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พระพุทธศาสนา 

เพื่อสันติภาพของโลก∗
 

วากันในระดับโลก คนยุคน้ีพูดกันนักวา เพ่ือสันติภาพๆ ทํา
การน้ันทําการน้ีเพ่ือสันติภาพ แลวก็มาลงท่ีวา สูเพ่ือสันติภาพ 
หรือตอสูเพ่ือสันติภาพ ไดยินเขาพูดกันเสมอวา ตองทําสงคราม
เพ่ือสันติภาพ หรือบางทีก็พูดวาสันติภาพตองไดมาดวยสงคราม   

ที่พูดกันอยางน้ี ก็เห็นอยูชัดๆ วา ตั้งแตเร่ิมตนก็ไมมีสันติภาพ
แลว เม่ือความหวังสันติภาพเร่ิมตนดวยสงครามหรือการตอสู สันติภาพ
ที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดอยางไร อาจมีไดก็เพียงสันติภาพแบบขอไปที เร่ือง
น้ีเปนปญหาของมนุษยสืบมาแตอดีต ตั้งแตโบราณกระท่ังบัดน้ี  

แตที่บอกวาสูในปาฐกถาวันน้ี คงไมเหมือนอยางน้ัน วันน้ีเปนการ
สูเพื่อสันติภาพจริงๆ ขอออกนอกเร่ืองนิดหนอย คือวา ทานที่มาเขารวม
ประชุม เร่ิมตั้งแตทานผูจัดเปนตนไป มีจิตใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
เรียกวามีความสามัคคี แตถึงอยางน้ันก็เหมือนกับแยกเปน ๒ ฝาย  

ฝายหนึ่งบอกวาจะใหอาตมภาพปาฐกถาเห็นจะไมดี หยุดดีกวา 
ไมตองขึ้นไป อีกฝายหนึ่งวา ถาไหวก็เอาสักหนอย น่ีคือแยกเปน ๒ ฝาย  
                                           
∗ ปาฐกถา แสดงเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการตรวจชําระทําเปนเลม
หนังสือในเดือน ก.ค. ๒๕๖๑ ไดจัดปรับและแทรกเสริมเติมคําเพ่ิมความบางบางแหง 



๒ เพื่อสันติภาพของโลก 

ถึงจะไมแยกตัวบุคคลเปน ๒ ฝาย แตในใจของหลายทานก็แยก
เปน ๒ ใจ คือ ใจหนึ่งก็อยากใหพูด อีกใจหน่ึงก็ไมอยากใหพูด (เปน
หวงอาการของโรคปอด?) ความขัดแยงน้ีจะหยุดไดก็ดวยการที่อาตม
ภาพข้ึนไปพูด พอพูดจบไปแลว ปญหาความขัดแยงก็จะสงบระงับไป 
เราก็จะลุถึงสันติภาพ ซึ่งเปนสันติภาพที่ไดมาดวยการตอสู แตเปนการ
ตอสูแบบสันติวิธี คืออาตมภาพข้ึนไปสูกับการพูดใหจบไป 

ที่กลาวมาน้ีทั้งหมดรวมแลวก็คือวา ที่อาตมภาพขึ้นมาพูดไดก็
เกิดจากนํ้าใจหวังดีของทุกทานที่ไดจัดงานขึ้น และญาติโยมท้ังหลายท่ี
ไดมารวมฟง เปนการสนับสนุนกิจการของกองทุนการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ เพราะฉะนั้นจึงตองขอโอกาสอนุโมทนาความมีนํ้าใจหวังดีที่ได
ใหความสําคัญ หรือจะเรียกวาใหเกียรติแกอาตมภาพโดยการจัดงาน
คร้ังน้ีขึ้น ซึ่งดูในแงหน่ึงก็เปนการปรารภบุคคล ถาเปนการปรารภบุคคล
โดยใหความสําคัญแกบุคคลและจัดงานน้ีขึ้น อาตมภาพก็จะรูสึกอึดอัด  

แตพอมองลึกลงไปในใจของทานผู จัด เ ร่ิมตั้ งแตทางกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ที่ทานประธานเปนตน มีจิตใจเขมแข็ง ได
เพียรดําเนินการใหกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพน้ีคงอยูย่ังยืนมาและมี
การงานกาวหนามาโดยตลอด จนถึงปน้ีก็ทําใหมีการประสานบรรจบ
ระหวางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับทางสภาสถาบันราชภัฏ โดยได
จัดกิจกรรมคร้ังน้ีขึ้น ทั้งหมดน้ีในนํ้าใจที่แท ก็คือความปรารถนาดีตอ
ประชาชน หรือจะเรียกวาหวังประโยชนสุขแกมนุษยชาติ หรือจะใชคําวา
เพื่อสันติภาพก็ได เพราะฉะนั้นก็เปนการปรารภบุคคลเพื่อจัดกิจกรรม
เพื่อประโยชนสวนรวม  

ถาอยางน้ีก็คอยคลายใจ และก็จะมาเขากับคติพระพุทธศาสนา
อยางท่ีเปนมาแตโบราณวา พุทธศาสนิกชนปรารภเร่ืองอะไร แมแตเร่ือง
เล็กๆ นอยๆ แลว ก็ถือเปนเหตุที่จะทําบุญทํากุศล  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

 ๓ 

เหมือนอยางเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทที่วา หลานสาวของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐีทําตุกตาแปงหลนแตก เด็กยังไมรูเดียงสา เห็นผูใหญวา
ถามีคนตาย ก็จะทําบุญอุทิศกุศลให เด็กก็เลยอยากอุทิศกุศลใหตุกตาที่
เขารักเหมือนวามีชีวิตเปนตัวบุคคล ทานเศรษฐีก็ตกลงทําบุญใหตุกตา 
โดยถือวาการปรารภเร่ืองอะไรก็แลวแต เพื่อเปนเหตุใหทําความดีทําบุญ
ทํากุศล ก็เปนเร่ืองที่ดีทั้งน้ัน คราวน้ีเราก็มาปรารภเร่ืองราวเหตุการณ
อะไรอยางหน่ึง โดยมุงหมายเพื่อประโยชนสุขแกสังคม แกเพื่อนมนุษย 
แลวเราก็ทํากิจกรรมที่ดีงามน้ี ซึ่งเรียกในทางพุทธศาสนาวาทําบุญทํา
กุศล เพราะฉะน้ัน วันน้ี การท่ีทางทานผูจัดงานและญาติโยมมาประชุม
กัน ก็เปนการมารวมกันทําบุญน่ันเอง  

ขอแทรกนิด คําว่า “บุญ” ทําบุญ เป็นบุญ มีบุญ ได้บุญ 
อะไรต่างๆ เหล่านี้ เป็นคําที่มีความหมายลึกซ้ึงมาก ในประเพณี
วัฒนธรรมของเรา แต่เวลานี้น่าเสียดายว่า คําว่าบุญมีความหมาย
คลาดเคล่ือนไปมาก ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําความชัดเจนให้
เกิดข้ึนอีกคร้ัง หากว่าคํานี้ฟื้นความหมายที่แท้จริงข้ึนมาได้ ก็จะ
เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างมาก  

คิดว่า“บุญ” นี่แหละ เป็นคําที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคํา
ว่า “สันติภาพ” ถ้าบุญที่จริงแท้เกิดมีข้ึน ถ้าเราเข้าใจความหมายท่ี
แท้จริงของคําว่าบุญ ว่ากุศล เราจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคม
สร้างสรรค์ชีวิตให้มีสันติสุข สังคมจะเข้าถึงสันติภาพ แล้วมนุษย์ก็
จะมีสันติสุขได้  

ทั้งหมดนี้ก็มารวมที่วัตถุประสงค์ ตกลงว่างานทั้งหมดนี้จัด
เพื่อสันติภาพ หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล  



๔ เพื่อสันติภาพของโลก 

ในใจไมรูจักสันติ สันติภาพก็ไมรูจะไปต้ังท่ีไหน 
แท้จริงนั้น มิใช่ว่าจะต้องมาถือจํากัดตายตัวในเรื่องถ้อยคํา 

คําว่า “สันติภาพ” ถ้าเรียกแบบพระ แต่เดิมเราเรียกแค่ว่า “สันติ” 
เท่านั้น แล้วสันตินี้ ในความหมายที่แท้ ก็เป็นไวพจน์ของนิพพาน
นั่นเอง วิมุตติ วิสุทธิ์ สันติ นิพพาน เป็นไวพจน์กัน เป็นคําที่มี
ความหมายแสดงถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  

อีกแง่หนึ่ง สันตินี้ ในข้ันสุดท้ายหมายถึงสันติภายใน แต่เวลา
นี้ เราใช้คําว่าสันติภาพ โดยหมายถึงความสงบเรียบร้อยภายนอก 
ในสังคม หรือของประเทศชาติ บางทีก็มีความหมายแคบๆ เพียงว่า 
สันติภาพ ก็คือ “ภาวะที่ไม่มีสงคราม” เท่านั้นเอง และเด๋ียวนี้ก็
เข้าใจกันเพียงแค่ว่า ถ้าจะให้ความหมายละเอียดอ่อนข้ึนอีกหน่อย 
ก็หมายถึงความปราศจากการขัดแย้ง หรือภาวะที่ไม่มีการขัดแย้ง  

เราจะต้องโยงสันติภายนอก กับสันติภายในเข้ามาด้วยกันให้
ได้ เวลานี้ก็ยอมรับกันมากแล้วว่า การที่จะมีสันติภาพภายนอกได้ 
จะต้องมีสันติภายในใจของคน อย่างองค์การยูเนสโก/UNESCO ที่
ได้แถลงหรือประกาศแนวความคิดนี้ออกมาอย่างชัดเจน แล้วก็มา
สอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า ในข้ันสุดท้ายแล้ว
จิตใจของทุกคนจะต้องให้บรรลุสันติ เมื่อมีสันติภายใน ก็มั่นใจได้
ว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดข้ึน   

คําว่าสันติภาพภายนอกนี้ เราอาจใช้คําอื่น เช่นว่าประโยชน์
สุขของพหุชน เป็นต้น ในพุทธศาสนามีความประสานสอดคล้อง 
คือ เมื่อบุคคลบรรลุสันติ คือนิพพาน เป็นสันติที่ว่าแม้แต่ความเป็น
ตัวตนก็สงบ แล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อสันติภายนอก คือเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่พหูชนได้เต็มที่  
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ถ้าคนไม่นิพพาน ไม่สงบระงับดับความเร่าร้อนกระหาย
ภายใน ยังมีตัวตนร่านรนอยู่ มีความยึดติดถือมั่นในอัตตา ไม่ถึง
สันติ เขาก็ยังต้องมุ่งต้องมีอะไรเพื่อตัวตนของเขาอยู่ เพราะฉะนั้น
การที่เขาจะทําเพื่อประโยชน์สุขของสังคม ก็ย่อมให้สมบูรณ์ไม่ได้  

จุดหมายของพระพุทธศาสนาในข้ันสุดท้ายสําหรับบุคคล คือ
นิพพานหรือสันตินี้ จึงเป็นตัวนํา เป็นตัวเอ้ือ เป็นตัวเปิดทางให้เกิด
สันติภาพภายนอก คือประโยชน์สุขของประชาชน หรือสันติสุขของ
มวลชาวโลก   

นิพพานหรือสันตินั้น เป็นภาวะที่บุคคลลุถึงความสุข เป็นคน
เต็มแล้ว มีความสุขเป็นคุณสมบัติในตัวเอง จนกระทั่งไม่มีอะไรที่
ต้องทําเพื่อตนเอง เมื่อบุคคลไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเอง ไม่เอาเพื่อ
ตัวเองต่อไปแล้ว เขาจะทําอะไร เขาก็มีชีวิตอยู่ไปเพื่อทําประโยชน์
สุขแก่ผู้อื่น หรือแก่ชาวโลก ได้เต็มที่  

ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนา คติแห่งสันติภายใน กับสันติภาพ
ภายนอก จึงสอดคล้องรับกันว่า “บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” 

จะเห็นว่า พอพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน บุคคลนิพพานแล้ว ก็
ออกจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสส่ง
พระสาวกออกไปว่า “จรถ  ภิกฺขเว...พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป...เพื่อความสุขของคนจํานวน
มาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก 

คติชีวิต–บุคคลนิพพาน คติสังคม–ทําการเพื่อโลก จึงเป็นคติ 
๒ อย่างที่สอดคล้องรับกัน คือ คนที่นิพพานแล้ว ไม่มีอะไรผูกมัด
รัดตัว ก็จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนมวลชาวโลก ได้เต็มที่  
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ที่ว่ามานี้เป็นการพูดในระดับจุดหมายให้เห็นว่า จุดหมาย
ชีวิตของบุคคล กับจุดหมายของสังคมนั้น ประสานเป็นอันเดียวกัน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่ แต่วันนี้สงวนไว้ ขอไม่พูดเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างสันติภายนอกกับสันติภายใน เป็นการพูดไว้แค่โดยหลักการ  

แต่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือ เร่ืองปฏิบัติการที่จะทําให้เกิด
สันติภาพ คือแทนที่จะพูดเร่ืองการประสานสันติในระดับจุดหมาย 
คือสันติในใจคน กับสันติภาพในสังคม ก็จะพูดในระดับของ
ปฏิบัติการที่จะให้เกิดสันติภาพนั้น   

พฤติกรรมสันติภาพ ตองมาจากเจตนาท่ีดีของใจ 
แตอาจไปถึงไดแคประนีประนอม 

อย่างที่กล่าวแล้วว่า เมื่อคนพูดถึงสันติภาพ เขามองไปที่เร่ือง
ของโลกของสังคม เร่ืองของภายนอก ที่ไม่มีสงคราม ไม่มีการ
ขัดแย้ง ใช้ภาษาพระว่า ไม่มีการเบียดเบียน  

ถ้อยคําอย่างนี้ บ่งบอกการมองในระดับพฤติกรรม คือ
อาการแสดงออกของคนที่เคล่ือนไหวดําเนินงานหรือกิจการกันอยู่ 
โดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่รบราฆ่าฟันกัน  

พฤติกรรมไม่เบียดเบียนนี้ พูดให้ตรงกับคําทางธรรม ก็คือ 
ศีล นั่นเอง เพราะฉะนั้น ที่เราพูดเร่ืองสันติภาพทางสังคม เราก็
ต้องการศีล ที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกัน 
แล้วเหนือข้ึนไป ก็ให้เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

แลวศีลน้ี ดูลึกลงไป ที่วาเปนเร่ืองพฤติกรรม การแสดงออกทาง
กายวาจานั้น ตัวศีลเอง คือศีลแทๆ อยูที่ไหน ก็อยูที่ “เจตนา” คือความ
ตั้งใจที่จะไมเบียดเบียนผูอื่น ตั้งใจละเวนการทําราย อันน้ีคือตัวศีล  
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ทีนี้เจตนาอยู่ที่ไหน เจตนาก็อยู่ที่ใจ หมายความว่า ก่อนจะ
ออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายวาจานั้น ต้องเร่ิมที่ใจ มีความจํานง 
มีความต้ังใจ แต่เจตนา ที่ว่าจะไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทําร้ายผู้อื่น 
เป็นต้นนั้น ก็มี ๒ แบบ คือเจตนาเชิงลบ กบัเจตนาเชิงบวก  

เจตนาเชิงลบ ต้ังใจจะไม่เบียดเบียนทําร้ายผู้อื่น อาจจะเป็น
เพราะกลัวก็ได้ เช่น หวาดกลัวว่าจะเกิดผลร้ายอะไรต่างๆ ข้ึนกับ
ตัวเอง ไม่ทําร้ายเขา เพราะกลัวตัวเองจะถูกลงโทษ อย่างกรณีที่
บุคคลไม่กล้าละเมิดกฎหมาย เพราะกลัวถูกจับคุมขัง เป็นต้น อันนี้
ก็เป็นเจตนาที่เกิดจากความหวาดกลัว  

สูงข้ึนไป แม้เป็นเพียงความต้ังใจที่จะรักษากฎกติกาไว้ ถ้ายัง
อยู่ในข้ันนี้ เจตนาความต้ังใจนั้น ก็ถือว่ายังเป็นเจตนาเชิงลบ  

ก้าวสูงข้ึนไปอีก เจตนาอีกอย่างหนึ่งคือ เจตนาเชิงบวก ซ่ึง
เมื่อจะออกมาเป็นเจตนาความต้ังใจนั้น มีคุณสมบัติภายในจิตใจคือ 
คุณธรรม เช่นเมตตาไมตรี ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ร่วม
อยู่ด้วย หรือเป็นตัวปรุงแต่งเจตนานั้น  

ถ้ามีเมตตาไมตรี ความรักความปรารถนาดี เป็นตัวปรุงแต่ง
เจตนา เราก็มีความมั่นใจได้มากข้ึนว่าเจตนานั้นจะมีผลที่มั่นคง
ยั่งยืน เพราะเจตนาเชิงลบนั้นต้องคุมต้องบังคับอยู่เสมอ ต้องมี
ปัจจัยภายนอกกํากับอยู่ ถ้าขาดเคร่ืองกํากับควบคุมภายนอก
เมื่อไร หลักประกันหมดไป การเบียดเบียนทําร้ายก็เกิดข้ึน 
สันติภาพก็หมด แต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีความรัก มีเมตตาปรารถนาดี
ต่อกันแล้ว ก็ไม่ต้องมีส่ิงที่จะมาช่วยยับยั้งป้องกันควบคุมภายนอก
เลย เจตนานั้นจะเป็นเจตนาที่ดีในตัวมันเอง เพราะฉะน้ัน จึงต้อง
ยอมรับว่า นอกจากพฤติกรรมแล้ว จะต้องมีจิตใจที่ดีด้วย   
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ตกลงว่า เร่ืองสันติภาพนี้ต้องก้าวลึกลงไป จากพฤติกรรมเข้า
สู่จิตใจ นี่ก็คือจากข้ันศีลไปสู่ข้ันสมาธิ คือข้ันของการพัฒนาจิตใจ 
ฝึกฝนอบรมให้มีคุณธรรม มีความดีงาม มีเมตตากรุณา เป็นต้น  

ตอนนี้เราพูดได้ว่า สังคมมนุษย์เห็นความสําคัญทางด้าน
จิตใจมากข้ึน โครงการระหว่างประเทศ องค์การสากลระดับโลกก็
เห็นความสําคัญของจิตใจแล้ว  

แต่ก็ต้องถามต่อไปว่า แค่นี้พอหรือไม่ เพราะว่าแค่พฤติกรรม
บวกด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมความดี มีเมตตากรุณา แค่นี้พอหรือ 
ต้องระวังว่าเราอาจจะไปสู่ภาวะเอียงสุดหรือสุดโต่งก็ได้  

สุดโต่งที่ไปตรงข้าม ความรักความมีเมตตาปรารถนาดีนั้น 
ไปถึงข้ันหนึ่ง บางทีก็กลายเป็นการเอาอกเอาใจกัน การต้องเอาอก
เอาใจกัน อาจกลายเป็นการเอียงสุด ซ่ึงต้องระวังมาก ดูเหมือนว่า
แนวความคิดปัจจุบันจะมาถึงระดับนี้เป็นส่วนมาก คือมาถึงข้ัน
จิตใจแล้ว ก็ให้มีคุณธรรมความรักความปรารถนาดี มีเมตตาไมตรี  

ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่า เราคิดรอบคอบหรือยังว่าอาจเป็น
เพียงภาวะตรงข้าม คือสุดโต่งเท่านั้น คือ คร้ังหนึ่งคนมีความ
แตกต่างกัน และให้ความแตกต่างนั้นเป็นความขัดแย้ง แล้วความ
แตกต่างที่เป็นความขัดแย้ง ก็เป็นเหตุให้คนตีกัน ยอมรับกันไม่ได้ 
ถ้าไม่ตีกัน หากตนมีกําลังมากกว่า ก็ไปบังคับอีกฝ่ายให้ต้องเป็น
อย่างตน นี่ก็คือสภาพท่ีเราเรียกว่าขาดสันติภาพ ที่ว่าจิตใจไม่มี
ความหวังดี ไม่มีเมตตาไมตรีต่อกัน เพราะฉะนั้นก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ 
เมื่อแตกต่างกัน ก็ต้องทะเลาะกัน  
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แต่ถ้าจิตใจดีงามมีเมตตากรุณาเป็นต้นแล้ว ก็ยังต้องระวัง 
อาจไปสุดโต่งอีก นี่ก็คือว่า พอมีความแตกต่าง ก็กล้อมแกล้มกลบ
เกล่ือนว่าเหมือนกัน กลายเป็นการอําพรางแฝงปมของปัญหาไว้  

มีอีกทางหน่ึงที่น่าจะให้เป็นไปก็คือ คนนั้น แม้จะมีความ
แตกต่างกัน อาจจะถึงกับโต้เถียงกัน แต่ไม่ตีกัน อย่างนี้ใช่ไหมที่เรา
ต้องการ คือ ความแตกต่างเป็นความจริงอย่างหน่ึง แม้แต่ความรู้
ความเข้าใจเขา เมื่ออีกคนหนึ่งยังไม่ถึงระดับที่จะเห็นความจริง
อย่างนั้น เมื่อเขาเห็นแตกต่างหรือตรงข้าม เราจะยอมรับว่า
เหมือนกันหรือ หรือว่าควรจะรู้ตามที่มันเป็นความแตกต่างนั้น คือ
รู้ตามที่มันเป็น แล้วก็ยอมรับความแตกต่างได้ในขอบเขตที่ไม่เป็น
การเบียดเบียน และปรับแก้ด้วยการพูดจาหาปัญญากัน  

ถ้าอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้อง เราต้องการคุณสมบัติเพิ่มอีก 
คือไม่ใช่ต้องการแค่พฤติกรรมหรือจิตใจเท่านั้น ไม่ต้องการแค่
คุณธรรมเท่านั้น แต่ต้องมีองค์ประกอบเพิ่มอีก  

ก่อนไปถึงข้ันที่ว่านั้น ขอย้อนกลับไปพูดถึงวิธีการที่เอาแค่
พฤติกรรมและจิตใจว่า ถ้ามนุษย์อยู่แค่นั้น เขาจะเข้าสู่ข้ันตอนที่
เรียกว่าการประนีประนอมกัน ซ่ึงจะมีผลเสีย ๒ ประการ  

ประการท่ีหน่ึง คือ แฝงปมที่พร่ามัวเอาไว้ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง เพราะไม่มีความชัดเจน อย่างที่ว่ากลบเกล่ือน
กล้อมแกล้มกันไว้ว่าเราเหมือนกันแหละ อย่างเดียวกันนะ ไปกันได้  

ประการท่ีสอง คือ เรากําลังทําส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ คือ มนุษย์
กําลังจะเอาความจริงมาตกลงกัน แล้วก็ประนีประนอมกัน แต่
ความจริงของส่ิงทั้งหลาย หรือความจริงของธรรมชาตินั้น มันย่อม
ไม่เป็นตามที่มนุษย์เอามาตกลงกัน  
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ยกตัวอย่างว่า มนุษย์ล้านคนถกเถียงกันว่าโลกกลมหรือว่า
โลกแบน แล้วในที่สุดเพื่อที่จะให้ไปด้วยกันได้ ก็เลยประนีประนอม
ยอมกันลงมติว่าโลกแบน แต่ถึงแม้มนุษย์สักกี่ล้านคนมาลงมติว่า
โลกแบน ถ้าโลกมันกลม มันก็ไม่สามารถจะแบนให้ได้  

ทีนี้ คนที่มาประนีประนอมกันในชีวิตจริงนั้น กําลังทําการ
ที่ว่านี้หรือเปล่า ถ้ามนุษย์ทําแบบนี้ก็คือมนุษย์สมคบกันกักกั้น
ตัวเองไม่ให้ก้าวไปถึงสัจธรรมหรือตัวความจริงนั้นเอง  

ที่ต้องพูดเร่ืองนี้ก็เพราะว่า มีปัญหามากในเร่ืองวิธีการที่จะ
เข้าถึงสันติภาพ ในการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกัน ในระหว่างกัน ที่
เรียกว่าในโลก หรือในสังคม คือตอนนี้มิใช่พูดถึงแต่ละบุคคล ที่พูด
ได้เป็นกลางๆ ว่า มนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่ทําชีวิตของตนให้ดีที่สุด 
หรือให้เข้าถึงสันติ เข้าถึงนิพพาน แต่ในกรณีนี้เราพูดถึงหน้าที่
ระหว่างกันในหมู่มนุษย์ หรือหน้าที่โดยรวมของมนุษยชาติ  

มนุษย์นั้นมีหน้าที่ ๒ อย่าง คือ หน่ึง เราจะต้องอยู่ร่วมรวม   
กันด้วยดี สามัคคีกัน ไม่ขัดแย้งกัน หรือสามารถยุติข้อขัดแย้งกันได้
ด้วยดี พูดง่ายๆ ว่ามนุษย์ต้องทําหน้าที่ที่จะอยู่ด้วยกันให้ดี ก็คือ
ต้องมีสันติภาพ แต่ สอง พร้อมกันนั้น มนุษย์จะต้องเข้าถึงธรรม 
คือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ หรือเข้าถึงความจริงของส่ิง
ทั้งหลาย เพื่ออยู่อย่างดีที่สุดท่ามกลางส่ิงแวดล้อมทั้งหมดที่มีอย่าง
อื่นนอกจากมนุษย์ด้วยกันด้วย  

หน้าที่ ๒ อย่างนี้ต้องไปด้วยกัน ไม่ให้ขัดกัน  
ถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้ เอาสันติภาพไว้ในด้านที่จะอยู่

ร่วมกันด้วยดีระหว่างกันเท่านั้น แต่กลายเป็นว่ามนุษย์มาสมคบกัน
กักกั้นกีดขวางตัวเองไม่ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ  
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มีทั้งไมตรีที่ถึงกันกับคน และปญญาที่ถึงกันกับธรรม 
ดุลยภาพจึงมี บูรณภาพจึงม่ัน สันติภาพจึงมา  

เมื่อมนุษย์ไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ การที่ตัวเองจะ
อยูอยางดีมีความเจริญงอกงามทามกลางโลก ทามกลางสิ่งแวดลอม 
หรือท่ามกลางธรรมชาติ ก็เป็นไปไม่ได้ จึงต้องชัดเจนว่าเรามีหน้าที่ 
๒ อย่าง ทั้งหน้าที่ต่อคนด้วยกัน และหน้าที่ต่อธรรมคือธรรมชาติ
และความจริงที่เป็นธรรมดาของส่ิงทั้งหลาย แล้วจะทําอย่างไร
เพื่อให้หน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นกลมกลืนกัน สําเร็จผลไปด้วยกัน  

ขอย้ําอีกคร้ังหนึ่งว่า มนุษย์มีหน้าที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่าง
กันเองโดยมีสันติภาพ แล้วก็สอง มนุษย์ต้องอยู่อย่างดีท่ามกลาง
ส่ิงแวดล้อมโดยเข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วย  

ถึงตอนนี้ก็เท่ากับพูดว่า พฤติกรรมดีที่ไม่เบียดเบียนของศีล 
กับเจตนาดีของจิตใจที่รักใคร่ไมตรีมีเมตตา สองอย่างนี้ยังไม่
พอที่จะให้มนุษย์เข้าถึงสันติภาพที่แท้จริง จะต้องมีอะไรอีกอย่าง
หนึ่งด้วย นั่นก็คือปัญญา  

ปัญญาคืออะไร เราอาจพูดว่าปัญญาคือความรู้ความสามารถ
ที่จะจัดทําดําเนินการต่างๆ หรือว่าจะทําส่ิงที่มุ่งหมายให้สําเร็จ 
เมื่อจะทําอะไรให้สําเร็จ เราก็ต้องการปัญญา เช่น ต้องรู้จุดหมาย รู้
เหตุปัจจัย รู้วิธีการ เป็นต้น แต่ตัวแท้ของปัญญาคืออะไร  

พูดง่ายๆ ปัญญาต้องคู่กับความจริง ตัวแท้ที่เป็นเป้าของ
ปัญญา ก็คือความจริง ปัญญาจึงคู่กับความจริง และความจริงนั้น
ใช้คําเดียวที่เป็นหลัก ครอบคลุมทุกระดับและทุกส่ิงทุกอย่าง
ภายใต้หลักความจริงนั้น คือคําว่า “ธรรม” ปัญญาจึงคู่กับธรรม 
ปัญญาต้องเข้าถึงธรรม 



๑๒ เพื่อสันติภาพของโลก 

พระพุทธเจ้าที่ทรงเพียรพยายามบําเพ็ญสรรพบารมี ก็เพื่อ
เข้าถึงความจริงคือธรรมนี้ และเมื่อเข้าถึงธรรมรู้ความจริงนั้นแล้ว 
ก็ยังต้องมีความสามารถที่จะช่วยนําผู้อื่นให้เข้าถึงความจริงนั้นด้วย 
กับทั้งต้องมีความสามารถที่จะนําเอาความจริงนั้นมาใช้จัดสรร
ดําเนินการ เพื่อให้มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมที่ดี รวมเป็น ๓ ข้ันตอน  

เมื่อเรามีหน้าที่เข้าถึงความจริงด้วยปัญญา เราจะต้องระวัง
อย่าให้ไมตรีระหว่างมนุษย์มาขัดขวางการเข้าถึงความจริงของ
ธรรมชาติ ด้วยการไขว้เขวหลงไปเอาตัวความจริงของธรรมชาติมา
ประนีประนอมตกลงกันเองในระหว่างมนุษย์  

จะขอยกตัวอย่างในที่นี้ ซ่ึงเป็นที่ประชุมของพุทธศาสนิกชน
ที่อยู่ในพระศาสนา เราคงได้ยินคําที่พูดกันบ่อยว่า ศาสนาในโลกนี้
มีต่างๆ มากมาย ศาสนาไหนๆ ก็สอนให้เป็นคนดี และสอนให้คน
ทําดีเหมือนกันทั้งนั้น อย่างนี้เป็นต้น  

พูดได้ว่า นี่เป็นการพยายามเข้าถึงสันติภาพ ที่จะให้คนอยู่
ร่วมกันได้ด้วยดี แต่วิธีปฏิบัติเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ดีอย่างนี้ เป็น
วิธีการในข้ันจิตใจ ที่กลายเป็นการขัดขวางปัญญา อย่างน้อยๆ 
ง่ายๆ ก็คือว่า พอเรามายอมใจตกลงตรงนี้ ก็กลายเป็นการที่เรามา
ชวนกันเป็นส่วนรวมให้อําพรางไม่ค้นคว้าหาความจริงต่อไป และ
เป็นส่วนตัวแต่ละบุคคลให้หมกตัวไว้ในความมืดมัวไม่รู้ชัดเจน 

เราอาจพูดเป็นสํานวนแย้งว่า ศาสนาไหนๆ ก็สอนให้คนทําดี
เหมือนกัน แต่ความดีที่ศาสนาต่างๆ สอนให้ทํานั้น ไม่เหมือนกัน 
เราพูดตามที่บอกกันมาว่าศาสนาเป็นเร่ืองของความเช่ือ ดู
เหมือนว่าเราจะเช่ือเรื่อยเฉื่อยไปตามที่เขาว่ากันมาอย่างนั้น แต่เรา
ไม่สงสัยบ้างหรือว่า จริงหรือที่ว่าศาสนาเป็นเร่ืองของความเชื่อ  
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จริงอยู่ ความเชื่อเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในเรื่องของ
การนับถือศาสนา แต่มาดูในสายตาของพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
นั้น มีทั้งที่คนบอกว่าเขาเช่ือพุทธศาสนา แต่ความเชื่อของเขานั้น
ไม่ใช่พระพุทธศาสนา และถ้าคนยังอยู่แค่ความเชื่อ นั่นก็ยังไม่ใช่ตัว
แท้ของพระพุทธศาสนา ศรัทธาเป็นตัวนําเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ 
แต่การเกิดปัญญาข้ึนมาต่างหาก ที่เป็นการเข้าถึงพระพุทธศาสนา  

เป็นอันว่าแค่ศรัทธาเรื่องของความเช่ือยังไม่เพียงพอ ต้องมี
การพัฒนาข้ึนไปให้ถึงปัญญาด้วย แล้วเราจะไปตัดสินว่าศาสนา
เป็นเร่ืองของศรัทธาหรือแล้วแต่ความเชื่อได้อย่างไร  

รวมความว่า คําพูดต่างๆ เหล่านี้อยู่แค่ความคลุมเครือ แล้ว
เราก็ชอบที่จะปล่อยๆ เร่ือยเฉื่อยกันไป กลายเป็นการหมกตัว
เพลินอยู่กับความชินชาประมาท แล้วก็กลายเป็นกระบวนการ
ขัดขวางปัญญาของมนุษย์ไป และเมื่อขัดขวางปัญญา มันก็ไม่
สามารถทําให้มนุษย์ก้าวหน้าไปเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงได้ เพราะ
มนุษย์ที่ทําเช่นนี้ ย่อมมีแต่แฝงปมปัญหาไว้ ในหมู่ตนเองก็แฝงปม
ปัญหาไว้ระหว่างกัน ที่จะต้องขยายออกมาเป็นอาการของปัญหาที่
ก่อเหตุเช่นความขัดแย้งหรือข่มข่ีกันต่อไปในวันข้างหน้า และกีด
กั้นขัดขวางเพื่อนมนุษย์ทั่วไปไม่ให้เข้าถึงตัวความจริงนั้น  

จึงขอสรุปไว้อีกครั้ง แค่ให้เป็นข้อสังเกตหรือเป็นข้อที่จะนํา   
ไปพิจารณาว่า หน่ึง มนุษย์ต้องมีสามัคคีพร้อมใจ ให้อยู่กันด้วยดี 
มิใช่แค่ประนีประนอม (มิใช่แค่ compromise ต้องให้เป็น harmony) 
แต่พร้อมกันนั้น สอง ต้องสู้หน้าความจริง แสวงปัญญาที่จะเข้าถึง
ความจริงของสิ่งท้ังหลาย ท่ีจะใหอยูกันไดดวยดีทามกลางสิ่งแวดลอม
ด้วย ทั้งสองอย่างนี้ต้องมาประสานกันให้เป็นสันติภาพที่เป็นจริง  
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เมื่อกี้เราพูดว่า สันติภายใน กับสันติภาพข้างนอก ต้อง
ประสานกัน ทีนี้ สันติภาพภายนอกนั้นก็มคีวามหมายที่ต้องแยกอกี 
อย่างที่ได้พูดกันมาแล้ว คือสันติภาพในหมู่มนุษย์ด้วยกัน กับ
สันติภาพในภาวะที่มนุษย์อยู่ ร่วมกับส่ิงแวดล้อมทั้งหลายอ่ืน 
โดยเฉพาะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ที่จะต้องเข้าถึงความจริงของมัน
แล้วเราจึงจะอยู่ร่วมกันกับมันให้ดีได้  

จะต้องรู้ตระหนักว่า ธรรม ทั้งธรรมชาติและธรรมดาที่เป็น
ความจริงของธรรมชาตินั้น มันไม่เข้าใครออกใคร มันไม่เคยยอม
ประนีประนอมกับคน คนนั้นประนีประนอมกันได้ โดยมาตกลงกัน
ด้วยใจที่ยอมกัน ปรับความต้องการเข้ากันได้ แต่เราจะไป
ประนีประนอมกับธรรม กับความจริงของธรรมชาตินั้น มันไม่มีใจที่
จะยอมกับเราด้วย เป็นหน้าที่ของมนุษย์เองที่จะต้องเข้าถึงความ
จริง และปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง  

ดังนั้น  ในการอยู่ ร่วมกันของมนุษย์นี้  มนุษย์มี เมตตา
ปรารถนาดีต่อกัน แต่ต้องเปิดปัญญาต่อธรรมด้วย คือ ด้านหนึ่ง 
มนุษย์สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยเมตตา และอีกด้านหนึ่ง มนุษย์
สัมพันธ์กับธรรมด้วยปัญญา สองอย่างนี้ต้องให้มาประสานกัน ไม่
มาขัดแย้งกัน อย่าให้มนุษย์หลงผิดเอาเมตตาไมตรีระหว่างกันไป
ขัดขวางปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ  

ถ้ามนุษย์ปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้ แม้มนุษย์จะมีความแตกต่าง
กัน แต่ด้วยจิตใจเมตตาปรารถนาดี ก็อยู่ร่วมกันได้ แล้วด้วยการที่
ใฝ่รู้แสวงปัญญาอยู่เสมอ ก็จะมีภาพรวมของมวลมนุษย์ที่ก้าวไปใน
วิถีทางของการแสวงธรรมให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติต่อไป 
สมตามที่เป็นภารกิจของมนุษยชาติว่ามวลมนุษย์จะต้องอยู่ใน
กระบวนการหรือวิถีทางของการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ  
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พัฒนาจิตพัฒนาปญญาเลือนรางพราๆ ไมคืบหนาใหเห็น 
ปญหาระดับพฤติกรรมย่ิงยุบยิบนุงนังประดังเกินเข็น  

ต้องยอมรับว่า มนุษย์โดยท่ัวไปยังอยู่ในวิถีทางของการ
แสวงหาอันไม่จบส้ิน แม้เราจะบอกว่าองค์พระศาสดาได้ไปถึงที่
หมายแล้ว  แต่มนุษย์ทั้ งหลายที่อยู่ ร่วมกันนี้  ก็ยังไม่ เ ข้าถึง 
บรรดาศาสตรวิทยาอย่างวิทยาศาสตร์ ก็ยังพยายามที่จะเข้าถึง
ความจริงคือธรรมอันนี้ เราจะต้องแยกแยะได้ไม่สับสนในระบบ
กระบวนนี้ และโยงประสานกันให้ถูกที่ตรงตามสภาวะด้วย  

ยิ่งในยุคต่อไปนี้ ปัญญาจะมีความจําเป็นมากยิ่งข้ึน เพราะ
ข่าวสารข้อมูลมากข้ึน เวลานี้จะถึงยุคที่เกิดความขัดแย้งกันหรือ    
ไม่ทันกัน ระหว่างข้อมูลกับปัญญา หรือจะว่าปัญญากับข่าวสาร
ข้อมูลไม่ทันกัน ก็ได้  

ที่พูดอย่างนี้ ต้องเข้าใจว่าข่าวสารข้อมูลกับปัญญาไม่ใช่อย่าง
เดียวกัน ถ้ามนุษย์มีปัญญาไม่พอ ข้อมูลข่าวสารมาก มนุษย์ก็ยิ่ง
สับสนว้าวุ่น แล้วดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้มนุษย์กําลังจะเป็นอย่างนั้น 
แถมมนุษย์ยังไปเข้าใจผิดเสียด้วยว่าการที่ตนมีข้อมูลข่าวสารมาก
คือตนมีปัญญามาก แต่ที่จริง ไม่ใช่ ปัญญากับข้อมูลข่าวสารเป็น
คนละอย่าง  

ขอย้ําว่า เมื่อปัญญาไม่พอ ข้อมูลข่าวสารยิ่งมา มนุษย์ก็ยิ่ง
สับสนและลุ่มหลงไปกันใหญ่ ถ้ามนุษย์มีปัญญาไม่พอ คือไม่เข้าถึง
ตัวความจริง ไม่เข้าถึงสาระของข่าวสารข้อมูลนั้น มองไม่เห็นระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารข้อมูลนั้นกับส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ และ
มองไม่ถึงวิธีปฏิบัติจัดการ ที่ถูกที่ตรงทันต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ก็
จะเกิดปัญหาแก่พวกมนุษย์เอง  



๑๖ เพื่อสันติภาพของโลก 

เวลานี้ เรามีปัญหามากกับการที่มีปัญญาไม่ทันไม่พอ ขณะที่
สังคมมนุษย์ก็ยิ่งซับซ้อน เราก็ยิ่งชุลมุนปัญหา ยกตัวอย่างแม้แต่
เร่ืองใกล้ตัวใกล้ปัจจุบันที่มนุษย์พูดกันบ่อย เช่นเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ก็เป็นปัญหา  

แล้วก็แน่นอนว่า เ ร่ืองสิทธิมนุษยชน ตลอดไปถึงสิทธิ
เสรีภาพทั่วไปนั้น เป็นเร่ืองที่สัมพันธ์กับปัญหาสันติภาพ เพราะว่า
ถ้าคนไม่มีสิทธิมนุษยชน ไม่มีการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การลุถึง
สันติภาพก็ไม่อาจเป็นไปได้ ก็เลยจะว่าเป็นกระแสนิยมก็ได้ว่า เวลา
จะร่างรัฐธรรมนูญกันแต่ละที ก็ต้องย้ําเร่ืองสิทธิเสรีภาพโดยอ้างว่า
ประชาธิปไตยถือเร่ืองสิทธิเสรีภาพน้ีเป็นหลักการข้อใหญ่ แต่เราก็
จะต้องมีปัญหาอยู่เร่ือยไป ถ้าเราไม่สามารถแก้ปมในข้ันพฤติกรรม
แล้วก็จิตใจ ไปจนถึงปัญญา ที่จะให้มาประสานกันโดยสมบูรณ์  

โดยเฉพาะในข้ันปัญญา เราพูดถึงการมีการใช้สิทธิเสรีภาพ 
มิใหเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พอพูดว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนคืออะไร แค่นี้เราก็เร่ิมได้ปัญหาแล้ว และก็เป็นปัญหา
สันติภาพอยู่ในตัวมันเองด้วย ไปๆ มาๆ ก็เป็นปัญหาไปทุกอยา่งนั่น
แหละ คือถ้าตัวประสานฐานไม่ดี มันก็ผูกปมไว้ทุกจุด  

ลองมองไปที่บางเร่ือง อย่างเร่ืองเจ้าแม่กาลีเมื่อกี้ เราอาจ
วินิจฉัยได้ง่ายหน่อย คือในสมัยที่อังกฤษยังไม่ได้ไปปกครองอินเดีย 
อินเดียยังไม่เป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ คนอินเดียมีสิทธิ์ที่จะเอาหญิง
สาวพรหมจารีไปฆ่าบูชายัญแด่เจ้าแม่กาลี อังกฤษเป็นประเทศหนึ่ง
ที่เป็นแม่บทของประชาธิปไตย เมื่อเข้าไปปกครองอินเดีย อังกฤษ
แม้ยังอยู่ในยุคที่กษัตริย์ครองอํานาจ แต่ก็มี Magna Carta มานาน
นักแล้ว ก็ได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้เอาหญิงสาวไปฆ่าบูชายัญ  
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กฎหมายของอังกฤษนี้จํากัดสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของคน
อินเดีย แต่ในกรณีนี้เราเห็นได้ง่ายตามภูมิหลังทางสังคมของเรา
และตามหลักศีลธรรมทั่วไปว่าการบูชายัญฆ่าคนนั้นไม่ดี เราก็
วินิจฉัยว่าการฆ่าหญิงสาวพรหมจารีนั้นไม่ถูกต้อง ถ้าว่าตามหลัก
สิทธิมนุษยชนปัจจุบัน ก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสตรี
พรหมจารีนั้น และก็เป็นข้ันของอาชญากรรมเลยทีเดียว 

แต่เวลานี้มี เรื่องที่ ซับซ้อนกว่านั้น ซ่ึงในประเทศอย่าง
อเมริกาก็ได้เกิดเป็นปัญหาข้ึน และก็สัมพันธ์กับการใช้ข่าวสาร
ข้อมูลดังที่ ว่ า  ยกตัวอย่าง เรื่ องห น่ึง เมื่ อ  ๓ -๔  ปีมาแล้ว  ที่
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกานั้น วันหนึ่ง นักศึกษาหญิงผิวดํา
หลายคนจับกลุ่มคุยกัน ส่งเสียงเอะอะหน้าห้องนักศึกษาชายฝรั่ง
ผิวขาว นักศึกษาชายนั้นคงรําคาญหรือโกรธด้วย ก็ตะโกนออกมา
ว่า “Shut up, water buffaloes!” (หุบปากเสียบ้าง แม่นาง
กระบือเอ๋ย) แล้วก็เกิดเร่ืองราวใหญ่โต เป็นกรณีพิพาทในปัญหา
เร่ืองสิทธิเสรีภาพในการพูดจา ว่าจะใช้กันได้แค่ไหน อย่างไหนแค่
ไหนผิดหรือไม่ การละเมิดกันจะจํากัดความแค่ไหน ฝ่ายที่พูดด่าผิด 
หรือว่าฝ่ายที่ห้ามด่าผิดเพราะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนด่าที่มี
สิทธิ มหาวิทยาลัยอเมริกันในระยะเวลานั้น เกิดปมปัญหาเร่ืองนี้
มาก นี่คือในประเทศอเมริกาที่เป็นผู้นําในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ แถม
เกิดเรื่องในสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ ที่เป็นถ่ินของบรรดาปัญญาชน 

 ในสังคมปัจจุบันที่เจริญซับซ้อนยิ่งและมีเทคโนโลยีก้าวไกล 
การปฏิบัติตอขาวสารขอมูล ต้ังแตการติดตอสื่อสาร และการเผยแพร 
โยงไปถึงเร่ืองสิทธิเสรีภาพ กลายเป็นปัญหาทั้งยุ่งใหญ่จนถึงยุบยิบ
มากข้ึนๆ ล้วนเป็นปัญหาสันติภาพที่ละเอียดอ่อนนุงนังมากข้ึน 
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เวลานี้ สังคมพัฒนาซับซ้อนซ่อนปมมากข้ึนๆ แต่การพัฒนา
จิตใจพัฒนาปัญญาไม่พอ ไม่ถึงและไม่ทันที่จะสลายปมเหล่านั้น ใน
สังคมที่พัฒนานั้น ปัญหาที่เป็นความทุกข์ด้านต่างๆ ของมนุษย์
และของทั้งโลก รวมทั้งธรรมชาติ จึงสุมประดัง เร่ืองที่ไม่เคยเป็น
ปัญหา ก็กลายเป็นปัญหาข้ึนมา ทําให้มนุษย์เหมือนจะห่างออกไป
จากการที่จะได้จะมีสันติภาพไกลยิ่งข้ึนๆ  

ขอยกตัวอย่าง ในบางสังคมที่เจริญข้ึนมา มนุษย์คิดว่าคนมี
สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน 
ดังนั้น เราปลูกต้นไม้ในสวนของเรา ต้นไม้นั้นโตใหญ่ข้ึนมา ก็เป็น
ของเรา เราจึงมีสิทธิที่จะตัดต้นไม้นั้น  

แต่ในบางสังคมอ่ืนที่คนมีความรู้เข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม  เขารู้ ข้ึ นมาว่ าการดูแลรั กษา ต้นไม้  เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม คนที่ว่าตัดต้นไม้ซ่ึง
เป็นสมบัติของตนโดยมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในทรัพย์สินของตนเอง
นั้น อาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ที่เขาจะมี
อากาศบริสุทธิ์หายใจ อย่างนี้เป็นต้น ก็กลายเป็นว่าการตัดต้นไม้ที่
เป็นทรัพย์สินของตนเองนั้น เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อน
มนุษย์ เป็นความผิดอย่างหนึ่ง  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ที่รัฐฮาวาย (Hawaii) 
นักศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษาผู้หนึ่งเห็นว่า ปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของ
มัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึงปล่อยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานี
ทดลอง ปรากฏว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ นี่ก็เป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่คิดแปลกแหวกออกไป คราวนี้มิใช่
คํานึงถึงสิทธิของคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เจ้าของ หรือผู้ถูกผลกระทบ แต่
คิดถึงสิทธิของสัตว์ที่ถูกคนครอบครอง 
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เร่ืองเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง และจะมีมากข้ึนๆ ดังที่เด๋ียวนี้
เรามีปัญหาเรื่องสิทธิของคนตาย ซ่ึงก็เกิดเป็นปัญหาข้ึนมาว่าจะ
เอาอย่างไร คนตายก็มีสิทธิที่จะตาย แล้วเราจะยอมให้เขาตายเพื่อ
สิทธิเสรีภาพของเขาหรือไม่ แล้วก็โยงไปที่การทําแท้ง ซ่ึงก็เป็น
ปัญหาอีก เช่นว่าจะคํานึงถึงสิทธิของเจ้าของครรภ์ หรือของเด็กที่
จะเกิด อะไรทํานองนี้ ในวงการแพทย์ก็พบปัญหาจําพวกนี้มาก  

ในเมื่อระบบข่าวสารข้อมูลสะดวกสะพร่ังแพร่พร้อมไปทั่ว 
นับวันมนุษย์ก็ยิ่งมีปัญหายุบยิบซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน และก็อย่าง
ที่ว่าแล้ว ปัญญามนุษย์ไม่ทันกับการระบายและแพร่ระบาดของ
ข่าวสารข้อมูล จิตใจก็สนองรับปรับไม่ถูกไม่ทัน บางคนแค่เจอขยะ
ข้อมูลข่าวสารก็เสียสุขภาพจิต ยิ่งมนุษย์หลงผิดเอาข่าวสารข้อมูล
เป็นปัญญา ก็ยิ่งสับสนวุ่นวาย  

มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้บางทีทะนงตัวว่าตนมีปัญญามาก ความ
จริงมนุษย์ยุคนี้ว่าโดยทั่วไปไม่ได้มีปัญญาดีข้ึน เพียงแต่ว่ามีข่าวสาร
ข้อมูลมากข้ึนเท่านั้น เร่ืองราวที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างปัญหา
ที่เราจะต้องรู้เท่าทันที่จะวางใจใช้ปัญญากับมันให้ถูกให้ทันกัน
ต่อไป เพียงแต่จะต้องให้เห็นตระหนักถึงความสําคัญของปัญญา  

มนุษย์จะต้องพัฒนาปัญญา ต้องแสวงปัญญาที่จะเข้าถึง
ความจริงของส่ิงทั้งหลายให้ชัดแจ้ง ต้องจับสาระเข้าถึงความจริง
ของข่าวสารข้อมูล และหยั่งเห็นความจริงกว้างออกไปถึงความ     
สัมพันธ์ระหว่างข่าวสารข้อมูลแต่ละหน่วยละชิ้น กับส่ิงอื่นทั้งหลาย
ในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งหมด ซ่ึงเป็นเรื่องที่ใหญ่
สําคัญและก็ยากยิ่งทีเดียว มิฉะนั้นมนุษย์ก็ไม่อาจพ้นไปได้จากอคติ 
ที่แปลกันว่าความลําเอียง ซ่ึงที่จริงก็คือการเขวออกไปนอกทาง
ของความถูกต้อง และก็เป็นปัญหาสันติภาพในระดับละเอียดอ่อน 
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“อคติ” คือการที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติทําการไม่ถูกทาง 
หรือเขวออกไปนอกทางของความถูกต้องนั้น อาจเป็นฉันทาคติ คือ
อคติเพราะชอบก็ได้ เป็นโทสาคติ-เพราะชัง โมหาคติ-เพราะเขลา
ไป ไม่ทันรู้หรือรู้ไม่ทัน หรือภยาคติ คืออคติเพราะความขลาด
ความหวาดหรือความกลัว ก็ได้ 

โดยเฉพาะโมหาคติจะเป็นไปได้มาก ทั้งในการปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างมนุษย์ และในการที่เราเอาเรื่องส่ิงแวดล้อมมาจัดการซ้อน
เข้าไปในการจัดการการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  

ปมที่เป็นศักยภาพของปัญหาเหล่านี้ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ
สันติภาพท้ังส้ิน คือเป็นเร่ืองของการอยู่ดีมีความสงบสุขของชีวิต
และสังคมมนุษย์นั่นเอง นี้เป็นเร่ืองของการต้ังข้อพิจารณาข้ึนมา
ฝากไว้ ก็จะขอผ่านไปอีก ไม่ควรที่จะพูดให้ยืดยาว  

สันติภาพท่ีย่ังยืน สัมฤทธิ์ดวยปญญา 
ที่ร้ือระบบความคิดของอารยธรรมข้ึนมาปรับใหม  

จะขอย้อนกลับไปในช่วงต้น คือเร่ืองราวทั้งหลาย เมื่อพูดกัน
ไปแล้ว ในที่สุดก็ต้องมาตอบคําถามว่าแล้วจะทําอย่างไร ก็จึงย้อน
ไปหาคําตอบข้างต้นที่ว่า วิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติการที่จะให้ลุถึง
สันติภาพ ต้องครบองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ทั้งพฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา  

ทวนความว่า พฤติกรรมเป็นเร่ืองของศีลซ่ึงโดยแก่นแท้ก็คือ
เจตนาที่ไม่เบียดเบียน เจตนานี้เป็นตัวเชื่อมต่อพฤติกรรมกับจิตใจ 
และตัวแต่งจิตที่จะต้ังเจตนาออกไปสู่พฤติกรรม ก็คือคุณสมบัติใน
ใจอย่างที่ได้กล่าวแล้ว ซ่ึงมุ่งเอาเมตตา ความรักความปรารถนาดี 
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ถึงตรงนี้เราก็มาถึงเรื่องของตัวคน คือการพัฒนาคน ที่เป็น
ตัวการ เป็นเจ้าของเจตนาหรือเจตจํานง ที่อยู่ในใจ จึงต้องพัฒนา
จิตใจเพื่อให้มีเจตนาที่ดี ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่จะมา
แต่งสรรเจตนา และเมื่อมุ่งเอาภาวะจิตใจที่จะให้คนอยู่ร่วมกัน
ปฏิบัติต่อกันด้วยดีที่จะมีสันติในสังคม ตัวแต่งสรรเจตนานั้นก็ได้แก่
เหล่าคุณธรรมที่มีเมตตาเป็นตัวนํา  

“เมตตา” มาจากต้นศัพท์คือมิตร (มิตฺต) และก็แปลง่ายๆ ว่า 
น้ําใจมิตร คือความรักความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 
แล้วก็มีตัวพ่วงเป็นชุด เร่ิมด้วยกรุณาหรือการุณย์ คือความมีน้ําใจ
ที่ว่าเห็นใครมีทุกข์ประสบปัญหา ก็ทนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องขวนขวาย
ช่วยแก้ไขปลดเปล้ืองให้เขาพ้นข้ึนมาจากปัญหาจากความทุกข์ มัก
เรียกรวมกันว่า เมตตากรุณา หรือเมตตาการุณย์  

อย่างน้อยเม่ือจะพัฒนาคนด้านจิตใจในทางใฝ่สันติ ก็พึง
พัฒนาเมตตา ให้เขามีความรักความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย คนจะ
ไดมีเจตจํานงท่ีนําพฤติกรรมไปในทางที่เกื้อกูลกัน เมื่อตัวจะทําอะไร 
ก็จะระวังไม่ให้เกิดผลลบผลร้ายเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น 
เป็นหลักประกันไม่ให้มีการเบียดเบียน  

แต่ในที่สุด การคุมการนําการจัดการดําเนินการทั้งหมดก็
เป็นไปด้วยปัญญา การพัฒนาคนจึงต้องพัฒนาปัญญา ให้มีปัญญา 
รู้เข้าใจปมทุกข์ตัวปัญหา รู้จุดหมาย รู้เหตุปัจจัย รู้ผลพลอยได้
พลอยเสีย รู้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงทัง้หลายถูกต้องเพียงพอ  

ถ้าคนมีพฤติกรรม มีจิตใจ มีปัญญา ที่พัฒนาได้ดีทั้ง ๓ อย่าง 
ก็จะทําให้มีความหวังที่ สันติภาพจะเกิดมีข้ึนมาได้ แต่ลองมา
พิจารณาว่าระบบชีวิต ระบบสังคม ความเป็นไปในหมู่มนุษย์
ปัจจุบันนี้ เอ้ือให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่  
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แม้แต่ในข้ันพฤติกรรมแห่งศีลที่มีเจตนาเป็นตัวทําการ ก็เป็น
ปัญหา ถ้าจะให้มีสันติภาพ ไม่ว่าจะทําอะไร ก็ต้องเร่ิมต้นด้วย
เจตนาที่ไม่เบียดเบียน ที่จุดเริ่มต้นนี้ มนุษย์ทําได้ไหม  

ในเรื่องนี้ ถ้าไม่พูดถึงระบบสังคมระบบเศรษฐกิจของโลก
ปัจจุบัน ก็จะหย่ังไม่ถึงปัญหา ขอให้ดูที่ต้นแหล่งความคิด ระบบ
สังคมระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ถูกริเร่ิมและขับเคล่ือนด้วยเจตนา
ที่ถูกหล่อเล้ียงสรรแต่งอยู่บนฐานความคิดความเช่ือ ซ่ึงไม่ว่าจะ
ลึกซ้ึงซับซ้อนอย่างไรก็ตาม ก็สําแดงตัวออกมาในเจตนาที่มุ่งหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตัว ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมปัจจุบันที่
ครอบงําโลกอยู่มีการต้ังเจตนาตัวเร่ิมต้นและนําแรงขับเคล่ือนอันนี้ 
ไม่ว่าจะทําอะไร มนุษย์ก็ต้ังเจตนาที่จะมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตน 
แล้วขยายต่อไปว่าจะเอาจากคนอื่นให้มากท่ีสุด มิใช่เจตนาที่จะ
ผดุงส่งเสริมความอยู่ดีของโลก หรือมุ่งไปที่สันติสุขของมวลมนุษย์ 

ในเมื่อต้ังเจตนาเริ่มต้นข้ึนมาอย่างนี้ มันก็ขัดแย้งกันทันทีกับ
สันติภาพ แล้วสันติภาพจะเกิดข้ึนได้อย่างไร เพราะฉะน้ัน ระบบ
ความคิด ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ มองไปแล้ว ไม่เอ้ือ
ต่อการเกิดสันติภาพ  

เมื่อมองลึกลงไปที่ฐานความคิด ดูทิฐิ ทฤษฎีอะไรต่างๆ มันก็
คลาดก็เขวออกไปจากทางของสันติภาพ ในที่สุดก็จะชัดว่าเราไม่
สามารถแก้อยู่แค่ที่พฤติกรรมของคนได้ ต้องแก้ไปถึงตัวทิฐิ ความ
เชื่อ แนวคิด ความเข้าใจ ความเห็น คือแก้ในข้ันของปัญญานั่นเอง  

อยางในหลักการของทุนนิยม ก็ต้ังเจตนาใหมุงหาผลประโยชน 
แล้วมาถึงอเมริกันที่เรียกว่าปัจเจกนิยมทางเศรษฐกิจ บอกว่าให้
บุคคลแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุด เมื่อแต่ละคน
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนได้มากแล้ว สังคมก็เจริญมั่งคั่งข้ึนมาเอง  
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หลักการตามแนวคิดนี้เป็นการพูดถึงผลรวม คือเมื่อแต่ละคน
หาเงินหาทองหาผลประโยชน์ได้มาก พอรวมเข้าด้วยกันทั้ง
ประเทศทั้งสังคม ก็จึงมั่งคั่งพร่ังพร้อม  

แตเวลาน้ี เรากําลังมีปญหากับระบบทุนนิยม โดยเฉพาะแนวคิด
ปัจเจกนิยมแบบนี้ ที่บอกว่าแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้มากที่สุด 
โดยต้องแข่งขันกัน การแข่งขันนั้นเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์
ความเจริญของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอเมริกันอย่างที่รู้กันอยู่  

แต่ในที่นี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าตัวเจตนาอยู่ที่ไหน ตัวเจตนาใน
ที่นี้ ก็คือเจตนาที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากท่ีสุด และเอา
จากผู้อื่นให้มากที่สุด นี่ก็คือระบบกรรมของเขาไม่ได้เร่ิมจากเจตนา
ที่ไม่เบียดเบียน หรือจากเจตนาที่จะเกื้อกูล  

เมื่อพูดมาถึงข้ันนี้ จะรู้สึกว่าเร่ืองปัญหาสันติภาพนี้ยากยิ่งข้ึน 
หรือยากเหลือเกิน เพราะไปพันกับระบบเศรษฐกิจระบบสังคม 
จนถึงระบอบของโลก ที่รวมคลุมความเป็นไปในโลกาภิวัตน์ทั้งหมด 
แล้วเราจะแก้ไหวหรือ ก็ตอบว่า จะไหวหรือไม่ไหว ก็ต้องแก้ ต้อง
พยายาม แล้วเราก็บอกว่าจะต้องพัฒนาคน  

ทีนี้ การพัฒนาคนนั้น ก็อย่างที่ว่าแล้ว ต้องพัฒนาหมดทั้งตัว 
ไม่เฉพาะพัฒนาพฤติกรรม ที่เคล่ือนไหว แสดงออกทางกายวาจา 
การปฏิบัติต่อกันในหมู่มนุษย์เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาจิตใจ ให้มี
ความรักความปรารถนาดีมุ่งประโยชน์แก่กัน แทนที่จะมุ่งเอาจาก
กันให้มากที่สุด ก็มุ่งทําให้แก่ ผู้อื่นให้มากที่ สุด หรือมุ่งให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น แล้วก็พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจเห็นสุขเห็นทุกข์
ของเพื่ อนมนุษย์  รู้ เ ข้ า ใจระบบสัมพันธ์ของ สังคม  ระบบ
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติแวดล้อม ให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กันและกันในแต่ละระบบและรวมทั้งหมดทุกระบบ   
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ปัญญาเป็นตัวที่มาแปรสภาพจิตใจ เช่นเห็นคนหน้าบึ้ง นึก
ว่าเขาไม่พอใจเรา ใจเราก็โกรธ แต่พอรู้เร่ืองรู้ราวว่าเขามีเร่ืองไม่
สบายเจ็บกายทุกข์ใจ เราก็กลับไปเห็นใจ สงสาร อยากช่วยเหลือ 
เมื่อได้รู้เห็นเข้าใจอะไรๆ มีปัญญามากข้ึนๆ ได้รู้ทุกข์รู้ปัญหาของ
คนทั้งหลาย รู้คุณ-โทษ รู้ผลดี-ผลร้าย มองเห็นเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้องมากมายข้ึน ก็พัฒนาเมตตากรุณาข้ึนมาได้ ดังนี้เป็นต้น 

เมื่อเราช่วยให้คนพัฒนาพฤติกรรมของเขา พัฒนาคุณธรรม
คุณสมบัติภายในจิตใจ และพัฒนาปัญญา ก็คือการพัฒนาตัวมนุษย์
นั่นเอง การพัฒนาตัวมนุษย์ ก็คือการศึกษา  

ทีนี้ก็จับมาเข้าหลัก การศึกษา ก็คือสิกขา ซ่ึงมีองค์ ๓ คือ 
พัฒนาพฤติกรรมเรียกว่า ศีล  พัฒนาจิตใจเรียกว่า สมาธิ  พัฒนา
ปัญญาเรียกว่า ปัญญา  เรียกรวมว่า “ไตรสิกขา” เราก็พัฒนามนุษย์
ให้ครบองค์รวม ด้วยระบบไตรสิกขา  

พอพัฒนาคนครบไตรสิกขาให้ถึงปัญญาได้ ก็ถึงข้ันสลาย
ความเห็นผิด แนวคิดความเห็น ความเชื่อเก่าๆ หรือที่เกิดจาก
ความโง่เขลา ก็เปล่ียนไป ถ้าสามารถแก้ได้ถึงข้ันนั้น ก็คือแก้ได้ถึง
ฐานความคิด แล้วอะไรๆ ก็มีทางเป็นไปได้ ถึงข้ันนี้จึงจะเป็นการ
พัฒนาคนที่จริงแท้ 

แตถาเราแกกันอยูแคเร่ืองของพฤติกรรม ก็จะไดแคเจตนาเชิงลบ 
อย่างเวลานี้ที่ไม่ให้รุกรานทําลายธรรมชาติ โดยสอนกันบอกกันขู่
กันว่าถ้าตัดต้นไม้ทําลายธรรมชาติแล้ว จะเกิดผลร้ายตีกลับมาเป็น
ภัยอันตรายต่อตนเองต่อชุมชน อย่างดีก็ว่าเพื่อเห็นแก่อนุชนคนรุ่น
หลัง อย่างนี้ก็คือไม่ทําผิดไม่ทําชั่วเพราะหวาดกลัวภัยที่จะเกิดแก่
ตนแก่พวกตน เป็นเจตนาเชิงลบด้วยแรงขับจําพวกความกลัว  
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้คนตะวันตกต่ืนกันมากในเรื่องการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ย้ําเน้นกันถึงกับว่าให้มีจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
เป็น environmental ethics เป็นจริยธรรมอย่างใหม่ แต่ก็เห็นได้
ชัดว่าเป็นจริยธรรมที่ เกิดข้ึนมาเพราะความกลัวภัย และตัว
จริยธรรมนั้นเอง ก็มีความหมายออกเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปด้วย
เจตนาเชิงลบอย่างที่ว่าแล้ว คือไม่ได้รักธรรมชาติจริง ไม่ได้ต้ังใจดี
ต่อธรรมชาติแท้จริง ไม่ได้มีเจตนาที่ต้ังข้ึนมาจากคุณธรรมที่มีใจรัก
ธรรมชาติ แต่เพราะกลัวภัยแก่ตนว่า ถ้าปล่อยให้ธรรมชาติเสียไป 
ตัวเองจะอยู่ไม่ได้ ก็เลยต้องมีพฤติกรรมแบบยับยั้งตัวเอง ฝืนใจ
ยอมให้ธรรมชาติอยู่ โดยตัวเองต้องลดละยอมอดยอมงดความสุขที่
จะไม่ได้บริโภคตามใจปรารถนา เป็นจริยธรรมแบบฝืนใจ หรือ
จริยธรรมเชิงลบอย่างที่ว่าแล้ว 

ถ้าพฤติกรรมเป็นไปด้วยจริยธรรมเชิงลบอย่างนี้ ก็กลายเป็น
ว่าคนไม่มีความสุขกับการอยู่ในระบบสันติภาพ ธรรมชาติกับ
มนุษย์อยู่อย่างไม่เป็นสุข แล้วสันติภาพจะยั่งยืนได้อย่างไร ถ้า 
สันติภาพจะยั่งยืนได้ คนจะต้องมีความสุขด้วย แล้วคนจะมีความ    
สุขได้อย่างไรในเมื่อระบบความคิดมันผิด มีความขัดแย้งในตัว 

ระบบความคิดที่ว่าผิด คือมีแนวคิดทิฐิพื้นฐานว่าคนจะมี
ความสุขสูงสุด เมื่อบริโภคได้มากที่สุด แต่แล้วเมื่อบริโภคมาก ก็
เป็นการทําลายธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลตีกลับมาว่าตัวเองเดือดร้อนจะ
อยู่ไม่ได้ ก็จึงต้องมีจริยธรรมแห่งการมีพฤติกรรมฝืนใจไม่บริโภคให้
มากนัก โดยยอมให้ธรรมชาติคงอยู่ดี เพื่อที่ตัวเองก็จะคงอยู่ได้ 
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เป็นอันว่า มนุษย์ในอารยธรรมปัจจุบันนี้ มีระบบความคิดที่
ไม่ยั่งยืน เพราะเป็นแนวคิดเป็นทิฐิที่ผิด ขัดแย้งกันในตัวมันเอง 
ต้ังแต่พฤติกรรมในจริยธรรม ก็เป็นไปด้วยเจตนาเชิงลบ เป็น
จริยธรรมแห่งความฝืนใจ สวนทางกับวิถีแห่งความสุขของตนเอง  

ที่จริงก็เป็นเรื่องดังที่ รู้กันดีในโลกของตะวันตก ต้ังแต่
ทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๖ คนต่ืนตัวด้วยความตกใจต่อ
ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม ดังที่ได้มีการเฉลิมฉลองวัน
โลก (Earth Day, April 22, 1970) เป็นคร้ังแรก ใน พ.ศ. ๒๕๑๓  

แล้วไม่นานหลังจากเร่ิมคิดค้นหาทางแก้ปัญหานั้น ก็มีนักรู้
นักคิดซ่ึงหันไปยกเอาแนวคิดสําคัญที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรม
ขึ้นมาถกเถียงพิจารณา ปรากฏวาแนวคิดสําคัญอันใหญท่ีคนตะวันตก
ภูมิใจกันเร่ือยมาว่าเป็นตัวนําให้ตะวันตกมีอารยธรรมเจริญลํ้าหน้า
ตะวันออกในด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นต้น จนเจริญรุ่งเรือง
เฟื่องฟูอยู่ในปัจจุบัน คือ แนวคิดพิชิตธรรมชาติ (conquest of 
nature; dominion over nature) ได้กลับถูกนักคิดยุคใหม่นี้ติเตียน
โจมตีกันเป็นการใหญ่ว่า แนวคิดนี้แหละผิดพลาด ทําให้มนุษย์มี
ทัศนคติที่ผิดต่อธรรมชาติ ให้มนุษย์เป็นศัตรูกับธรรมชาติ และ
ทําลายธรรมชาติ เป็นตัวการที่ทําให้โลกต้องประสบภัยพิบัติจาก
ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศที่จะโทรมสลาย 
มนุษย์จะต้องเปล่ียนความคิดและทัศนคติกันใหม่ เช่นให้เป็นมิตร
กับธรรมชาติ ต้องมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อม อย่างที่ว่าแล้วข้างต้น∗ 
                                           
∗  ผู้สนใจอาจหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เช่นเล่มท่ีค้นคว้ามาบอกไว้มากอย่าง  

Ponting, Clive. A Green History of the World. New York: St. Martin's Press, 1991. 
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ฉะนั้นจะต้องมองกันใหม่ ทําความเข้าใจกันใหม่ สร้าง
ความรู้เข้าใจปรับแนวคิดกันใหม่ ต้ังแต่ความเข้าใจในเร่ืองความสุข 
ในเร่ืองอิสรภาพ ตลอดลงมาจนถึงเร่ืองสิทธิเสรีภาพ อะไรต่างๆ  

ดังจะคิดได้ไม่ยากว่า สันติภาพจะมีได้เมื่อคนอยู่ โดยมี
ความสุขด้วยกัน ถ้าคนมีความสุขด้วยการแย่งกัน หรือแย่งชิง
ความสุขกัน คนนั่นเองก็ย่อมไม่เอาสันติภาพ แต่ตามแนวคิดของ
ลัทธิเศรษฐกิจที่ให้บุคคลแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ให้แก่ตนให้
มากที่สุด ก็คือสอนให้คนแย่งชิงความสุขกัน หรือแย่งกันสุข แล้ว
สันติภาพจะมีจริงเป็นจริงได้อย่างไร  

แม้แต่เร่ืองสิทธิเสรีภาพ ถ้ามองจากฐานความคิดที่ไม่ถูกต้อง 
ก็จะเป็นเร่ืองของการแก่งแย่ง แบ่งแยก และความฝืนใจ แล้วเร่ือง
สิทธิมนุษยชนก็จะเป็นปัญหาอยู่เร่ือยไป  

ดูแค่เจตนา ก็ไม่ถูกทางแล้ว เช่นในระบบความคิดของลัทธิ
เศรษฐกิจแบบที่ว่าเมื่อกี้ เจตนาในการใช้สิทธิเสรีภาพ ก็มุ่งไปในแง่
ของการสนองแนวคิดของระบบผลประโยชน์ โดยต้ังใจหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตน แล้วพฤติกรรมในการแสวงหาแก่งแย่ง
ผลประโยชน์นั้น ก็ตามมา คนที่อยู่ ในระบบนี้ ก็จะมองสิทธิ
เสรีภาพในแบบนี้ แล้วเวลานี้คนจํานวนมากกไ็ม่รู้ตัวว่าตนมีแนวคิด
นี้อยู่เบื้องหลังในการมองเร่ืองสิทธิเสรีภาพ คือมองความหมายของ
สิทธิเสรีภาพน้ัน ภายใต้การครอบงําของแนวคิดที่จะเอาแก่ตนให้
มากที่สุด มองอยู่ในเงื่อนไขของระบบการแก่งแย่งและแบ่งแยก  

แต่ถ้าเร่ิมต้นโดยคนต้ังเจตนาที่จะไม่เบียดเบียน จะเกื้อกูล
ต่อกัน ทําให้แก่กัน หรือทําความสุขให้แก่กันแล้ว การมองสิทธิ
เสรีภาพก็จะมีความหมายต่างออกไปเลย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเร่ือง
ใหญ่ที่มนุษย์จะต้องพัฒนาแก้กันหลายข้ัน ต้ังแต่ฐานความคิด 
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รวมแล้วก็อย่างที่ว่ามาแต่ต้น คือ พฤติกรรมเป็นสภาพ
รูปธรรมซ่ึงปรากฏในระดับที่ ๑ โดยโยงกับจิตใจด้วยเจตนาหรือ
เจตจํานง แล้วภายใต้เจตจํานงหรือเจตนานั้น ก็ต้องพัฒนาจิตใจให้
มีคุณสมบัติต่างๆ  เช่น  เมตตาที่จะแต่งสรรเจตนาให้สร้าง
พฤติกรรมที่เกื้อกูล โดยท่ีพร้อมกันนั้นก็ไม่ให้มนุษย์หลงทางที่จะ
เอาเมตตาไมตรีนั้น มากักกั้นพวกตนจากการเข้าถึงความจริงใน
การที่จะอยู่อย่างดี กับทุกส่ิงทุกอย่างที่มิใช่มีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้น 
ในท่ามกลางธรรมชาติและธรรมดา ที่ไม่เข้าใครออกใคร 

การพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมหรือคุณสมบัติทั้งหลาย ทั้งที่
เป็นความดีงาม ความสามารถ และความสุข จะสําเร็จเป็นของจริง
แท้ได้ ก็ต่อเมื่อมีปัญญาที่พัฒนาข้ึนมาให้รู้เข้าใจความจริง มองเห็น
สภาวะของธรรมชาติ เข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็น ความสําเร็จ
ที่แท้ของการพัฒนาคน จึงหมายถึงการพัฒนาปัญญา  

ได้บอกว่าสันติภาพภายนอกจะสําเร็จได้ ต้องมีสันติภายใน
ประสานรับนั้น อย่างน้อยก็เห็นได้ไม่ยากว่า ในแต่ละคนมีตัวตนท่ี
ยึดถือกันไว้ แค่ว่าคนยึดติดตัวตน เอาแต่ตัว ก็คือมีตัวแบ่งแยกที่จะ
ขัดขวางการอยู่ร่วมกัน ถ้าคนรู้ทันตัวตนอัตตานั้น ไม่ทําอะไรแค่
ตามความยึดติดตัวตน แต่รู้เข้าใจที่จะปฏิบัติต่อมันตามเหตุผลของ
ปัญญา อัตตาสงบระงับไป เขาก็จะอยู่ร่วมรวมกันในสันติภาพได้    

ความยึดติดตัวตนถืออัตตาแสดงออกมาในอาการที่เรียกว่า
เป็นกิเลสต่างๆ อย่างน้อยคนต้องมีปัญญารู้ทันและสยบสงบมันได้ 
ไมตกไปอยูใตอํานาจของมัน ในท่ีน้ีจะเพียงบอกชื่อไววากิเลสท่ีสําแดง
อัตตาตัวสําคัญอยางรายคืออะไรบาง ซ่ึงคนตองอาศัยมันในการรักษา
ชีวิตเมื่อยังมีปัญญาไม่พอ อันจะต้องรู้ทันและสยบสงบให้ได้ด้วย
การพัฒนาปัญญาข้ึนมา เพื่อที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาแทนมัน  
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ดังที่ว่าแล้ว ในที่นี้จะบอกแต่ชื่อพอให้รู้จักไว้ก่อน ส่วนการ
พัฒนาปญญาขึ้นมาท่ีจะสงบระงับดับสลายมันน้ัน ตองไววากันอีกที 

ตัวแสดงอาการขยายความยึดติดอัตตา ๓ อยาง (ปปัญจะ – 
กิเลสตัวปั่น) คือ 
๑. ตัณหา  ความอยาก เสพอยากไดอยาก เอา  เ ห็นแก จะ ได

ผลประโยชน มุงหาเครื่องปรนเปรอบํารุงบําเรอ คิดแตจะไดจะเอา 
๒. มานะ ความถือตัวสําคัญ อยากเดนเปนใหญ ใฝอํานาจ จะให

เหนือเขา จะครอบงําคนอื่น เปนเหตุใหมักหวาดระแวง  
๓. ทิฏฐิ การยึดติดถือรั้นในลัทธินิยม อุดมการณ และศาสนาตางๆ 

เอาศรัทธาของตัวเปนใหญ ไมยอมรับฟงใครอื่น ถือสําคัญม่ัน
หมายใหตองเปนไปอยางฉันวาเทาน้ัน  

ถัดจากนี้ คนก็ต้องพ้นจากอํานาจของความยึดติดเอาแต่ตัวที่
เรียกว่า มัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกั้น อีก ๕ อย่าง คือ  
๑. อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเร่ืองที่อยู่อาศัย พื้นถ่ิน 

ดินแดน  
๒. ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเร่ืองผลประโยชน์ 
๓. กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกดีกั้นในเร่ืองชาติวงศ์ พงศ์พันธุ์ เผ่า

ชน กลุ่ม พรรคพวก  
๔. วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องชั้น วรรณะ สีผิว  
๕. ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเร่ืองวิชาการ ความรู้ 

คุณพิเศษ และผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญา 
การปฏิบัติจัดการในเรื่องเหลาน้ี ไมพึงทําดวยใจท่ีมีมัจฉริยะ 

แตพึงจัดใหเปนธรรม ตามกฎกติกาที่ใชปญญาตกลงกันจัดตั้งไวดวยใจ
เมตตา ดังเชนการจัดสรรที่อยูอาศัยและการจัดปนลาภตามวินัยของสงฆ 



๓๐ เพื่อสันติภาพของโลก 

จะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญาที่จะมองส่ิงทั้งหลายในระบบ
เหตุปัจจัยอย่างถูกต้อง ให้มนุษย์พัฒนาปัญญาขึ้นมาที่จะรู้เข้า
ใจความจริง มองเห็นตามสภาวะ เข้าใจเหตุปัจจัย เข้าใจระบบ
ความสัมพันธ์ทั้งหลายอย่างถูกต้อง และสามารถนําความรู้ที่เข้า
ใจความจริงนั้นมาจัดสรรชีวิตและสังคมของตนเอง พร้อมทั้งการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติภายใต้ธรรมดานั้นให้ถูกต้อง   

วันนี้ก็ได้ขอเสนอความคิดในเร่ืองที่ ต้ังหัวข้อไว้เพียงเป็น
ข้อพิจารณากัน คือในเร่ืองที่ชื่อว่า “พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ
ของโลก” ทั้งนี้ ไม่ว่าจะพูดแนวกว้างหรือแนวแคบ ก็มีสาระอย่าง
เดียวกัน คือ ในแง่หนึ่ง ก็เน้นในเร่ืองของจุดหมายที่ว่า จะต้อง
ประสานจุดหมาย คือภาวะแห่งสันติภาพ ทั้งสันติภาพภายในและ
สันติภาพภายนอก ให้ประสานกลมกลืนกันให้ได้  

แต่ในวิถีทางที่จะเข้าสู่จุดหมายที่ประสานสันติทั้งสองอย่าง
เข้าด้วยกันนั้น มนุษย์จะต้องมีปฏิบัติการที่พร้อมทั้งด้านพฤติกรรม  
จิตใจ และปัญญา คือมีศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ด้วยการ
พัฒนามนุษย์  

การพัฒนามนุษย์นั้น ก็คือการศึกษา เราจึงบอกว่าต้องเอา
การศึกษามา จึงจะช่วยให้สันติภาพที่แท้จริงเกิดข้ึนได้ แล้วเราก็
บอกว่านี่คือ การศึกษาเพื่อสันติภาพ  

พระพุทธศาสนานั้นสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวม และ
ระบบการศึกษาแบบองค์รวมนั้นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนา เรา
ก็จึงพูดออกมาแค่ว่า “พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก” คือ
ซ่อนคํ าว่ าการศึกษาอยู่ ใน ตัวพระพุทธศาสนา  เพราะว่ า
พระพุทธศาสนามีการศึกษาเป็นเนื้อตัวอยู่แล้ว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

 ๓๑

พระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่นําไปสู่สันติภาพอัน
แท้จริงของโลก ซ่ึงมีความหมายว่า ทั้งสันติภายใน สันติภายนอก 
ทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆ ว่าไม่มีสงครามหรือปราศจาก
ความขัดแย้ง และในความหมายที่น่าจะยอมรับได้ว่าสันติสุขที่
มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่ม เบิกบาน ผ่องใส มีความสุข 

ขออนุโมทนาคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ 
ผู้ประสานเป็นแกนกลาง โดยในวาระนี้ ทางมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีท่านอธิการบดีเป็นประธาน พร้อมทั้งทางสภาสถาบัน
ราชภัฏ มีท่านเลขาธิการเป็นประธาน ได้เป็นเจ้ากิจดําเนินการให้
เกิดมีปาฐกถาคร้ังนี้ ขอให้สันติสุขสัมฤทธิ์แก่ทุกท่าน จนถึงแก่ทั่ว
ทั้งโลก สมดังใจหมาย 




