ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมเป็ น หั ว ใจอั น สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดของวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
กมล สมวิเชียร

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความอิสระทางศาลยุติธรรมเป็นหัวใจสําคัญ
ที่สุดของระบอบนี้
ดิเรก ชัยนาม

ถ้าท่านต้องการบ้านเมืองให้สะอาด จงออกเสียงเลือกให้รัฐบาลอยู่ในมือของคน
สะอาด
ดร. แม็คคลีน

รัฐบาลที่ดี คือ รัฐบาลที่ทําให้บุคคลที่อยู่ใกล้ได้รับความสุขและบุคคลที่อยู่ห่างไกล
ได้รับการเอาใจใส่
ขงจื๊อ

คิดดีเป็นเรื่องหนึ่ง แต่กระทําดีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มหาตมา คานธี

เสรีภาพควรจะประกอบด้วยอํานาจที่จะกระทํา สิ่งที่ควรกระทําและไม่ต้องถูก
บังคับให้กระทําสิ่งที่ไม่ควรกระทํา
จอนห์ ลอค

อย่าได้คิดว่าเสรีภาพนั้นเมื่อได้มาแล้ว จะอยู่ยงตลอดไป ความไม่เอาใจใส่หรือ
ความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจเป็นอันตรายแก่เสรีภาพได้ พฤติการณ์ทํานองนี้เคยอุบัติ
มาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของเรา
ยวาหระลาล เนห์รู
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แน่นอนเสรีภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ไม่ มีสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีภาพโดย
ปราศจากความรับผิดชอบ
ยวาหระลาล เนห์รู

ในขณะรุดหน้า ก็มีคนถอยออกจากขบวนเสมอ บ้างตกขบวน บ้างท้อแท้ห่อเหี่ยว
บ้างเปลี่ยนธาตุแปรสี ทว่าขอเพียงก้าวรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งนานวัน ขบวนก็จะ
ยิ่งบริสุทธิ์มีแต่สมาชิกเจ๋ง ๆ ที่ผ่านการคัดร่อนมาแล้วทั้งนั้น
หลู่ซิ่น

ความปรารถนาอันแรงกล้าและบริสุทธิ์ของหัวใจ จะประสบผลสําเร็จเสมอ
มหาตมา คานธี

ในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยพันธนาการให้แก่ผู้เสียเปรียบนั้นย่อมจะต้องอาศัยกลวิธี
หลายอย่างหลายประการและย่อมจะต้องการบุคคลหลายประเภทเพื่อประกอบกลวิธี
นั้น ๆ บางส่วนก็อาจจะต้องใช้กําลัง บางส่วนก็อาจจะให้การศึกษาแก่คนทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่
มากมายหลายระดับด้วยกัน
สุภา ศิริมานนท์

ไม่ต่อสู้กับอวิชชา สัจจธรรมย่อมจะพัฒนาไปไม่ได้ ไม่ต่อสู้กับความเลว ความดีก็
พัฒนาไปไม่ไหว ไม่ต่อสู้กับความคิดที่ผิด ความคิดที่ถูกต้องก็ไม่เจริญงอกงาม
ศักดิ์ สุริยะ

วิธีคุ้มครองเกียรติยศ ก็คือ ทําคนให้คู่ควรแก่เกียรติยศนั้น
ยอร์ช เมอร์ดทิ

คําวิพากษ์วิจารณ์นั้นเสรี แต่ข้อเท็จจริงนั้นล่วงละเมิดมิได้
ซี.พี.สกอต

ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด
ยอร์จ แซนดี
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สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเป็นคน ก็คือ ไม่ซื่อตรง สิ่งที่ล้ําค่าที่สุดของคนหนุ่มสาวก็คือ
ท่วงทํานองที่ซื่อสัตย์ คําว่า “ซื่อสัตย์” หมายถึง ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่ น การไม่
หลอกลวงคนอื่นนั้นอาจจะง่าย แต่การไม่หลอกลวงตนเองนี่สิยาก ท่วงทํานองที่ซื่อตรง
หมายถึง ลุยงาน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ ใครคิดจะเอา
เปรียบผู้อื่น ผลสุดท้ายมักขาดทุนย่อยยับเสมอ
สีเท่อลิ

กิจการสาธารณะมีความเกี่ยวข้องกับหลักการและนโยบาย ทั้งยังเกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจ และเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอีกด้วย
ยวาหระลาล เนห์รู

ความยุติธรรม มิพึงให้เพียงฝ่ายใดฝ่ายเดียว แต่จําต้องเป็นทั้งสองฝ่าย
อีลีเนอร์ รูสเวสท์

มิใช่แต่เพียงตรากฎหมายที่เป็นธรรมออกมาเท่านั้น แต่ต้องบังคับใช้กฎหมายที่เป็น
ธรรมนั้นให้ได้ผลด้วย
เอ็ม.เอ็ม.ทอมัส

คุณธรรมคือความกล้า ส่วนความดีไม่เคยกลัวสิ่งใด
เช็คสเปียร์

ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน แต่อย่าไว้ใจคนทุกคน
*****

สาเหตุของโรคพูดโดยไม่ได้ยั้งคิด มิใช่เกิดจากการไม่มีเวลาคิด แต่เกิดจากยามมี
เวลาก็ไม่ยอมใช้หัวคิด
หลู่ซิ่น

หนทางเดียวที่จะบังคับให้ผู้อื่นเขาพูดดีถึงเรา ก็คือ จงทําความดี
วอลแตร์
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คนโกหกจะไม่ได้รับความเชื่อถือ ถึงแม้ว่าเขาจะพูดความจริง
ซิเซโร

คนได้ชื่อว่าโกหกแล้วจะพูดจริงก็ไม่มีใครฟัง
*****

ความเท็จที่งอกงามในแวดวงแห่งอํานาจ ไม่มีวันจะเปลี่ยนเป็นความจริงขึ้นมาได้
ระพินทรนาถ ฐากูร

ที่ใดมีความหลอกลวง แม้จะมีความดีอยู่บ้าง ก็จงอย่าได้ย่างกรายไป ณ ที่นั้นเลย
แม้เพียงเพื่อความดีดังกล่าวขืนย่างกรายเข้าไป ก็เท่ากับไปร่วมมือกับความชั่ว ไม่บังควรทํา
มหาตมา คานธี

คนที่ไม่รักความสัตย์ย่อมจะสร้างช่องโหว่ไว้ให้ตนเองรอดพ้นจากผลของกรรมชั่ว
เสมอ และทุกครั้งที่เขาเอาตัวรอดได้ เขาจะคิดว่าเขานั้นฉลาดล้ําเสียเหลือเกิน แต่อันที่จริง
แล้วด้วยการกระทําเช่นนั้น เขาขุดหลุมให้ตัวเขาตกลงไปนั่นเอง
มหาตมา คานธี

หากมีขันติ ใจกว้าง และสัจจะ แม้ความแตกต่างก็เป็นประโยชน์
มหาตมา คานธี

เมื่อใดที่เสรีภาพถูกคุกคาม ความยุติธรรมถูกรังแก หรือมีการรุกรานเกิดขึ้น เมื่อ
นั้นเราจะเป็นกลางไม่ได้
ยวาหระลาล เนห์รู

ไม่มีสังคมใดจะสงบสุขได้ในเมื่อมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง และคนส่วนใหญ่
มิได้สํานึกว่าคนมีส่วนร่วมในสังคม
อนุช อาภาภิรม
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นักกฎหมายที่ดี มิใช่ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งใน
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่นักกฎหมายที่ดีขึ้นอยู่กับ “นิติปรัชญา” ของบุคคลนั้น
และขึ้นอยู่กับการให้เหตุผล (REASON) ที่สมเหตุสมผล (LOGIGAL) ที่จะปรากฏอยู่ในคํา
วินิจฉัยที่ตนกระทํา
ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อชีวิต การศึกษาคือตัวชีวิตเอง
จอห์น ดิวอี้

จงฉลาดกว่าคนอื่นถ้าคุณสามารถทําได้ แต่อย่าบอกพวกเขาเช่นนั้น
ลอร์ด เชสเตอร์ฟิลด์

คนที่รู้จักกับสถานการณ์ได้ถูกจังหวะ คือ คนที่ประสบความสําเร็จ
เกอเต้

ศิลปะของการเป็นคนฉลาด ก็คือ ศิลปะในการรู้จักว่าควรจะมองข้ามอะไรบ้าง
วิลเลี่ยม เจมส์

การค้นพบประกอบด้วยการเห็นสิ่งซึ่งทุกคนเคยเห็น และคิดในสิ่งซึ่งไม่มีใครคิด
อัลเบริต เซนต์ กีออร์กี้

ถ้าหากผมมีคาถาที่จะปัดเป่าความยุ่งยากทุกอย่างออกไปได้ ผมก็คงจะไม่บอก
คาถานั้นแก่ใคร
ความยุ่งยาก สร้างความสามารถให้เรารู้จักที่จะจัดการกับมัน ผมไม่ชื่นชมความ
ยุ่งยาก
นั่นเป็นสิ่งที่เลวพอ ๆ กับการปฏิบัติต่อความยุ่งยากเหมือนกับเป็นศัตรู
แต่ผมอยากพูดว่า เราควรเผชิญกับความยุ่งยากในฐานะเพื่อน เพื่อที่คุณจะได้รู้จัก
มันดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับมัน
โอลิเวอร์ เวนเดล โฮลัมส์
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ขอให้เรายืนหยัดและลงมือทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยหัวใจที่เตรียมพร้อมสําหรับชะตากรรม
ใด ๆ พร้อมที่จะเอาชนะ พร้อมที่จะไล่ตามต่อไปอยู่เสมอ เรียนรู้ที่จะทํางานหนักและรอ
คอย
เฮนรี่ วาดสเวริธ ลองเฟลโลว์

ไม่มีอะไรที่เป็นการเสียเวลาเปล่า ถ้าหากคุณรู้จักใช้ประสบการณ์อย่างฉลาด
ออกุสต์ โรแดง

เมื่อการทํางาน เป็นความสนุก ชีวิตเป็นสิ่งที่รื่นรมย์
เมื่อการทํางาน เป็นหน้าที่ ชีวิตเหมือนกับการเป็นทาส
แมกซิม กอร์กี้

ผมมี ต ะเกี ย งเพี ย งดวงเดี ย ว ซึ่ ง นํ า ทางให้ แ ก่ เ ท้ า ของผม นั่ น คื อ ตะเกี ย งแห่ ง
ประสบการณ์ ผมไม่มีหนทางอื่นที่จะตัดสินอนาคตได้ นอกจากการใช้อดีตเป็นเครื่องช่วย
แพททริก เฮนรี่

ปัญหา ก็คือ โอกาสที่คุณจะได้ทํางานให้ดีที่สุด
ดุ๊ค เอลลิงตัน

ประสบการณ์เป็นครูที่เข้มงวด เพราะเธอให้เราต้องสอบก่อนแล้วค่อยให้บทเรียน
ภายหลัง
เวอร์นอน ลอว์

ความผิดพลาด คือ ประตูไปสู่การค้นพบ
เจมส์ จอยซ์

จงอดทน และรักษาตัวคุณเองไว้เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
เวอร์จิล

ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเองเมื่อถึงเวลา สําหรับผู้ที่สามารถรอคอย
ฟรังซัวส์ ราเบเลส์
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มีน้อยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับความขยันและทักษะ...งานที่ยิ่งใหญ่สําเร็จลงได้ไม่ใช่
ด้วยพละกําลัง แต่ด้วยความมานะอดทน
แซมมวล จอห์นสัน

ความอดทนเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับอัจฉริยะ
เบนจามิน ดิสราเอลลี

การล้มเหลวทําให้เจ็บปวด แต่มันจะยิ่งเลวร้ายกว่าการไม่เคยพยายามทําอะไรให้
สําเร็จเลย ในชีวิตนี้เราไม่มีทางได้อะไรมาโดยปราศจากความอุตสาหะ
ธีออดอร์ โรสท์เวลท์

บ่อยครั้งที่ไม่มีสิ่งใดให้กําไรแก่เรามากไปกว่าการนับถือตัวเอง ที่มีพื้นฐานอยู่บน
ความยุติธรรมและความถูกต้อง มีการจัดการที่ดี
จอห์น มิลตัน

มีแต่ในน้ําที่นิ่งเท่านั้น ที่สิ่งต่าง ๆ จะสะท้อนภาพที่ไม่บิดเบือน มีแต่ในดวงใจที่นิ่ง
เท่านั้น ที่เราจะหยั่งเห็นโลกได้อย่างแท้จริง
ฮันส์ มาร์โกเลียต

เราอยู่ในยุคสมัยที่การยับยั้งชั่งใจตนเองเป็นที่ถูกเกลียดชัง เราไปเน้นกันที่การ
ประสพความสําเร็จ การยับยั้งชั่งใจโดยปราศจากการประสพความสําเร็จ ไม่มีความหมาย
อะไร แต่การประสพความสําเร็จโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจ ยิ่งเลวร้ายกว่า
ราล์ฟ ไทเลอร์ ฟลีเวลลิ่ง

ในโลกนี้มีสิ่งที่ร้ายกาจอยู่สิ่งหนึ่ง คือ การที่ทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง
จีน เรนัวร์
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คนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มีข้อเสนอแนะ ขณะที่คนอื่น ๆ มีแต่ความปรารถนา คนที่มี
จิตใจเล็ก ๆ ถูกเหตุการณ์เลวร้ายทําให้เชื่องและยอมจํานน แต่คนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ จะลุก
ขึ้นมายืนอยู่เหนือเหตุการณ์เลวร้าย
วอชิงตัน ไอร์วิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ คือ คนที่รู้ว่าในสาขาของเขานั้น อาจจะเกิดความผิดพลาดที่เลวร้าย
ที่สุดได้อย่างไรบ้าง และรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้น
เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบริก

มีคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่ทําให้คนทุกคนรู้สึกว่าตัวเล็กลง แต่คนที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง
คือ คนที่ทําให้คนทุกคนรู้สึกในทางที่ดี
จี เค เชสเตอร์ตั้น

การกระทําที่ดีที่สุด คือ การกระทําที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดสําหรับคนจํานวน
มากที่สุด
ฟรานซิส ฮัชชีสัน

ในทุกสิ่งทุกอย่าง การเดินสายกลางนั้นดีที่สุด อะไรก็ตามที่สุดขั้วเกินไป จะนํา
ความยุ่งยากมาให้
เพลาตุส

ความสุ ข มากที่ สุ ด สํ า หรั บ คนจํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ รากฐานของศี ล ธรรมและ
กฎหมาย
เจอเรมี เบนแธม

เมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแย้งระหว่างสิทธิมนุษยชน และสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิ
มนุษยชนจะต้องมาก่อน
ฮับราฮัม ลินคอล์น
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ผมเลือกความยุติธรรม เพื่อที่จะยังคงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่ง
อื่นที่ความหมายสูงกว่าความยุติธรรม แต่ผมก็รู้ด้วยว่า มีบางสิ่งในความยุติธรรมนั้นที่มี
ความหมาย สิ่งนั้น คือ คน เพราะคนคือสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่เรียกร้องต้องการให้มีความ
ยุติธรรม
อัลแบรต์ กามูส์

คนเราเกิดมาเสมอภาคกัน แต่เขาก็เกิดมาเป็นปัจเจกชนที่แตกต่างกันด้วย
อีริค ฟอรมม์

มีแต่สันติภาพระหว่างผู้ที่มีความเสมอภาคกันเท่านั้นที่จะยืนยาว มีแต่สันติภาพที่
ยืนอยู่บนหลักการของความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันเท่านั้นที่จะยืนยาว
วูดโรว์ วิลสัน

ความก้า วหน้ า ไม่เ พี ย งแต่ กํ า หนดความเป็นไปได้ ใ หม่ ๆ สํา หรั บอนาคต แต่ ยัง
กําหนดข้อจํากัดใหม่ ๆ ด้วย
วอร์เบิร์ต ไวเนอร์

ชีวิตไม่ได้ถูกสร้างด้วยการเสียสละหรือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ หากแต่ถูกสร้างด้วยสิ่ง
เล็ก ๆ จํานวนมาก ที่ซึ่งการยิ้ม ความกรุณา และการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ให้กันจน
เป็นนิสัย คือ สิ่งที่เอาชนะ และรักษาไว้ซึ่งหัวใจ และความรู้สึกอบอุ่นใจที่มั่นคง
เซอร์ เอช เดวี่

ขอให้เราจงเชื่อมั่นว่า ความถูกต้องทําให้เกิดพลัง และในความเชื่อมั่นนั้น ขอให้เรา
จงกล้าที่จะทําหน้าที่ตามที่เราเข้าใจ จนถึงที่สุด
อับราฮัม ลินคอล์น

ไม่มีการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก อะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ความรู้ที่
ถูกต้อง เพื่อนําไปสู่การกระทําที่ถูกต้อง
ดับบลิว คิว จัดจ์

