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เรียบเรียงจากคําบรรยายในการประชุมปรึกษา เรื่อง “ปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน”
จัดโดยกลุมสันติวิธี ณ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๙
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สิง่ ทีผ่ มจะพูดในวันนี้ สําหรับทานทีค่ นุ กับขอเขียนของผมก็คงจะรูว า ไมมอี ะไรใหมเทาใดนัก เพราะ
หลาย ๆ อยางผมก็พูดมาแลวโดยเฉพาะหลักของสังคมที่พึงปรารถนา
ผมขอเริ่มตนวา สังคมที่เราปรารถนาที่เราวางเปาหมายที่จะดําเนินการใหเปนสังคมที่นาอยูนั้น จะ
ตองมีหลัก ๔ ประการ คือ
๑. สมรรถภาพ
๒. เสรีภาพ
๓. ความยุติธรรม
๔. ความเมตตากรุณา
ผมจะขอขยายความสักเล็กนอย สมรรถภาพนี้หมายถึงการดําเนินการตาง ๆ ไมวาจะของราชการ
ก็ดี หรือของเอกชนก็ดี จะตองลงทุนนอยทีส่ ดุ และไดผลมากทีส่ ดุ และตรงเปาหมาย ขาราชการไมมที จุ ริต
ไมมีการเหลาะแหละ สามารถจะดําเนินการไปไดตามเปาหมายตามขั้นตอน สมรรถภาพยังรวมถึงการพูด
จริง ความสุจริตใจ ตรงไปตรงมา
เสรีภาพนี้ ผมหมายความถึงเสรีภาพทัง้ ทางรางกาย เสรีภาพในชีวติ เสรีภาพทางการเมือง เสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจ บางคนบอกวาประเทศตะวันตกที่ใชลัทธินายทุนนั้นมีเสรีภาพทางการเมือง แตไมมี
เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ เพราะเหตุวาความยากความจนกับความมั่งมียังหางไกลกันนัก เสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจมีอยูในประเทศที่เราเรียกวาประเทศคอมมิวนิสต แตจะมีมากหรือมีนอยนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
หมายความวาในทางเศรษฐกิจไมดอ ยกวากันมากนัก แตวา ไมมเี สรีภาพทางการเมือง ใครจะมาพูดจะมาตัง้
พรรคการเมืองซึ่งไมตรงกับนโยบายของรัฐบาลไมไดนี่เปนการปราศจากเสรีภาพทางการเมือง
ความยุตธิ รรมในสังคมก็คอื วา ไมวา ใครจะเกิดมามีอาํ นาจวาสนา เกิดมาเปนลูกคนมัง่ มีหรือคนจน
ตางเสมอภาคกันหมด ทําผิดตองขึ้นศาล ไมใชทําผิดแลวจะอยูในอิทธิพลของบิดามารดาหรือของเพื่อน
ใครทําดีก็ไดดี ใครทําชั่วก็ไดชั่ว แรงงานก็ควรจะไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับนายทุน นี้เปนความ
ยุติธรรมทั้งในดานเศรษฐกิจและกฎหมาย
ความเมตตากรุณาก็จําเปนที่จะตองมี เพราะเหตุวา คนที่เกิดมางอยเปลี้ยเสียขา สติปญญาทึบ
ที่อยูในชนบทที่ยากไร ก็ควรจะไดรับการเกื้อหนุนเปนพิเศษจากผูที่มีอํานาจวาสนา
ผมเขาใจวา ถาสังคมใดมีลักษณะอยู ๔ ประการนี้แลวจะดําเนินไปสูสันติ และสันตินี้ เราก็รูกันอยู
แลววาเปนความสุขอยางเลิศ จึงเชื่อวาคําคํานี้เปนเปาหมายของสังคมไทย
อาจจะมีผูถามวาหลัก ๔ ประการนี้ อะไรสําคัญที่สุด คําตอบของผมก็คือวา เสรีภาพสําคัญที่สุด
ถาเราเชื่อในศักยภาพของสมองมนุษยแลว ถาปลอยใหเขามีเสรีภาพแลว ความยุติธรรม สมรรถภาพ และ
ความเมตตากรุณาจะมาเอง เพราะฉะนั้นผมจึงขอย้ําในขอที่วาเสรีภาพสําคัญที่สุดในกรณีนี้ ทุกวันนี้เรา
มักจะบนกันวาบานเมืองของเรามีเสรีภาพมากเกินไป ใครจะทําอะไรก็ทําได มือใครยาวสาวไดสาวเอา
แตความจริงคําวา “เสรีภาพ” กับ “เสรีนิยม” ผิดกัน ไมเหมือนกัน บานเมืองที่มีลักษณะเสรีนิยมนั้นมี
ลักษณะไปอีกอยางหนึ่ง แตบานเมืองที่แตละคนมีเสรีภาพในความคิดในความอานในการรวมกลุมเปน
สมาคมเปนอีกอยางหนึ่ง ผมคิดวาควรจะทําความเขาใจกันเสียแตเดี๋ยวนี้
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เมื่อไดนิยามเปาหมายของสังคมที่พึงปรารถนาแลว มาดูสภาพปจจุบันนี้ ก็ยังเห็นวาขาดอยู
หลายประการ ขาดทั้งสมรรถภาพ ขาดทั้งเสรีภาพ (ถึงแมวาประเทศไทยเวลานี้จะมีเสรีภาพในทางการ
เมืองมากกวาเพื่อนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ขาดทั้งความยุติธรรมขาดทั้งความเมตตา
กรุณา มีแตประหัตประหารกันเปนสวนใหญ และระบบสังคมในประเทศไทยก็เปนระบบนายทุนแบบผูกขาด
ผมก็หวนกลับมาคิดวา ทําไมจึงเกิดเรื่องพรรคนี้ขึ้น ถาพูดไปแลวก็เปนการนึกถึงตัวเองในสมัย
๒๐ ปกอน ที่ตนไดมีสวนในการทําราชการ มีความรับผิดชอบพอใชที่จะทําการพัฒนาบานเมือง ทําไมจึง
ไดปลอยใหเกิดเรื่องเชนนี้เขา ผมก็ไดรับคําตอบวา (นี่พูดถึงสวนตัวผมและเพื่อนรุนเดียวกัน) ในสมัยรับ
ราชการและมีความรับผิดชอบพอสมควรในระบบเศรษฐกิจและสังคมนั้น เราเอาใจใสในเรื่องหนึ่ง คือ
เรื่องสมรรถภาพของระบบเศรษฐกิจของไทย
ทานทัง้ หลายคงจําไดวา หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มีการทุจริตมากขึน้ ในวงราชการ มีการใหอภิสทิ ธิ์
แกผูหนึ่งผูใดมากขึ้น และแมหลังการปฏิวัติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลผินก็ยังมีการให
อภิสทิ ธิแ์ กคนบางชนิดอยูเ รือ่ ย ๆ และอภิสทิ ธิน์ ก้ี ร็ นุ แรงขึน้ ทุกที พวกผมในขณะนัน้ สนใจในเรือ่ งทีว่ า จะให
บานเมืองของเราเปนกลาง ไมใหเปนเรือ่ งมุโขโลกนะ ไมใหเปนเรือ่ งทีจ่ ะใหอภิสทิ ธิแ์ กใครได จึงไดพยายาม
ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามทีห่ วังไว เชน ยกเลิกสํานักงานขาว ใหมกี ารคาขาวอยาง
เสรี เราพยายามทีจ่ ะทําใหระบบเศรษฐกิจและระบบการคลังของเราเปนไปโดยเรียบรอยยิง่ ขึน้ ตัวอยางเชน
เมื่อครั้งกอนเงินคงคลังมีอยูเทาใด มักจะไมเปนที่รูกัน บัญชีงบประมาณก็ไมดี พวกเราก็มาแกปญหา
เหลานี้ จนกระทั่งปรากฏวามีสมรรถภาพพอสมควร
แตถงึ กระนัน้ ก็ตามเราดําเนินการเลยไปอีก จนกระทัง่ สรางสิง่ ทีเ่ ราเรียกวา “พืน้ ฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ” เชน ตัดถนนหนทางใหมากขึน้ มีกระแสไฟฟาใชมากขึน้ มีเขือ่ นชลประทานมากขึน้ มีสนิ เชือ่
การเกษตรมากขึน้ ทัง้ หมดนีล้ ว นเปนการทําโดยสวนรวม ทําใหมผี ลประโยชนตอ สวนรวม เชน ทําใหรายได
ประชาชาติเพิม่ ขึน้ ๖-๘ % ๑๖% ก็เคยมี นีเ่ ปนสิง่ ทีค่ รัง้ หนึง่ เราเคยภูมใิ จ แตเมือ่ มาคํานึงถึงสวนยอย
ในชนบทก็ดี ในดานกรรมกรก็ดี เราก็รูสึกวาเราไดบกพรองเปนอยางมาก นี่เปนมูลเหตุแหงความคิด
(ซึ่งผมเองก็ไดมีอยูเมื่อประมาณ ๕ ปที่แลวมา) วาที่เราทําไปนั้นไมคอยถูก
ที่ผมนํามากลาวนี้ก็เพื่อแสดงใหเห็นวา ระบบนั้นมันดีอยูชั่วขณะหนึ่ง และดีอยูในขอบเขตจํากัด
ไมทว่ั ถึงชนบท เพราะฉะนัน้ ผลทีเ่ กิดมาก็คอื วา มือใครยาวสาวไดสาวเอา เพราะเหตุวา เมือ่ สรางถนนแลว
ใครมีรถวิง่ ได ก็ไดเปรียบกวาคนอืน่ คนทีไ่ มมรี ถ ไมรวบรวมเปนสหกรณ ก็ถกู คนอืน่ ขูดรีดเปนธรรมดา
นี่เปนความบกพรองของพวกรุนผมที่รับราชการอยูในขณะนั้นไดทําเอาไว สําหรับคนรุนตอไปขออยาได
ทําอยางนี้อีก ควรจะทําใหมันดี อยาใหมันแยไปกวานั้น นี่เปนความบกพรองของระบบปจจุบนั
ความบกพรองของคนที่อยากเปนมารกซิสต อยากเปนคอมมิวนิสตในขณะนี้ ผมก็วามีอยู ผม
ไมเห็นดวยกับเบนเนตที่วาในเมืองไทยเรายังไมเคยมีรัฐบาลฝายซาย รัฐบาลคอมมิวนิสต เพราะฉะนั้นเรา
จึงไมรูแนวามันจะเลวอยางไร แตเราก็รูแนวาที่อื่น ๆ มันเลวกันอยางไร อยางที่ผมไดเรียนเอาไววา
เสรีภาพในทางการเมืองในระบบคอมมิวนิสตมันเปนไปไมได จะไมมีเปนอันขาด ที่ในประเทศรัสเซียพวก
เราจะมาประชุมกันอยางนี้ เพื่อพิจารณาวาระบบการปกครองของรัสเซียไมดี จะตองเปลี่ยนแปลง ถา
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พวกเรากลาประชุมกันอยางนี้แลว พวกเราจะตองไปโรงพยาบาลบากันทุกคน เพราะเหตุวาการลงโทษผู
ที่คิดอานผิดจากรัฐบาลรัสเซีย ก็คือการสงโรงพยาบาลบา เพราะเหตุวาถาไมบาทําไมจึงบอกวารัฐบาลไม
ดี มันตองบาแน ๆ นี่เปนความจริงในรัสเซีย ในเวลานี้ใคร ๆ ไปเมืองจีนกันมาก็บอกวาดีรอยแปด ลอง
ใครบอกวาเหมาไมดีสิ ในเมืองไทยเราบอกวาเสนียไมดีเราพูดได แตถาเราไปเมืองจีนและพูดวาเหมาใช
ไมไดสิ ใคร ๆ อาจจะไมรูสึก แตผมรูสึกวาเสรีภาพในทางการเมืองเปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง เพราะ
ฉะนั้นทั้ง ๆ ที่เปน “หัวหนาคอมมิวนิสต” ผมก็ยังเห็นวาประเทศไทยไมควรเปนคอมมิวนิสต
มีบางทานอาจจะถามวาสังคมนิยม ทุนนิยม มันเปนอยางไรกันแน คําตอบผมซึง่ อาจจะตางจาก
คนอื่นก็คือ เวลานี้พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองวาพรรคทุนนิยมนั้นไมมีเลยในโลก สวนมากมีแตพรรคที่
เรียกตัวเองวาพรรคอนุรักษนิยม หรือมิฉะนั้นก็พรรคเสรีนิยม เพราะฉะนั้นจึงดูยาก ที่รายที่สุดก็คือ
พรรคที่เรียกวาพรรคสังคมนิยมก็มีอยูมากมายเหลือเกิน มีอยูกวารอยลัทธิ แตผมแยกออกมาเปน ๒
อยาง คือสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต และสังคมนิยมประชาธิปไตย เชนทีม่ อี ยูใ นอังกฤษ เยอรมัน และ
แถบสแกนดิเนเวีย อันหลังนีจ้ ะมีพระมหากษัตริยก ไ็ ดไมมกี ไ็ ด แตดาํ เนินตามระบอบรัฐสภา สังคมนิยม
ประชาธิปไตยนี้ผมแบงออกเปน ๒ ประเภท ประเภทแรกเห็นวาปจจัยการผลิตทั้งหลาย รัฐบาลจะตอง
ควบคุมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ประเภทที่ ๒ ยังปลอยใหเอกชนทํากิจการบาง สําหรับประเทศไทยนี้
ผมไมมขี อ สงสัย ทีร่ ฐั บาลจะเอามาทํานัน้ ทําไมไดแน ๆ เพราะเหตุวา สมรรถภาพของขาราชการเรานัน้ เลว
เต็มที เพราะฉะนัน้ อยาเลยทีจ่ ะเอาสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย ชนิดแรกนีเ่ อาโรงงานตาง ๆ มาเปนของ
รัฐบาล อยาเลยทีเดียว หรือแมกระทั่งการขายขาว พวกเราที่เปนนักเรียนนักศึกษาบอกวารัฐบาลคาเอง
เถอะ อยาทีเดียว เพราะในทางเศรษฐกิจจะยิง่ รายกวานี้ เมือ่ ไรเราปฏิรปู ระบบราชการและทําใหขา ราชการ
มีประสิทธิภาพพอสมควร จึงคอยคิดคอยอานอยางนั้น
อยางไรก็ตามผมเองมีความเห็นวา ทําไมเราจะตองไปติดกับยีห่ อ วา เราจะเปนทุนนิยม สังคมนิยม
หรือเสรีนิยม ทําไมเราไมคิดปญหาของเรากอน แลวแกดวยระบบของเราเอง ไมตองไปเปดตําราของ
เหมา มารกซ เราคิดดวยสติปญ
 ญาของเราซึง่ มีอยู ไมใชไมมี คนทีเ่ ปดตําราดูทกุ ฝกา วนัน้ ไมมสี ติปญ
 ญา
ทําไมเราไมคดิ วาในความคิดเรา สังคมนาจะเปนอยางนี้ นาจะเดินทางสายกลาง นาจะชวยคนจนมากกวา
คนมัง่ มี ฯลฯ นีเ่ ปนสิง่ ทีผ่ มคิดวาพวกเรานาจะคํานึงกัน เฉพาะอยางยิง่ เด็ก ๆ ทีผ่ มเคยเห็นในมหาวิทยาลัย
ของผมก็มี และในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็มี ไมใชมีอยูแตธรรมศาสตรเทานั้น ชนิดที่เปดตําราดูอยูเรื่อยและ
ตํารานั้นผิดดวย เขียนผิดเพื่อมอมเมา เจาตําราเขาเองถาฟนขึ้นมา เขาก็จะกลับไปตายอีก เรื่องนี้ผมไม
อยากจะบรรยายละเอียด แตมันเปนจริงอยางนั้น
สําหรับผมเองในเมือ่ เรามีปญ
 หา เราก็หาวิธแี กโดยไมตอ งไปเปดตํารา เผอิญมันไปตรงกับตํารา
นั้นตํารานี้ก็ชางมันปะไร เผอิญมันไปตรงกับตําราของคอมมิวนิสต ของอดัม สมิธ ปรมาจารยของลัทธิ
ทุนนิยมก็ชวยไมได เราทําไปตามที่เราเห็นวาควรจะทํา และใครจะเรียกเราวาอยางไรก็ชาง ชื่อไมสําคัญ
อยางนี้ผมคิดวาในไมชาเราแตละคนตางก็จะเปนศาสดา เชนเดียวกับที่มารกซไดเคยเปนศาสดามาแลว
ในเรือ่ งของประเทศไทย ผมมีความเห็นวาถาเราจะใชวธิ สี นั ติไปสูเ ปาหมายทีส่ นั ติแลว เราก็ตอ งใช
วิธปี ระชาธิปไตย และจะใชวธิ อี น่ื ไมได แมแตประเทศบางประเทศในเวลานี้ เชน อิตาลี พรรคคอมมิวนิสต
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จะขึ้นมาเปนรัฐบาลไดดวยวิธีประชาธิปไตยซึ่งจะเปนของประหลาด กอนนี้ก็มีแตประเทศชิลี แตก็ลมไป
แลวเพราะฝมือของซีไอเอ อิตาลีก็กําลังจะเปนคอมมิวนิสตดวยระบบรัฐสภา
ที่อื่นจะเปนอะไรก็แลวแต แตของเรานาจะมีระบบประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยหมายความ
วากระไร หมายความวาจะตองมีกฎหมู ถาไมกฎหมู มีประชาธิปไตยไปไมได มีกฎหมูใ นทีน่ ห้ี มายความ
วามีศนู ยนสิ ติ มีสหพันธกรรมกร ชาวไรชาวนา อีกดานหนึง่ ก็มนี วพล กระทิงแดง ชมรมแมบา น พวกนี้
ผมจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยไมสําคัญ ขอใหมีทุกฝาย จะไดรูวาแตละฝายตองการอะไร นักการเมือง
จะไดเสนอตอรัฐบาล ขอสําคัญก็คืออยาใชอาวุธเปนอันขาด ทุกวันนี้เรามักไดยินเสมอวา ขวาพิฆาตซาย
ซายพิฆาตขวา ความจริงแลวถาตัดเรือ่ งทหารปาออกไป ในเมืองนีม้ แี ตขวาพิฆาตซาย ซายไมมพี ฆิ าตขวาเลย
ซายนี้ไดแกพวกศูนยนิสิตก็ดี กรรมกรก็ดี พวกนี้ไมมีอาวุธ ไมเคยเลยที่จะหอยลูกระเบิดโชวใหตํารวจดู
อยางมากก็มีแตปนกระบอกหนึ่งซึ่งไมไดจดทะเบียน เอาไวปองกันตัว พวกนี้ถึงแมจะมีความรุนแรงทาง
วาจา แตก็ไมเคยรุนแรงถึงขนาดใชลูกระเบิด
ผมเห็นวาประชาธิปไตยเปนวิถที างทีจ่ ะนําไปสูเ ปาหมายของเรา และกฎหมูก จ็ าํ เปนสําหรับประชาธิปไตย
แตกฎหมูจะอยูเหนือกฎหมายไมได นอกเสียแตวากฎหมูจะใชพลังของตนแกกฎหมายเสียกอน
ทีนม้ี าถึงลักษณะอหิงสา เรามักเขาใจกันวาอหิงสาหมายถึงการอยูน ง่ิ ไมทาํ อะไร ใครจะทําอะไรฉัน
ฉันก็ยอม นั่นไมใชอหิงสา อหิงสาหมายถึงวาเราไมทํารายคนอื่น ถาเราจะเดินทางสายกลางจริง ๆ เพื่อจะ
นําตัวเองไปสูสันติดวยสันติวิธีแลว เราจะตองไมทํารายคนอื่น ไมพกปนหรือลูกระเบิดไวฆาใคร เรากลา
พอที่จะไมพก
ผมไมเห็นดวยกับการถือปน ผมอยากจะเรียนดวยวาเมือ่ ตอนผมโดดรมลงชัยนาทตอนยังหนุม ๆ
ผมไมไดพกปนเขามาเพราะปลงตกแลววา จะตองใชอหิงสาทั้งที่เปนทหาร แตก็ใจเย็นอยูหนอยที่เพื่อน ๆ
เขาถือปน ตอนนัน้ ผมก็มานึกปลงวาหากประจัญบานกับญีป่ นุ แลว ผมยิงเขาไมได เมือ่ ยิงไมไดกจ็ ะเอาปน
มาทําไม
นั่นเปนเรื่องสวนตัวของผม สําหรับอหิงสานั้นผมเห็นวาเปนพลังใหญในกระบวนการที่จะนําเราไป
สูสันติ อยาไดดูถูกอหิงสา
ผมอยากจะยอนไปตอนตนทีบ่ อกวาเมืองไทยทุกวันนีม้ ปี ญ
 หาทีจ่ ะตองแก แตกอ นจะแกนน้ั เราตอง
ถามกอนวา ใครเปนเจาของปญหา ผมเองเห็นวาเจาของปญหาในกรณีนี้คือประชาชนการแกไขปญหาตาง
ๆ นั้นจะตองใหประชาชนเขาทําของเขาเอง จริงอยู ระยะสั้นเราตองพึ่งรัฐบาล (ซึ่งอาจจะไดบาง ไมไดบาง)
ระยะยาวเราตองพึ่งประชาชน แตประชาชนเปนฝายสําคัญที่สุดที่จะเปนผูพิจารณาปญหาและเปนพลังใน
การแกปญหา ประชาชนจะตองทํา และประชาชนจะทําไดอยางไร ประชาชนจะทําไดก็ตอเมื่อใหการศึกษา
ประชาชน ถาประชาชนไดรบั การศึกษาแลวเขาจะรักความยุตธิ รรม รักเสรีภาพ มีความเมตตากรุณา และ
ทําใหขาราชการมีสมรรถภาพมากขึ้น โดยใชกฎหมูรวมพลังผลักดัน
นอกไปจากการศึกษาแลว ตองใหเขามีอยางอืน่ ดวย เชน ใหเขามีอนามัยทีด่ ี ใหลกู เขามีโภชนาการ
ทีด่ ี มิฉะนัน้ สมองจะเติบโตไปไมได และตองใหรายไดในปจจุบนั ของเขาดวย แตพวกเราทัง้ หลายทีพ่ ยายาม
พัฒนาชนบท และพยายามชวยคนในแหลงเสื่อมโทรมใหมีความเปนอยูดีขึ้นก็มักจะพบกับทางตัน (ซึ่งมี
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อยูชั่วคราว) ใครที่ไปชนบทก็ถูกกลาวหาเปนคอมมิวนิสตไปหมด แตวาเราตองยืนหยัดในหลักการและ
พยายามทําใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได อาจมีผูกลาววากวาถั่วจะสุกงาก็ไหม รอไมได ถารอไมได ก็รอ
ไมได จะมีรัฐประหารก็มีไป แตที่แนที่สุดก็คือเมื่อไมไดผลในคราวนี้ คราวหนาก็เอาใหม ถาวันหนามี
รัฐประหารมีเผด็จการ ก็มี ๑๔ ตุลาไดอกี คนเรานัน้ ตองตัง้ ตนกันใหม ในชัว่ ชีวติ ผมอาจจะไมไดเห็น ใน
ชั่วชีวิตทานทั้งหลายอาจจะไมไดเห็น แตหลักการที่ควรจะทําคือการใหการศึกษาอนามัยกับโภชนาการ และ
รายไดที่ดีแกประชาชน จะตองมีอยูตอไป พวกเราเปนเพียงเชื้อเพลิงอันแรกเทานั้นที่จะใหแสงสวางใหเขา
ตื่นขึ้น แตถาเผอิญประเทศไทยเกิดเคราะหราย เราเริ่มงานไมเทาไรก็มีรัฐประหารและเผด็จการนั้นมีอยูอีก
๒๐๐ ป ก็ชวยไมได ไมมีทาง ผมคิดวาทางอื่นไมใชทางที่ถูก ที่คิดเปนคอมมิวนิสตและจะปฏิวัติใหเร็ว ๆ
นั้นก็คงจะไมได สําหรับผมแลววิถีทางสันตินั้นมีอยูทางเดียวเทานั้น นั่นคือจะตองใชประชาธิปไตย ซึ่งจะ
ตองมีกฎหมู จะตองใชวิธีอหิงสา และจะตองเชื่อมั่นมวลชนเพื่อเปนพลังสําหรับนําไปสูสังคมที่เราตองการ
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