในปจจุบนั ก็ละทิง้ ธรรมะ เห็นวาเปนเรือ่ งไมจาํ เปน แตการไมสนใจ
ธรรมะดังกลาวเปนอันตรายอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและการกําหนดระบบทางการเมือง
ธรรมะกับการเมืองจึงเปนสิง่ เดียวกัน คือ การจัดการใหคนจํานวนมากอยูร ว มกันอยางผาสุก
โดยไมตองใชอาชญา ทุกคนจึงมีหนาที่ทางการเมือง ซึ่งหนาที่นี้เปนไปตามกฎธรรมชาติที่
กําหนดไวอยางเฉียบขาด และนักการเมืองตองสังกัดพรรคของพระเปนเจา ที่จัดการให
สากลจักรวาลอยูกันอยางสงบสุข
สิ่งที่ปรากฏในคําอนุโมทนานี้ มีขอความบางตอนที่ตองทําความเขาใจเพิ่มเติม
เพือ่ ใหผอู า นเห็นสาระสําคัญทีท่ า นตองการจะอธิบายวาธรรมะกับการเมืองนัน้ เกีย่ วของกัน
อยางไร ผูที่ไมมีพื้นฐานความเขาใจเรื่องนี้มากอนจะเขาใจความหมายของเรื่องนี้ไดยาก
ขอความที่ควรทําความเขาใจในตอนตนนี้ ประกอบดวย (1) การเมืองเปนหนาที่ของ
มนุษยที่ตองประพฤติใหถูกตองตามกฎธรรมชาติอันเฉียบขาด (2) นักการเมืองที่แทจริง
ตองสังกัดพรรคที่ขึ้นอยูกับพระผูเปนเจา
ในขอแรก ทานระบุลงไปตรง ๆ วา การเมืองเปนหนาที่ ๆ ธรรมชาติบังคับ
ใหมนุษยทุกคนตองทําหนาที่ใหถูกตอง คือจะหลบเลี่ยงไมทําหนาที่นี้ไมได ความหมาย
ของขอความนี้คือ ทุกอยางบนโลกนี้ทั้งมนุษยและสิ่งตาง ๆ ถูกธรรมชาติกําหนดวาถาจะมี
ชีวติ รอดเปนปกติสขุ ตองทําหนาทีท่ างการเมือง หนาทีด่ งั กลาวไมจาํ เปนตองเปนนักการเมือง
ที่เปนตัวแทนของประชาชนตามโครงสรางของระบบการเมือง แมเปนนักการเมืองจริง ๆ
ก็ตองทําใหถูกตองตามกฎธรรมชาติเชนกัน ความหมายของความถูกตองตามกฎธรรมชาติ
คื อ หน า ที่ ข องทุ ก คน ทุ ก อาชี พ และทุ ก สิ่ ง ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามธรรมะของศาสนาหรื อ
กฎธรรมชาติ เพือ่ ใหมคี วามถูกตองทัง้ รางกายและจิตวิญญาณ ซึง่ ศาสนาสวนใหญไดสอนให
ละความเปนตัวตนและการเห็นแกประโยชนสว นตัว เพือ่ ใหเห็นแกประโยชนสว นรวม และ
สูงสุดของธรรมะในพุทธศาสนาคือเห็นโลกเปนอนัตตา หนาที่ ๆ กฎธรรมชาติกําหนดไว
อยางเฉียบขาดเชนนี้ เปนสิ่งที่ปฏิเสธไมได ความหมายของคําวาการเมืองของทาน
จึงหมายถึงตองทําหนาที่ใหถูกตอง ทั้งสัตว ตนไม และทุกสิ่ง การที่การเมืองมีปญหา
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ในปจจุบนั เพราะมนุษยตกเปนทาสของกิเลส ผลของการเมืองจึงมีความขัดแยง ความวุน วาย
ชีวติ สวนตัวและสังคมสวนรวมจึงไมปกติสขุ เมือ่ พิจารณาจากการเมืองในปจจุบนั ก็พอจะเห็นได
การทีท่ า นกลาววากฎธรรมชาติกาํ หนดใหมนุษยทาํ หนาทีท่ างการเมืองใหถกู ตอง โดยเปนกฎ
ที่เฉียบขาดหลบเลี่ยงไมได คือ ลักษณะที่กลาวมานี้ แมเราจะรูตัวหรือไมก็ตาม
สวนในขอที่สองทานเห็นวา นักการเมืองที่แทจริงตองสังกัดพรรคที่ขึ้นอยูกับ
พระผูเ ปนเจา ขอความนีอ้ าจฟงแปลกอยูบ า ง แตกเ็ ปนความจริงตามกฎธรรมชาติ ซึง่ สอดคลองกับ
คําอธิบายในขอแรก ทีอ่ ธิบายวาการเมืองเปนหนาที่ ๆ หลบเลีย่ งไมได ขอนีข้ ยายความเพิม่ เติมวา
นักการเมืองตองสังกัดพรรคของพระผูเปนเจาหรือพระเจานั่นเอง การที่ทานใชคําวา
“พระเจา” ก็เพื่อใหงายแกความเขาใจ ในฐานะเปนผูที่มีอํานาจกําหนดความเปนไปของ
กฎธรรมชาติ ทานเห็นวาพระเจาในพุทธศาสนาก็ คือ กฎธรรมชาติ การเทียบเคียงกันเชนนี้
เปนการสรางความปรองดองระหวางศาสนาไปในตัว ทําใหทกุ ศาสนามีสงิ่ สูงสุดคอยควบคุม
ความเปนไป นักการเมืองจึงตองสังกัดพรรคของพระเจาเทานัน้ เพราะพระเจาไดกาํ หนดให
ทั้งจักรวาลนี้เปนไปดวยความปกติสุข แตมนุษยไมรูจักพระเจา ไมรูจักอํานาจของพระเจา
จึงกําหนดกฎเกณฑทางการเมืองตามความตองการของตนเอง สังคมทั่วโลกจึงมีปญหา
ทางการเมือง เพราะออกนอกลูนอกทางของพระเจา บางครั้งทานใชคําวาลบหลูพระเจา
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของการเมืองกับพระเจาจะเปนตนทุนสําคัญที่
ทําใหเขาใจการอธิบายเรื่องธรรมะกับการเมือง
เนื้อหาในบทตาง ๆ
การเรียงลําดับของเนือ้ หาในหนังสือเลมนี้ เริม่ ไปจากการทําความเขาใจหลักธรรม
สําคัญของพุทธศาสนา คือ อธิบายวาความเปนไปของทุกสิ่งมีกฎธรรมชาติคอยควบคุม
ความเปนไป มนุษยและสิ่งทั้งหลายมีหนาที่เรียนรูและเห็นกฎธรรมชาติอยางทะลุปรุโปรง
เพื่อใหเราใชชีวิตอยางถูกตอง บทแรก ๆ ทานจะใหพื้นฐานวา ธรรมะคืออะไร ซึ่งหมายถึง
กฎธรรมชาติที่กําหนดใหทุกสิ่งเปนไปตลอดเวลา สวนตัวของผูกําหนดนั้นไมมีเวลา สิ่งที่
ไมมีเวลาจึงเปนสิ่งคงที่ แตมีอํานาจทําใหสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎได หรือที่เรียกสิ่งนี้วา
“พระเจา” สิ่งนี้จึงตองเปนนิรันดร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิจารณหนังสือ เรื่อง “ธรรมะกับการเมือง”

279

บทที่ 1 ชื่อบทวา “ธรรมะกับการเมือง” ทานเริ่มตนอธิบายวาทําไมตองพูดถึง
เรื่องการเมือง การเปนนักบวชพูดเรื่องนี้อาจจะไมเหมาะสม แตทานเห็นวาการเปนนักบวช
ก็พูดเรื่องนี้ได ซึ่งเปนคนละความหมายกับการเมืองในปจจุบันที่เต็มไปดวยการยื้อแยง
ผลประโยชนของฝายตาง ๆ การเขาใจการเมืองเชนนีเ้ ปนการเมืองภาค “ภาษาคน” สวนการเมือง
ใน “ภาษาธรรม” หมายถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎของธรรมะ และการปฏิบัติตามกฎของ
ธรรมะ คือ การเมืองในความหมายที่ทานพูดถึง ซึ่งเปนการเมืองเพื่อสันติภาพของชีวิตและ
สังคมอยางแทจริง ทานยํ้าวาสาเหตุที่ตองพูดเรื่องการเมืองเปนเพราะความไมถูกตอง
ทางการเมือง ทําใหสงั คมเกิดความขัดแยงหาความสงบสุขไมได เหตุผลเพียงเทานีก้ เ็ พียงพอ
ที่ตองตั้งวงพูดกันถึงการเมือง เพราะสิ่งนี้เปนภัยของชีวิตและสังคมในปจจุบัน เมื่อชีวิต
ไมสงบสุขจึงตองพูดเรื่องนี้ ตอมาทานอางอิง พุทธภาษิตของพระพุทธเจาในขอที่วา
“ตถาคตเกิ ด ขึ้ น ในโลก เพื่ อ ประโยชน เพื่ อ ความสุ ข ของมหาชน ของสั ต ว ทั้ ง หลาย
ทั้งเทวดาและมนุษย” และขออื่น ๆ เชน “บุรุษอาชาไนยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน
แกมหาชน” รวมความแลวพระพุทธเจาแนะใหเราทําประโยชนแกสวนรวมเพื่อประโยชน
ของผูอื่น หรือใหสังคมไดพนจากอันตราย เมื่อตองการใหสังคมสงบสุขก็ตองแกไขที่
การเมือง ตถาคตจึงมีหนาที่ทางการเมืองเพื่อทําใหสังคมสงบสุข ทานจึงใหคําจํากัดความ
คําวาการเมืองวา “การเมือง คือ ระบบของการจัดหรือการกระทํา เพือ่ ใหคนจํานวนมากอยูก นั
โดยปราศจากปญหา โดยไมตองใชอาชญา”
เมื่อทานแสดงใหเห็นวาธรรมะกับการเมืองมีหนาที่อยางเดียวกัน คือ จัดใหคน
จํานวนมากอยูรวมกันโดยปราศจากปญหา แตการเมืองปจจุบันไมไดจัดการดวยธรรมะ
จึงเปนการเมืองของกิเลส ในตอนทายของบทนี้ ทานจึงบรรยายหัวใจของหนังสือเลมนี้ คือ
เรือ่ ง “ธรรมะ 4 ความหมาย” ผูท อี่ า นหนังสือเลมนีค้ วรทําความเขาใจกับเรือ่ งนีใ้ หกระจางแจง
เพราะในทุกบททานจะโยงกลับสูเรื่องธรรมะ 4 ความหมาย อยูเสมอ ธรรมะ 4 ความหมาย
ประกอบดวย (1) ตัวธรรมชาติ (2) กฎธรรมชาติ (3) หนาทีต่ ามกฎธรรมชาติ (4) ผลของการทําหนาที่
ตามกฎธรรมชาติ ซึง่ ความเปนไปของทุกสิง่ และในทุกขณะ เราถูกกฎเกณฑนกี้ าํ หนดความเปนไป
อยูต ลอดเวลา แมขณะทานอานบทความนีก้ อ็ ยูใ นอํานาจของธรรมะเชนเดียวกัน ซึง่ จะอธิบาย
เรื่องนี้ในโอกาสตอไปขางหนา บทนี้จึงสรุปวา การเมืองยอมเปนไปตามกฎของธรรมะ
การเมืองกับธรรมะ จึงเปนสิ่งเดียวกัน เพราะเปนการจัดใหคนจํานวนมากอยูรวมกันอยาง
ผาสุก
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บทที่ 2 ชื่อบทวา “การเมืองคือธรรมะ” เริ่มตนจากการทบทวนบทแรกเรื่อง
ธรรมะ 4 ความหมาย และยํ้าวาความหมายที่ 3 คือ เปนหนาที่ตามกฎธรรมชาติที่ไมอาจ
หลบเลี่ยง การทําหนาที่ตามความหมายที่ 3 นี้ คือ การทําหนาที่ทางการเมืองซึ่งไมจําเปน
ตองเปนนักการเมืองตามระบบการเมืองที่เปนอยู แตมนุษย มีหนาที่ดําเนินชีวิตใหถูกตอง
ตามกฎธรรมชาติ คือ มีชวี ติ ถูกตองทัง้ จิตใจและรางกาย ทัง้ การทําหนาทีก่ ารงาน การเลีย้ งชีวติ
การอยูรวมกันทางสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน หนาที่ทางการเมืองเชนนี้ ธรรมชาติกําหนด
ใหทุกสิ่งตองทํา เรื่องนี้เปนคําตอบสําคัญวาเราเกิดมาทําไม มีหนาที่อะไร และถาใหลึกซึ้ง
กวานัน้ แมเราใชชวี ติ อยูใ นปจจุบนั ก็ตอ งเขาใจใหไดวา ทุกสิง่ เปนอนัตตา คือ ทีม่ อี ยูไ มใชตวั ตน
ของเรา เปนแตเพียงสิง่ ทีเ่ ปนไปตามกฎอิทปั ปจจยตา คือ การมีอยูข องสิง่ ทัง้ หลาย เปนแตเพียง
เหตุและปจจัยเทานัน้ โลกจึงไมมสี งิ่ ใด การอธิบายวาเราไมมตี วั ตนนี้ อาจเขาใจยาก แตเปน
ความจริงทีธ่ รรมชาติบงั คับใหเราเรียนรู ไมเชนนัน้ ความทุกขกจ็ ะถาโถมเขาหาเราตลอดเวลา
การเขาใจเชนนี้จะเปนพื้นฐานทางการเมืองที่ลึกซึ้งอยางยิ่ง แตนักการเมืองและคนทั่วไป
เห็นวากฎอนัตตาและกฎอิทัปปจจยตาไมเกี่ยวอะไรกับการเมือง และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสังคมดวยซํา้ ความคิดทางการเมืองของทานจึงสวนทางกับแนวคิดทางการเมือง
ในปจจุบัน ที่เนนความอรอยทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนสําคัญ ภาพรวมของบทนี้
ทานตองการแสดงใหเห็นวา เราไมจาํ เปนตองเชือ่ ทฤษฎีการเมืองทีใ่ ครก็ตามกําหนดใหเราเชือ่
ทานจึงอางหลักกาลามสูตรวา พระพุทธเจาสอนใหเรามีอิสระที่จะวินิจฉัยความถูกตองที่
ไมเหมือนกับที่แลวมา
บทที่ 3 ชื่อบทวา “พระเจาคือยอดสุดของนักการเมือง” ในบทนี้ทานเนนวา
พระเจาคือนักการเมืองที่ยุติธรรมที่สุด พระเจาไมเคยเอนเอียงเขาขางฝายใด และมีอํานาจ
กําหนดใหทุกสิ่งเปนไป แสดงวาทุกสิ่งอยูในอํานาจของพระเจา การเมืองในอํานาจของ
พระเจา คือ การจัดการสังคมใหอยูรวมกันอยางผาสุก การทําเชนนี้ คือการทําตามที่
พระเจากําหนด หากทําตรงกันขามพระเจาจะลงโทษ ก็คือความขัดแยง ความขาดแคลน
และเปนความทุกขในทีส่ ดุ ทานอธิบายวาพระเจามีอาํ นาจสําคัญ 3 ประการ คือ (1) เปนผูส ราง
(2) ผูควบคุม และ (3) เปนผูทําลาย ทุกสิ่งที่มีอยูยอมเปนไปตามกฎนี้
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ทานเสนอวาในพุทธศาสนาก็มีพระเจาเชนเดียวกันคือ กฎอิทัปปจจยตา กฎนี้
อธิบายการมีอยูของสิ่งทั้งหลายวาเปนแคเหตุและปจจัยเทานั้น คือ “เมื่อมี สิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น” กฎดังกลาวยอมควบคุมการเกิดดับของทุกสิ่ง แมทุกสิ่งมี
การเกิดดับแตกฎดังกลาวมีลักษณะเปนนิรันดร กฎนี้จึงเปนพระเจาของพุทธศาสนา
ดังนั้นมนุษยควรทําหนาที่ใหถูกตองตามกฎของความเปนปกติสุขของชีวิตและสังคม คือ
การเห็นแกประโยชนสวนรวม หากทําตรงกันขามดวยการเห็นแกตัว สังคมก็ยอมเปนไป
ตามเหตุ แ ละป จ จั ย นั้ น หากมนุ ษ ย จั ด การเมื อ งผิ ด ไปจากความประสงค ข องพระเจ า
ทุกชีวิตก็จะเดือดรอน การเมืองแบบพระเจา จึงตองประกอบไปดวยความยุติธรรม เปนไป
ตามสัจธรรม เปนสังคมนิยม และตองยึดหลักวาสิ่งทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ
ตาย ดวยกัน การเห็นแกผอู นื่ จึงเปนหัวใจของระบบการเมือง การเมืองของพระเจาจะไมทรยศ
ผูอื่นดวยการเอาสวนเกิน คือการบริโภคใชสอยที่เกินพอดี ทุกอยางเปนสมบัติของพระเจา
เราเพียงยืมจากพระเจาแลวตองสงคืน ซึง่ หมายถึงสิง่ ทีเ่ ราหวงแหนทัง้ หลายรวมทัง้ ชีวติ เราดวย
ดังนั้นนักการเมืองที่ดีควรสังกัดพรรคของพระผูเปนเจา
บทที่ 4 ชื่อบทวา “นักการเมืองของพระเจา” บทนี้เริ่มตนอธิบายวาทุกคนเปน
นักการเมืองของพระเจา หมายความวาตองทําหนาทีใ่ นการมีชวี ติ ทีถ่ กู ตอง คือไมเห็นแกตวั
และควรเลิกความรูสึกแหงตัวกูเสีย ซึ่งเปนการอธิบายลึกลงไปอีกวา สิ่งที่เรียกวาตัวกูหรือ
ตัวเรานัน้ ความจริงแลวไมมอี ยูจ ริง ชีวติ เปนแตเพียงรูปและความรูส กึ เทานัน้ ความเขาใจผิดวา
มีตัวเราที่แนนอนนั้น เปนตนเหตุของปญหาทางการเมือง บทนี้จึงเนนยํ้าวานักการเมือง
ของพระเจายอมปฏิบัติตามที่พระเจากําหนด คือไมเบียดสิ่งอื่นเพื่อประโยชนของตนเอง
บทที่ 5 ชือ่ บทวา “ธรรมะสําหรับนักการเมือง” ทานยอนกลับไปทบทวนความสัมพันธ
ระหวางธรรมะกับการเมือง โดยเฉพาะความหมายของธรรมะในขอที่ 3 คือ การทําหนาที่
ตามกฎธรรมชาติที่ไมมีใครหลบเลี่ยงได มนุษยจึงมีหนาที่ทางการเมือง โดยธรรมชาติ คือ
มีหนาที่ของการดํารงชีวิตโดยไมเห็นแกตัว ซึ่งธรรมชาติออกแบบใหสิ่งทั้งหลายรวมตัวเปน
สังคมและมีการพึ่งพากัน หนาที่ดังกลาวพระเจาไดกําหนดไวอยางตายตัว ซึ่งพระเจาของ
พุทธศาสนาก็คอื กฎอิทปั ปจจยตา หากมนุษยทาํ หนาทีท่ างการเมืองอยางถูกตอง ผลจะเกิดเปน
ความสงบสุขของสังคม ธรรมะสําหรับนักการเมืองจึงประกอบดวยวา (1) เปนผูรูจักธรรมะ
ในฐานะทีเ่ ปนกฎเกณฑทางการเมือง (2) นักการเมืองตองเปนปูชนียบุคคล ถืออุดมคติพระโพธิสตั ว
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(3) เปนคนของพระเจา (4) ตองเปนสัตบุรุษ (5) ตองจัดการเมืองใหประกอบดวยธรรม
ซึ่งระบบของการเมืองที่ตองประกอบดวยธรรม ไมวาเปนระบบเผด็จการ ราชาธิปไตย
ประชาธิปไตย หรือสังคมนิยม ขอใหประกอบดวยธรรมถือวาใชได ธรรมะสําหรับนักการเมือง
จึงเปนหลักปฏิบัติของการทําหนาที่ใหถูกตองตามกฎธรรมชาติที่กําหนดใหสิ่งทั้งหลาย
ไมเห็นแกตัว ซึ่งในโลกปจจุบันหานักการเมืองเชนนี้ไดไมงายนัก
บทที่ 6 ชือ่ บทวา “ระบบการเมืองอยางพุทธบริษทั ” ทานเริม่ จากทบทวนความเขาใจเดิม
วาทําไมพุทธบริษทั ตองสนใจการเมือง โดยอางอิงขอความตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา “เราเกิดมา
เพือ่ ประโยชนสขุ เกือ้ กูลแกเทวดาและมนุษย” หมายความวาคําสอนของพระพุทธเจา เปนสิง่ เดียว
กับการจัดระบบทางการเมือง คือใหคนทุกกลุมอยูรวมกันอยางผาสุก ทานพุทธทาสภิกขุ
อธิบายความหมายของคําวา “เทวดาและมนุษย” เพิม่ เติมวา แทจริงแลวเทวดาคือผูท ไี่ มมเี หงือ่
หมายถึงไมตองใชแรงงานหรือเปนคนที่มั่งมีนั่นเอง แตมนุษยเปนผูที่อยูกับเหงื่อที่ตอง
ออกแรงทํางาน ซึ่งในทุกสังคมตองมีคนสองกลุมนี้ หมายรวมไปถึงชนชั้นนายทุนและ
ชนชั้นกรรมกรที่มีความขัดแยงกันอยูเสมอ ทานเห็นวาตางฝายก็ตกอยูในอํานาจของ
กิเลส ทัง้ สองฝายจึงหาวิธกี ารใหฝา ยตนไดเปรียบอยูเ สมอ สังคมจึงไมมสี นั ติภาพ ทานยอนไป
เล า ว า เมื่ อ ครั้ ง ประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองใหม ๆ มี ก ารโฆษณาว า
ประชาธิปไตยจะนํามาซึง่ สันติภาพ เสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพ หลักดังกลาวทีม่ าพรอมกับ
ระบบประชาธิปไตยก็ไมอาจสรางสังคมทีส่ งบสุขไดจริง
สวนความหมายทางธรรมของคําเหลานีม้ คี วามหมายไมเหมือนทางโลก ในทางธรรม
สันติภาพหมายถึงสันติภาพขัน้ ตนและขัน้ สุดทายคือนิพพาน คําวาเสรีภาพตรงกับคําวาวิมุตติ
คือหลุดพนจากการครอบงําของกิเลส คําวาสมภาพคือเทาเทียมกันในฐานะที่ตองเกิด แก
เจ็บ ตาย และเปนทุกขอยางเดียวกัน คําวา ภราดรภาพคือการเปนพีน่ อ งทางธรรม ทุกคน
เปรียบเสมือนลูกของพระพุทธเจา และตองเผชิญกับปญหาของความทุกขอยางเดียวกัน
กอนจะจบบทนี้ทานเสนอวาเราตองมีระบบของธรรมะเปนผูป กครองโลกไมวา ประเทศนัน้ ๆ
จะปกครองดวยระบบประชาธิปไตย ราชาธิปไตย สังคมนิยม และเผด็จการ แมเปนเผด็จการ
แตถาเปนไปโดยธรรมก็ถือวาถูกตองและเกิดผลอยางรวดเร็ว ทานเห็นวาการกลัวคําวา
เผด็จการมากเกินไป โดยไมพิจารณาวาเปนไปโดยธรรมหรือไม เปนความเขาใจทีผ่ ดิ พลาด
เพราะในอํานาจของธรรมะหรืออํานาจของพระเจา มีกฎธรรมชาติที่เปนไปอยางเฉียบขาด
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โดยไมมกี ารตอรองใด ๆ แบบเดียวกับกฎอิทปั ปจจยตาที่อธิบายวาทุกอยางเปนไปตามเหตุ
และปจจัย ไมอาจตอรองได กฎธรรมชาติที่ทานนําเสนอนี้เรียกวาระบบการเมืองของ
พุทธบริษัท
บทที่ 7 ชื่อบทวา “ถามีธรรมะก็ไมตองมีการเมือง” เมื่อทานอธิบายการเมือง
ในระบบธรรมะมาหลายบท ในบทนีจ้ งึ เสนอวาถามีธรรมะก็ไมตอ งมีการเมือง หมายความวา
ระบบการปกครองที่มนุษยพยายามออกแบบไมวาประชาธิปไตย ราชาธิปไตย สังคมนิยม
และเผด็จการ หนาทีข่ องระบบการเมืองดังกลาวก็เพือ่ ทําใหคนจํานวนมากอยูร ว มกันอยางสงบสุข
แตเมื่อใชระบบการเมืองดังกลาวแลว การรวมตัวเปนสังคมยังเต็มไปดวยความขัดแยง หรือ
ตานทานอํานาจของกิเลสไมได ในทางตรงกันขามมนุษยไมตอ งมีระบบการเมืองเหลานีก้ ไ็ ด
เพียงปฏิบตั ติ ามกฎของธรรมะ คือมีความสัมพันธกนั ทางสังคมโดยไมเห็นแกตวั และเห็นแก
ประโยชนสวนรวม ชีวิตสวนตัวและการอยูรวมกันเปนสังคมก็จะสงบสุข ทานจึงเสนอให
ทุกคนชวยกันปฏิบัติตามกฎของธรรมะ ระบบของธรรมะจะกลายเปนการเมืองอยูในตัว
บทที่ 8 ชือ่ บทวา “ทําอยางไรโลกนีจ้ ะมีการเมืองในระบบธรรมะ” เริม่ ตนทานพูดถึง
ปญหาวา คนทั่วไปไมเชื่อวาธรรมะกับการเมืองจะเขากันได หลักธรรมใดขัดกับผประโยชน
สวนตัวของบุคคลก็เพิกถอนเสีย นักการเมืองที่ครองโลกอยูก็ไมประกอบดวยธรรม สังคม
จึงเกิดโรคบูชาเงินและการคอรรัปชั่น การทําใหมีการเมืองระบบธรรมะตองเริ่มตนจาก
การศึกษาธรรมะ ชวยกันทําใหธรรมะครองโลก และใหทุกคนรูจักวาเรามีหนาที่ที่ตอง
ประพฤติใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ เพราะถือเปนทางรอดทางจิตวิญญาณที่แทจริง
บทที่ 9 ชื่อบทวา “ระบบการเมืองที่เหมาะสมแกศาสนิกชนตามแบบฉบับ”
หมายถึงระบบการเมืองที่เหมาะสมกับศาสนิกชนของพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ คําวา
แบบฉบับหมายถึงตนแบบหรือลักษณะที่แทจริงของศาสนิกชน ควรมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เชื่อในระบบสังคมนิยมโดยธรรม (2) เปนอนุรักษนิยม (3) มีเสรีภาพทางธรรม (4) บูชา
หัวหนาทีเ่ ฉียบขาดเปนธรรม (5) มีเสรีภาพทางจิตใจ (6) มีชวี ติ ตามแบบแผนจารีตประเพณี
(7) เปนผูท เี่ ดินทางสายกลางไมมซี า ยไมมขี วา (8) ไมหลงอบายมุข (9) ไมรกุ รานใคร (10) ยอมสละ
ชีวติ เพื่อธรรมะ ขอนี้ไมไดหมายถึงศาสนิกชนที่แทตองเสียชีวิต แตหมายถึงยอมเสียเกียรติ
เสียสิ่งที่ยึดถือเพื่อรักษาธรรมะเอาไว ขอปฏิบัติของศาสนิกชนตามหลักดังกลาว ถือเปน
ระบบการเมื อ งที่เหมาะสมแกศาสนิก ชน การถือ หลั ก เช น นี้ จ ะทํ า ให ชี วิ ต และสั ง คมมี
ความสงบสุข ซึ่งเปนระบบที่ควรนํามาใชในโลกปจจุบัน
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บทที่ 10 ชื่อบทวา “องคประกอบเพื่อประโยชนทางการเมืองของพุทธบริษัท”
บทนี้พูดถึงองคประกอบที่เปนพื้นฐานของชีวิตและสังคม ที่เกี่ยวของกับการเมืองโดยตรง
คื อ เราจะจั ด สรรทรั พ ยากรกั น อย า งไร ท า นให ถื อ หลั ก ดั ง ต อ ไปนี้ (1) พุ ท ธศาสนามี
อุดมการณรับใชมหาชน หมายถึงมนุษยควรเกิดมาเพื่อประโยชนสุขของสังคม (2) การถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินควรมีเทาที่จําเปน โดยมีหลักวา “สิ่งทั้งหลายไมควรยึดมั่นถือมั่น”
เปนของที่ตองสงคืนธรรมชาติ (3) การจัดสรรที่ดินตามหลักพุทธศาสนา คือที่ดินเปนของ
สวนรวม ไมมีกรรมสิทธิ์สวนตัว (4) การรวมตัวเปนสหกรณ (5) มีระบบคอมมูนอยาง
พระพุทธเจา (6) มีวนิ ยั เปนระเบียบเรียบรอย (7) มีพระธรรมเปนพืน้ ฐาน คือมีหนาทีท่ าํ ให
ชีวิตและสังคมมีความสงบสุข ขอเสนอ ในบทนี้เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเปน
พืน้ ฐานของการอยูร ว มกันทางสังคม ปญหาของการเมือง ในปจจุบนั ทีม่ คี วามขัดแยงกันมาก
มีพื้นฐานมาจากการเยื้อแยงทรัพยากรใหเปนของตนเองใหไดมากที่สุด โดยผานระดับที่
เรียกวาการเมือง
บทที่ 11 ชื่อบทวา “ปญหาเฉพาะหนาของมนุษยปจจุบัน” ในบทนี้พูดถึงปญหา
ทางการเมืองทีโ่ ลกเผชิญอยู การเพิม่ ของจํานวนประชากรยิง่ มีมากเทาไรก็ตอ งมีการจัดระเบียบ
และมีศลี ธรรมเพิม่ ขึน้ โลกทีม่ นุษยเปนทาสของอายตนะ ทาสของความรูส กึ ทางประสาทสัมผัส
การแพทยทกี่ า วหนาทําใหยดื อายุของพลเมืองใหยาวนาน และการพัฒนาทีท่ าํ ลายสิง่ แวดลอม
ปญหาเฉพาะหนาดังกลาวนี้ ทําใหมนุษยตองกลับไปสูการเมืองแบบธรรมะ ซึ่งธรรมชาติ
กําหนดไวอยางตายตัว ตามที่กฎธรรมชาติหรือพระเจาไดกําหนดไว
ตั้งแตบทแรกถึงบทสุดทาย ทานกําลังเสนอวาการเมืองที่ทํากันอยูในปจจุบัน
เปนการเมืองของกิเลสของมาร ซึง่ จะนํามาซึง่ ความขัดแยงอยางไมสนิ้ สุด มนุษยไมมที างเลือกอืน่
จึงจําเปนตองกลับไปสูก ารเมืองแบบธรรมะทีท่ กุ คนสามารถทําไดทนั ที โดยไมตอ งรอการแกไข
รัฐธรรมนูญหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพราะทุกคนมีหนาที่ทางการเมืองโดยกฎธรรมชาติ
อยูใ นตัว ดังนัน้ ทุกกิจกรรมของชีวติ ทีท่ าํ หนาทีอ่ ยางถูกตองคือการปฏิบตั หิ นาทีท่ างการเมือง
ในความหมายของทานพุทธทาสภิกขุ
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ธรรมะกับการเมืองเปนสิ่งเดียวกันไดอยางไร
หนังสือเลมนีเ้ สนอทฤษฎีทางการเมืองโดยนําเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาเปน
เกณฑในการพิจารณา ทานพุทธทาสภิกขุไดนําหลักธรรมดังกลาวมาอธิบายวาการเมือง
ที่แทจริงนั้น เปนสิ่งที่เปนไปตาม กฎธรรมชาติ คือมีกฎเกณฑกําหนดไวอยางเฉียบขาดวา
สิ่งทั้งหลายตองทําหนาที่อยางไร ทั้งมนุษยและทุก ๆ สิ่ง แมสิ่งที่เรียกวาระบบจักรวาลก็
เปนการทําหนาที่ทางการเมืองในความหมายนี้ หมายถึงกฎเกณฑที่ธรรมชาติกําหนดให
ทุกสิ่งดํารงอยูอยางสอดคลองเปนระบบ ทานจึงใชคําวา “นักการเมืองตองสังกัดพรรคของ
พระผูเปนเจา” จึงจะมีชีวิตรอดอยางปกติสุข และเปนการเมืองอยางแทจริง ซึ่งตรงขามกับ
อุดมการณของพรรคการเมืองที่มนุษยจัดตั้งขึ้นในปจจุบัน การเปนพรรคการเมืองของ
พระเจากับอุดมการณของพรรคการเมืองในปจจุบันจึงแตกตางกันมาก นักการเมืองและ
พรรคการเมืองในปจจุบนั ไมสนใจพรรคของพระผูเ ปนเจาอยางทีท่ า นพุทธทาสภิกขุนาํ เสนอ
และกลับเห็นวาธรรมะเปนสิ่งกีดขวางความกาวหนาของการเมือง การเมืองในปจจุบัน
จึงเหมือนกับไมมีทางแกไขใหดีขึ้นได เพราะมีอุดมการณคนละอยางกับกฎธรรมชาติของ
ในฝายทีส่ รางความสงบสุข นักการเมืองทัง้ หลายจึงไมเชือ่ วาธรรมะกับการเมืองเปนเรือ่ งเดียวกัน
แตหนังสือเลมนี้ยํ้าวาเปนเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไมได การเมืองเมื่อขาดธรรมะ
ก็กลายเปนเรือ่ งสกปรก สาระหลักของหนังสือเลมนีท้ คี่ วรพิจารณา ประกอบดวย (1) เรือ่ งธรรมะ 4
ความหมาย และการเมืองเปนหนาที่ของทุกคน (2) นักการเมืองตองสังกัดพรรคของ
พระเจา (3) หลักของการถือครองทรัพยากร
1) เรื่องธรรมะ 4 ความหมาย และการเมืองเปนหนาที่ของทุกคน
..ก อ นจะพู ด ถึ ง ธรรมะกั บ การเมื อ งท า นให ทํ า ความเข า ใจกั บ เรื่ อ งธรรมะ
4 ความหมายกอน เพื่อเปนพื้นฐานทั้งหมดของการทําความเขาใจ วาโลกนี้ถูกควบคุมดวย
กฎธรรมชาติในลักษณะอยางไร ธรรมะความหมายที่ 1 คือตัวธรรมชาติ หมายความวา
ความเปนทุกสิง่ ในโลกนี้ ยอมเปนไปตามทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั คือทุกสิง่ ทีก่ าํ ลังเปนไปในทุกขณะ
เรียกวาตัวธรรมชาติ ความหมายที่ 2 คือกฎธรรมชาติ หมายความวา ตัวธรรมชาติทเี่ ปนไป
ยอมมีกฎเกณฑอยางตายตัวที่ทานพุทธทาสภิกขุเรียกวา กฎอิทัปปจจยตา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
และดับไป หรือเปนนิรันดรก็ตาม ตองอยูภายใตกฎเกณฑตลอดเวลา ความหมายที่ 3 คือ
หนาที่ตามกฎธรรมชาติ หมายความวากฎธรรมชาติในขอ 2 ไดกําหนดหนาที่ของทุกสิ่งให
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ทําหนาทีอ่ ยางถูกตองจึงจะมีชวี ติ รอด กําหนดใหตน ไมมหี นาทีอ่ ยางไร มนุษยมหี นาทีอ่ ยางไร
รวมทั้งตัวกฎธรรมชาติเองก็กําหนดใหตัวเองมีหนาที่อยางเฉียบขาด ความหมายของ
ธรรมะในขอ 3 นีเ่ องทีท่ า นพุทธทาสภิกขุยาํ้ วา “เปนหนาทีท่ างการเมืองของมนุษยทหี่ ลบเลีย่ ง
ไมได” หมายถึงธรรมชาติไดกําหนดใหมนุษยมีหนาที่ทางการเมือง หรือเรียกวาพระเจา
กําหนดก็ได คือกําหนดใหทําหนาที่ตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ ตั้งแตการดํารงชีวิต
การทํางาน การรวมตัวเปนสังคม โดยใหเขาใจพื้นฐานวาตัวตนที่เรารูสึกไดนั้นไมมีจริง
จึงไมควรเห็นแกตัวและควรทําประโยชนเพื่อสวนรวม หนาที่อยางที่วานี้ คือธรรมะกับ
การเมืองที่ทานพูดถึง สวนธรรมะในความหมายที่ 4 คือผลของการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งหาก
ทําหนาที่ถูกตองเปนขอที่ 3 คือไมเห็นแกตัว ผลของการดํารงชีวิตและการเมืองก็จะเปนไป
อยางสงบสุข
2) นักการเมืองตองสังกัดพรรคของพระเจา
ขอเสนอเชนนีอ้ าจฟงดูแปลก ๆ นักการเมืองจะสังกัดพรรคของพระเจาไดอยางไร
เรื่องนี้เชื่อมโยงกับขอที่ผานมา คําวาพระเจาที่ทานพุทธทาสภิกขุหมายถึง คือกฎธรรมชาติ
ที่มีอํานาจอยางเฉียบขาดตามธรรมะในความหมายที่ 2 ธรรมะคือกฎธรรมชาติ พระเจา
ในความหมายนี้ คือกฎธรรมชาตินั่นเอง ทานขยายความวาพระเจามีหนาที่ 3 ประการ คือ
(1) ผูส ราง (2) ผูค วบคุม (3) ผูท าํ ลาย ดังนัน้ หากมนุษยทาํ การเมืองทีเ่ ห็นแกตวั เห็นแกพวกพอง
พระเจาก็ลงโทษใหเกิดความขัดแยง เกิดการฆาฟน และเกิดความทุกขท้ังสังคมนี่เปน
เพราะไมสังกัดพรรคของพระเจา แตกลับสังกัดพรรคมาร ปญหาทางการเมืองจึงตองเปน
ไปตามกฎอิทปั ปจจยตา คือ เมือ่ มีเหตุเปนอยางไร ผลก็ยอ มเปนอยางนัน้ ดังนัน้ นักการเมือง
ควรมีธรรมะหรือปฏิบัติหนาที่ตามที่พระเจากําหนด
3) หลักการถือครองทรัพยากร
เมื่อโลกมีปญหาความขัดแยงเนื่องจากมนุษยตองการถือครองทรัพยากรเปน
ของสวนตัว ทั้งสวนบุคคล สังคม และการเมืองระหวางประเทศ จึงมีระบบการเมืองขึ้นมา
เพือ่ ยือ้ แยงทรัพยากรจนกลายเปนสงครามทัง้ ทีม่ องเห็นและมองไมเห็น หลักธรรมะกับการเมือง
ของหนังสือเลมนีเ้ สนอวา ทรัพยากรทุกอยางเปนของธรรมชาติ ซึง่ มีขนึ้ ตามกฎอิทปั ปจจยตา
หรือเปนของพระเจา มนุษยจะไปยึดครองเปนของตนเองไมได แมแตชวี ติ รางกายนีก้ เ็ ปนของทีย่ มื
มาจากธรรมชาติเชนเดียวกัน ทานจึงเสนอระบบการเมืองแบบสังคมนิยม คือเห็นแกสว นรวม
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ทรัพยากรไมควรมีใครถือกรรมสิทธิ์เด็ดขาด และเสนอวาหลักการนี้ไมวาเปนการเมือง
ในระบบใด ระบบประชาธิปไตย ราชาธิปไตย เผด็จการ หรือสังคมนิยม ชื่อนําหนานั้น
ไมสําคัญเทาการมีธรรมะในระบบนั้น แมเผด็จการก็ใชการไดดี ทานใหหลักของการใช
ทรัพยากรวา พุทธศาสนามีหลักคําสอนสําคัญวา “สิ่งทั้งหลาย ไมควรยึดมั่นถือมั่น” เพราะ
ไมใชของเรา เปนของธรรมชาติที่ใหเราใชสอยชั่วคราว สรุปวาหนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นวา
มนุษยไมอาจหลบเลี่ยงหนาที่ทางการเมืองหรือหนาที่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมะได
คือตองเห็นแกประโยชนสวนรวมในการอยูรวมกันในสังคมไมเชนนั้นการเมืองจะเปน
เรื่องทําลายโลก
บทสงทาย
สถานการณทางการเมืองในปจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับสาระสําคัญในหนังสือเลมนี้
จะเห็นไดวา เมือ่ การเมืองเดินมาผิดทาง แมจะแกไขรัฐธรรมนูญไปหลายฉบับ มีการเปลีย่ นแปลง
วิธีเลือกตั้งโดยหวังวาการเมืองจะดีขึ้น และเปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง แตก็
ปรากฏชัดแลววา ไมวา มนุษยจะคนควาระบบใด ๆ ทางการเมืองทีค่ ดิ วาดีกวาเดิม แทจริงแลว
เปนการปรับเปลีย่ นแตรปู แบบเทานัน้ สาระของความเห็นแกตวั ยังไมเปลีย่ นแปลง หนังสือเลมนี้
เสนอแนะวามนุษยไมมีทางเลือกอื่น หากตองการความสงบสุขของชีวิตและสังคมตองทํา
การเมืองในระบบธรรมะตามทีก่ ฎธรรมชาติหรือพระเจากําหนดไวอยางเฉียบขาด และทุกคน
ยอมเปนนักการเมืองอยูทุกวินาที ทุกหนาที่ของสิ่งทั้งหลาย จึงเปนหนาที่ทางการเมือง
โดยตรง
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