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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้วิเคราะห์มุมมองจากสองปราชญ์ในจารีตเถรวาทที่มีต่อแนวคิด
สมัยใหม่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด้วยการน�ำเสนอผ่านผลงานที่พระทั้งสองรูปได้รจนา
ผู้เขียนได้อธิบายวิธีที่ทั้งท่านพุทธทาสและพระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้เหตุผลสนับสนุน
การก� ำ จั ด อวิ ช ชาในฐานะต้ น เหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของหลายปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนอย่างไร และได้แสดงให้เห็นว่า ท�ำไมแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงไม่
สามารถโน้วน้าวพระผู้น�ำในจารีตเถรวาทในส่วนที่เกี่ยวกับตรรกะและการน�ำไปใช้จริง
ของสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ปราชญ์ทงั้ สองรูปมิได้ปฏิเสธเหตุผลของความจ�ำเป็น
ในการด�ำรงอยูข่ องระบบสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคต่าง ๆ แต่พระภิกษุทงั้ สองรูปได้เตือน
อันตรายของอวิชชา ความเอนเอียง ความเกลียดชัง และอคติที่มีอยู่ในธรรมชาติของ
มนุษย์วา่ เป็นปัจจัยทีเ่ ป็นภัยต่อสันติภาพและความยุตธิ รรมของโลก สิง่ ทีน่ า่ สนใจมากคือ
ทัง้ ท่านพุทธทาสและท่านพระพรหมคุณาภรณ์ตา่ งมีทศั นะทีร่ ว่ มกัน คือ การศึกษาในโลก
สมัยใหม่โดยทั่วไปมิได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องจริยศาสตร์ ผลที่ตามมาคือ มนุษย์
สมัยใหม่จงึ ถูกผลักดันจากความโลภ ความคิดทีเ่ อาตนเป็นศูนย์กลาง และความเห็นแก่ตวั
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนะ นักปราชญ์ เถรวาทของไทย สิทธิมนุษยชน
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The Views of Thailand’s Leading Theravada
Buddhist Monks on Human Rights
Panutat Yodkaew๒

Abstract
Regarding the views of Thailand’s leading Theravada Buddhist monks
on human rights, Panutat Yodkaew analyses the perspectives from which
Buddhadasa and Phra Promgunabhorn looked at the modern concept of
human rights. Navigating through their famous pieces of writing, he portrays
how Buddhadasa and Phra Promgunabhorn argued for elimination of avijja
or ignorance as the root cause of so many problems regarding human rights
violations, as well as explains why the modern concept of human rights hardly
convinced Thailand’s leading Buddhist monks of its logical foundation and
its practicality. However, both Buddhadasa and Phra Promgunabhorn did
not negate the raison d’etre of the human rights regime operating in various
regions. Rather, they warned against the danger of ignorance, partiality, hatred
and prejudice inherent in our human nature as factors detrimental to the
world’s peace and justice. Interestingly, Buddhadasa and Phra Promgunabhorn
share a common view that overall modern education does not recognize
the importance of ethics. As a result, modern men are still driven by greed,
self-centeredness and self-interest.
Keywords: Views, Thailand’s leading, Theravada Buddhist monks, Human rights
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บทน�ำ
คนส่วนมากในสังคมไทยต่างรู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ)
และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.ปยุตโต) ในฐานะนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่ในวงการสงฆ์ไทย เพราะ
ทัง้ สองท่านได้รจนาหนังสือและงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย และอาจ
นั บ ว่ า เป็ น ความโชคดี ข องสั ง คมไทยที่ ทั้ ง สองท่ า นต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ในประเด็ น
สิทธิมนุษยชน (ซึ่งจัดว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่มนุษยชาติได้จัดท�ำร่วมกันขึ้นครั้งแรก
ในโลก)
เนือ่ งจากพระภิกษุสงฆ์ทงั้ สองรูปต่างเกิดมาในคนละยุค/สมัยกัน ท่านทัง้ สอง
จึงเห็นเมืองไทยจากมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีห่ ลายคนคงอยากรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนี้ คือ
โลกทัศน์ของท่านทัง้ สองต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนว่าแท้จริงนัน้ เป็นอย่างไร บทความนี้
จึงต้องการส�ำรวจแนวคิดและบทสรุปที่แต่ละท่านได้ทิ้งให้คนในสังคมไทยไว้ครุ่นคิด

การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนของท่านพุทธทาสภิกขุ
ท่านพุทธทาสจัดว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง
ท่านเรียนภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่านเป็นพระไม่กี่รูปในประเทศไทยที่ขึ้นมา
บอกว่าพระอภิธรรมไม่ได้มาในรูปพุทธพจน์ (แต่สำ� หรับผูเ้ ขียนในฐานะนักประวัตศิ าสตร์
เห็นว่า พระอภิธรรมเป็นเรื่องที่ลังกาอาจแต่งเสริมขึ้นมาใหม่ จึงไม่จัดเป็นค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาในสมัยต้น หรือที่รู้จักกันในนามค�ำศัพท์ทางวิชาการด้านพุทธศาสตร์
ในโลกตะวันตกว่า “Early Buddhism”) ท�ำไมถึงเป็นเช่นนัน้ ทัง้ นีอ้ าจเพราะท่านติดตาม
งานวิชาการและตรึกตรองความน่าจะเป็นของสิง่ ต่าง ๆ ในโลก งานเขียนจ�ำนวนมากของ
ท่านสะท้อนว่าท่านอ่านหนังสือและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางเพือ่ ทีต่ นเองจะเข้าใจความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในโลก ท่านมิใช่
พระภิกษุสงฆ์ที่เทศน์แต่เฉพาะเรื่องพุทธ แต่ท่านยังสามารถอธิบายความเชื่อมต่อ/
ความสัมพันธ์ของหลักธรรมในจารีตพุทธกับบริบทของโลกได้อย่างแยบคาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบของความก้าวหน้าในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
มนุษยชาติในยุคของท่าน
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ยิ่งกว่านั้น ท่านพุทธทาสยังเข้าใจ/ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างดี ทั้งนี้เพราะท่านมิได้ปฏิเสธความรู้ของโลกตะวันตก ในทาง
กลับกันท่านได้แสดงความสนใจอย่างมากในการศึกษาศิลปวิทยาการเพือ่ จัดวางค�ำสอน
ในพระพุ ท ธศาสนาอย่างเป็นระบบเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกั บ โลกที่ ก� ำ ลั งเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับคนที่ไม่รู้จักท่านพุทธทาสอย่างดีพอ บุคคลเหล่านั้นอาจ
มีความรู้สึกว่า ท่านพุทธทาสได้เหน็บแนมหรือไม่เห็นด้วยกับระบบสิทธิมนุษยชนใน
หลายโอกาส แต่แท้จริงท่านมิได้บอกว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งไม่ดีส�ำหรับมนุษย์ แต่
ทว่าท่านต้องการจะสื่อว่า ตรรกะของสิทธิมนุษยชนและพฤติกรรมของผู้ใช้หลัก
สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จริงในโลกกลับขาดความสมจริง เพราะระบบนีถ้ กู น�ำมาใช้
อย่างเห็นแก่ตัว หรือ ถูกเลือกใช้โดยกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
การที่ ท ่ า นกล้ า พู ด /วิ จ ารณ์ ถึ ง ขนาดนี้ ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของเหรี ย ญ จึ ง สะท้ อ นว่ า
ท่านพุทธทาสได้ศกึ ษา/รูจ้ กั ปรัชญาสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึง้ อย่างพอเพียง โดยเฉพาะ
บริบทของการก�ำเนิดขึ้นมาของสิทธิมนุษยชนและรวมถึงบริบทของการน�ำหลักการ
บางประการของสิทธิมนุษยชนไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่างหนึง่ ทีพ่ วกเราเห็นชัดว่าท่านพุทธทาสเข้าใจเปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน
(ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติ (natural right) ในกฎหมายธรรมชาติ)
ซึ่งท่านได้กล่าวล้อกับสิ่งที่เรียกว่า “กฎธรรมชาติ “ ของพุทธศาสนา (ซึ่งอาจหมายถึง
กฎไตรลักษณ์ หรือ นิยามทั้ง ๕ หรือแม้แต่พระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ชอบด้วยพระองค์เอง) อย่างง่าย ๆ ในหนังสือ “อตัมมยตา ปริทศั น์” ว่า “ถ้ามันคงทีอ่ ยู่
ในความถูกต้องตามธรรมชาติ โดยกฎธรรมชาติ โดยความรู้เรื่องธรรมชาติ มันไม่อาจ
จะเกิดความรู้สึกโง่เขลาเป็นตัวกู เป็นของกูอะไรขึ้นมาได้” กฎธรรมชาตินี้ตรงกับค�ำว่า
“Natural Law” หรือ Law of Nature หากแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสังคมตะวันตก
ต่างมีกฎหมายธรรมชาติเช่นกัน แต่มพี ฒ
ั นาการทีแ่ ตกต่างจากพุทธศาสนา กฎธรรมชาติ
เป็นหนึ่งในสี่ข้อของค�ำนิยามว่าด้วยธรรมะที่ให้ไว้โดยท่านพุทธทาส ธรรมะมี ๔
ความหมาย คือ ๑. ตัวธรรมชาติ ๒. กฎธรรมชาติ ๓. หน้าที่ ๔. ผลจากการท�ำหน้าที่
ดังนั้นในนัยนี้ มนุษย์จึงมีหน้าที่ของตนตามธรรมชาติ
๑
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แต่ประเด็นที่ท�ำให้พวกเราประทับใจมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์สิทธิมนุษยชน
ของท่านคือการที่ท่านพุทธทาสได้ระบุถึงสาเหตุหลักที่ท�ำให้ระบบสิทธิมนุษยชนไม่ค่อย
ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควรในการน�ำมาใช้จริง คือ การที่ผู้ใช้/อ้างหลักสิทธิมนุษยชน
ยั ง ขาดความเป็ น กลาง อั น เนื่ อ งมาจากระบบการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ที่ ส อนให้
คนเห็นแก่ตวั คนทีใ่ ช้/อ้างสิทธิมนุษยชนจึงยังขาดความเป็นกลาง ยังขาดอิสรภาพจาก
มายาคติ/มิจฉาทิฏฐิ ดังสะท้อนอยู่ในประโยคตัวอย่างข้างล่างนี้
การศึกษาในโลกเป็นชนวนน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพราะมันมิใช่การศึกษาทีแ่ ท้จริง มันเป็นการศึกษาทีม่ แี ต่ความฉลาด
เพือ่ เห็นแก่ตวั ไม่นำ� ไปสูค่ วามคงที่ คงทีอ่ ยูใ่ นความถูกต้อง แถมจะน�ำ
ไปสู่ความฉลาดในการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง ยิ่งหาวิธี
ยิง่ หาโอกาส ยิง่ หาช่องทาง ยิง่ หาเหตุผล ทีจ่ ะละเมิดสิทธิมนุษยชน
นี่โลกนี้มันก�ำลังเป็นเสียแบบนี้
ท่านพุทธทาสได้วิเคราะห์ระบบสิทธิมนุษยชนในด้านแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ
อย่างตรงประเด็น โดยการเน้นประเด็นเรื่องสิทธิ์ ท�ำไมศาสนาพุทธไม่จ�ำเป็นต้องเน้น
สิทธิ์แต่เน้นเรื่องหน้าที่ ค�ำวิจารณ์ของท่านสะท้อนว่า ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เรือ่ งสิทธิแ์ ละหน้าที่ ซึง่ ต่างเป็นตรรกะพืน้ ฐานของระบบยุตธิ รรมทีป่ รากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุยชน ดังเห็นว่าท่านพุทธทาสเน้นเรื่องนี้ในการบรรยาย
เรื่องอตัมมยตากับปัญหาสิทธิมนุษยชน๒ “หากคนสมัยนี้มีปากพร่ามแต่เรื่องสิทธิ แล้ว
มันไม่ได้ท�ำหน้าที่เสียด้วยซ�้ำ มันบ้าสิทธิ มันจะเอาแต่สิทธิ ปากพูดแต่สิทธิ พูดไม่เป็น
ถึงเรื่องหน้าที่ อย่างนี้มันไม่ไหว”
ประโยคข้างต้นนีแ้ สดงนัยว่า ท่านพุทธทาสได้ใช้เกณฑ์เดียวกับศาสตราจารย์
กฎหมายในโลกตะวันตกในการวิเคราะห์/วิพากษ์ระบบสิทธิมนุษยชน เพราะการที่เรา
พูดว่าเรามีสิทธิ์ เราต้องตระหนักเสมอว่าอีกคนต้องมีหน้าที่เพื่อท�ำให้เราทรงสิทธิ์นั้น
ได้ หากเรามีสิทธิ์ แต่ไม่มีคนท�ำหน้าที่หรือรับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้

๒

พระพุทธทาสภิกขุ, อตัมมยตาปริทัศน์, หน้า ๔๒๒.
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ยิ่งกว่านั้นท่านพุทธทาสเน้นค�ำว่ากฎธรรมชาติ (Law of Nature) ซึ่งใน
บริบทของพระพุทธศาสนาหมายถึง ทุกกฎทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติ เพือ่ ใช้ลอ้ กับแนวคิดเรือ่ ง
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่งเป็นรากฐานค่านิยมและความคิดทางกฎหมาย
ซึง่ ครัง้ หนึง่ มีรากในความเชือ่ ในเรือ่ งพระเจ้าของศาสนาคริสต์ทรี่ ะบบสิทธิมนุษยชนได้
ขอยืมแนวคิดมา ดังปรากฏในประโยคที่ท่านได้เคยกล่าวเมื่อหลายสิบปีก่อน “ถ้าความ
ถูกต้องอยู่ในธรรมะ มันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัว คือว่า มันไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู
ขึ้นมาได้ดอก”
ท่ า นพุ ท ธทาสได้ ชี้ จุ ด ด้ อ ยของตรรกะของระบบสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ น้ น แต่
การเรียกร้องสิทธิแ์ ละเสรีภาพ โดยอธิบายอย่างน่าฟังว่า หากทุกคนท�ำหน้าทีข่ องตนแล้ว
การละเมิดสิทธิ์จะมีขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น ตรรกะที่เราพบในพระพุทธศาสนาจึงเป็น
ตรรกะที่ลึกล�้ำที่เน้นไปตรงต้นเหตุหรือต้นก�ำเนิด ดังปรากฏในค�ำพูดของท่านพุทธทาส
ข้างล่าง
“ฟังดูดี ๆ ถ้าไม่มีตัว มันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราว่าเขา
มันมีความรักกันและกัน เป็นตัวเดียวกันเสีย แล้วใครจะละเมิดสิทธิ
แก่ใครได้ ใครจะละเมิดสิทธิแก่กนั และกันได้ ถ้ามันรักเป็นตัวเดียวกัน
เสีย ไม่มีมึง ไม่มีกู ถ้าใครจะเกิดละเมิดสิทธิผู้อื่นขึ้นมา มันเป็น
คนโง่ ก็ถูกคนอื่นเห็นเป็นคนประหลาด หรือเป็นคนบ้า”
การวิเคราะห์ของท่านพุทธทาสได้ลงไปในระดับต้นตอหรือรากฐานทาง
ความคิด (conceptual foundation) ท่านยังได้วิเคราะห์ข้อสันนิษฐานล่วงหน้า
(presuppositions) ของสิ่งที่อาจเรียกว่า “แก่นปรัชญาตะวันตก” ที่อยู่เบื้องหลัง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) แม้วา่
ท่านเรียกปฏิญญาสากลว่า “กฎบัตรสิทธิมนุษยชน” แต่แท้จริงท่านหมายถึงปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นชื่ออย่างทางการ ดังที่เราคุ้นเคยในสมัยปัจจุบัน
แต่สิ่งที่ท�ำให้นักอ่านวางหนังสือ “อตัมมยตาปริทัศน์” ของท่านไม่ลง คือ
ท่านได้วิจารณ์ความจริงใจของบรรดาประเทศมหาอ�ำนาจในการบังคับใช้/ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคต่าง ๆ ในโลก แม้วา่ ท่านไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงขนาดวิจารณ์
บริบทที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถือก�ำเนิดขึ้น แต่ท่านได้สื่อให้คนไทยใน
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ยุคนั้นว่าประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ หากคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ดี สิ่งที่ส�ำคัญอาจ
มิใช่ระบบแต่เป็นสันดานของคน

จุดเด่นในการวิเคราะห์ของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
๑. การวิเคราะห์ของท่านพุทธทาสมักเน้นในระดับรากเหง้าของความไม่
สมจริงของระบบสิทธิมนุษยชน ซึง่ เน้นแต่การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน
ในความคิดของท่าน วิธีคิดแบบนี้คงจะไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้แก่
โลกมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคนทีน่ ำ� เรือ่ งนีม้ าปฏิบตั ยิ งั คงมีอวิชชา ซึง่ สะท้อนใน
แนวคิดเรื่องอคติ ความโลภ ความหลงผิด ความเห็นแก่ตัว เป็นต้น ท่านเห็นว่าปรัชญา
สิทธิมนุษยชนปราศจากสิ่งที่เรียกว่า “พุทธปัญญา” ซึ่งเน้นการอบรมไปที่จิตใจของ
ปัจเจกทุกคน แต่ไม่เน้นการสร้างระบบ เพราะระบบต่าง ๆ จะไม่สามารถมีประสิทธิภาพ
หากจิตใจของมนุษย์ยังติดอยู่ในความเห็นแก่ตัว
๒. จุดเด่นอีกประการ คือ การวิจารณ์ความล้มเหลวของระบบการศึกษา
การเรียนการสอนทีเ่ น้นแต่วทิ ยาการ แต่ไม่เน้นจริยธรรมต่างเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
โลกนี้ยังไม่มีสันติสุข เพราะการศึกษาสมัยใหม่เน้นการสอนให้คนฉลาด โดยเฉพาะ
ความเฉลียวฉลาดในการเอาเปรียบซึง่ กันและกัน ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่มไิ ด้นำ� ไปสู่
การสร้างสังคมทีเ่ อือ้ อาทร ในอีกด้านหนึง่ ของเหรียญ ท่านพุทธทาสอาจอยากจะสือ่ สาระ
ล�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ว่า ปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาต้องมี
ความเมตตากรุณาประกอบอยูด่ ว้ ยเสมอ การคิดในเรือ่ งการหาทางออกให้แก่โลกต้อง
มีเรื่องความเมตตากรุณาอยู่ด้วยเสมอ

การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) เป็นพระสงฆ์ที่ส�ำเร็จการศึกษาใน
ระดับตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการถวายปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตจากสถาบันทางการศึกษาของไทย ท่านได้ประพันธ์งานเขียนเกีย่ วกับค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย รวมถึงได้มโี อกาสนิพนธ์หนังสือเรือ่ ง “สิทธิมนุษยชน
สร้างสันติสขุ หรือสลายสังคม” ซึง่ เป็นงานเขียนทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงจากทัง้ นักวิชาการไทย
และต่างประเทศ ท่านเห็นว่า สิทธิมนุษยชนเป็นความเจริญงอกงามในระดับหนึง่ แต่มใิ ช่
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เป็นความเจริญในระดับสูง ค�ำกล่าวนี้อาจใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์
Masao Abe ทีเ่ ห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงส่วนทีช่ ว่ ยเสริม แต่ในสาระนัน้ สิทธิมนุษยชน
ยังต่างจากพระพุทธศาสนา
จุดเด่นในการวิเคราะห์ของพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านได้อธิบายสาระส�ำคัญ
ของระบบสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนและได้วิเคราะห์/วิจารณ์ภูมิหลัง (background)
หรื อ บริ บ ท (context) ของการก� ำ เนิ ด ขึ้ น มาของแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์ในระบบสิทธิมนุษยชนได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายดี คุณลักษณะ
เฉพาะนีจ้ งึ เป็นคุณลักษณะเด่นในงานประพันธ์ของท่าน การอ้างฉากต่าง ๆ (citation) ใน
ประวัตศิ าสตร์โลกถูกใช้เป็นเหตุผลในการอธิบายว่า การทีช่ าวตะวันตกนิยมเบียดเบียน
กันในตลอดระยะเวลาทีย่ าวนานในประวัตศิ าสตร์โลก การสถาปนาระบบสิทธิมนุษยชน
จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น ในขณะทีภ่ มู หิ ลังของสังคมอืน่ ๆ มิได้มพี ฒ
ั นาการเหมือนโลกตะวันตก
ภู มิ ห ลั ง ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเต็ ม ไปด้ ว ยการที่ ม นุ ษ ย์
เบียดเบียน แย่งชิง กดขี่ข่มเหง ซึ่งกันและกัน มองในอีกแง่หนึ่ง
ก็เหมือนกับว่า สิทธิมนุษยชนนี้ได้มาด้วยการต่อสู้และมนุษย์ที่
เป็นต้นคิดทีท่ ำ� ให้เกิดมีการจัดวางสิทธิมนุษยชนขึน้ เป็นกติกานัน้ เป็น
ชาวตะวันตก
มนุ ษ ย์ ต ะวั น ตกได้ อ อกล่ า เมื อ งขึ้ น และครอบครอง
อาณานิคมมากมายมนุษย์ทอี่ ยูใ่ นอาณานิคมหรือเมืองขึน้ นัน้ ถูกกดขี่
ข่มเหง ถ้าพูดด้วยภาษาปัจจุบนั ก็เรียกว่าแทบไม่มสี ทิ ธิมนุษยชนเลย
ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินถือหลักว่า ธรรมชาติมีการ
คัดเลือกในตัวของมันเอง ซึ่งจะท�ำให้สัตว์ที่แข็งแรงเก่งกล้า และ
มีความเหมาะสม ส่วนสัตว์ทอี่ อ่ นแอ ไม่มคี วามสามารถก็ลม้ ตายดับ
หรื อ สู ญ พั น ธ์ุ ไ ป...แนวคิ ด นี้ ก ลายเป็ น แนวคิ ด หลั ก ในเชิ ง ธุ ร กิ จ
ที่สนับสนุนการแข่งขันในการค้าขาย แม้ว่าในทางการเมือง ลัทธินี้
ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วอย่างน้อยในระดับของการอ้างอิง แต่ในทาง
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เศรษฐกิจอิทธิพลของลัทธินี้ก็ยังมีอยู่อย่างลึกซึ้งแม้ในปัจจุบัน๓
ข้อคิดที่พระพรหมคุณาภรณ์เน้นคือเราชาวพุทธมิควรเห็นว่าข้อต่าง ๆ ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งดีที่สุดแล้ว แต่ท่านเตือนว่า ในความเป็น
จริง อารยธรรมโลกเจริญกว่าวิธคี ดิ ของระบบสิทธิมนุษยชนมากมายหลายเท่า ซึง่ ในทีน่ ี้
ผู้วิจัยตีความว่าความลุ่มลึกในอารยธรรมฮินดู อารยธรรมพุทธ อารยธรรมขงจื้อใน
เอเชียได้พดู และพิจารณาเรือ่ งคุณค่าของชีวติ มนุษย์มานานหลายพันปีแล้ว แต่ตะวันตก
เพิง่ มาประดิษฐ์ระบบสิทธิมนุษยชนเมือ่ ระบบระหว่างประเทศล้มเหลวทีจ่ ะต้องจัดการ
กับสถานการณ์หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่
อารยธรรมมิใช่อยู่ที่การมีกฎเกณฑ์กติกาเท่านั้น ดังที่
ฝรั่ ง ภู มิ ใ จ ซึ่ ง ก็ ส� ำ คั ญ อย่ า งแน่ น อน ไม่ เ ป็ น หลั ก ประกั น หรื อ
องค์ประกอบที่เพียงพอของอารยธรรม จิตใจที่ต้องการธรรม
และอิสรภาพของจิตใจนั่นแหละเป็นหลักประกันให้แก่กฎเกณฑ์
กติกาอีกชั้นหนึ่ง ถ้าเราอยู่กันเพียงด้วยสิทธิ์ แล้วไม่ปรับจิตใจ
ให้ถูก ก็จะต้องเกิดปัญหาอย่างที่เกิดมากขึ้นในสังคมอเมริกัน
พระพรหมคุณาภรณ์พยายามสือ่ ว่า หากมองอีกมุมหนึง่ ความพยายามในการ
ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็อาจตีความว่าสังคมนั้น
ขาดศีลธรรม จึงต้องพยายามร่างในเรื่องเหล่านี้
ในด้านหนึง่ เราอาจจะพูดว่า สังคมอะไรกัน แม้แต่แค่สทิ ธิ
พืน้ ฐานก็ยงั ไม่มี นีแ้ สดงว่าเป็นสังคมทีด่ อ้ ยอย่างมาก ขาดวัฒนธรรม
ขาดความเจริญ ไม่ศรีวิไล แต่อีกด้านหนึ่ง เราก็อาจพูดในทาง
ตรงกันข้ามว่า นี่สังคมอะไร อยู่กันได้แค่จะคอยพิทักษ์รักษาและ
เรียกร้องสิทธิเท่านั้นเองหรือ จะเป็นสังคมที่ดีงามกว่านี้ไม่ได้หรือ
แม้ ว ่ า พระพรหมคุ ณ าภรณ์ ไ ด้ แ ตะในเรื่ อ งรากฐาน/พื้ น ฐานทางปรั ช ญา
(philosophical foundation) ของระบบสิทธิมนุษยชนไม่มากพอทีจ่ ะท�ำให้เราสามารถรู้
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสขุ หรือสลายสังคม, (กรุงเทพฯ
กระทรวงการต่างประเทศ) ๒๕๔๖, หน้า ๔
๓
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วิธีวิเคราะห์ของท่าน แต่ท่านได้น�ำเสนอแนวคิดเรื่องศีล ๕ ซึ่งเป็นจุดเด่นของค�ำสอน
ในพระพุทธศาสนาได้อย่างยอดเยีย่ ม และตรงจุดนีเ้ ป็นจุดเด่นของงานเขียนของท่านที่
ได้เน้นว่า ศีล ๕ แท้จริงสามารถเทียบได้กับหลักประกันทางสังคมส�ำหรับสังคมพุทธ
จุดหมายของระบบสิทธิมนุษยชนคือการสร้างหลักประกันทางสังคม แต่ทว่าเลือกที่จะ
ใช้วิธีการและภาษาว่าด้วยสิทธิ์
ตรงจุดนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อควรสังเกตว่า วิธีการอุปมาอุปมัยของพระพรหมคุณาภรณ์ตา่ งจากการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ Damien Keown ตรงทีศ่ าสตราจารย์
Keown ชี้ว่าศีล ๕ เป็นเรื่องหน้าที่๔ ในอีกด้านของหน้าที่ (duty) คือสิทธิ์ (right)
ดังนัน้ หน้าทีก่ บั สิทธิจ์ งึ เป็นของคูก่ นั แต่บงั เอิญสังคมพุทธเน้นเรือ่ งหน้าทีม่ ากกว่าเรือ่ ง
สิทธิ์ แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิก์ บั หน้าทีเ่ ป็นวิธคี ดิ ทางนิตศิ าสตร์ในโลก
ตะวันตก แต่ในกรณีของพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านเน้นว่าระบบศีลธรรมในจารีตของ
พระพระพุทธศาสนานั้นละเอียดกว่าระบบสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏในค�ำสอนในเรื่อง
ศีล ๕ และในเรื่องทิศ ๖
ส�ำหรับชาวพุทธนั้น สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เราจะได้
ประโยชน์ เพราะเป็นหลักการและข้อปฏิบัติที่ดี อย่างน้อยก็น�ำมา
เปรียบเทียบกับศีล ๕ จะเห็นว่าศีล ๕ นัน้ เป็นหลักประกันทางสังคม
ที่ส�ำคัญ ถ้ามนุษย์ประพฤติอยู่ในศีล ๕ ก็คงไม่จ�ำเป็นต้องมีสิ่งที่
เรียกว่า สิทธิมนุษยชน และถ้ามองให้ละเอียดลงไป ก็จะเห็นว่า
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ ที่ แ ยก
กระจายกันไปละเอียดเป็นข้อย่อยมากมายนั้น ก็อยู่ในขอบเขต
ของศีล ๕ นี่เอง หรือพ้นจากนั้นไปก็อยู่ในหลักธรรมอย่างเช่น
เรื่องทิศ ๖ ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม เช่น
นายจ้างกับลูกจ้าง...
ถ้าเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาทีว่ า่ เหมือนกับหลักศีล ๕
หรื อ ทิ ศ ๖ ก็จะเห็นชัด ว่า ศีล ๕ หรือ ทิ ศ ๖ มิ ใ ช่ เป็ น สิ่ งที่
Damien V. Keown, Charles S. Prebish and Wayne R. Husted, Buddhism and
Human Rights, (Surrey : Curzon Press) 1998 , 20-21.
๔
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เพียงพอ แต่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น โดยเป็นพื้นฐาน หรือหลักประกัน และ
เป็นมาตรฐานของสังคม อย่างน้อยที่จะให้โลกนี้พออยู่กันสงบ
ได้ไม่ลุกเป็นไฟ เพื่อให้แต่ละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้เข้าถึง
สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

จุดเด่นในการวิเคราะห์ของพระพรหมคุณาภรณ์
๑. เนื่องจากพระพรหมคุณาภรณ์ให้ความสนใจในเรื่องเหตุการณ์ส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์โลก ความลุ่มลึกในการเลือกใช้ฉากส�ำคัญในประวัติศาสตร์โลกของท่าน
จึงท�ำให้บทวิเคราะห์ของท่านมีความน่าสนใจ หรือสามารถท�ำให้คนอ่านคล้อยตามได้
ไม่ยากนัก
๒. พระพรหมคุณาภรณ์ได้เสนอว่าศีล ๕ และหลักธรรมเรื่องทิศ ๖ เป็นหลัก
ประกันทางสังคมที่ส�ำคัญเบื้องต้นส�ำหรับชาวพุทธ เพราะทั้งศีล ๕ และทิศ ๖ ได้
ครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ ของชีวติ อย่างครบถ้วน แม้วา่ ข้อเสนอในท�ำนองนีอ้ าจเป็นเรือ่ งทีผ่ รู้ ู้
หลายคนได้เคยเสนอมาแล้วในอดีตในการเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
แต่ท่านได้กล้าที่จะวิจารณ์ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องในแค่ระดับศีล แต่ยังมิใช่สมาธิ
หรือปัญญา ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญญาของสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่ใช่ปัญญา
ในความหมายของพระพุทธศาสนา
๓. ท่านเห็นว่า สิทธิมนุษยชนเน้นการอ้าง/เรียกร้องสิทธิ์ ซึ่งนักวิชาการ
ตะวันตกเห็นว่าอาจเปรียบเสมือนจริยธรรมเชิงลบเพราะระบบสิทธิมนุษยชนเน้นให้คน
เรียกร้องหรือปกป้องสิทธิข์ องตนเอง จึงท�ำให้มตี รรกะการเน้นในแง่ของการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ซึ่งคล้ายคลึงกับที่ Sallie B. King นักวิชาการพุทธศาสตร์ที่เห็นว่าจริยศาสตร์ของ
สิทธิมนุษยชนออกมาในท�ำนองปรปักษ์ (adversarial) มากกว่าเรื่องบวก ในขณะที่
จริยศาสตร์แบบพุทธเน้นการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตนเองหรือการท�ำหน้าที่
ของตนเองให้ดีที่สุด จึงเป็นจริยศาสตร์ที่ไม่เน้นสภาพปรปักษ์ (non adversarial)
หรือการอ้างสิทธิ์ของตนเองเหนือคนอื่น๕
Roger Jackson and John Makransky, Buddhist Theology, (London :  Routledge
Curzon) 2003, 293
๕
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จุดร่วมกันของสองปราชญ์ในจารีตเถรวาท
๑. ทั้ ง ท่ า นพุ ท ธทาสและพระพรหมคุ ณ าภรณ์ ต ่ า งเห็ น ตรงกั น ว่ า ระบบ
การศึกษาดังทีเ่ ราเห็นในปัจจุบนั ผลิตซ�ำ้ วิธมี องโลกแบบเดิม ๆ คือ การสอนให้คนฉลาด
ในเรือ่ งเทคนิควิทยาการ โดยไม่สนใจมากนักในเรือ่ งคุณธรรมหรือจริยธรรม ผลทีต่ ามมา
คือเราจึงมีประชากรที่ชอบแสวงหาแต่ประโยชน์เพื่อตนเองมากกว่าการท�ำงานเพื่อ
สังคม หรือเพื่อมนุษย์ร่วมโลก หากระบบการศึกษายังด�ำเนินอยู่ในแบบนี้ โลกใบนี้จะมี
สภาพเป็นเช่นไร ระบบสิทธิมนุษยชนจะมีความหมายแค่ไหน หากมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ท�ำ
หน้าทีข่ องตน หากกล่าวในแบบภาษาพุทธ สังคมโลกก็ไม่สามารถพบสันติสขุ หากมนุษย์
ไม่รักษาศีล เพราะศีลคือหน้าที่ สิทธิ์จะไม่มีประโยชน์ในโลกที่คนไม่ท�ำหน้าที่
๒. พุทธปัญญาสากลที่ทั้งสองปราชญ์ในจารีตพุทธเถรวาทได้ตอกย�้ำ  คือ
ความไม่เห็นแก่ตัว หรือความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ความเฉลียวฉลาดที่ขาด
ความเมตตาเป็นสิ่งที่น่ากลัว ดังนั้น ความเมตตากรุณาจึงถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญญาที่ทั้งนิกายมหายานและนิกายเถรวาทเห็นตรงกันว่าจะเป็นวิธีเดียวที่ท�ำให้โลก
สามารถพบสันติสุขอย่างยั่งยืน

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ของปราชญ์เถรวาทกับการวิเคราะห์
ในแบบนักวิชาการตะวันตก
ในการวิเคราะห์สทิ ธิมนุษยชนกับค�ำสอนทางศาสนาต่าง ๆ ทีท่ ำ� โดยนักวิชาการ
ในโลกตะวันตก นักวิชาการตะวันตกมักแสดงความเห็นหรือวิเคราะห์ในระดับรากฐาน/
ต้นตอของปรัชญา (Foundationalism) ของสิทธิมนุษยชน แต่นักวิชาการอีกจ�ำนวน
หนึ่งเลือกวิเคราะห์ในแนวหน้าที่นิยม (Functionalism) โดยเน้นความส�ำคัญทาง
การเมือง โดยเฉพาะฉันทามติทางการเมือง (Political Consensus) ว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ
กว่าเรื่องคุณค่าที่ได้จากการหาต้นตอทางปรัชญา
ทฤษฏีรากฐาน (Foundationalist Theory) เป็นทฤษฎีที่นักวิจัยได้ใช้ในงานนี้
ทฤษฎีเน้นความพยายามสืบค้นธรรมชาติของปรัชญาสิทธิมนุษยชนกลับไปยังต้นตอทาง
ความคิดของสิทธิมนุษยชนก่อนที่สิทธิมนุษยชนจะกลายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
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โดยพิจารณาวิวัฒนาการทางความคิด๖ วิธีนี้จึงสนับสนุนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
พื้นฐานทางจริยธรรมและทางแนวคิดที่มีอยู่ในระบบต่าง ๆ ที่ก�ำลังถูกเปรียบเทียบ
นักคิดคนส�ำคัญของส�ำนักนี้ คือ Michael Perry, Nietzsche, Richard Rorty, Alen
Gewirth เป็นต้น ซึง่ แต่ละคนพยายามอธิบายว่ารากฐานของปรัชญาสิทธิมนุษยชนตาม
แนวคิดของตนเป็นอย่างไร
Michael Perry เห็นว่าศูนย์กลางความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือคริสต์
ศาสนา โดยเฉพาะในแนวคิดว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของมนุษย์ (human
sacredness and dignity) เปรียบเทียบความคิดสิทธิมนุษยชนกับเหตุผลทางศาสนา
ที่ว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์ในรูปของพระองค์และได้ให้กฎหมายธรรมชาติแก่
มนุษย์ แนวคิดนีไ้ ด้ให้คณ
ุ ค่าสากลของศีลธรรมส�ำหรับมนุษย์ แต่แนวคิดนีถ้ กู ปฏิเสธโดย
Nietzsche, Richard Rorty และ Alan Gewirth
Friedrisch Nietzsche เห็นว่าพระเจ้าตายไปแล้ว ซึ่งหมายถึงศาสนาได้ตาย
ไปจากโลก ในที่นี้คงหมายถึงยุโรป คุณธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุล
ระหว่างคนที่เเข็งแรง คนที่อ่อนแอ และคนฉลาด ศาสนาเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้น
ศีลธรรมเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมชนิดหนึง่ ทีม่ นุษย์ทแี่ ข็งแรงสามารถใช้ในการสร้าง
ค่านิยมที่ไม่ต้องพึ่งศาสนา สิทธิ์จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่ง
และท�ำให้คนกลุ่มอื่นต้องเสียประโยชน์ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่เป็นสากล
จักรวาล
Alan Gewirth เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากค่านิยมที่ถูกสร้างขึ้นโดย
สังคมและค่านิยมเหล่านี้มีมากมายในห้วงเวลาและสถานที่ สิทธิมนุษยชนถูกสร้างขึ้น
จากวิธีคิดตามหลักเหตุผลของมนุษย์ Gewirth ได้เสนอหลักการว่าด้วยความคงเส้น
คงวา (Generic Consistency) ที่เชื่อว่าเจตนาอย่างสมัครใจ (voluntariness) และ
การมีเป้าประสงค์ (purposiveness) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของพฤติกรรมมนุษย์
หลักการนีจ้ งึ อาจถูกมองว่าใกล้เคียงกับความคิดเรือ่ งเจตนา (intention/will/volition)
ในแนวคิดว่าด้วยกรรมของพระพุทธศาสนา
๖

Jack Donnelly, Universal Human Rights, (Ithca : Cornell University Press)
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Richard Rorty เห็นว่าศีลธรรมควรมาจากข้างล่าง มิใช่มาจากพระเจ้า โดย
การพัฒนาความรู้สึกต่อกันและกัน ค�ำศัพท์ต่าง ๆ จากยุคเรืองปัญญาอาจมีประโยชน์
ในตอนต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย แต่รากฐานของสิทธิมนุษยชนต้องมาจาก
ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจและความสามัคคีซงึ่ เป็นเรือ่ งธรรมชาติและสากลของมนุษยชาติ
ดังนั้น Rorty จึงสนับสนุนปัจเจกนิยมที่เห็นว่ามนุษย์โดยพื้นฐานมีความเหมือนกัน
Rorty จึงไม่เห็นด้วยกับส�ำนัก Cultural Relativism ที่เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง
ที่แตกต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรม
อย่ า งไรก็ ดี นั ก วิ ช าการกระแสหลั ก ในโลกตะวั น ตกต่ า งเชื่ อ ว่ า แนวคิ ด
สิทธิมนุษยชนมาจากปรัชญาของ John Stuart Mill (และนักปราชญ์คนอืน่ ๆ ก่อนหน้านี้
ที่เน้นการให้อิสรภาพแก่ปัจเจกชน) และมาจากแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติ (Natural
Rights) ของกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ ฯลฯ แต่สิ่งที่ต้องพึงสังเกตคือแนวคิดว่าด้วย
ความเป็นมนุษย์และสิทธิธรรมชาติได้แปรเปลี่ยนไปตามบริบททางความรู้ของสังคม
ครัง้ หนึง่ มนุษย์เคยเชือ่ ในพระเจ้า สิทธิธรรมชาติจงึ หมายถึงสิทธิทพี่ ระเจ้าทรงประทาน
แก่มนุษย์ แต่เมื่อสังคมมนุษย์เข้าสู่ยุคเหตุผล (Age of Reason) มนุษย์จึงปฏิเสธ
การด�ำรงอยู่จริงของพระเจ้า แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในช่วงนี้จึงเปลี่ยนไป
และสะท้อนความเชื่อออกมาในแบบวิทยาศาสตร์
ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับค�ำสอนทางศาสนาอื่น ๆ นักวิชาการ
ตะวันตกต้องก�ำหนดให้ได้วา่ จุดยืนทางจริยธรรมและทางศีลธรรมของศาสนาทีต่ นก�ำลัง
เปรียบเทียบอยูต่ รงไหน การกระท�ำแบบไหนจึงควรถูกนิยามว่าดี แบบไหนชัว่ ซึง่ รูจ้ กั กัน
ในศัพท์ทางศาสนาเปรียบเทียบว่า “deontology” ด้วยวิธีการนี้ นักวิชาการจึงสามารถ
เข้าถึงความลุ่มลึกและความแตกต่างในสิ่งที่ตนก�ำลังเปรียบเทียบ เช่น ค�ำว่า “สิทธิ์
และเสรีภาพ/อิสรภาพ” ของตะวันตกหมายถึงอะไร มีขอบเขตขนาดไหน และใช้ในมิติ
อะไรบ้าง สิทธิ์ในมโนทัศน์ของพุทธมีหรือไม่ หรืออิสรภาพในพระพุทธศาสนาหาก
เทียบเคียงกับตะวันตกควรมีกี่ระดับ ค�ำถามเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายนักวิชาการเป็น
อย่างมาก
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ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
การที่ ศาสนาพุทธมีค วามเชื่อ ในเรื่อ งกฎแห่ งกรรมจึ งท� ำ ให้ พุ ท ธปรั ช ญา
แตกต่างจากปรัชญาสิทธิมนุษยชน นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดี แต่จะดีกว่ามาก
หากบอกว่า แนวคิดเรื่องกรรมมีสาระขนาดไหนจึงสามารถกระทบหรือมีผลท�ำให้ผู้คน
ชาวพุทธควรหรือไม่ควรสนใจในสาระของปรัชญาสิทธิมนุษยชน เพราะแม้ว่าตะวันตก
ไม่มีแนวคิดเรื่องกรรม แต่การมีแนวคิดเรื่องบาป หรือแนวคิดอื่น ๆ ก็สามารถท�ำให้
ผู้คนในโลกตะวันตกยังต้องท�ำความดีได้ แต่เพราะเนื่องจากแนวคิดเรื่องกรรมของ
พุทธศาสนาแตกต่างจากแนวคิดเรื่องกรรมของศาสนาอื่น ๆ เช่น เชน ฮินดู เป็นต้น
ลักษณะเฉพาะนี้จึงมีผลกระทบต่อวิธีคิดและการพิจารณาแนวคิดสมัยใหม่อื่น ๆ เช่น
เจตจ�ำนงเสรี อิสรภาพ เสรีภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอะไรอีกที่ถือว่าเป็นแนวคิด
ที่ส�ำคัญในพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะ หรือแม้แต่แย้งกับแนวคิดทั่วไปของ
ผู้คนในโลกตะวันตก โดยเฉพาะคนสมัยใหม่ที่ปฏิเสธศาสนา แต่ศรัทธาปรัชญาสิทธิ
มนุษยชน ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นแนวคิดประเภทนี้มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และทุกแนวคิดมี
ความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดว่าด้วยอิสรภาพ/เสรีภาพ ซึง่ เป็นตัวชูโรงใหญ่
ของปรัชญาสิทธิมนุษยชน และพุทธปรัชญาเองก็สามารถช่วยตะวันตกในการแสวงหา
ค�ำตอบทางเลือกได้อีกมาก
แม้แต่แนวคิดเรื่องเจตจ�ำนงเสรี (free will/freedom of the will) ซึ่ง
นักปราชญ์ชาวพุทธไม่เชื่อว่าเจตจ�ำนงเสรีในแบบความหมายตะวันตกนั้นมีอยู่จริง
ยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและค้นคว้าร่วมกับวิธีทางวิทยาศาสตร์
แต่ชาวพุทธเห็นว่าอิสรภาพในการเลือก (freedom of choice) เป็นเรื่องที่
เข้าใจได้ ซึง่ สามารถเจอในเรือ่ งการใช้สติปญ
ั ญาของตนในการเลือกทีจ่ ะเชือ่ หรือไม่เชือ่
ดังปรากฏในกาลามสูตร แต่อสิ รภาพในการเลือกของพุทธมีความสลับซับซ้อนมากกว่า
นั้น หากพิจารณาในบริบทของปัญญา เพราะกรรมก็สามารถบดบังปัญญา แม้ว่าเรา
คิดว่าเราได้ใช้สติปัญญาอย่างมากในการเลือก แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถเลือกได้สิ่งที่ดี
ทั้งนี้เพราะกรรมส่งผลถึงระดับของสติปัญญา
อิสรภาพในความหมายการไม่ยึดติด (freedom from attachment) ใน
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับอิสรภาพในความหมายของโลกตะวันตก
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ที่เน้นการท�ำตามใจตนเอง หรือการท�ำตามที่ตนอยาก (freedom to do as one
wishes/desires/wills) ดังสะท้อนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
หากตนไม่สามารถท�ำตามที่ตนอยากหรือต้องการ ก็ต้องถือว่าตนขาด/ไร้อิสรภาพ
เพราะอิสรภาพของโลกตะวันตกถูกเข้าใจในตรรกะแบบนี้ ตรงจุดนี้ส�ำหรับผู้เขียน
เห็นว่าเป็นจุดแตกหักระหว่างปรัชญาสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา
จุดแตกหักที่สองระหว่างพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนคือการมีแนวคิดเรื่อง
วิมตุ ติ (Vimutti) โลกตะวันตกไม่มแี นวคิดในเรือ่ งวิมตุ ติ หรือ ความหลุดพ้น โดยเฉพาะ
ในพุทธภาษิตที่ว่า “พรหมจรรย์นี้มิได้มีลาภสักการะสรรเสริญเป็นอานิสงส์ มิได้มี
กามสุขในสวรรค์เป็นอานิสงส์ มิได้มกี ารเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับพรหมในพรหมโลก
เป็นอานิสงส์...” หากโลกตะวันตกไม่มีแนวคิดในลักษณะนี้ คนตะวันตกก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติหรือพากเพียรในเรื่องความหลุดพ้นนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา
คงเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมาย การที่ไม่ต้องมาเกิดใหม่ (freedom from the cycle of
rebirth) จึงไม่ใช่เรื่องจ�ำเป็นในทัศนะของคนที่เชื่อในปรัชญาสิทธิมนุษยชน
จุดแตกหักที่สามระหว่างพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนคือประเด็นว่าด้วย
เป้าหมายของชีวติ เป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธคือการนิพพาน ในขณะทีเ่ ป้าหมายสูงสุด
ของชีวิตส�ำหรับนักปรัชญาสิทธิมนุษยชนนั้นไม่มี หรือไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารใด เพราะ
ผู้ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างตระหนักดีว่าเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่อง
ค่านิยมและจริยศาสตร์ของแต่ละสังคม การที่จะก�ำหนดเป้าหมายในเรื่องนี้คงเป็นไป
ไม่ได้ ตรงจุดนี้ ศาสนาจึงลึกล�ำ้ กว่าปรัชญาสิทธิมนุษยชนทีน่ ำ� เอาแนวคิดปรัชญาต่าง ๆ
มาสร้างจริยศาสตร์ที่เน้นสิทธิ์ (rights-based ethics) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองระหว่างประเทศ แต่ทว่าปรัชญาที่ถูกบูรณาการขึ้นมาต่างก็ยังไม่อาจตอบ
ค�ำถามทางจริยศาสตร์ของสังคมต่าง ๆ หรือแม้แต่สังคมที่นับถือพระเจ้าที่ปรัชญา
สิทธิมนุษยชนได้ถือก�ำเนิดขึ้นมาเอง
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ในโลกตะวันตกยังนิยมท�ำกันในระดับหลักการ เช่น
ค�ำถามที่ว่าหลักการของสิทธิมนุษยชน (ซึ่งประกอบด้วย หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักภราดรภาพ) สามารถเข้าได้กับค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาขนาด
ไหน การวิเคราะห์ในแบบนี้เป็นเรื่องที่คนนิยมท�ำและไม่ยากนัก เพราะศาสนาพุทธเน้น
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อวิหิงสา ความเมตตากรุณา ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะโอกาสใน
การบรรลุธรรม และโอกาสในการเข้าถึงนิพพาน ดังนั้นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจึง
สามารถเกื้อกูลหรือไปได้กับปรัชญาสิทธิมนุษยชนในระดับของหลักการ
แต่สิ่งที่ท้าทายมาก คือ การวิเคราะห์ในระดับปัญญา โดยเฉพาะอะไรจึง
สมควรเรียกว่าปัญญาของตะวันตก และอะไรเป็นปัญญาของพุทธศาสนา นักวิชาการ
ตะวันตกยังไม่นิยมไปถึงขั้นนั้น อาจเพราะในอารยธรรมตะวันตก การเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องปัญญาอาจยังไม่มีอย่างชัดเจน ในขณะที่อะไรเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา
อาจเป็นเรื่องชัดเจน แต่นั่นคงเป็นปัญญาที่แปลว่าสิ่งที่รู้ (the known) หรือสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แต่ปัญญาที่แปลว่า “รู้ (to know)” หรือญาณ ซึ่งเป็นอีกมิติ
หนึ่งของเรื่องเดียวกันกลับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในการวิเคราะห์ แม้ว่านักวิชาการ
ตะวันตกต่างพยายามเข้าถึงในเรื่องนี้ แต่งานวิจัยในด้านนี้ยังมีไม่มากนักในปัจจุบัน
เพราะการหยัง่ รู้ หรือการเข้าถึงสภาพความรูเ้ ป็นเรือ่ งทีถ่ กเถียง แต่ทว่ามีความน่าพิศวง
และความลึกล�้ำ  หากพิจารณาจากจุดยืนของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
อภิ ญ ญา ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต ะวั น ตกไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ด ้ ว ยกฎทางวิ ท ยาศาสตร์
ในความเห็นของผู้วิจัย ปัญญา อภิปัญญา อธิปัญญา อภิญญา ญาณ เป็นเรื่องที่
สิทธิมนุษยชนไม่ได้ระบุไว้ แต่ทว่าความรู้ในด้านนี้มีความส�ำคัญและความน่าสนใจ
และอาจกลายเป็นจุดแตกหักอีกประการระหว่างพุทธศาสนากับปรัชญาสิทธิมนุษยชน
ค่อนข้างชัดเจนว่า ท่านพุทธทาสและพระพรหมคุณาภรณ์มิได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบในแบบที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพราะพระสงฆ์เหล่านี้มุ่งตรงไปที่
หัวใจของศาสนาพุทธ เช่น ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ในกรณีของพระพรหมคุณาภรณ์ ในขณะที่ ท่านพุทธทาสมุ่งเน้นแนวคิดเรื่องอตัมมยตา (ซึ่งหมายถึง
การปราศจากปัจจัย หรือการไม่ปรุงแต่ง อันได้แก่ การขจัดอวิชชา โดยเฉพาะโมหะ โลภะ
โทสะ) การวิเคราะห์ของพระสงฆ์ทง้ั สองรูปจึงมิได้ดำ� เนินไปตามแบบแผนทีน่ ยิ มกันของ
นักวิชาการตะวันตก เช่น การวิเคราะห์ในระดับของหลักการ (principles) ในระดับ
นิรกุ ติศาสตร์ และในระดับวิวฒ
ั นาการทางความคิด (ideational evolution) ดังปรากฏ
ในทฤษฎีรากฐาน (Foundationalism) ทีน่ กั วิชาการตะวันตกนิยมน�ำมาใช้วเิ คราะห์ ทัง้ นี้
เพราะท่านมิได้สนใจในแนวปรัชญาหรือประวัติศาสตร์มากนัก แต่ท่านเพียงต้องการ
กระตุ้นให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงอะไรคือแก่นแท้ของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ เมือ่ เราเข้าใจและตระหนักในแก่นแท้ ปัญหาทีเ่ ข้ามาในชีวติ และสังคมก็คงเป็น
เรื่องที่เราสามารถจะแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ยาก
หากถามว่าพระสงฆ์ทั้งสองรูปต่างกันตรงไหนในการวิเคราะห์ ในความเห็น
ของผู้วิจัย ท่านทั้งสองต่างกันในเรื่องการเน้น (emphasis) ในด้านเนื้อหาของ
พุ ท ธปรั ช ญา พระพรหมคุ ณ าภรณ์ เ น้ น เรื่ อ งไตรสิ ก ขา หรื อ เน้ น เรื่ อ งโครงสร้ า ง
(structure) โดยเฉพาะการที่ท่านกล้าระบุว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงแค่เรื่องศีล แต่
ขาดสมาธิและปัญญา ในขณะที่ท่านพุทธทาสเน้นเรื่องปัจจัย (factors) ซึ่งในที่นี้คือ
อวิชชา (avijja) ซึง่ ท�ำให้มนุษย์มองความจริงไม่เห็น ซึง่ รวมถึงกิเลสทีท่ ำ� ให้จติ ใจมนุษย์
เศร้าหมองและมีอ�ำนาจบดบังความคิดเห็นที่ถูกต้อง หรือแม้แต่ท�ำให้มนุษย์มี/แสดง
พฤติกรรมออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนี้ คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบต่างๆ
สิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้ ศาสนาพุทธเป็นหลักจริยศาสตร์ที่เน้นหน้าที่ (dutybased ethics) เพราะธรรมะหมายถึงหน้าที่ และผลจาก/ของการท�ำหน้าที่ ในขณะที่
ปรัชญาสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งพันทาง หรือเป็นนวัตกรรมทางภูมปิ ญ
ั ญาทีด่ งึ เอาปรัชญา
ของยุคเรืองปัญญาและแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติมาร้อยเรียง โดยใช้ภาษาสิทธิ์
ดังนั้น จริยศาสตร์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงเป็นจริยศาสตร์แบบสิทธิ์
(rights-based ethics) ข้อดีของจริยศาสตร์ที่เน้นหน้าที่คือปัจเจกชนไม่ต้องเริ่มแม้แต่
จะคิดเชิงลบเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ในสังคม หากทุกคนท�ำตามศีล ๕ การละเมิดสิทธิ์ก็จะไม่
เกิดขึน้ การเรียกร้องสิทธิก์ ไ็ ม่จำ� เป็น ศาสนาพุทธจึงลึกซึง้ เพราะควบคุมตัง้ แต่ความคิด
ค� ำ พู ด และการแสดงออก ในขณะที่ ก ารน� ำ เอาสาระของปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนมาปฎิบตั ใิ ช้ในชีวติ จริงแม้จะก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ มากก็ตาม แต่กย็ งั
ถือว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นในสังคมที่ผู้คนเห็นแก่ตัว และในสังคมที่คนไม่ชอบที่จะท�ำหน้าที่
ของตนเอง
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