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อนุโมทนา

กรมการศาสนา ประสงคจะจัดพิมพหนังสือเผยแผหลักธรรม 
ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจาํป ๒๕๕๓ ระหวางวนัที ่๒๒–๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ในการนี้ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ในนาม
กรมการศาสนา ปรารภวา หนังสือ พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ 
ฉบับสองพากย ไทย-อังกฤษ  มีเนื้อหาสาระเหมาะที่จะเผยแพรใน
โอกาสสําคัญดังกลาว จึงไดแจงบุญเจตนาที่จะจัดพิมพข้ึนเปนธรรม
ทาน เพื่อแจกมอบแกพุทธบริษัท และผูสนใจ ใหแพรหลายทั่วไป

การบําเพ็ญธรรมทานนี้ เปนกุศลวิธีในการสรางเสริมประโยชน
สุขที่แทจริงและยั่งยืนแกชีวิตและสังคม ทําใหเกิดความเจริญธรรม
เจริญปญญาแกประชาชน สามารถอํานวยผลใหลุถึงจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนการใหที่
ประเสริฐ เลิศกวาทานทั้งปวง จึงเปนกศุลจริยาอันสมแกวาระแหงวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนากรมการศาสนา ที่ไดบําเพ็ญบุญกิริยาแหงธรรม
ทาน โดยหวังใหเกิดประโยชนสุขที่เปนแกนสารแกประชาชน ขอให
งานกุศลในการเผยแผธรรมนี้สัมฤทธิผ์ลสมหมาย นาํใหประเทศชาติ
รมเยน็พฒันา และใหสังคมเกษมศานตมัน่คง ยัง่ยนืนานสบืไป
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พุทธวิธีแกปญหา
เพ่ือศตวรรษที่ ๒๑∗

ทานผูเปนญาติมิตรรวมโลกทั้งหลาย
วันนี้ นับเปนครั้งแรกในศตวรรษ ท่ีเราทั้งหลายไดมารวม

การประชุมมหาสันนิบาตทางศาสนาระดับนานาชาติท่ีใหญโต
มโหฬารขนาดนี้ ระหวางชวงเวลา ๑๐๐ ป นับแตการประชุมสภา
ศาสนาครั้งกอนเปนตนมา โลกไดประสบความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญๆ มากมายหลายครั้ง คนพูดกันวา บัดนี้ เราไดเขามาอยูใน
สังคมที่ผานพนยุคอุตสาหกรรมมาเปนสังคมขาวสารขอมูล และ
กําลังกาวเขาสูยุคหลังสงครามเย็น

มรดกสาํหรับศตวรรษที่ ๒๑:
สันติสุข หรือความทุกขและปญหา

เมื่อสงครามเย็น (Cold War) สิ้นสุดลง ความตึงเครียด
และภัยที่นากลัวจากการเผชิญหนาของมหาอํานาจ ๒ ฝาย ใน
โลกที่แบงกันเปน ๒ คาย ก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไปดวยพรอมกับ
การที่ศตวรรษที่ ๒๐ ก็จะสิ้นสุดลง คนทั้งหลายจํานวนมากมี
                                                          
∗ สารบรรยาย สําหรับที่ประชุมสภาศาสนาโลก ป ๒๕๓๖ ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
๒๘ ส.ค. – ๔ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๓๖
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ความหวังวา ตอไปนี้ในศตวรรษที่ ๒๑ มนุษยคงจะมีความสงบ
สุขมากขึ้น โลกจะมีสันติภาพ

แตหลังจากนั้นไมนานเทาไร คนก็รูสึกวาเรื่องจะไมเปน
อยางนั้นเสียแลว ปรากฏตอมาวา ถึงแมภัยที่คิดวาผานพนไปได
น้ัน จะเปนภัยอันตรายใหญท่ีนากลัวมาก ซ่ึงอาจจะทําใหโลก
ถลมทลายลงดวยสงครามนิวเคลียร แตภัยใหญน้ันก็ไดแตนา
กลัวเทานั้น มันมิใชภัยที่จะเกิดขึ้นจริง เมื่อภัยอันใหญน้ันหมดไป
แลว การณกลับกลายเปนวา ภัยอันตรายขนาดยอยเล็กนอยลง
ไป ไดเกิดขึ้นในที่ตางๆ กระจัดกระจายทั่วไปมากมาย ซ่ึงเปน
อันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ

ภัยอันตรายใหญของสงครามเย็นนั้นทําใหคนเอาใจมา
จดจอรวมอยูเปนจุดเดียวกัน ถึงแมมันจะเปนภัยใหญท่ีนากลัว
ก็จริง แตก็ยากที่จะเกิดขึ้น แตพอมาถึงภัยขนาดยอยกระจัด
กระจายนี้ มันกลับเกิดขึ้นจริงและคุมไดยากกวา แมแตภัยจาก
อาวุธนิวเคลียรท่ีนึกวาจะสิ้นสุดลง ก็หาไดสิ้นสุดลงจริงไม แต
กลับยิ่งนากลัวกวาเกา เพราะคุมไดยาก เนื่องจากอาวุธรายนั้น
ไดกระจายไปอยูในมือของประเทศตางๆ มากมาย แมแตท่ีเปน
ประเทศเล็กๆ และมีภูมิหลังตางๆ กัน

แตกอนนี้ก็กลัวสงครามระหวางคายอุดมการณ เมื่อ
สงครามระหวางคายอุดมการณจางหายไป ก็กลับมีความขัดแยง
เนื่องจากความแบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ เรื่องผิว เรื่องศาสนา
ชัดเจนรุนแรงยิ่งขึ้น มีการเขนฆาสังหารกันอยางโหดเหี้ยมทารุณ
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สงครามภายในประเทศตางๆ ท่ีเปนเรื่องของความแบงแยก
เหลานี้ปรากฏมากขึ้น กระจายไปในที่ตางๆ ท่ัวทุกสวนของโลก

นอกจากนั้นก็มีปญหาการกอการรายท่ีรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที 
การที่โลกแคบเขา เนื่องจากเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลได
พัฒนาไปไกล ทําใหผูคนติดตอถึงกันไดทางการสื่อสารคมนาคม
ติดตอกันงายและไปมาสะดวก แตแลวก็ปรากฏวาการติดตองาย
ไปมาสะดวกนี้กลับกลายเปนการทําใหปญหาพลอยมีโอกาสรุน
แรงมากขึ้นดวย เพราะการกอการรายก็ตามติดเขามากับการสื่อ
สารคมนาคมนั้นเอง ทําใหการเดินทางยากลําบาก และภัย
อันตรายก็ไปจากประเทศหนึ่งถึงอีกประเทศหนึ่งไดงาย คนราย
สามารถไปกอการรายในประเทศอื่นๆ ไดฉับไว

ไมใชแคน้ัน เรื่องนี้ยังกระทบมาถึงปญหาการอพยพเขา
เมือง และการลี้ภัยอีกดวย ทําใหคนในประเทศตางๆ หวาด
ระแวงกัน ในขณะที่สงครามเชื้อชาติและสงครามศาสนาทําใหมี
การอพยพลี้ภัยมากขึ้น ปญหาจากการอพยพลี้ภัยนั้นก็เกิดขึ้นอีก
แบบหนึ่ง เนื่องจากในการอพยพลี้ภัยนั้นก็มีผูท่ีแอบแฝงเขาไป
ดําเนินการกอการรายระหวางประเทศ

นอกจากนี้ ปญหาการอพยพและลี้ภัยยังสงผลใหปญหา
ความขัดแยงระหวางกลุมชนเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อชนเจาถิ่นไมพอ
ใจตอผูอพยพลี้ภัยเขามา เนื่องจากความรังเกียจในดานเชื้อชาติ
ศาสนาและสีผิวบาง กลัววาผูอพยพลี้ภัยเหลานั้นจะแยงโอกาส
ในการทํามาหากินบาง ทําใหเกิดการทํารายและกีดกันกัน ความ
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ยุงยากเดือดรอนก็ยิ่งแผขยายออกไป พรอมกับท่ีความสงบสุขใน
สังคมมนุษยก็ลดนอยลง

การแบงแยก รังเกียจ และเกลียดชังกันนี้ ถูกทําใหแรง
เขมมากขึ้นดวยการแกงแยงแขงขันกัน ในการแสวงหาทรัพยากร
เมื่อคนโลภแขงขันแยงชิงทรัพยากรกัน ก็เบียดเบียนกันเองดวย
แลวก็ตองไปเอาทรัพยากรนั้นจากธรรมชาติดวย ก็เลยเกิดปญหา
ท้ังสองประการ คือ ท้ังปญหาทางดานธรรมชาติท่ีคนไปเบียด
เบียนทําลาย ทําใหสภาพแวดลอมเสียรุนแรงขึ้น และเกิดความ
ขาดแคลนทรัพยากร พรอมกันนั้นคนก็เบียดเบียนคนดวยกันมาก
ยิ่งขึ้นดวย

โดยเฉพาะปญหาธรรมชาติแวดลอมเสีย และทรัพยากร
ขาดแคลนหรือสิ้นเปลืองหมดไปนี้ ก็มาเกิดขึ้นหรือมาปรากฏเปน
ผลชัดเจนขึ้นเมื่อจะสิ้นศตวรรษที่ ๒๐ น้ีเอง ซ่ึงจะสงผลใหคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ตองเดือดรอนมาก กลายเปนวาคนในศตวรรษที่
๒๑ จะตองรับมรดกผลกรรมของคนที่ทําไวในศตวรรษที่ ๒๐
ทรัพยากรมากมายของธรรมชาติท่ีสั่งสมมาโดยใชเวลาหลายรอย
ลานป ถูกคนผลาญใหหมดไปในเวลาเพียง ๑๐๐ - ๒๐๐ ปเทา
น้ันเอง

โลกพัฒนากาวไกล ทําไมมนุษยไมพบสันติสุข
เทาที่พูดมานี้จะเห็นชัดวา ปญหาทั้งหลายเกิดจากความ

ชิงชัง หรือเกลียดชังกัน ดวยอํานาจของโทสะอยางหนึ่ง และ
ปญหาที่เนื่องจากความโลภอยางหนึ่ง โลภะและโทสะนี้เปนตัว
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การสําคัญ เมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามากขึ้น
ตลอดจนเกิดมี high technology หรือเทคโนโลยีช้ันสูง ซ่ึงเกี่ยว
ของกับขาวสารขอมูลข้ึนมา ก็ปรากฏวาความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเหลานั้น ถูกนํามาสนอง โลภะ และ
โทสะ คือถูกใชเปนเคร่ืองมือรับใชโลภะ และโทสะ ใหแสดงฤทธิ์
เดชไดเต็มแรงเต็มกําลังยิ่งขึ้น

การสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่
เปนมา ไดเปนไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสีย
เปนสวนใหญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมท้ังความเจริญ
ของเทคโนโลยีทางดานขาวสารขอมูลและการสื่อสาร ไดถูกใชใน
การนํามากลอมมนุษยใหเพลิดเพลินลุมหลงอยูในความมัวเมา
ตางๆ มากกวาจะใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัว
มนุษยเอง เทคโนโลยีเหลานั้นถูกใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาสิ่ง
บําเรอความสุขสนองความโลภ และพรอมกันนั้นก็ใชเปนเครื่อง
มือสนองโทสะรับใชการทําลายดวยความเกลียดชังกัน มีการแยง
ชิงสิ่งบริโภคกัน การครอบงํากัน และการพยายามกําจัดกัน เนื่อง
จากการรังเกียจแบงแยกพวก ผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียด
ชังแบงแยกกันก็มีอยูแลว ความโลภยังมาหนุนใหความเกลียดชัง
แบงแยกนั้นรายแรงยิ่งขึ้นไปอีก

แมแตเทคโนโลยีท่ีสรางขึ้นเพื่อประโยชนในการอํานวย
ความสะดวกสบายตางๆ ก็กลับถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทําลาย
ลางมนุษยเสียเอง ทําใหคนในยุคที่เจริญนี้ กลับมีภัยอันตราย
มากขึ้น เพราะทําลายกันไดงายยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ไฟฟาที่
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เปนเคร่ืองมือใหแสงสวาง และใหพลังงานตางๆ แตกอนโนนคน
จะทําลายกันโดยจะใหไฟดับท้ังเมือง จะตองไปเที่ยวตามดับไฟ
แตละบานๆ แตปจจุบันนี้เพียงทําลายที่แหลงจายไฟฟากลาง
หรือโรงงานผลิตไฟฟาแหงเดียว ไฟก็ดับท้ังเมือง พลังงานใชไมได
คนเกิดความเดือดรอนทีเดียวทั่วทั้งเมือง

ตกลงวา ความโลภเห็นแกตัว และความชิงชังรังเกียจกัน
ท่ีเคียงคูกันมานี่แหละ ไดกอปญหาใหแกมนุษยท้ังในระหวาง
มนุษยกับมนุษยดวยกันเอง และมนุษยกับธรรมชาติ

การแกปญหาขางตนนี้ จะทําไดก็ตองมีการขัดเกลาควบ
คุมความโลภ และความเกลียดชัง แตเปนธรรมดาของมนุษย
ปุถุชนยอมมีความโลภและความโกรธ การพูดนั้นทําไดงาย แตจะ
แกปญหาจริงทําไดยาก จะตองมีการศึกษาชนิดที่เปนการพัฒนา
มนุษยกันอยางจริงจัง

เมื่อเปนการพัฒนา บนฐานของปญหา
ไมวาจะเจริญเพียงใด ปญหาก็ตองเจริญตามไป

อยางไรก็ตาม ความโลภ และความโกรธที่เปนธรรมดา
ของมนุษยปุถุชนนี้ จะควบคุมไดงายขึ้น แลวก็จะเปนเรื่อง
ประเภทเฉพาะกรณี ท่ีเกิดขึ้นแลวก็หายไป คงอยูไมนาน ถาไมมี
ปจจัยตัวที่สามมาคอยหนุน

ขอสําคัญ การที่ความโลภและความโกรธเหลานั้น กอให
เกิดภัยอันตรายรุนแรงและยาวนานกวางไกล ก็เพราะปจจัยอีก
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อยางหนึ่งในจิตใจของมนุษย อันนี้คือสิ่งที่เรียกวา ทิฏฐิ หรือ
ความเห็น ความเชื่อ ลัทธินิยม และแมแตศาสนา หรืออุดมการณ
ตางๆ ตลอดจนคานิยมในสังคม เมื่อใดความโลภ ความโกรธ
ความชิงชังกัน มีความเชื่อ มีความคิดเห็น มีลัทธิ หรือมีคานิยม
เปนที่เกาะ เปนที่ยึดถือจับตัวแลว มันก็จะมีตัวกําหนดทิศทาง
และคอยกํากับใหความโลภและความโกรธแคนนั้นกออันตรายได
อยางสม่ําเสมอเปนประจํา คงอยูนาน และแกไขไดยาก

เมื่อมีความยึดถือตามๆ กันไป จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็
ตาม มันก็จะกลายเปนกรรมของสังคมที่มีผลกวางไกลสืบไป
ตลอดกาลเวลาอันยาวนาน

ในทางตรงขาม ถามีความเห็นถูกตอง มีความเชื่อถูกตอง
มีคานิยม มีลัทธิอุดมการณท่ีถูกตอง นอกจากผลดีและพลังสราง
สรรคมากมายจะเกิดจากทิฏฐิท่ีถูกตองนั้น และทิฏฐิท่ีถูกตองนั้น
จะเปนฐานหนุนคุณธรรมที่ตรงขามกับโลภะและโทสะใหมีกําลัง
มากขึ้นแลว ความโลภและความโกรธที่ยังมีอยู ก็จะเกิดไดนอย
อยูในขอบเขตจํากัด และถูกควบคุมไดงาย เพราะไมมีท่ีเกาะที่ยึด
หรือฐานที่จะตั้งตัว

แตปจจุบันนี้เราจะเห็นไดชัดวา ความโลภ ความโกรธได
ถูกหนุนใหแนนหนาและมีกําลังมาก เพราะมีฐานมีท่ีเกาะที่ยึด
จากความเห็นผิด

ในยุคที่ผานมา เรามีปญหากับเรื่องอุดมการณใหญๆ ท่ี
แบงโลกออกเปน ๒ คาย เวลานี้เราบอกวาการขัดแยงแขงขัน
ระหวางอุดมการณใหญน้ันหมดไป แตท่ีจริงเราไมไดหมดปญหา
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จากอุดมการณหรอก เพราะอุดมการณน้ี ก็คือเรื่องของทิฏฐิน้ัน
เอง ท่ีจริงเรากลับลงไปสูปญหาในเรื่องทิฏฐิ ท่ีลึกลงไปถึงขั้นราก
ฐานทีเดียว

เพื่อรวบรัดจะพูดไดวา มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดสําคัญที่
ครอบงําอารยธรรมของมนุษยสมัยปจจุบัน มี ๓ ประการ คือ

๑. การมองตัวมนุษยเอง แยกตางหากจากธรรมชาติ
โดยมีฐานะที่จะไปเปนเจาของผูครอบครองพิชิต
ธรรมชาติ และจัดการกับธรรมชาติตามความ
ปรารถนาของตน

๒. การมองเพื่อนมนุษย ไมเปนเพื่อนมนุษย คนไมมอง
คนในความมีภาวะที่รวมกัน แตมองแบบแบงแยก
ออกไปวา เปนมนุษยพวกโนน พวกนี้ มีตัวกําหนด
แบงแยกตางๆ

๓. การมองความสุข วาเกิดจากการมีวัตถุท่ีจะบํารุง
บําเรอตนใหเต็มท่ี โดยเขาใจวามนุษยจะมีความสุข
ไดตอเมื่อมีวัตถุเสพบํารุงบําเรอมากที่สุด

ขอท่ี ๑ เปนทรรศนะหรือทิฏฐิตอธรรมชาติ ขอท่ี ๒ เปน
ทิฏฐิหรือทรรศนะในการมองมนุษยดวยกัน ขอท่ี ๓ เปนการมอง
จุดหมายของชีวิตของตัวมนุษยเอง

ทิฏฐิ ๓ อยางนี่แหละเปนตัวกําหนดทิศทางหรือวิถีการ
กระทําของมนุษย ซ่ึงเราเห็นไดไมยากวามันมีบทบาทอยางไรใน
ปจจุบัน มนุษยปจจุบันนี้ตกอยูใตอํานาจครอบงําของทิฏฐิเหลานี้



A Buddhist Solution for the Twenty-first Century ๙

ถามนุษยท้ังหลายอยูใตอํานาจของมัน เขาก็มีกรรมรวม
กัน เรียกวาเปนกรรมของสังคม สังคมก็จะหันเหหมุนวนเปนไป
ตามทิฏฐิเหลานี้ คือเปนไปตามกรรม อันไดแกการกระทําในรูป
แบบตางๆ ของมนุษยท่ีเกิดจากทิฏฐิเหลานี้

เพราะฉะนั้น จึงตองย้ําวา เมื่อความโลภและความโกรธ
หรือ โลภะ และโทสะ คือความอยากได และความแบงแยก
เกลียดชังกันนั้น มีทิฏฐิเปนฐานกอตัว หรือกอตัวขึ้นเปนทิฏฐิ
แลว กลายเปนความเห็น เปนหลักการ เปนความเชื่อ ไมวาจะ
ทางศาสนาหรืออะไรก็ตามขึ้นมาแลวนี้ มันจะลงลึก มันจะแนบ
แนน และก็จะยืดเยื้อมั่นคงกอผลยาวนานกวางไกล แกไขไดยาก
และในการแกไขนั้น ถาไมแกใหถึงขั้นทิฏฐิคือความเห็นผิดเหลานี้
แลว การแกความโลภและความโกรธก็ไมมีทางสําเร็จได

อารยธรรมไมนําสูความเกษมศานติ์
เพราะสรางสรรคมาบนรากฐานที่เปนปญหา

แมแตวิทยาการตางๆ ซ่ึงเปนที่มาของความเจริญของ
โลกยุคปจจุบัน หรือวาเปนแหลงของอารยธรรมปจจุบันนี้ ท่ีแบง
กันเปน ๓ หมวดใหญๆ คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ หรือ the
natural sciences แลวก็สังคมศาสตร หรือ the social sciences
และมนุษยศาสตร หรือ the humanities น้ัน ก็แทบจะไมรูตัวกัน
เลยวาไดเจริญมาตามแนวคิด หรือทิฏฐิท้ัง ๓ ประการนี้
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ในที่น้ีอาจจะพูดคราวๆ โดยยังไมวิเคราะห เอาเปนแบบ
งายๆ ชนิดพอผานหูไวกอนวา

หมวดหรือพวกที่ ๑ คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ (the
natural sciences) น้ัน ไดเจริญมาตามวิถีของทิฏฐิ คือตามแนว
คิดของมนุษยท่ีมุงมองออกไปในการที่จะพิชิตธรรมชาติ หรือวา
แยกตัวตางหากออกมาจากธรรมชาติ แลวก็พยายามที่จะพิชิต
ธรรมชาติ

หมวดหรือพวกที่ ๒ คือ สังคมศาสตร (the social
sciences) ไดเจริญมาในแนวทางของคนที่มองมนุษยท้ังหลาย
อยางที่ไมเปนเพื่อนมนุษยตอกัน แตมองแบบแบงแยกวาเปน
พวกนั้น พวกนี้ ท่ีจะแกงแยงครอบงํากัน คือเปนสังคมศาสตรใน
ทรรศนะแบบมุงอํานาจ มองเห็นมนุษยแตในแงของการแกงแยง
ชวงชิงและครอบงํากัน อยูในระบบของการแขงขันเปนสําคัญ

หมวดหรือพวกที่ ๓ คือ มนุษยศาสตร (the humanities)
ก็เจริญมาในแนวคิดของคนที่มองความหมายของอิสรภาพ หรือ
freedom ซ่ึงเปนจุดหมายของชีวิต ในแงของการแผขยายพลัง
อํานาจออกไปนอกตัวในการที่จะไดเปนใหญท่ีจะทําอะไรๆ ได
ตามปรารถนา หรือแมแตจะครอบงําเปนใหญเหนือธรรมชาติ
และเหนือเพื่อนมนุษยดวยกัน คือมองไปที่ความเปนใหญเหนือ
สภาพภายนอกทั้งหมด ซ่ึงเปนทิฏฐิตนตอที่ไดเปนฐานใหแกการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรดวยซ้ําไป

หมายความวา แนวคิดของมนุษยศาสตรน้ี เปนฐานเดิม
ของแนวคิดของวิทยาศาสตรธรรมชาติ และสังคมศาสตรดวย
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เมื่อมองอิสรภาพ หรือ freedom ในความหมายอยางนี้
ก็ทําใหมองความหมายของความสุขไปในแนวทางเดียวกัน คือ
มองเห็นความสุขเนื่องกันอยูกับอิสรภาพชนิดที่จะไปเปนเจาเปน
ใหญ เหนือสิ่งภายนอก ไดแกการที่จะเอาสิ่งภายนอกมาบําเรอ
ตนเอง เชนการที่จะเสพวัตถุไดเต็มท่ี

เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยอมมีความเปนไปไดมากที่วิทยาการ
ตางๆ จะเปดชองใหแกการใชศักยภาพไปในทางที่จะสนองความ
โลภ ท่ีมุงจะไดสิ่งตางๆ เอาเขามาใหแกตนแบบเห็นแกตัว มัวเมา
เสพสุขบํารุงบําเรอตน แลวก็มุงอํานาจในการที่จะเปนใหญเหนือ
ธรรมชาติและมนุษยอื่น

ดังไดกลาวแลววา ถาคนมีทิฏฐิ มีแนวความคิด ความ
เชื่อถือ และยึดถืออยางนี้แลว ถึงจะแกความโลภ หรือความเห็น
แกตัว และโทสะความเกลียดชังอยางไร ก็แกไมตก แกไมสําเร็จ
ปญหาตางๆ ในโลกไมมีทางแกได ถามนุษยยังมีทิฏฐิแบบนี้

ยิ่งตอไปนี้ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้น พรอมกับท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติจะยิ่งลดนอยลง และธรรมชาติแวดลอมก็เสีย
มากขึ้นๆ ความเชื่อหรือการมีทิฏฐิคือแนวความคิดที่วามาทั้งสาม
ประการนี้ จะทําใหปญหามีแตรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะวาเมื่อคนมาก
ข้ึน และทรัพยากรนอยลง ความเชื่อในการมีอิสรภาพ และความ
สุข ดวยการออกไปพิชิตธรรมชาติในภาวะที่มนุษยมองแบงแยก
กันเปนคนละกลุมคนละพวกอยางนี้ ก็จะยิ่งบีบใหคนตองเบียด
เบียนแยงชิงกันหนักขึ้น รุนแรงยิ่งขึ้น และทําลายธรรมชาติ
ผลาญทรัพยากรรวดเร็วยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ทิฏฐิท่ีผิดสามอยางนี้ยังไดชักนํามนุษยให
พัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดผลรายแกชีวิตและสังคม
แพรระบาดทั่วไป เชน การติดสิ่งเสพติด ความรุนแรงตางๆ
ความเครียด โรคจิต การฆาตัวตาย ตลอดจนโรคเอดส เพราะ
ฉะนั้นจึงไดกลาววา ประชากรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กําลังจะ
ตองไดรับผลกรรมของพวกเราที่ทําไวในศตวรรษที่ ๒๐ น้ีอยาง
หนัก

ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา การแกไขปญหาความโลภ ความ
โกรธ ความเห็นแกตัว การแยงชิงสิ่งเสพบํารุงบําเรอ และการ
เกลียดชังทําลายซึ่งกันและกันนั้น เปนเรื่องสําคัญที่ตองแกไข
ก็จริง แตจะแกไขได ตองแกใหถึงขั้นทิฏฐิ ไมใหความโลภและ
ความเกลียดโกรธนั้นมีท่ียึดที่เกาะที่กอตัวจับตัวจนกลายเปน
สภาพเหนียวแนน ยืดเยื้อ มั่นคง สงผลกวางไกล และยาวนาน

โลกเริ่มสํานึกรูตัว และจับจุดของปญหาได
แตจะแกไขสําเร็จ ตองมองสาเหตุใหไดครบทั่ว

ทิฏฐิ น้ีเปนเรื่องของศาสนาโดยตรง ตัวศาสนาเองก็เปน
ทิฏฐิ เมื่อศาสนาจะชวยโลกใหแกปญหา ศาสนาเองจะตองเปน
ทิฏฐิท่ีดี หรือเปนตัวเอื้ออํานวยใหเกิดทิฏฐิท่ีถูกตอง ท่ีจะดําเนิน
ไปสูการแกปญหาของโลก โดยตัวเองจะตองไมไปสั่งสอนหรือไป
หนุนทิฏฐิท่ีกลาวมาขางตน
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ปจจุบันนี้ ในประเทศพัฒนาท้ังหลาย ก็ยอมรับกันทั่วไป
แลววา การมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวจะไปพิชิต
ธรรมชาติน้ัน เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เดี๋ยวนี้ในประเทศพัฒนาแลว
เหลานั้น มีการย้ําเนนกันนักวาจะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของธรรมชาติ

โดยเฉพาะในการแกปญหาธรรมชาติแวดลอม วงการ
ทางวิชาการ หนังสือ เอกสาร และผูชํานาญการที่พูดเกี่ยวกับ
sustainable development ท่ีเราแปลกันวา การพัฒนาแบบยั่งยืน
มักจะย้ําเนนกันวา ตอไปนี้เราจะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ มนุษยจะตองอยูรวมกันดวยดีโดยสงบกับธรรมชาติ

การพัฒนาแบบยั่งยืน หรือ sustainable development น้ี
เปนเรื่องที่เดนในปจจุบัน การที่มาจับจุดเนนกันใหมนุษยมองตน
เองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ จึงนับวาเปนนิมิตดีท่ีจะมีการแก
ทิฏฐิขอท่ี ๑ คือปรับเปลี่ยนการมองความสัมพันธระหวางมนุษย
กับธรรมชาติเสียใหม ซ่ึงจะเปนทางแกปญหาไดอยางหนึ่ง

แตการแกทิฏฐิขอท่ี ๑ เทานั้นยังไมเพียงพอ ทิฏฐิท่ีกลาว
มาแลวทั้ง ๓ อยาง จะตองสอดคลองไปดวยกันทั้งหมด จึงจะแก
ปญหาไดจริง ไมใชแกปญหาแคทิฏฐิอยางหนึ่งอยางเดียว ซ่ึงเปน
เรื่องที่ไปไมตลอด ไมครบวงจร และไมสําเร็จผลจริง

สิ่งที่สําคัญไมนอย ซ่ึงจะสงผลไปถึงการแกปญหากับ
ธรรมชาติดวย ก็คือ ปญหาการมองความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษยดวยกันเองวาเรามองมนุษยอื่นอยางไร ทิฏฐิขอน้ีมี
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ความสําคัญไมนอยไปกวาการมองธรรมชาติ เปนทิฏฐิประการที่
สองที่ตองแกไข
ศาสนาจะลาสมัย ถาชวยคนใหเปนสุขไดแคในหมูพวก
แลวกลายเปนตวัสรางปญหาเมือ่คนออกมานอกกลุมของตวั

วันนี้ศาสนาทั้งหลายมาประชุมกัน เพื่อหาทางชวยให
มนุษยอยูรวมกันโดยสงบสุข หาทางชวยกันบรรเทาความทุกข
ยากของโลก ก็นับวาเปนเรื่องที่ดี เปนความเพียรพยายามในเวลา
อันสมควร ซ่ึงวาที่จริงก็ถึงเวลาอันสมควรมานานแลว

แตวงการศาสนาก็ควรจะตองยอมรับความจริงวา เทาที่
ผานมาในอารยธรรมมนุษยน้ี ศาสนาไดมีบทบาทเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหมนุษยแบงแยก ตลอดจนรบราฆาฟนทําสงคราม
กันไมนอย ถาจะแกปญหาจริงก็ตองเปดใจกันมาพูด และพูดกัน
อยางเปดเผยดวยความซื่อตรงและจริงใจ ยอมสํารวจตัวเองกอน
กอนที่จะไปสอน หรือไปเรียกรองจากคนอื่น

เราจะตองหันกลับไปคนหาเหตุภายในศาสนาวา มีจุดหัน
เหหรือเคามูลอะไรที่ทําใหผูคนในสมัยที่ผานมาแลว ตองไปรบรา
ฆาฟนกันดวยเรื่องศาสนา ถาจับจุดนั้นไดก็แกท่ีจุดนั้น จะถูกตอง
กวามาพูดกันในวันนี้

การพูดในวันนี้ก็เปนสิ่งที่ดี คือถาเราพิจารณาหาจุดนั้นได
มองเห็นเหตุตนเคานั้นแลว การมาพูดกันที่น่ีก็จะพลอยไดผลดีไป
ดวย
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ในบรรดาจุดหลายจุดที่อาจจะมองนั้น จุดสําคัญที่สุดใน
ข้ันพื้นฐานที่จะตองสํารวจใหชัดเจนก็คือ ศาสนาของเราสอนให
มองมนุษยอื่น หรือคนพวกอื่น ตลอดจนคนที่นับถือศาสนาอื่น
อยางไร ใหมองอยางยอมรับและเคารพกันในภาวะและฐานะที่
เสมอและโนมไปในทางที่จะอยูรวมกัน หรือมองในแงท่ีจะแบง
แยก ไมยอมรับ ไมเคารพ ไมเห็นคุณคาของกันและกัน ตลอดจน
จะตองไปพิชิต หรือมองผูอื่นเปนคนบาปเปนตน ท่ีจะตองไป
กําจัด

ในอดีตแหงยุคสมัยที่ผานมานั้น ศาสนาสวนใหญไดมีบท
บาทชวยเหลือสังคมเปนกลุมๆ ทําใหคนในหมูน้ันหรือกลุมน้ันอยู
กันเปนสุข มีความสามัคคีกัน มีสันติดวยดี แตพอออกมาเกี่ยว
ของกับคนนอกกลุม ท่ีเรียกวาพวกอื่น การมองก็เปลี่ยนไป กลาย
เปนการมองแบบแบงแยก เห็นกันเปนปรปกษ ท่ีจะตองขัดแยง
แยงชิงหรือตอสูกัน น่ันแหละเปนตัวเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหคนรบ
ราฆาฟนกัน

คําสอนทางศาสนาอยางนั้นจึงเหมาะกับความเปนอยู
ของมนุษยท่ีอยูในระดับทองถิ่น แตพอขยายออกไป โดยเฉพาะ
เมื่อมาถึงยุคนี้ท่ีคนจะอยูกันในระดับท่ีเปนประชาคมโลก หรือ
เปน global village อะไรทํานองนี้ คําสอนของศาสนาก็เลยจะไม
ทัน ไมเขากันกับสภาพปจจุบันของโลก

เลยกลายเปนวา พอมาถึงยุคนี้ โลกเจริญรุดหนาไปถึงขั้น
ท่ีคนอยูรวมกันทั้งโลก แตคําสอนของศาสนานั้นยังเหมาะสําหรับ
การอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เปนเหตุใหมนุษยเหลานี้ไมพรอมท่ี
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จะอยูรวมกันในระดับโลกทั้งหมด ยังมีความรูสึกนึกคิดในแบบที่
จะอยูเปนกลุมๆ แลวก็จะตองยกพวกมาตีรันรบราฆาฟนกัน ดังที่
เราก็เห็นกันอยูชัดเจนวา สภาพปจจุบันกําลังเปนอยางนั้น

ถาอยางนี้ก็กลายเปนวา การพัฒนาคนไมทันกับสภาพ
การพัฒนาทางรูปธรรมของโลก โลกเจริญไปจนกระทั่งมนุษยจะ
ตองอยูรวมกันทั้งโลก แตภาวะจิตใจและปญญาของมนุษย ยังไม
พรอมท่ีจะอยูรวมกันอยางนั้น ยังเหมาะสําหรับการอยูกันเปน
พวก เปนกลุมเล็กๆ ศาสนาเองก็ไมคุนกับบทบาทที่จะชวยมนุษย
ในวงกวางระดับโลกใหอยูกันโดยสันติสุขได

เพราะฉะนั้น ศาสนาแทนที่จะเปนปจจัยชวยโลกใหอยู
รวมกันดวยความสงบและสันติสุข ก็กลับเปนตัวแบงแยกทําให
มนุษยแตกกัน ขัดแยง และทําลายกัน ตลอดจนรบราฆาฟน ทํา
สงครามกันรุนแรงยิ่งขึ้น กลายเปนวาศาสนาปรับตัวไมทันกับ
ความเจริญของโลก

ถาเปนอยางนี้ ศาสนาจะตองทบทวนบทบาทของตน
และยิ่งกวานั้นจะตองทบทวนใหลึกลงไปถึงรากฐานทางความคิด 
ท่ีเปนทิฏฐิของตนดวย เพราะบทบาทที่แสดงออกนั้นจะเปนไป
ดวยดีก็ตองมีทิฏฐิท่ีถูกตองเปนฐานให

ศาสนาจะตองสอนใหมนุษยน้ันมองมนุษยพวกอื่นใน
ภาวะและฐานะที่เสมอกันกับตน ยอมรับและเคารพกัน และให
มองดวยทาทีของการที่จะอยูรวมกัน คือมีท้ังความเสมอและ
สมาน
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เสมอคือเทาเทียมกัน และสมานคือรวมกัน ไมใชสอนใน
แงท่ีทําใหมองมนุษยไมเปนเพื่อนมนุษย ซ่ึงไมเสมอ และมองใน
แบบท่ีจะแยกกัน ซ่ึงเปนการไมสมาน

ถามองในแงบวกอยางนั้นยังไมได ถาทําไมไดในขั้นบวก
อยางที่วามาแลว อยางนอยในแงลบ ก็ตองใหถือวา การทําลาย
ชีวิตมนุษยเปนบาป คือฆาคนแลวเปนบาปทั้งนั้น ไมวาฆามนุษย
คนไหนกลุมใด ใหหลักนี้เปนพื้นฐานไวกอน เปนขั้นตนที่สุดใน
เมื่อยังไมมีความรูสึกเชิงคุณธรรมในแงบวก เชนเมตตาเปนตน

สิทธิมนุษยชนเปนหลักประกันชวยโลกไว
ในยุคสมัยที่มนุษยยังมีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด

เวลานี้ก็เห็นกันอยูชัดๆ วา มนุษยในยุคปจจุบันยังมี
ปญหาการแบงแยกเบียดเบียนขมเหงแยงชิงกันมาก ชอบแขงขัน
กัน คือแบงพรรคแบงพวก และถาพิจารณาใหดีก็จะเห็นวา คําที่
เราพูดกันเดนในปจจุบัน ซ่ึงเปนเรื่องขึ้นหนาขึ้นตาของอารยธรรม
ยุคนี้ (และเปนคําที่มาจากตะวันตก) คือคําวา สิทธิมนุษยชน
(human rights) ตลอดจนคําวา การยอมทนกันได (tolerance) ใน
ระหวางศาสนาเปนตนนั้น ไดมีความสําคัญขึ้นมามากในยุค
ปจจุบันนี้ ก็เพราะเราอยูในระบบความคิดแบบที่วามานี้น่ันเอง
คือระบบความคิดแบบแบงแยกพรรคพวกกัน

เราตองยอมรับวา คําวา human rights และ tolerance
เปนตนนั้น เปนสิ่งสําคัญมากในยุคปจจุบันนี้ และเปนหลักที่ดี
งามมีประโยชนมาก จําเปนสําหรับคนในยุคปจจุบัน แตก็ตอง
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ยอมรับดวยวา ท่ีเปนอยางนี้ ก็เพราะวาเรายังอยูในโลกที่อยูภาย
ใตระบบความคิดแบบแบงแยก หรือมีรากฐานความคิดอยูใน
ระบบการแบงแยกนั้น

สิทธิมนุษยชนและการยอมทนกันทางศาสนาเปนตน 
เปนหลักประกันที่จะชวยใหมนุษยในยุคที่มีระบบความคิดแบบ
แบงแยกนั้นพออยูดวยกันไปได โดยไมเบียดเบียนขมเหงกัน คือ
ปองกันไมใหฝายหนึ่งเขามาครอบงํา บังคับ หรือทําลายอีกฝาย
หนึ่ง และไมใหตางคนตางกลุมตางพวกมากดขี่กัน

คําวา สิทธิมนุษยชน (human rights) เปนตนนี้ เกิดจาก
ภูมิหลังในประวัติศาสตร ท่ีมนุษยอยูมาดวยการดิ้นรนตอสู เมื่อ
มนุษยยังอยูในระบบความคิดแบบแบงแยกแขงขันกัน หลักสิทธิ
มนุษยชนเปนตนนั้นก็จะเปนหลักประกันสําหรับปกปองตัว ไมให
ฝายอื่นเขามาครอบงําทําลายได

ท่ีจริงนั้นหลักการเหลานี้เปนแนวความคิดที่ยังมีลักษณะ
เปนเชิงลบ หรือ negative คือ กาวมาไดเพียงถึงขั้นที่วา เมื่อคน
รุกรานกันไปมา ทําลายกัน เบียดเบียนกันมากนักและหนักหนา
เขาก็พยายาม หาหลักประกัน ท่ีจะมาชวยปองกันตัวใหพนจาก
การเบียดเบียนของกันและกัน ทําใหเกิดมีกฎเกณฑตางๆ ข้ึน ซ่ึง
เปนสิ่งที่ดีและจําเปนสําหรับสังคมแบบนี้ สังคมที่พัฒนาแลวนับ
วาทําไดผลไมนอยในเรื่องนี้ ซ่ึงก็ชวยโลกไดมาก

อยางไรก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนเปนตนนี้ เปนสิ่งที่พอใช
ไปกอนสําหรับโลกในยุคที่มนุษยยังมีแนวคิดแบบแบงแยกเทานั้น 
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ซ่ึงไปไมไดไกล วิธีปฏิบัติตามหลักการเหลานี้จะนํามนุษยใหกาว
ไปไดแคการประนีประนอม หรือ compromise เทานั้น

การประนีประนอม หรือ compromise ไมใชเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหมนุษยอยูรวมกันไดดีอยางแทจริง เพราะมันไมทําใหเกิด
การประสานกลมกลืน ท่ีจะสนิทเขาเปนอันเดียวกัน มันไมใชเปน
เอกภาพ

การประนีประนอมก็คือการที่แตละฝายตองยอมเสียบาง
อยางเพื่อใหตนไดบาง หรือเพื่อจะไดดวยกันทั้งสองฝาย ตางฝาย
จึงตองยอมเสียอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงมีความรูสึกจํา
ใจอยูในตัว

ถามนุษยไมกาวใหพนเลยจากทิฏฐิท่ีเปนแนวความคิด
แบบเกานีไ้ป การทีจ่ะใหมนุษยอยูรวมกนัโดยสนัตสิขุกเ็ปนไปไมได

ในขณะที่โลกปจจุบันแคบเขามาอยางที่กลาวแลวนั้น 
มนุษยท่ีไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะตองรบราฆาฟนกัน
ตอไป แลวเขาก็เอากฎเกณฑตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นมาใช
เพื่อชวยเปนหลักประกันที่จะกั้นขวางวางขอบเขตกันไวเพียงเพื่อ
ไมใหขมเหงรังแกหรือทําลายกัน แตจะไมสามารถกลมกลืนกันได
จริง

เพราะฉะนั้น จึงพูดไดวา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หรือ human rights เปนตนนั้น เปนหลักยึดถือสําหรับพอใชไป
พลางกอนในยุคแหงระบบความคิดแบบแบงแยก แตไมเพียงพอ
ท่ีจะใหมนุษยอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน และมีความสงบ
สุขอยางแทจริง
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หลักสิทธิมนุษยชน เปนบัญญัติของคน
บนฐานแหงจริยธรรมเชิงลบ

ขอพูดโดยสรุปวา หลักสิทธิมนุษยชน (human rights)
เปนตนนี้ มีจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญ ๓ ประการ คือ

ประการที่ ๑ ตัวหลัก หรือ concept เองมีความบกพรอง
เพราะเกิดจากภูมิหลังและพื้นฐานความคิดแบบแบงแยก พรรค
พวกผิวพรรณเปนตน ซ่ึงทําใหมีการดิ้นรนตอสูแขงขันแยงชิงและ
ปกปองตัวเองเพื่อใหอยูรอด ลักษณะของการที่จะไดมาซึ่งสิทธิ
มนุษยชน จึงเปนไปในรูปของการที่จะเรียกรองหรือทวงเอา

ประการที่ ๒ สิทธิมนุษยชน เปนตนนี้ เปนบัญญัติของ
สังคม คือเปนเรื่องที่เกิดจากมนุษยมากําหนดตกลงกันขึ้นเอง ไม
ใชเปนของมีมาโดยธรรมชาติ ไมใช natural rights เมื่อเปนของที่
มนุษยกําหนดกันขึ้นเอง มันก็ไมมีความจริงเปนฐานรองรับท่ีจะ
ใหเกิดความมั่นคง ท่ีจะตั้งอยูไดตลอดไป แตเปนเรื่องของสังคมที่
ตองคอยจัดคอยกํากับ โดยกําหนดทําเปนกฎเกณฑขอบังคับ
แลวก็ยอมรับกัน จึงจะคงอยูได

ถาจะใหมั่นคงยั่งยืนจริงก็ตองโยงเขากับธรรมชาติท่ีเปน
ของจริงใหได คือใหมีฐานอยูในธรรมชาติดวย การที่จะมีฐานอยู
ในธรรมชาติ ก็คือการพัฒนามนุษยใหมีสภาพจิตซึ่งพรอมท่ีจะ
รักษาสิทธิมนุษยชนนั้น และเมื่อน้ันสิทธิมนุษยชนจึงจะยั่งยืนอยู
ได แตเรื่องนี้ตองโยงไปถึงขอบกพรองประการที่ ๓
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ประการที่ ๓ หลักสิทธิมนุษยชน หรือ human rights
เปนตนนี้ เปนเรื่องของพฤติกรรมทางสังคม เปนเรื่องที่เนนกันอยู
แคระดับสังคม โดยไมคอยไดดูเบื้องหลังกันใหลึกลงไปและใหท่ัว
ตลอดระบบแหงพฤติกรรมของมนุษย

ท่ีจริง พฤติกรรมที่ออกมาภายนอกยอมมีแรงจูงใจผลัก
ดันอยูภายใน พฤติกรรมทางสังคมนั้นตองขึ้นอยูกับแรงจูงใจ ซ่ึง
เปนทั้งตัวผลักดันและเปนตัวนําทาง ถาไมมีฐานที่ถูกตองในจิต
ใจ หรือฐานในจิตใจไมถูกตอง แทนที่จะไดผลดีบางทีก็กลับทําให
เกิดปญหามากยิ่งขึ้น

จริงอยู เราเห็นใจผูตองการสิทธิมนุษยชน ท่ีมีการเรียก
รองกันตางๆ แตถาเราจะแกปญหากันใหไดจริง จะตองกาวลงไป
ถึงการวิเคราะหแมแตในจิตใจของผูท่ีเรียกรองนั้นดวย

การเรียกรองสิทธิมนุษยชนนั้น เมื่อมองลึกลงไปจะพบวา
มีไมนอยเลย หรือเปนกันทั่วไปทีเดียววา มักทําดวยมีโทสะ มี
ความรูสึกเกลียดชังเคียดแคนเปนฐานอยูขางใน

เมื่อมีความเคียดแคนชิงชังหรือโทสะเปนฐานอยูขางใน
แลว ก็จะทําใหไดผลจริงจังยาก เพราะคนที่เกี่ยวของไมมีความรู
สึกที่จะประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริง

โทสะหรือความชิงชังก็จะเปนตัวผลักดันและกําหนดทิศ
ทาง ทําใหพฤติกรรมไมเปนไปอยางพอดีท่ีจะใหผลท่ีดีงามเกิดขึ้น
แตมักจะทําใหเกิดปญหายิ่งขึ้น และอีกฝายหนึ่งก็จะไมทําการ
ดวยความมุงหวังใหเกิดความดีงาม แตจะทําแบบปฏิกิริยา ดวย
ความโกรธแคน และเทาที่จําเปนจําใจ จนกลายเปนวา ท้ังฝายผู



พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑๒๒

ท่ีทําลายสิทธิมนุษยชนก็ดี ผูท่ีเรียกรองก็ดี มาสมคบกันกอ
ปญหาใหยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้น

จึงจะตองแกปญหาใหลึกลงไปถึงพื้นฐานในจิตใจดวย 
ซ่ึงก็อยูท่ีการพัฒนามนุษยอยางที่กลาวแลวนั้น

จากที่พูดมานี้ จึงเปนอันวา จําเปนที่เราจะตองกาวตอไป
ขางหนาสูแนวความคิดที่เปนเชิงบวก หรือ positive อยางแทจริง
ในเรื่องของการมองความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน คือจะ
ตองมองมนุษยเปนเพื่อนมนุษย เปนเพื่อนรวมโลก เปนผูเสมอ
หนากันตอกฎธรรมชาติ

อยางนอยก็ใหมองในแงท่ีวาเราทุกคนนี้ตองตกอยูภายใต
กฎธรรมชาติ และตองเผชิญกับภัยอันตรายจากธรรมชาติดวยกัน
จึงเปนเพื่อนรวมสุขรวมทุกข และควรจะตองมารวมมือชวยกันแก
ปญหาจากธรรมชาติสวนที่รายแรงเปนอันตรายตอมนุษย
จรยิธรรมเชงิบวกจะตองขึน้มานาํ จงึจะทําใหโลกอยูดไีด
โดยมีความหลากหลายในความเปนหนึ่งเดียว

อยางไรก็ตาม การมองอยางที่วามานี้ก็ยังเปนความคิดที่
ไมเปนเชิงบวก หรือเชิงสรางสรรคแท การที่จะใหเปนความคิดเชิง
บวกที่สรางสรรคอยางแทจริง ก็คือ ตองใหเปนแนวความคิดที่
มองมนุษยแบบเสมอและสมานกัน

ทําไมตองย้ําใหเสมอและสมาน แนวความคิดที่เปนมาใน
หมูมนุษย (โดยเฉพาะภายใตอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก)น้ัน
เวลาพูดวา “เสมอ” มักจะมีความหมายเปนความเสมอกันในการ
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ท่ีจะแขงขันแยงชิง หมายความวา มีสิทธิเทาเทียมกันที่จะแขงกัน
เปนความเสมอแบบแขงขันและประกอบดวยความหวาดระแวง
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนไปตามแนวความคิดแบงแยก ยังเปนจริย
ธรรมเชิงลบ จะทําใหคนอยูรวมกันอยางสงบสุขแทจริงไมได จึง
ตองมีสมานดวย

สมาน คือการที่จะรวมเขาดวยกัน ซ่ึงหมายถึงการมีทาที
ความรูสึกซึ่งโนมเอียงไปทางที่จะเขาอยูรวมเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน ไมใชเสมอเพียงเพื่อมาสู competition คือการแขงขัน แลวก็
ไปจบลงดวย compromise คือการประนีประนอม แตเปนการ
พัฒนา cooperation คือความรวมมือกัน เพื่อนําไปสู harmony
คือความสามัคคีกลมกลืน

ถาจะมี competition คือแขงขันกัน ก็ตองให balance
คือดึงดุลไวดวย cooperation คือความรวมมือ และจะตองมี
เมตตาคือความรักกัน เปนเครื่องประสานหลอเลี้ยงดวย

เมตตาหรือความรักนั้นจะตองพัฒนาใหถึงขั้นที่เรียกตาม
ศัพทพระพุทธศาสนาวาเปน อัปปมัญญา คือ ไมมีขอบเขต ไม
จํากัดกลุมพวก แตเปนสากลจริงๆ ไมใชเมตตาแบบแบงแยก
เพราะในเรื่องนี้มนุษยก็มีปญหาอีก คือมักสอนใหเมตตา ใหรัก
กัน แตในเมตตานั้นก็มีการแบงแยกพรรคพวก ใหรักแตในหมู
พวกตน ไมแผความรักไปยังผูอื่น

ความรักแบบเมตตาที่แทจะตองแผออกทั่วไปไมมี
ขอบเขต ตอทุกชีวิตที่อยูในกฎธรรมชาติดวยกัน
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ท่ีพูดนี้ ไมไดหมายความวาจะไมใหมนุษยท่ีมีพื้นเพภูมิ
หลังวัฒนธรรมตางๆ ไมรักษากลุมของตัว ไมรักษาวัฒนธรรม
แบบแผนหรือเอกลักษณของตัว ไมใชเชนนั้น

การรักษากลุมรักษาหมูรักษาวัฒนธรรมนั้นเปนไปไดตาม
เหตุตามผล เพราะวาคนเรามีภูมิหลังไมเหมือนกัน จะตองมีการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของหมู หรือวัฒนธรรมของตน
น้ัน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันดวยดีและตนเองก็ดําเนินชีวิตไปได
ดวยดี อันนั้นคือเหตุผล และถาเรามีวัฒนธรรมที่ดีของตนเองแลว
การที่จะไปปรับตัวเขากับผูอื่น ถาทําอยางถูกตองก็กลายเปนของ
งายขึ้น คือ ไมใชรักษาวัฒนธรรมหรือหมูพวกตัวดวยความคิด
แบงแยกที่จะเชิดชูหมูตนและทําลายพวกอื่น

เมื่อเรามีดีเราก็มีสิทธิรักษาสิ่งที่ดีของเราไว แตก็ไมใชไป
บังคับคนอื่น ใหตองรับเอาของเราไป ไมใชเปนการรักษาตัวแบบ
ปดตัวจํากัดตัว แตเปนการปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางเปนลําดับ
ในแงท่ีวาตัวเองมีดีก็รักษาไว และพรอมกันนั้นก็ขยายกวางออก
ไปโดยเปดใจรับผูอื่นดวยทําใหมีการอยูรวมกันดวยดีชนิดที่ขยาย
ออกไปทุกขั้นตอน

ถาทําไดอยางนี้ การรักษาวัฒนธรรมของหมูเหลาก็จะ
เปนขั้นตอนในระหวางของการรวมตัวกันของมนุษยท่ีคอยๆ 
ขยายออกไป จนถึงเอกภาพระดับโลกในที่สุด แลวอยางนี้ ก็จะ
เกิดมีสิ่งที่เรียกวา ความหลากหลายในความเปนหนึ่ง หรือ
diversity in unity ข้ึนมา คือรักษาวัฒนธรรมของตัวไวได พรอม
ท้ังปรับตัวเขากับผูอื่นอยางดีดวย
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แตท้ังนี้การรักษาวัฒนธรรมของตนนั้น จะตองเปนไป
ตามเหตุผลดวยปญญา ดวยความรูความเขาใจ ไมใชทําไปดวย
โมหะ โดยสักแตวายึดถือไปเทานั้น

ถาเรามีการพัฒนามนุษยอยางถูกตอง มนุษยก็จะมี
ความโนมเอียงไปในการที่จะกาวจากตัวเองไปสูการอยูดวยดีใน
หมูของตน แลวกาวจากกลุมหรือหมูของตนไปสูการอยูกันดวยดี
กับเพื่อนรวมโลกทั้งหมด

จริยธรรมเชิงลบ ต้ังอยูบนฐานของการปองกันตัว
จริยธรรมเชิงบวก ตั้งอยูบนฐานแหงการพัฒนาตัวของมนุษย

มนุษยท่ีพัฒนาดีแลวจะคอยๆ หลุดพนไปจากสิ่งที่ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกวา มัจฉริยะ คือความหวงแหนแบงแยกกีด
กันกัน ๕ ประการ ตามหลักนี้ เราจะมองเห็นลักษณะของมนุษย
ท่ีพัฒนาแลว ในแงท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยได
ดานหนึ่ง คือการที่เขามีมัจฉริยะหรือความหวงแหนกีดกันแบง
แยกนี้ลดนอยลงไป มัจฉริยะ ๕ คือ

๑. อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องที่
อยูอาศัย ประเทศ ทองถิ่น ดินแดน

๒. กุลมัจฉริยะ การหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องพรรค
พวก พงศเผา เหลากอ หรือชาติพันธุ เชน ethnic
groups และ religious groups ตางๆ

๓. ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องลาภ
ทรัพย สมบัติ และผลประโยชนตางๆ
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๔. วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องชั้น
วรรณะ ผิวพรรณ จําพวก class, caste ตลอดจน
colour

๕. ธัมมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน ในเร่ืองของวิทยา
การ ความรู คุณพิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาว
หนาในทางภูมิธรรมภูมิปญญา และความสําเร็จ
ตางๆ

ในการศึกษา เมื่อมีการพัฒนามนุษย มนุษยท่ีพัฒนาแล
วจะตองมีลักษณะในดานความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยท่ีมี
มัจฉริยะเหลานี้ลดนอยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด เพราะฉะนั้น
เราจึงสามารถดูมนุษยวามีความเจริญหรือพัฒนาสักแคไหน จาก
การแสดงออกของมัจฉริยะในความสัมพันธระหวางกัน

บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่เราจะตองกําจัดมัจฉริยะ คือความใจ
แคบท้ัง ๕ อยางนี้ใหได โลกจึงจะปลอดภัยจากการกีดกันทําลาย
กันระหวางหมูระหวางพวก

แตแนวโนมเวลานี้ดูเหมือนจะเปนไปในทางตรงขาม 
อยางที่บอกแลววาโลกเจริญไปภายนอกในดานเทคโนโลยี 
เปนตน ท่ีทําใหมนุษยตองอยูรวมกันในโลกที่แคบเขาทั้งโลกติด
ตอท่ัวถึงกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตภายในทางดานจิตใจ
ของมนุษยไมไดพัฒนา

มนุษยยังมากไปดวยความรูสึกที่จะแยกกลุมแยกพวก 
เปนกลุมศาสนา กลุมเชื้อชาติตางๆ ในแตละพวกก็คิดจะผนึก
กําลังของตน ดวยความรูสึกเกลียดชังหรือรังเกียจพวกอื่น มีแต
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จิตใจที่จะแขงขันหรือสูรบกัน ไมมีจิตใจท่ีจะอยูรวมกัน มีแต
ความรูสึกที่จะตองไดเปรียบเหนือกวาผูอื่น หาทางครอบงําผูอื่น

กลายเปนวามีการพัฒนามนุษยไปในแนวทางของการ
แบงแยกและสรางความเขมแข็งในการที่จะแขงขันตอสูกัน ไมได
พัฒนาแนวความคิดความรูสึกที่จะรักและอยูรวมกัน จึงเปนการ
สวนทางกับสภาพรูปธรรมของความเจริญในดานเทคโนโลยี โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับขาวสารขอมูลและการสื่อสารคมนาคม

เนื่องจากความคิดหลักของคนในโลกปจจุบันนี้ เปนเรื่อง
ของการแบงแยกตัวออกเปนเราเปนเขา และมุงที่จะแขงขันตอสู
ปกปองตัว เชิดชูตัวขึ้นไป โดยไมคํานึงวาจะทําใหเกิดความ
พินาศเดือดรอนแกผูอื่น จึงทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ human
rights กลายเปนเรื่องสําคัญ ผูท่ีเสียเปรียบก็ตองเรียกรองสิทธิ
มนุษยชน

สิทธิมนุษยชนก็เลยเปนเครื่องมือในการที่จะปกปองตัว 
ชวยกีดกั้นผูอื่นไมใหเขามาครอบงําตน และเปนเคร่ืองชวยคุม
ครองพยุงรักษาโลกไวใหพออยูพอเปนไปไดในขณะที่หมูมนุษย
ยังอยูในระบบความคิดแบบแบงแยก

เปนอันวา การพัฒนามนุษยสวนทางกับการพัฒนาสิ่ง
แวดลอม โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมเสกสรร (artificial environment)
ท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน ซ่ึงทําใหมนุษยท่ัวทุกสวนของโลกมีความ
เปนอยูและชะตากรรมรวมกัน

โลกกลายเปนชุมชนอันเดียว เสมือนเปนโลกเล็กๆ แคบๆ
แตมนุษยท้ังหลายยังไมพรอมท่ีจะอยูในโลกแบบนี้ มนุษยยังมี
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สภาพจิตปญญาและพฤติกรรมที่เหมาะสําหรับการอยูในโลกที่
แบงแยกจากกัน จึงไดพูดวา การพัฒนามนุษยไมทันกับการ
พัฒนาของสภาพแวดลอม

จริยธรรมเชิงลบ จบลงดวยการประนีประนอมขาง
นอก พรอมกับความขุนหมองคับของจิตอยูขางใน

ไดพูดไปแลว ๒ ทิฏฐิหรือ ๒ แนวความคิดสําคัญ โดยได
ช้ีใหเห็นวา มนุษยในยุคที่ผานมานี้ไดเสพติดหรือตกอยูใตอิทธิ
พลของแนวความคิดแบบแขงขันตอสู ท้ังระหวางมนุษยดวยกัน
และระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยจึงคิดจะพิชิตโลก ท้ัง
พิชิตโลกธรรมชาติ คือพิชิตธรรมชาติแวดลอม และพิชิตโลก
มนุษย คือพิชิตมนุษยพวกอื่น แตเมื่อมาถึงยุคปจจุบัน แนวความ
คิดแบบนั้นใชไมไดเสียแลว ความมั่นคงปลอดภัยทั้งของโลกและ
ของมนุษยเองบังคับวามนุษยจะตอง หันมาอยูรวมดวยดี ท้ังกับ
เพื่อนมนุษย และเพื่อนสิ่งแวดลอมในโลกนี้

หมายความวา เรามีเพื่อน ๒ ขาง มนุษยดวยกันที่อยูรอบ
ตัวก็เปนเพื่อน และสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบดานก็เปนเพื่อน ไมใช
เปนศัตรูท่ีจะมาพิชิตกัน

อยางไรก็ตาม การพัฒนาแกไขทิฏฐิสองอยางนี้จะสําเร็จ
ได ตองเขาใหถึงทิฏฐิขอท่ี ๓ ถาแกทิฏฐิขอท่ี ๓ ไมได ก็แกขอท่ี ๑
และ ๒ ไมสําเร็จ
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ขอท่ี ๑ และ ๒ น้ันเปนแนวความคิดและทาทีในความ
สัมพันธของมนุษยกับโลกภายนอก คือโลกนอกตัวออกไป ท้ังโลก
ของมนุษย และโลกธรรมชาติแวดลอม ความสัมพันธท่ีถูกหรือผิด
น้ันออกมาจากในตัวของมนุษยเอง การที่จะใหความสัมพันธกับ
โลกภายนอกทั้งสองอยางมั่นคงปลอดภัยแทจริง จะตองพัฒนา
เขาไปถึงในตัวมนุษยเอง จึงเปนเรื่องของทิฏฐิขอท่ี ๓ คือการ
พัฒนาความคิด ความเขาใจ หรือทิฏฐิเกี่ยวกับชีวิตของตนเองวา
อะไรคือความหมาย และความมุงหมายของชีวิต

มนุษยน้ันตองการอิสรภาพ แตคําวา “อิสรภาพ” หรือ
freedom น้ัน ก็มีความหมายตางกันไปไดหลายอยาง

ดังกลาวแลววา ในอารยธรรมที่ผานมา มนุษยมองออก
ไปขางนอกวา อิสรภาพ คือการที่ตัวเองมีความปลอดภัยพนจาก
การครอบงําของผูอื่น แลวก็กลับสามารถที่จะมีอํานาจเหนือผูอื่น
ตลอดจนสามารถจัดการผูอื่นไดตามความมุงหมายของตน เชนมี
อํานาจเหนือธรรมชาติ และจัดการธรรมชาติใหเปนไปตามความ
ปรารถนาของตน

การมองอิสรภาพในความหมายแบบนี้จะทําใหมองความ
หมายของสาระอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิตมนุษยเชนความสุขตางออก
ไปดวย กลาวคือ เมื่อมองอิสรภาพ วาคือการที่ไดเปนใหญ
สามารถไปจัดการกับผูอื่นได ก็จะมองความหมายของความสุข
วาเปนความสามารถที่จะเอาอะไรๆ จากภายนอกเขามาบํารุง
บําเรอตนเองไดเต็มท่ีตามตองการเชนมีวัตถุท่ีจะเสพใหมาก แลว
ก็ตองไปจัดการกับธรรมชาติ เพื่อเอามาปรุงแตงผลิตเปนวัตถุ
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สําหรับเสพบํารุงบําเรอใหมากที่สุด เกิดเปนทิฏฐิหรือแนวความ
คิดวา มนุษยจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอมากที่
สุด

ถึงตอนนี้ก็ไดเห็นประจักษกันแลววา แนวความคิดแบบนี้
กําลังมาถึงจุดติดตันเนื่องจากธรรมชาติแวดลอมก็เสื่อมเสียลงไป 
ทรัพยากรธรรมชาติก็ลดนอยรอยหรอลงไป จนไมเพียงพอแก
มนุษยท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึน และสําหรับมนุษยท่ีอยูภายใตแนว
ความคิดแบบนี้ พอมาถึงจุดติดตันเขาก็ตองใชวิธีแกไขดวยการ
ประนีประนอม หรือ compromise เชนเดียวกับการ ท่ีตอง
ประนีประนอมระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน

คราวนี้มนุษยตองมาประนีประนอมกับธรรมชาติ หมาย
ความวา เพื่อใหธรรมชาติอยู ตนเองก็ตองยอมที่จะมีความสุขไม
ไดเต็มท่ี เพราะถาตนเองจะมีความสุขเต็มท่ี ก็ตองจัดการกับ
ธรรมชาติอยางเต็มท่ี แตถาจะทําอยางนั้น ธรรมชาติก็เสีย เมื่อ
ธรรมชาติเสียก็กลับเปนอันตรายแกตนเอง ตนเองก็อยูไมไดอีก
เพราะฉะนั้น เพื่อใหธรรมชาติคงอยูตอไป และตัวมนุษยเองก็อยู
รอดได มนุษยก็จึงตองยอมเสียสละ ยอมที่จะมีความสุขไมเต็มท่ี
เพื่อปลอยใหธรรมชาติอยูได แตเปนการเสียสละ เพื่อใหตัวเองอยู
ได และธรรมชาติก็อยูไดแคเทาที่มนุษยยอมปลอยใหบาง ไมใช
อยูอยางดี ระบบประนีประนอม หรือ compromise น้ี จึงเปนไป
ดวยความจําใจ

เมื่อตองจําใจจํายอมอยางนี้มนุษยก็จะไมมีความสุขแท
จริง ไมเต็มอิ่ม เพราะเมื่อจะไดก็ตองจําใจยอมเสีย กลายเปน
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ความขัดแยงในตัว ท้ังนี้ก็เพราะแนวความคิดที่ตั้งไวผิด คือมีทิฏฐิ
ท่ีผิดนั่นเอง

จะกาวจากจริยธรรมเชิงลบ สูจริยธรรมเชิงบวกได
ตองเขาใจความหมายของอิสรภาพใหถูกตอง

ขอพูดงายๆ แบบรวบรัดวา ในการดํารงอยูของมนุษยท่ี
จะมีความสุขไดอยางแทจริง จะตองมีอิสรภาพ ๓ ข้ัน คือ

๑. อิสรภาพในความสัมพันธที่ถูกตองกับธรรมชาติแวดลอม
คืออิสรภาพในการอยูรวมกับธรรมชาติแวดลอม อยางปลอดพน
จากความติดขัดบีบคั้น เชนมีความปลอดภัยจากความอดอยาก
ขาดแคลน มีสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต โดยเฉพาะปจจัย ๔ ท่ีเพียงพอ
และพนจากภัยธรรมชาติ หากมีภัยธรรมชาติคุกคามเบียดเบียน
ก็สามารถแกไขไดตามสมควร รวมท้ังการมีชีวิตอยูอยางประสาน
กลมกลืนที่ธรรมชาติมีสภาพเกื้อกูลตอความอยูดีของมนุษย

๒. อิสรภาพในความสัมพันธที่ถูกตองกับเพื่อนมนุษย คือ
การอยูรวมกันดวยดีในหมูมนุษยดวยกัน ปลอดพนจากการเบียด
เบียนซึ่งกันและกัน ไมขมเหงครอบงํากัน แตมีความเปนมิตร และ
ชวยเหลือเกื้อกูลรวมมือกัน
อิสรภาพทั้งสองอยางนี้เกี่ยวเนื่องกับทิฏฐิสองขอตนที่พูดมาแลว

๓. อยางไรก็ตาม อิสรภาพทั้งสองอยางที่กลาวมาแลวจะ
ไมสําเร็จแทจริง ถาไมมีอิสรภาพอยางที่สาม คืออิสรภาพภายใน
แหงชีวิตของตนเองดวย เพราะฉะนั้น เมื่อพูดกันใหถึงรากถึงเหงา
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สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตัวมนุษยเอง ใหเขาถึงอิสรภาพ
ภายใน

อิสรภาพภายในคืออะไร การที่จะเขาถึงอิสรภาพที่แทจริง
ของมนุษยน้ันจริงอยูตอนแรกเขาตองมีความมั่นคงปลอดภัย โดย
หลุดพนจากการบีบบังคับครอบงําของสิ่งแวดลอมท้ังทาง ราง
กายจากธรรมชาติ และเปนอิสระจากการบีบคั้นครอบงําทาง
สังคมจากเพื่อนมนุษยดวยกัน

เมื่อเขามีอิสรภาพดานภายนอกอยางนี้แลว เขาจะตองรู
จักฝกตนใหอยูโดยลําพังและสามารถมีความสุขดวยตัวเองมาก
ข้ึน จนกระทั่งชีวิตของเขาสามารถอยูไดดีดวยตนเอง และมีความ
สุขที่เปนอิสระ หรือจัดการกับความสุขของตนเองไดโดยไมตอง
ข้ึนตอสิ่งอื่นภายนอก

อิสรภาพภายใน กับอิสรภาพภายนอกสองอยางนั้นเกี่ยว
เนื่องกัน เมื่อภายในชีวิตมีความสุขที่เปนไทของตนเองมากขึ้น
เขาก็มีความสุขไดโดยลําพังตนเอง โดยไมตองไปครอบงําธรรม
ชาติ โดยไมตองไปครอบงําเพื่อนมนุษย

การที่มนุษยไมตองมีความสุขดวยการไปเปนใหญครอบ
งําธรรมชาติแวดลอมและเพื่อนมนุษยน้ัน มองในความหมายที่
พลิกกลับอีกดานหนึ่งก็คือการที่เขามีความสุขได โดยไมตองไป
ข้ึนตอธรรมชาติแวดลอม และไมตองไปขึ้นตอเพื่อนมนุษย น่ันก็
คือการที่เขาเปนอิสระมากขึ้น เพราะฉะนั้นความเปนอิสระของ
มนุษยจึงอยูท่ีการอยูดีมีความสุขไดโดยลําพังตนเองมากขึ้น อัน
เปนความสุขอยางอิสระ ไมใชความสุขแบบพึ่งพา
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เมื่อเขามีความสุขไดดวยตนเองโดยลําพังมากขึ้น อันนี้
แหละจะกลับมาเปนฐานใหเขาสามารถรักษาอิสรภาพทางกาย
(physical freedom) และอิสรภาพทางสังคม (social freedom)
ใหคงอยูไดดวย เขาจะมีความสัมพันธท่ีดีท่ีถูกตองกับธรรมชาติ
แวดลอมและกับเพื่อนมนุษยในสังคม เพราะเขาอยูดีมีความสุข
ไดโดยไมตองไปหาสิ่งภายนอกมาสนองความปรารถนาของตน
ดวยการครอบงําจัดการพิชิตใครๆ หรืออะไรๆ อื่น

เพราะฉะนั้น อิสรภาพภายในตัวของมนุษยจึงเปนฐาน
และเปนหลักประกัน ใหอิสรภาพภายนอกสองขอแรก ท้ังดาน
กายภาพ และดานสังคม มีความมั่นคงแทจริง

ในทางตรงขาม ถามนุษยไมมีอิสรภาพภายใน (inner
freedom) อันนี้ ความสุขของเขาจะตองขึ้นตอการไปจัดการ
ครอบงําเสพสิ่งภายนอก และครอบงําเพื่อนมนุษยดวยกันมาก
ข้ึน และเมื่อน้ันอิสรภาพทางกาย และอิสรภาพทางสังคมก็ไมมี
ทางเปนไปไดสําเร็จ เพราะจะตองมีการแยงชิงจัดการกันเรื่อยไป
จนกวาจวนจะแยดวยกันทั้งสองฝาย ก็มาตกลงยอมผอนปรนแก
กัน น่ีก็คือระบบการประนีประนอม หรือ compromise ท่ีถูกบีบ
ใหยอมแลวก็จําใจรักษาสภาพนั้นไว

แตถาคนมีอิสรภาพภายในแลว การมีทาทีดีงามที่
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอมและเพื่อนมนุษยก็เปนไป
ได และตัวมนุษยน้ันเองก็จะมีความสุขที่แทจริงดวย เปนความสุข
ท่ีมีท้ังความประสานกลมกลืน และมีดุลยภาพควบคูไปดวยกัน
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อิสรภาพในความหมายที่ถูกตองครบสามขั้น
เปนฐานของระบบความสัมพันธที่ประสานกลมกลืน

มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาชีวิตใหเปนอิสระไดมาก แต
ดวยความเขาใจผิดวา ความสุขอยูท่ีการมีวัตถุท่ีจะเสพบําเรอตน
ใหมากที่สุด มนุษยจึงทําใหชีวิตของตนหรือความสุขของตนตอง
ไปข้ึนตอวัตถุท่ีจะเสพที่จะบําเรอจากภายนอกมากขึ้นๆ เมื่อไม
อาจมีความสุขภายในไดดวยลําพังตนเอง ก็ทําใหเขาตองออกไป
เบียดเบียนธรรมชาติ และเบียดเบียนเพื่อนมนุษยเพื่อจะหาความ
สุขที่หวังใหได แตยิ่งทําไปก็ยิ่งเกิดปญหา นอกจากชีวิตจิตใจตัว
เองจะไมเปนอิสระแลว ก็สูญเสียอิสรภาพทางกายและทางสังคม
ไปดวย

กลายเปนวา ยิ่งพัฒนาไป มนุษยก็ยิ่งสูญเสียความ
สามารถที่จะมีความสุขดวยตนเองลงไปทุกที และนั่นก็คือการที่
ไดสูญเสียอิสรภาพที่แทจริงไปแลวนั่นเอง

เพราะฉะนั้น มนุษยท่ีเดินทางถูกตอง โดยมีแนวความคิด
ท่ีถูกตอง ก็จะเขาใจวา อิสรภาพของมนุษยอยูท่ีการมีความสุขที่
ข้ึนตอสิ่งภายนอกนอยที่สุด หรือการมีความสุขไดดวยตนเองโดย
ไมตองอาศัยสิ่งภายนอก น้ันคืออิสรภาพของเขา ความเขาใจน้ี
จะทําใหเขาพัฒนาตัวเองใหมีความสุขไดโดยลําพังจิตปญญา
ของตนเองมากยิ่งขึ้น จนไมข้ึนตอสิ่งแวดลอมภายนอกในการที่
จะมีความสุข
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เมื่อมนุษยมีแนวความคิดที่เกี่ยวกับความหมายของชีวิต 
ท้ังในเรื่องอิสรภาพและความสุขถูกตองแลว เขาก็จะสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือธรรมชาติแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน
ซ่ึงสําหรับตัวเขาเองก็เพียงใหมีอิสรภาพทางกาย หาวัตถุไดโดย
ไมขาดแคลน แลวก็พนภัยทางกาย

ในภาวะเชนนี้ วัตถุท่ีมีมาจะมีความหมายเปนเครื่อง
ประกอบเสริมความสุข ไมใชเปนตัวกําหนดความสุข กลาวคือ ใน
ข้ันตน วัตถุในระดับปจจัย ๔ จะทําหนาที่เปนหลักประกันพื้นฐาน
ของการดํารงชีวิต และการมีโอกาสที่จะพัฒนาตนใหเขาถึงจุด
หมายของชีวิตที่สูงขึ้นไป เหนือจากนั้นวัตถุท่ีเพิ่มข้ึนมาก็เปน
เครื่องประกอบเสริมความสุข ท่ีเขาจะเสพอยางรูจักพอดี โดยไม
ลุมหลงมัวเมา ทาทีและความเขาใจอยางนี้จะเปนเงื่อนไขแหง
ความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอมอยางดี

สวนในดานสังคม เขาก็มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมคือ
เพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูลกัน ใหตางฝายตางก็มีอิสรภาพทาง
สังคมดวยกัน เพื่อทุกคนจะไดมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพภายในของ
ตนๆ

ในที่สุด อิสรภาพขั้นสุดทายที่แทจริงก็คือการมีอิสรภาพ
ภายใน ท่ีจะทําใหมนุษยจัดการกับชีวิตของตนเองไดอยางถูก
ตองและเปนผลสําเร็จ เขาจะมีจิตใจที่พนจากอํานาจบีบคั้น
ครอบงําของกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ และความทุกขใจ ซ่ึงเปน
ตัวการที่ทําใหเขาเกิดมีปญหากับภายนอก
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เมื่อเขามีความหลุดพนภายในแลว เขาก็ไมตองถูกบีบให
ออกมาดิ้นรนแยงชิงความสุขจากขางนอก แตมีความโปรงวาง
เต็มอิ่มภายใน ซ่ึงทําใหพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตและปฏิบัติในทางที่
เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมภายนอก ท้ังทางธรรมชาติและทางสังคม

ขอใหขอสังเกตนิดหนอยวา การที่สัมพันธกับธรรมชาติ
แวดลอมน้ัน ก็ตองเปนความสัมพันธอยางมีดุลยภาพ ไมใชไปสุด
ทางทั้งสองอยาง

ท่ีสุด ๒ อยางนั้น คือ พวกหนึ่งก็มุงแตจะไปจัดการกับ
ธรรมชาติภายนอกอยางเดียว สวนอีกพวกหนึ่งก็ละเลยปลอย
ธรรมชาติเรื่อยเปอยไป

ขอใหขอสังเกตวา พวกมนุษยท่ีมีความคิดแบบพิชิตธรรม
ชาติ ท่ีมุงจัดการกับธรรมชาติภายนอกนั้น ในเวลาที่เขาพูดวาเอา
ชนะธรรมชาติน้ัน เขาหมายถึงการเอาชนะเฉพาะแตธรรมชาติ
ภายนอกเทานั้น

เวลาพูดถึงชีวิตจิตใจของคน เชนวา ทําไมเขาจึงไมแกไข
ความเห็นแกตัว หรือความเกลียดชังกันเปนตน เขากลับพูดวานั่น
เปนธรรมชาติของมนุษย เขารูสึกวาเราจะตองปลอยใหเปนไป
ตามธรรมชาติภายในนั้นๆ

เพราะฉะนั้น การมองคําวา ธรรมชาติ และการเอาชนะ
ธรรมชาติของเขา จึงเวาแหวงไมสมบูรณ และมีความขัดแยงใน
ตัวเอง เขามองแตธรรมชาติภายนอกที่จะเอาชนะ แตไมเคยคิด
วา ธรรมชาติภายในก็เปนธรรมชาติดานหนึ่งที่เอาชนะไดเชน
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เดียวกัน น่ีคือการมองแบบสุดโตง และเปนการมองที่ไมครอบ
คลุม จึงเปนทรรศนะที่ผิดพลาดไมสมบูรณ

สวนการที่จะปลอยตามธรรมชาติเรื่อยเปอยไปก็ไมถูก
ตอง เพราะตัวมนุษยเองก็เปนปจจัยอยางหนึ่งอยูในธรรมชาติน้ัน
ดวย มนุษยจะตองรูจักแกไขปญหาในการอยูกับธรรมชาติแวด
ลอม จะตองจัดหาและจัดสรรปจจัย ๔ ใหมนุษยอยูรวมกันโดยมี
อาหารการกินเปนตนอยางเพียงพอ และมีความเปนอยูสะดวก
สบายพอสมควร ตลอดจนมีความปลอดพนจากภัยธรรมชาติ
เปนตน การกระทําเหลานี้เปนสิ่งจําเปน

เมื่อมนุษยมีแนวความคิดถูกตองแลว การที่จะจัดการ
อะไรกับธรรมชาติน้ันเขาก็จะทําดวยจิตสํานึกและความรูตัววา
ตนเองหรือหมูมนุษยน้ี เปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธ
อยางอิงอาศัยกันของธรรมชาติ ไมไดแยกตัวออกมา เมื่อจะจัด
ทําอะไรกับธรรมชาติ เขาจะมองวาตัวเขาเองก็เปนปจจัยสวน
หนึ่งอยูในธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติก็จะมีผล
กระทบตอตัวเขาและตอหมูมนุษยสวนรวมดวย

ความรูความเห็นและความเขาใจทั้งหมดนี้จะเปน
ขอบเขตอยูในตัวเองที่ทําใหเขาจัดทําอะไรกับปจจัยสวนอื่น หรือ
องคประกอบสวนอื่นในธรรมชาติอยางพอเหมาะพอดี ไมเกินสม
ควร การเปลี่ยนแปลงแกไขในกระบวนการธรรมชาติ ท่ีมีเขาเปน
สวนหนึ่งรวมอยูดวย โดยที่ตัวเขาเองคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยว
ของและความสัมพันธอิงอาศัยกันทั้งหมดอยูตลอดเวลา ก็จะทํา
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ใหเกิดผลดีดวยกันทั้งหมดทุกสวนในธรรมชาติน้ัน ความพอดี
หรือภาวะสมดุล ก็จะเกิดขึ้น

หมายความวา ตราบใดที่มนุษยยังมองตัวเองเปนสวน
หนึ่งในระบบความสัมพันธแบบอิงอาศัยกันของธรรมชาติ ตราบ
น้ันการที่มนุษยจะทําตัวเปนปจจัยสวนหนึ่งในการทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ก็เปนสิ่งที่ทําไดโดยใชปญญา
บนพื้นฐานแหงการมีทิฏฐิท่ีถูกตองดังไดกลาวมา

ถาจะใหการพัฒนาพามวลมนุษยสูสันติสุข
ทกุระบบการของสงัคมตองปรบัรากฐานความคดิกนัใหม

ปจจุบันนี้พูดกันวา การพัฒนาจะตองเปนแบบยั่งยืน ดัง
ท่ีเรียกกันวา sustainable development จะตองให economy
ไปดวยกันกับ ecology คือ ตองให economy ดี โดยที่ nature ก็
อยูไดดวย น้ันคือการยอมรับความจริงที่ไดพูดมาขางตน แตก็ยัง
เปนการยอมรับดวยทาทีแบบประนีประนอม อยางที่กลาวมาแลว
ซ่ึงมีความขัดแยงและความขัดขืนฝนใจอยูในตัว ไมทําใหเกิด
ความมั่นใจไดเลยวาจะราบรื่นกลมกลืน เพราะยังไมไดเปลี่ยน
ทิฏฐิข้ันพื้นฐาน

ความสําเร็จท่ีแทจริงของการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือ 
sustainable development น้ัน อยูท่ีการเปลี่ยนทิฏฐิพื้นฐานดัง
ท่ีกลาวมาแลว โดยเฉพาะทิฏฐิเกี่ยวกับความหมายและความมุง
หมายของชีวิตมนุษย พรอมท้ังความเขาใจในเรื่องอิสรภาพและ
ความสุขที่พูดมาแลว
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เพราะฉะนั้น การที่จะมี sustainable development ให
ecology อยูดีคู economy ไดน้ัน มนุษยจะตองมีวิธีการเอา
ประโยชนจากธรรมชาติโดยไมเอาเปรียบธรรมชาติและมนุษยก็
ไมเอาเปรียบกันเองดวย เพราะถามนุษยเอาเปรียบกันเอง มนุษย
ท่ีถูกเอาเปรียบก็เทากับถูกผลักดันบีบบังคับใหไปเอาเปรียบธรรม
ชาติอีกนั่นแหละ

ถึงแมจะไมเอาเปรียบทําลายธรรมชาติโดยตรง แตก็มี
การเอาเปรียบทําลายธรรมชาติโดยออมจากการที่มนุษยเอา
เปรียบกันเองแลวผลักดันใหมนุษยดวยกันตองไปเอาเปรียบธรรม
ชาติ

อยางไรก็ตาม ปญหาในระดับวิธีการอยางนี้ จะแกไขให
สําเร็จจริงไมได ถาไมแกไขใหลึกลงไปถึงพื้นฐานแหงความคิด
ความเชื่อและคานิยม กลาวคือทิฏฐิท้ังหลายที่ไดกลาวมา

ถึงตรงนี้ขอพูดแทรกหนอยวา เราจะตองไมมองขามบท
บาทที่สําคัญยิ่งของสื่อมวลชน ในการชักจูงสงเสริมคานิยมทาง
สังคมและความคิดเห็นของประชาชน

สื่อมวลชนและเทคโนโลยีในดานขาวสารขอมูลทุกชนิด 
สามารถชวยเหลือทําประโยชนแกมวลมนุษยไดเปนอยางมาก ใน
การแกปญหาของโลกสมัยปจจุบัน และในการพัฒนามนุษย ถา
นําเอาศักยภาพที่มีอยูมาใชในการสงเสริมทิฏฐิหรือแนวความคิด
ท่ีดีงามขั้นพื้นฐานทั้ง ๓ ประการที่กลาวมาแลว พรอมท้ังคานิยม
ทางสังคมที่สอดคลองกับทิฏฐิเหลานั้น แทนที่จะมุงใชความ
เกงกาจเชี่ยวชาญไปในการชักนําและโหมกระพือโลภะ โทสะ



พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑๔๐

โมหะ และคานิยมทางสังคมที่ไมพึงปรารถนานานัปการ ซ่ึงเปน
ไปตามอํานาจการชักนําของทิฏฐิท่ีเปนโทษสามอยางขางตน

การศึกษา แมจะมีอิทธิพลโดดเดนนอยกวาสื่อมวลชน แต
ก็หนักแนนลงไปถึงรากถึงฐานมากกวาสื่อมวลชน

การศึกษานั้นไมควรจะมีความหมายเปนเพียงการเตรียม
คนไปหางานทํา เพื่อรับใชระบบแขงขันตามแนวความคิดแบง
แยกแบบเกา การศึกษาจะตองมุงจุดเนนไปยังบทบาทที่สําคัญที่
สุดของตน คือการพัฒนามนุษยตามแนวทางของการสรางเสริม
ทัศนคติหรือทิฏฐิท่ีเกื้อกูลท้ังสามประการ การศึกษาเชนนั้นจะ
ชวยใหเราสถาปนาสัมมาทิฏฐิลงไดในสังคม

ในวงการเมือง ปจจุบันนี้ ประชาธิปไตยกําลังชูธงชัย
แตวาที่จริง คุณงามความดีของระบบประชาธิปไตยนั้น ก็ยังหาได
เปนที่มั่นใจโดยสิ้นเชิงไม และผลสัมฤทธิ์ของมันก็ยังเปนที่นา
สงสัยอยู

พูดคราวๆ ก็คือ ตราบใดประชาธิปไตยยังถูกครอบงํา
ดวยทิฏฐิท่ีผิดทั้งสาม ตราบนั้น มันก็จะไมสามารถนํามนุษยชาติ
ไปสูความเกษมศานติท่ีแทจริง ประชาธิปไตยจะบรรลุจุดหมาย
สูงสุดของมันได ก็ตอเมื่อรากฐานทางอุดมการณของมันไดรับ
การแกไขใหถูกตอง

เวลานี้ มีการพยายามเอาประชาธิปไตยมาจับเขาคูกับ
ลัทธิทุนนิยม หรือถึงกับจัดวาเปนลัทธิอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนมี
การพูดวา “ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี” และวา
“ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี” นาสงสัยวา ในขั้นสุดทาย
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ประชาธิปไตยจะเขาคูหรือเปนหนึ่งเดียวกับทุนนิยมไดจริงหรือไม 
หรือมิฉะนั้นก็นาสงสัยวา ประชาธิปไตยที่เขาคูหรือเปนหนึ่งเดียว
กับทุนนิยมนั้น จะเปนประชาธิปไตยที่ดีจริงหรือไม

ลัทธิทุนนิยม กับลัทธิสังคมนิยม ท่ีมองเห็นกันโตงๆ วา
เปนระบบสองอยางตางกันที่ขัดแยงกันอยางตรงขามนั้น วาที่จริง
แลวก็รวมลงในวัตถุนิยมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสองอยางนั่น
แหละ และทั้งสองลัทธิน้ันก็ลวนตั้งอยูบนฐานแหงแนวความคิด
แบบกาวราวแบงแยกทั้งสามดวยกันทั้งคู

การลมสลายของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสตมิใชเปน
เครื่องบงบอกวา ลัทธิทุนนิยมจะเปนระบบท่ีถูกตองดีงามแต
อยางใด ในทางตรงขาม มันกลับช้ีนัยวา ในบรรดาลัทธิวัตถุนิยม
ท่ีครอบงําโลก ๒ แบบน้ัน เมื่อความลมเหลวของลัทธิหนึ่งปรากฏ
ออกมาแลว ความลมเหลวของอีกลัทธิหนึ่งก็เปนที่คาดหมายได

ขณะนี้ ไมวาใครๆ ก็ไดยินเสียงรองทุกขโอดครวญมาก
มายเกี่ยวกับผลรายที่เกิดขึ้นแกสังคมและสภาพแวดลอม จาก
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ดําเนินตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประชาธิปไตยจะดีงาม
ประเสริฐได ก็ตองชําระสะสางตัวเองใหหมดจดจากเชื้อรายที่วา
มาแลว และตั้งมั่นอยูบนรากฐานทางอุดมการณท่ีผุดผองดีงาม

สวนเศรษฐกิจน้ันเลา ก็จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง มิ
ใชเพียงแคปฏิรูปหรือแปรรูปใหมเทานั้น แตจะตองพลิกผันราก
ฐานทางทฤษฎีกันใหมเลยทีเดียว
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ระบบประนีประนอมบนฐานความคิดที่ผิด
ควรตองปดฉากลงไปดวยกันกับศตวรรษที่ ๒๐

รวมความวา จะตองพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับการ
พัฒนาตัวมนุษยเองดวย เพราะฉะนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจจะ
ตองใหสมดุลดวยการพัฒนามนุษย มิฉะนั้น ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจก็อาจจะเปนเพียงภาพลวงตา

ดังที่ปรากฏในหลายกรณี วาเปนความเจริญทางเศรษฐ-
กิจท่ีทําใหธรรมชาติเสื่อมโทรมบาง เปนความเจริญทางเศรษฐกิจ
ท่ีทําใหเพื่อนมนุษยดวยกันเดือดรอนบาง ตลอดจนเปนความ
เจริญทางเศรษฐกิจท่ีทําใหสูญเสียความเปนมนุษยของตนเอง 
คือเปนความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีทําลายความเปนมนุษยหรือ 
ทําลายคุณคาแหงความเปนมนุษยของตัวเอง ดังเชนตัวอยางที่
เห็นไดงาย คือ การที่มนุษยยอมตัว หรือถูกบีบบังคับใหทอดทิ้ง
เกียรติภูมิของตนลงไปเปนโสเภณีเพียงเพื่อเห็นแกจะหาเงิน

บางทีก็มีความเจริญทางเศรษฐกิจชนิดที่ลวงตา เปน
ภาพรวมออกมาวา ประเทศมีความเจริญเติบใหญทางเศรษฐกิจ
แตแทจริงแลวปรากฏวาคนสวนใหญสูญเสียความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สวนในบางกรณีประเทศไมมีความเจริญเติบใหญทาง
เศรษฐกิจ แตคนกลับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวา ถาอยาง
น้ี เรายอมไมมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เพื่อใหคนมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจจะดีกวา
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ไปๆ มาๆ สภาพการพัฒนาของโลกยุคปจจุบันกลายเปน
วา เพื่อจะใหมนุษยสวนนอยมีความสุข ก็ตองใหธรรมชาติและ
มนุษยอื่นสวนใหญตองยอมรับความทุกข เปนความสุขจากการ
กอทุกขแกธรรมชาติและมนุษยเหลาอื่น ธรรมชาติก็แย สังคมก็
ยับเยิน และตัวคนก็ไมมีความสุขจริง ในสภาพการพัฒนาแบบนี้
ถึงแมธรรมชาติพินาศหมดก็ไมพอที่จะทําใหคนมีความสุขแทจริง 
พระพุทธเจาเคยตรัสวา แมจะเนรมิตภูเขาทั้งลูก ใหเปนทองคํา ก็
ไมพอที่จะทําคนคนเดียวใหมีความสุขเต็มอิ่มตามความ
ปรารถนาไดจริง ถึงแมมนุษยจะแกงแยงกันจนสังคมพินาศ คนก็
ไมมีความสุขจริง ตางพวกตางคนตางแยงกัน ตางก็ไมพบความ
สุขไปดวยกัน ธรรมชาติพินาศหมดคนก็ไมพบความสุข สังคมพัง
ทลายหมดคนก็ไมสุขจริง

ในระบบความคิดแบบแบงแยกแขงขันตอสูกันนี้ ก็จะมี
จริยธรรมเชงิลบขึน้มาเปนเครือ่งจาํกดัขอบเขต มกีารตัง้กฎเกณฑ
ข้ึนเปนหลักประกันไมใหลวงละเมิดล้ําแดนกัน ดังที่กําลังย้ําเนน
ใหมีความยับยั้งสังวร (restraint) ตอธรรมชาติ ใหมีความยอมทน
กันได (tolerance) ระหวางมนุษยตางศาสนา ตลอดจนการเรียก
รองปกปองสิทธิมนุษยชน (human rights) ซ่ึงในที่สุดก็จบลงดวย
การประนีประนอม (compromise) โดยยอมประนีประนอมกับ
ธรรมชาติ และประนีประนอมระหวางมนุษยดวยกัน

ระบบนี้จึงจบลงดวยการที่ตางฝายตองยอมเสียบางอยาง 
เพื่อไมใหเสียทั้งหมด ตางฝายตางยอมที่จะไมไดเต็มตาม
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ตองการ เพื่อใหตนไดบาง เพราะฉะนั้น จึงเปนระบบท่ีแกปญหา
ไมไดจริง ทําไดเพียงครึ่งๆ กลางๆ หรือเพียงขอไปที

ในยุคใหมน้ี ท่ีทุกอยางเปนเรื่องของโลกหรือเปนเรื่อง
ระดบัโลก (global) มนุษยจะอยูในชมุชนโลก (world community)
อันเดียวกัน แนวความคิดหรือทิฏฐิเกาๆ แบบแบงแยกแขงขันแยง
ชิงตอสูกันนั้น ใชไมได ไมเหมาะแลว ไมพอที่จะใหโลกมีสันติสุข
มันเปนเรื่องของอารยธรรมที่มีจริยธรรมแนวลบ ซ่ึงไดแคเปน
เครื่องพยุงโลกไวกอน เพียงในขั้นของการประนีประนอม เหมือน
การสงบศึกชั่วคราว จึงไมเพียงพอที่จะชวยใหโลกมีสันติและ
ประชาชนมีความสุข แตจะตองมีจริยธรรมแนวบวกมาชวยเติม
และจะตองปรับตัวเขาสูแนวความคิดใหม

เริ่มยุคใหมแหงศตวรรษที่ ๒๑
ดวยแนวความคิดใหมเดิมแทแหงสัจธรรม

พระพุทธศาสนาสอนวา
๑. มนุษยเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยของธรรมชาติ ท่ีทุกสวนสงผลกระทบตอกัน จึงตองทําการ
ท่ีเกือ้กลูประสานกลมกลนืกนั เพือ่ใหเกดิผลดีในการอยูรวมกนันัน้

๒. มนุษยสัตวท้ังปวงเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติเสมอ
เหมือนกัน ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกขกลัวตายเหมือนกันไมมีการ
แบงแยกแตกตาง การทํารายสัตวไมวาชีวิตใด ก็เปนสิ่งที่ไมดีท้ัง
สิ้น มนุษยควรมีเมตตาและไมตรีท่ีไมจํากัดแบงแยก มีแนวโนม
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ของจิตใจในทางที่จะชวยเหลือเกื้อกูล มุงความสามัคคีและมี
ความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

๓. ชีวิตที่ดีงามสูงสุดเปนชีวิตที่มีความสุขดวยความมี
อิสรภาพ นอกจากอิสรภาพภายนอกที่เกี่ยวของกับธรรมชาติแวด
ลอม เริ่มแตความปลอดพนจากความขาดแคลนปจจัย ๔ และ
การพนจากการเบียดเบียนกันระหวางมนุษยแลว สูงขึ้นไปมนุษย
จะตองมีอิสรภาพภายใน ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาตน ดวยการ
พัฒนาจิตปญญา จนกระท่ังมีความสุขที่เปนไทแกตนเอง ซ่ึงทํา
ใหเขาสามารถกลับมาเกื้อกูลตอธรรมชาติแวดลอมและเพื่อน
มนุษยไดดียิ่งขึ้น

ขอพูดยอนตนซ้ําอีกหนอยวา ข้ันตนเราตองอาศัยธรรม
ชาติแวดลอมและสังคม เราจึงตองมีอิสรภาพ ๒ ดานนั้น ซ่ึงเปน
สิ่งจําเปนเพื่อเปนปจจัยเอื้อใหเรามีโอกาสที่จะพัฒนาอิสรภาพ
ภายในขึ้นได แตเหนือข้ึนไปเราจะตองใชโอกาสเทาที่มีน้ันในการ
พัฒนาตนใหมีอิสรภาพภายในขึ้นจริงๆ เพื่อใหตนเองเปนอิสระ
ในตัว อิสรภาพสองอยางแรกจึงจะมีหลักประกัน

ถาไมมอีสิรภาพภายในเปนฐาน และเปนประกนั อสิรภาพ
สอง อยางดานนอกก็จะไมสําเร็จ อยางนอยก็ตั้งอยูนานไมได แต
ถามนุษยพัฒนาตัวเองใหมีอิสรภาพภายในแลว เขาก็จะไมเรียก
รองจากธรรมชาติเกินสมควร และไมมุงแตจะแขงขันแยงชิงกัน
กับเพื่อนมนุษย แตจะหันมาเกื้อกูลและรวมมือกันมากขึ้น ทําให
เกิดมีจริยธรรมในทางบวก ท่ีไมตันอยูแคการประนีประนอม แต
จะไปถึงความประสานกลมกลืนกันดวย
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ในสภาพเชนนี้ ความเจริญทางเศรษฐกิจก็จะสมดุลดวย
การพัฒนาตัวมนุษยเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดผลสอดคลองกับความมุง
หมายของการประชุมสภาศาสนาโลก ป ๑๙๙๓ (1993
Parliament of the World's Religions) ครั้งนี้ท่ีวา จะสนับสนุน
ใหมีการรวมงานรวมการกันสืบตอไปในการเสริมสรางสันติภาพ 
บรรเทาความทุกขยากเดือดรอน และอนุรักษผืนโลก ความมุง
หมายทั้งสามประการของการประชุมน้ี จะสําเร็จเองในตัว

ในทางตรงขาม ถาคนยังมีทิฏฐิแบบเดิม ทุกอยางจะขัด
แยงกันในตัว เพราะถาจะใหคนมีความสุข วัตถุประสงคสาม
อยางนั้นก็ตองเสีย แตถาทําตามหลักที่วามานี้ เมื่อบุคคลแตละ
คนมีความสุข ความสุขของบุคคลนั้นก็จะกลับไปชวยหนุนวัตถุ
ประสงคสามขอใหสําเร็จดวย ท้ังใหมนุษยอยูรวมกันโดยสันติ ท้ัง
บรรเทาความทุกขยากเดือดรอน และอนุรักษผืนโลกไวได วัตถุ
ประสงคท้ังสามประการจะสําเร็จหมด

แตก็ตองเตือนวา จะสําเร็จแคใดก็อยูท่ีระดับของการ
พัฒนาตนและการเขาถึงอิสรภาพที่แทจริงของมนุษย

อยางไรก็ตาม การประชุมน้ีไมไดกําหนดความมุงหมาย
เกี่ยวกับเรื่องความสุขของบุคคล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ ตอความ
สําเร็จหรือลมเหลวแหงวัตถุประสงคของการประชุมน้ี จึงขอเสนอ
แนะวาการประชุมทํานองนี้ควรจะไดยกเอาเรื่องอิสรภาพและ
ความสุขของบุคคลขึ้นเปนขอพิจารณาดวย
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จริงอยู ในทางพระพุทธศาสนานั้นทานถือวา มนุษยท่ี
พัฒนาสมบูรณแลว จะกําจัดละโลภ โกรธ หลงไดท้ังหมด แต
มนุษยจะตองพัฒนาขึ้นไปตามลําดับเปนขั้นตอน

สําหรับคนทั่วไป คุณสมบัติสําคัญที่จะใชวัดระดับการ
พัฒนา ก็คือการละความเห็นผิด ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน
ข้ันตนๆ ของการพัฒนามนุษย

ถาละความเห็นผิด โดยแกไขความเห็นใหถูกตองไดแลว
ถึงจะยังไมหมดโลภะ และโทสะ ยังมีความเห็นแกตัว ยังมีความ
โลภ มีความเกลียดโกรธชิงชังกันบาง ก็จะไมมีพิษสงมากนัก จะ
เกิดเปนปญหาเฉพาะกรณีๆ และเปนเรื่องชั่วคราวระยะสั้น แลวก็
หมดเรื่องไปเปนเรื่องๆ ไมรุนแรง ไมยืดเยื้อ ไมกวางไกล ไมยาว
นาน เพราะไมมีทิฏฐิเปนที่จับยึดเกาะเกี่ยว แตถาโลภะ และ
โทสะนั้น มีทิฏฐิคอยรับรองและเปนฐานรองรับเปนที่ยึดเกาะ
เกี่ยวแลว มันก็จะมีผลรายกวางไกลและลึกล้ํายาวนานมาก

เพราะฉะนั้น ในการพัฒนามนุษย พระพุทธศาสนาจึง
กลาวถึงคุณสมบัติข้ันแรกวาไดแกการละความเห็นผิดได เมื่อแก
ไขความเห็นใหถูกตองแลว ถึงเขาจะยังมีโลภะ และโทสะ มันก็จะ
ออนกําลังลง และกอผลรายในวงจํากัด ดังที่ทานกลาวถึงพระ
โสดาบันวาละความเห็นผิดได แตโลภะและโทสะเพียงแคเบาบาง
ลง ยังไมหมด นอกจากนี้ อิทธิพลของโลภะและโทสะนั้น ก็จะถูก
กลบและถูกแปรผัน ภายใตพลังสรางสรรคของแนวความคิดหรือ
ทิฏฐิท่ีถูกตอง ซ่ึงกอใหเกิดผลที่ดีงาม มากมายแผขยายออกไป



พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑๔๘

สรางสรรคอารยธรรมใหม ใหแกศตวรรษที่ ๒๑
เพือ่สันตสุิขทีแ่ทและยัง่ยนื บนฐานความคดิทีถ่กูตองสมบรูณ

ชวงนี้ก็เลยขอพูดแทรกเพิ่มข้ึนนิดหนอยเปนขอสังเกต ซ่ึง
เปนเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาอยูมาก คือความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษยอยางหนึ่ง และความสัมพันธของมนุษยตอ
สัจธรรมอยางหนึ่ง

ในการอยูรวมกันระหวางศาสนานั้น ทางดานความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยจะตองมีเมตตา และ
ปฏิบัติตอกันดวยความเห็นใจ คอยพูดคอยจากัน ซ่ึงจะทําใหคน
ตางศาสนาอยูกันไดดวยความเห็นใจไมตรี

แตในความสัมพันธกับสัจธรรม มนุษยไมสามารถที่จะไป
ตอรองหรือผอนปรนกับสัจธรรมได เชนจะปรับสัจธรรมใหเขากับ
ตนไมได เรื่องนี้จะตองแยกใหถูกตอง

มนุษยกับมนุษย แมตางศาสนากันก็สัมพันธกันดวย
เมตตาไมตรี แตกับสัจธรรม มนุษยจะตองสัมพันธดวยปญญา
ตองตรงไปหาตัวความจริง ท่ีไมเขาใครออกใคร เพราะฉะนั้น การ
ใชปญญาจะตองเปนอสิระ มนุษยจะโอนออนผอนสจัธรรมเขากบั
ความตองการของตัวไมได แตจะตองพุงตรงเขาไปใหถึงตัวความ
จริงของมัน ดังนั้น การแสวงปญญาจึงตองเอาความเปนอิสระ
ตามความเปนจริงโดยไมมีการบีบคั้นกีดกันหรือโอนออนผอน
ตาม แตมนุษยท่ีตางศาสนากันสามารถพูดกันดวยเมตตาไมตรี
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ถามนุษยแยกทาที ๒ อยาง คือทาทีของมนุษยตอมนุษย
กับทาทีของมนุษยตอสัจธรรมหรือธรรมชาติออกจากกันได และ
ปฏิบัติใหถูกตอง ก็จะไมมีปญหา

ปญหาในวงการศาสนาตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ท่ีมี
การขัดแยงทะเลาะวิวาท ตลอดจนรบราฆาฟนทําลายกันก็เพราะ
ความสับสนในเรื่องนี้ดวย กลาวคือ

คนพวกหนึ่งก็เลยเถิดไป ในแงท่ีวาตนเห็นอยางไรก็จะ
บังคับใหเพื่อนมนุษยตองเห็นอยางนั้น คนอื่นจะตองเห็นสัจธรรม
เหมือนตน

สวนอีกพวกหนึ่งก็สุดโตงไปอกีทางหนึง่ โดยบอกวาให
ประสานสามคัคกีนั โดยใหถอืวาสจัธรรมหรอืความจรงินัน้มเีหมอืน
กนัทกุศาสนา เหมอืนกบัจะปรบัสจัธรรมใหมาเปนตามที่มนุษย
ตองการ ซ่ึงเปนไปไมได

ตกลงวา ทาทีท่ีถูกตองก็คือมนุษยอยูกับเพื่อนมนุษยดวย
เมตตา และมนุษยอยูกับสัจธรรมดวยปญญา ถาทําอยางนี้ก็ถูก
ตองไมมีปญหา

เมื่อนําเอาทิฏฐิคือแนวความคิดที่ถูกตองเขามาแลว แม
แตวิทยาการตางๆ ก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง คือ

๑. เราจะมีวิทยาศาสตร ท้ังวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
วิทยาศาสตรประยุกต พรอมท้ังเทคโนโลยี ท่ีไมคิดจะพิชิตธรรม
ชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ แตมุงรูธรรมชาติตามความเปนจริง
ซ่ึงเปนทัศนคติท่ีชวยใหมนุษยเขาถึงอิสรภาพที่แทจริง
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๒. สังคมศาสตรท้ังหลาย ก็จะตั้งอยูบนฐานความคิดที่
มองมนุษยไมแบงแยก และไมมุงแขงขันหาพลังอํานาจที่จะขม
หรือครอบงํากัน แตมองกันเปนเพื่อนรวมโลกรวมกฎธรรมชาติ ท่ี
มุงหนาไปในทิศทางของความรวมมือและประสานกลมกลืนกัน

๓. มนุษยศาสตร ก็จะหันมาเนนเกี่ยวกับความเพียร
พยายามของมนุษยในการเขาถึงคุณคาสูงสุดแหงความมีอิสร
ภาพที่เปนภายในและการพัฒนาความเปนมนุษย จะเสริมหนุน
ใหมนุษยพัฒนาตน จนบรรลุอิสรภาพที่แทจริง และกลับมาเปน
ฐานทีถ่กูตองใหแกศาสตรสองหมวดแรก ท้ังวทิยาศาสตรธรรมชาติ
และสังคมศาสตร

มนุษยยุคปจจุบันในศตวรรษที่ ๒๐ ไดสรางปญหาโดย
สะสมกรรมตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดเปนปญหาโผลข้ึนตอไปอยาง
มากมายในศตวรรษที่ ๒๑ มนุษยศตวรรษที่ ๒๑ จึงจะประสบ
ปญหาที่เปนมรดกในทางราย ท่ีอาจนําไปสูความพินาศ ท่ีมนุษย
รุนกอนสรางไวให

ถามนุษยปจจุบันในศตวรรษที่ ๒๐ จะแกไขปญหาเพื่อ
ชวยคนยุคตอไป ใหศตวรรษที่ ๒๑ เปนศตวรรษแหงสันติสุขซึ่งแก
ปญหาไดสําเร็จ ก็จะตองไมสืบตอกระแสแหงปญหานี้ โดยจะ
ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกระทําทุกอยาง ตลอดลงไป
ถึงความคิดจิตใจ โดยเฉพาะทิฏฐิท้ังสามที่กลาวมา

แนวความคิดหรือทิฏฐิท่ีเสนอมาทั้ง ๓ ประการนั้นเปนสิ่ง
ท่ีสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันนี้ท่ีธรรมชาติแวดลอมกําลังเสื่อม
โทรมจนทําใหการพิชิตหรือเอาชนะจะกลายเปนสิ่งที่ไมมีความ
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หมาย ทรัพยากรธรรมชาติก็รอยหรอจนจะไมมีใหเราผลาญหรือ
จัดการตามปรารถนาไดตอไป และในระหวางมนุษยดวยกันเอง
โลกก็แคบเขา เพราะการสื่อสารคมนาคมรวดเร็วทั่วถึงจนผูคนทั่ว
ท้ังโลกกลายเปนชุมชนอันหนึ่งอันเดียว

ในสภาพเชนนี้ มนุษยจะตองอยูรวมกันดวยดีใหได ถึง
เวลาที่จะตองขามพนลัทธิแหงการประนีประนอมเขาสูสัจธรรม
แหงความประสานกลมกลืน

ท้ังหมดนี้จะสําเร็จไดก็ดวยการที่มนุษยเขาถึงอิสรภาพ
แทจริง ท่ีตนเองเปนอยูอยางมีความสุขไดโดยขึ้นตอสภาพแวด
ลอมนอยลง คือออกไปครอบงําจัดการเอาจากสิ่งแวดลอมนอย
ลง และหันไปเกื้อกูลใหมากขึ้น แลวมนุษยเองก็จะประสบความ
สุขจากอิสรภาพที่แทจริงนั้นดวย

ขอจบปาฐกถาหรือการบรรยายเสนอแนวความคิดแกท่ี
ประชุมเพียงเทานี้
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A Buddhist Solution 
for the Twenty-first Century

This is the first time∗ this century that an international religious
assembly of such magnitude has been organized. During the interval of
one hundred years since the last meeting of the Parliament, the world
has undergone so many great changes. People say now we are already
in the post-industrial Information Society, entering the Post-Cold War
period.

With the end of the Cold War, the tension and fear resulting from
the threat of confrontation between the two superpowers and a world
divided into ideological camps seemed to dissolve along with it. This
was around the end of the twentieth century. Many people felt that in
the approaching twenty-first century, the human race would be blessed
with a much more peaceful existence, that the world would live in
peace.

But it soon became apparent that this was not to be. The threat
of total annihilation through nuclear war seemed to have been averted,
but although this posed a great danger to mankind, it was a danger that
never actually came to a head. With the passing of this greater threat, it
was replaced by one of lesser magnitude, but scattered over the planet
in many areas. These were dangers which actually came to a head. The
threat of the Cold War was a very definite, tangible one, a threat that
could be focused on quite easily. Although it was a very dangerous

                                                          
∗ Address to the 1993 Parliament of the World’s Religions in Chicago.
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situation, it was nevertheless one which was very unlikely to actually
develop into a full scale war. The wars that have since sprung up all
over the globe are much more difficult to control. Even the threat of
nuclear war, which seemed to have passed, is not gone by any means.
In fact it poses an even greater threat than before because it is now
much harder to control, nuclear weapons being scattered over a large
number of countries, with very different backgrounds.

Although the ideological wars seem to have passed on, we now
have more wars arising from racial and religious confrontation, which are
much more passionate and brutal. Civil wars and racial confrontation are
becoming more and more common all over the globe. In addition,
terrorism is becoming both more common and more violent. The fact
that the world has been made smaller through the development of
information technology not only facilitates travel and communication, it
also facilitates the spread of terrorism. Terrorism rides the media of
communications technology, making travel no safer than before, and
increasing the likelihood of danger in all countries. Terrorist activities are
much easier to carry out because of the development of communications
and travel.

This leads to the problem of immigration and refugees. People in
most countries are now more suspicious of outsiders. Nationalistic, racial
and religious wars have led to increased numbers of refugees, among
whom may be terrorists infiltrating into the host country to undertake
terrorist activities.

Hatred, discrimination, and mutual distrust is intensified by the
struggle for natural resources. The avaricious competition to amass
natural resources not only leads to strife within human society. These
resources must be found within the natural environment, which gives
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the problem a double edge. On one hand, there are problems with the
environment, in the form of depletion of natural resources and
destruction of the environment, which has been gradually intensifying
through the increased competition for these resources, and on the other
hand there is an intensification of mutual human destruction.

The environmental crisis and the shortage of natural resources
began to become really clear only towards the end of this twentieth
century. These problems are going to have a big effect on the people of
the twenty-first century which we are now approaching. Twenty-first
century man will inherit the fruits of twentieth century man’s
destruction of the environment. The enormous amount of natural
resources on this planet, amassed over a period of hundreds of millions
of years, have mostly been consumed by humanity in a period of only
one or two hundred years.

All of these problems stem from the problem of hatred or violence
perpetuated under the power of what we call in Buddhism dosa, or
aversion, and lobha, desire or greed. These two forces, greed and hatred,
are very important forces in the mind. With the development of
technology, and in particular, so-called ‘high technology’, which deals
with information and communications, greed and hatred have acquired
much more effective tools.

Technology has become a tool of greed and hatred, and
technological progress, in the form of industrial development, has been
almost exclusively to their ends. Science, technology and the
development of information and communications technology have been
used to lull humanity into heedless consumption, dullness and
intoxication in various forms, rather than for the development of the
human being or quality of life. They have been used as tools for seeking
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objects with which to nourish greed, and in so doing, have fired hatred
through the contention and dispute over material wealth. In the
destruction which results from racial and religious antagonism, hatred is
already in abundance. This is further intensified by the influence of
greed and the struggle for material resources.

Even forms of technology which are created for our benefit
become tools for destruction. It is much easier for human beings to inflict
destruction on each other. Take, for example, electricity: in the past, if
an enemy wanted to put out all the lights in a city, they would have to
go throughout the city, putting out the lights in each house. Now,
simply by destroying the central power supply, the whole city would be
thrown into darkness and almost all activities paralysed.

The influence of these two qualities, desire or contention for
resources, and hatred or enmity, have caused many problems for human
beings, both within themselves and within the environment. In order to
really address these problems, it is necessary to bring these two forces
under control.

Greed and hatred, which are natural conditions within the
human mind, would be much easier to control, and would be much
shorter lived, if it were not for the influence of a third condition, which
in Buddhism we call ‘diṭṭhi’, views and beliefs. Ideologies, religious
beliefs and social values are all aspects of diṭṭhi. Whenever greed, anger
and hatred are reinforced with beliefs and social values, they acquire a
clearer direction, an impetus which channels them into much more
destructive activities. Greed and hatred are maintained and prolonged by
the influence of diṭṭhi, making them much harder to resolve.

Adherence to different ideologies and social values, be it
conscious or otherwise, becomes kamma on a social scale, which is of
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far-reaching effect, extending over long periods of time. Conversely, if
there is right view, right belief, social values or ideologies which are
right, greed and hatred will arise on a much lesser scale, and will be
much easier to control, because they are not supported or encouraged.

In the present time we can see that greed and hatred are
positively flourishing. They are supported or based on a powerful
foundation of wrong views. In the preceding decades we experienced
problems with ideologies. There were two major schools which had split
the world into camps. Now the contention between these ideologies has
petered out, but we have not resolved the problems of nationalism,
racism and sectarianism. Ideology is in fact a kind of diṭṭhi, and so we
come back to the problem of diṭṭhi or ideology to find a solution.

Briefly speaking, the beliefs that have held control over modern
human civilization can be grouped into three main perceptions:

1. The perception that mankind is separate from nature, that
mankind must control, conquer or manipulate nature according to his
desires.

2. The perception that fellow human beings are not ‘fellow
human beings’. Rather than perceiving the common situations or
experiences shared among all people, human beings have tended to
focus on the differences between themselves.

3. The perception that happiness is dependent on an abundance
of material possessions, that human beings will only find happiness
through a wealth of material possessions with which to feed their
desires.

The first perception is an attitude towards nature; the second
perception is an attitude towards fellow human beings; the third
perception is an understanding of the objective of life.
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These three beliefs or perceptions have determined the direction
of human development and undertaking. It is not difficult to see the role
of these three views in the present time; people in the present time are
almost entirely dominated by these perceptions. Being held under the
power of these three perceptions, their resulting actions become kamma
on the social level. That is, the development of human society is guided
by the kamma, or actions, of human beings blinded by these three
views or perceptions.

It must be stressed that when greed and hatred or anger are
founded on or supported by views, be they religious, political or
otherwise, they will be intensified and sustained, yielding a result that
is far-reaching and long-lived. They will be very difficult to put right. If
they are not addressed on the level of diṭṭhi or view, it will be
impossible to rectify hatred and greed.

Even the different sciences and branches of learning which have
been responsible for the material progress of humanity in recent times,
and on which modern civilization is founded, have unknowingly
developed under the influence of these three perceptions or attitudes.

Broadly speaking, without going into a detailed analysis, we
might say that the natural sciences have developed under the influence
of people who had a tendency to aspire to conquering nature, who
perceived human beings as separate from nature; the social sciences
have developed under the influence of those who perceived not the
similarities in human beings, but the differences, seeing human beings
as divided into different groups, tending to look at society in terms of the
struggle for power. Thirdly, the humanities have developed under the
influence of those who see freedom, the goal of life, as an external
condition, as the power to control other things, such as nature or fellow
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human beings. This kind of freedom seeks to have power over external
conditions, and as such influences the development of the natural and
social sciences. When freedom is seen in this way, happiness is likewise
perceived as being intimately related to the power to control external
circumstances, which in turn can be used to satisfy personal human
desires.

As I have already mentioned, as long as people are under the
sway of these three beliefs or perceptions, there is no way that the
problems in the world can be realistically solved.

In coming years the population of the world will continue to
increase, the resources of the world will continue to dwindle, and the
environment will continue to deteriorate. These three attitudes or beliefs
will escalate these problems to more critical dimensions. While the
population is increasing, and the natural resources of the world
dwindling, human beings still perceive their happiness as dependent on
sensual pleasures and material possessions. They still perceive freedom
as the power to control external conditions, and fellow human beings as
rivals and hostile groups. Human beings will be under more pressure to
vie with each other for the possession of natural resources on a more
violent scale. Under the mis-direction of these three wrong views,
human beings have also developed the lifestyles that lead to the
widespread of such life and social ills as drug abuses, violence, stress,
mental illness, suicides, and AIDS. This is why I say that the people of
the twenty-first century are going to have to receive the fruits of our
actions in the twentieth century.

I would like to stress once more that in order to solve the
problems of greed, hatred, selfishness and mutual destruction, they
must be addressed on the level of views or attitudes. Greed and anger
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must be allowed no footing or foundation on which to grow into
uncontrollable proportions, giving results that are widespread and long-
lived.

When we speak of views, we are coming into the domain of
religion, because religion is view. For religion to be effective in
addressing the problems of the world it must be based on good or right
views, and must encourage the propagation of such views in the world.
That is, religions should not encourage or teach in accordance with any
of the three views or attitudes mentioned here.

In the present time, the developed countries are in agreement
that the perception of mankind as separate from nature, and the desire
to conquer nature, are not correct views. Those analysts who are
examining environmental problems and looking for ways of achieving
sustainable development stress that we must begin to look on human
beings as part of nature, that human beings must learn to live peacefully
with nature.

This is a very good sign, a sign that human beings are beginning
to address the first of these three pernicious views, by learning to
reconsider their relationship with nature. Although it is a beginning, it is
not yet enough. The three views or attitudes I have mentioned are all
interrelated, and all must be addressed in order to really solve the
problem. It is not possible to really solve the problem by simply
addressing one of these views. Such a solution would be insufficient, it
would not be a complete solution.

One of the factors involved in the process of causing the problems
we are presently experiencing is the way human beings look on each
other. How do we look on other people? This is the second attitude
which must be rectified.
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Today all our different religions are meeting together, seeking a
way to enable human beings to live together in peace and harmony and
to relieve the suffering in the world. This is a very fine undertaking, a
very timely effort, perhaps even a little overdue. But among religious
circles it must be conceded that religions have had a major role in the
appearance of many of the problems I have been speaking about. In the
past religion has been one of the major causes for disunion and discord,
and even not a few cases of war and atrocities. In order to really address
these problems we must be bold enough to speak up, to be honest and
to look within ourselves before we can really teach or appeal to others.
We must turn around and search within our religions to find out the
cause, the reason, that in the past people have killed each other and
gone to war over religion. If we can find that point, then we can really
address the problem.

Our meeting together today is a very auspicious sign. If we can
look into these problems and see their causes, if we can together discuss
them and see them within ourselves, this will be the beginning of a
solution. The most important point for us to closely examine ourselves
in, is how does our religion teach us to look on people of other faiths and
different groups? Does it teach us to look on others with mutual respect,
fraternity and concord, or does it teach us to look on others as inferior,
as sinners or heathens, or even something which should be destroyed?

In the past, the larger proportion of religions has helped only
select groups of people, fostering harmony and friendship within that
group, but greeting others with hostility. This is why religion has been
such a divisive force in human history, a catalyst for war and
destruction.
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Many teachings which were suitable for small groups of people
are no longer effective in today’s ‘Global Village’. They are not up to the
current situation. In the present time, material development has led us
to a world that is linked over the whole planet, but religious teachings
are still addressing the human situation in terms of small groups. As a
result human beings are not yet ready to live together on a global level.

So it seems that personal human development is not
commensurate with the physical world situation. Religions are not yet
attuned to addressing the needs of people on a global level. Instead of
being a factor for mutual peace and harmony in the world, we find that
religions are a cause of more and more contention and strife, wars and
bloodshed.

In this case, religions must re-appraise their role, they must re-
examine their basic views and attitudes. Before religions are able to play
a constructive role in human development, the foundation of views upon
which they are based must be sound. Human beings must be
encouraged to look on others on an equal basis, they must be
encouraged to respect and accept each other, seeing each other with an
attitude that is harmonious.

If it is not yet possible to look at others in this positive way, then
we must at least address the negative situation, by teaching that to kill
other human beings is a sin or an unskilful act. That is, to kill a human
being, of no matter what description, denomination, race or group, is
always a sin. Let us have this as a basic foundation, as a beginning.

It is very obvious in the present time that human beings are
plagued with contention and conflict. Human life is characterized by
competition and dissension. If we look into this deeply we will see that
the reason that such values as human rights and religious tolerance are
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so important in this age is because we do live in such an age of
contention, where our thinking is divisive and factional. While we
acknowledge that the concepts of human rights and religious tolerance
are very important in the present time, and are very noble qualities, we
must also recognize that this is so because the world is still under the
influence of divisive ways of thinking. Human thought is still largely
rooted in dualism. Human rights are our guarantee that while human
beings are still under the influence of this divisive kind of thinking, they
will be able to live together without destroying or exploiting each other.

The concept of human rights arose from a historical background
of division, segregation and competition. Human rights are a necessary
protection from aggression from other parties, an answer to a negative
situation: when humanity is plagued by aggression and contention, it is
necessary to devise some protection from aggression. Human rights have
led to the establishment of laws and regulations devised to try to
maintain harmony within human society. Within developed countries
these qualities are very effective and as such are very useful to the
global situation.

While human rights are useful within the environment of
dissension, they are not very far reaching. They are only a compromise.
Compromise is not capable of leading human beings to true unity and
harmony. Compromise is a situation in which each side agrees to give in
a little to the other in order to attain some mutual benefit. A quality of
force or mental resignation is involved.

As long as human beings do not outgrow their old ways of
thinking, it will be impossible to bring about true peace in the world.
The concept of human rights is useful in an age of fighting and
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contention, or when human thinking is divisive and separatist, but is
not enough to lead humanity to true peace and harmony.

In essence, the concepts of human rights have three major flaws:
Firstly, the concepts themselves are flawed. They have resulted

from a background and basic attitude of division and segregation,
struggle and contention. This situation led to an attempt to assure self-
preservation and protect mutual interests, which became human rights.
Human rights must be obtained through demand.

Secondly, human rights are a convention, they are a purely
human invention and do not exist as a natural condition. They are not
‘natural rights’. Being a human invention, they do not have any firm
and lasting foundation of truth. They must be supported by laws and
they must be accepted by all parties in order to work. They are not
lasting. If human rights are to be lasting and firm they must be
connected to natural reality. In order for human rights to be founded on
natural reality, human mentality must be developed to a stage where
people are prepared to preserve human rights. Only in this way will
human rights be sustainable.

This leads us to the third flaw of the concept of human rights,
which is that it is a purely social convention, dealing with social
behaviour. It does not consider the quality of mental motivation within
the individual. Social behaviour must always be connected to mental
motivation, which is both the instigator and the guiding influence of
that behaviour. If the mental foundation is faulty, or there is not a good
foundation within the mind, then instead of leading to a good result, the
result will be more and more contention.

While we must acknowledge the needs of human rights activists,
in order to understand the situation more clearly we must analyse the
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quality of mind within the activists themselves. When we look into the
mental motivations behind many, or even most, of the demands for
human rights, we will find that they are often based on or influenced by
aversion or resentment. As long as this aversion is within the mind, it
will be very difficult to obtain a truly efficacious result from human
rights activities, because the basic feeling behind them is not truly
harmonious. Aversion is the inspiration which decides the direction of
this activity, making the resulting behaviour too aggressive to obtain the
required result, instead escalating the problem.

In order to really address this problem it is necessary to address
the basic state of mind within each individual, which is a concern of
human development.

From what I have said so far, it seems that it is necessary for us
to proceed to a way of thinking, or a perception of human relations,
which is more positive. That is, we must see human beings as
neighbours, co-habitants of this world. We are all equal in the eyes of
the natural laws, being equally subject to the laws of nature.

However, this in itself is not yet truly positive thinking. We must
develop thinking which sees human beings as both equal and united.
Why do I say both equal and united? There has been much talk of
equality in recent times, but it tends to be a divisive or contentious kind
of equality. This kind of perception of equality leads to the drive to
compete for equal rights. It is an equality that is based on competition,
suspicion and fear. In order to prevent the drive for equality from being
divisive, there must be unity. Unity is the desire and inclination to live
together. It is an attitude that leads to cohesion and alliance. Unity is not
simply a compromise, it is not a compromise on competition, but is a
development of cooperation into harmony.
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Competition must be balanced by cooperation. It must be
supported by what we call in Buddhism mettā, goodwill. This goodwill
must be unlimited, unconditional, unsectarian. People have problems
with goodwill or love. There may be love, but it is divisive, it is
conditional, it is exclusive and discriminative. There is love for one’s
own group, but not for others. Love or goodwill must be spread
everywhere, regardless of boundaries, towards all lives that exist
together within the domain of the natural universe.

This does not mean that human beings can no longer preserve
their unique traditions and cultures. Preservation of traditions and ethnic
cultures can continue, based on the fact that people do have different
backgrounds, different birthplaces. Adapting and fitting in to their native
environments leads to harmony and well-being within that particular
environment. Ethnic cultures can and should be preserved, being
intermediate unitary stages toward the consummate global unity. Thus
we have diversity within unity. Preservation of traditions must be done
with wisdom and understanding, not with delusion or ignorance,
through simply clinging to them.

If we practise correctly in regard to human development, the
population will grow from small groups into a more global community,
one which is harmonious both on the communal and global levels.

Well-developed human beings will be free of the quality we call
in Buddhism macchariya, covetousness or possessiveness, on five
counts.

The five kinds of possessiveness are:
1. Possessiveness or avarice of locality and country.
2. Possessiveness or avarice of group or family, including ethnic

and religious groups.
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3. Possessiveness or avarice of material wealth.
4. Possessiveness or avarice of class or caste, including social

standing, skin colour and so on.
5. Possessiveness or avarice of knowledge and learning, including

intellectual achievements and attainments.
True human development is characterized by an absence of these

five kinds of avarice, culminating in their complete abandoning. When
gauging human development, the presence or absence of these five
kinds of avarice should be taken into account.

The time has come for us to urgently do away with these five
kinds of avarice in order to save the world from the threat of war and
destruction. However, in the present time it seems that the opposite is
the case. This is at odds with technological development, which has
been for increased communication and interdependence. The basic
mental attitude of people in the present time is one of aggressive
competition, self-preservation and personal prosperity at the expense of
others. As a result, human rights have become a tool for protecting
personal interests and self-preservation. They serve to hold the world
together while it lives under the domination of divisive thinking.

I have spoken about two important attitudes or views which
have influenced human action in the present age: the antagonistic-type
attitudes or perceptions that view life as a struggle against both fellow
human beings and the natural world. The basic human attitude is one
that seeks to conquer, both the natural world and fellow human beings.
This kind of attitude is no longer viable. Human beings must learn to
live harmoniously, both with each other and with the natural
environment, with their fellow human beings and their fellow
environment. We have these two ‘friends’, the human friend and the
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environmental friend. They are not rivals or enemies which must be
conquered, but friends with whom we should learn to live in harmony.

In order to really address these two views or attitudes, we must
delve into the third basic attitude that has coloured human perception. If
we cannot solve this third view, we will not be able to successfully deal
with the first two. This third attitude is a perception of life on the
personal level, the understanding of the basic meaning or objective of
life.

Human beings aspire to freedom, but freedom has many different
meanings. As I have already mentioned, the perception of freedom
prevalent in modern civilization is of freedom from external limitations
and restrictions, including the ability to control other people and the
natural world. Seeing freedom in this way conditions the way we see
other qualities in life, such as happiness. If we see freedom as the ability
to control or manipulate other things, such as by amassing a wealth of
material possessions or controlling nature, then we will feel that the
more material possessions we have, the more happiness we will have.

This kind of perception has bogged down in the present time
with the deterioration of the environment, and we find that the natural
resources are no longer able to support the increasing population. It has
led to a situation where we are forced to compromise. In much the same
way as we are forced to compromise with each other, we are forced to
compromise with nature. If humanity were to consume or seek
happiness to the fullest extent, we would manipulate nature without
restraint. But if we did so, the situation would be dangerous to us. As
world resources are depleted and the environment is damaged, we
ourselves are threatened, and so we must compromise. In order to allow
nature to continue and allow ourselves to survive, we agree to forego
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some of our personal pleasures. This kind of compromise is done out of
necessity, we are not truly happy with it. It is a sacrifice made in order
to survive. The reason we have reached this situation is because of our
wrong attitude.

Simply speaking, for human beings to live happily there must be
freedom on three levels.

The first freedom is the freedom to live with nature and the
environment. We could call this physical freedom. This is freedom from
want and deprivation, an adequate supply of the four basic necessities of
life — food, clothing, shelter and medicine. This includes freedom from
natural dangers, and the ability to deal with such problems when they
do arise.

Secondly, in our relationship with fellow humans, we must have
social freedom. That is, to be able to live safely together without being
exploited by others.

However, these first two kinds of freedom will not be truly
effective if they are not connected to the third kind of freedom, which is
inner freedom, freedom on the personal level. Human development on
the personal level is the most important kind of development, that
which leads to inner freedom. What is inner freedom? Having physical
and social freedom, people must learn how to live independently, to be
happy and contented within themselves.

This is a happiness that is more independent of externals, no
longer dependent on having to exploit nature or our fellow beings. We
become more and more capable of finding contentment within our own
minds and through our own wisdom. This ability to be contented
without having to exploit nature or our fellow humans can be also called
the ability to be contented independently of natural and social
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conditions. With a more independent kind of happiness, social and
physical freedom will be preserved and strengthened. Human beings will
then have the best possible relationship with both the natural
environment and human society. We will no longer feel the need to have
to exploit our environment or our fellow human beings.

Internal freedom is the foundation or the guarantee on which
social and physical freedom can be grounded. Conversely, without inner
freedom, human happiness must be dependent on manipulation of the
external environment and social exploitation. Physical and social
freedom will not be feasible realities as long as there is such exploitation.
At best, there must be compromise, a situation where people are forced
to do something in order to preserve the state of the environment. If,
however, there is inner freedom, it is very possible that a harmonious
attitude to the external environment will be developed, and humanity
will attain to true happiness, a happiness that is possessed of both
harmony and balance.

Human beings possess a potential for a very high level of
freedom, but because of the wrong view that happiness lies in material
possessions and consumption of sense experiences, human happiness is
very much tied to material objects. People these days find it impossible
to experience contentment within themselves, forcing them to exploit
both nature and their fellow man in order to find the happiness they
hope for from outside. The more they do this the more problems arise.
Not only do we not have any true freedom and happiness within our
own lives, we lose our freedom on the physical and social levels. And so
it turns out that the more material progress there is, the more do human
beings lose their ability to experience happiness within themselves.
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When people have a correct understanding of the meaning and
objective of life and the nature of freedom and happiness, they will relate
to the physical environment in a harmonious way. Any material
possessions accruing to them will be an augmentation, rather than the
crucial factor, of their happiness.

Ultimately, human development leads to freedom from the
internal enemies, to minds that are completely freed of the oppressive
influence of greed, hatred and delusion. When our minds are completely
freed of mental defilements, we will also be freed of mental suffering,
which is the main cause of human problems with the physical and
social environment. When there is internal freedom, it is no longer
necessary for us to exploit the external environment, we can instead live
in a way that is truly beneficial to both the physical and social
environments.

Our relationship with the natural environment should be a
balanced one, one that avoids extremes. One extreme is to concentrate
wholly on manipulating the external environment. The other extreme is
to completely disregard the external environment.

It is worth noting that those who aspire to conquer nature and
manipulate it to their needs tend to see nature as an entirely external
object. When confronted with problems pertaining to internal human
nature, such as when asked why they do not do something about
selfishness and hatred, they tend to counter that these things are
natural conditions for human beings. They feel that the internal nature
should be left to operate unrestrained. Their perception of nature is
incomplete and inconsistent. Aspiring to conquer only external nature,
they do not consider that internal nature is also a natural condition
which can be conquered.
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On the other hand, to simply leave nature to wander as it will is
also not right. The work of addressing environmental problems, seeing to
the body ีs basic needs of food, clothing, shelter and medicine, are
necessary duties.

For a correct relationship with nature, we must see our situation
in a more profound way, seeing ourselves as part of the whole
interrelated natural world, not as separate entities or owners or
controllers of nature. If we see ourselves as part of nature, and see that
changes in nature must also have an effect on us, this insight will have
a constraining effect on our actions, giving the scope of our actions a
clear definition, and preventing them from becoming too extreme one
way or another. Whenever we are to interact with the natural
environment, we will take into account the widest range of factors
possible, enabling our actions to be most beneficial for all concerned,
including the natural environment. A balance will be achieved. As long
as we see ourselves within the overall natural process, we will be able
to successfully act as a factor within that process. Our actions will be
guided by wisdom and right view.

In the present time people are talking about sustainable
development. It is said that the economy must be geared to the ecology.
For the economy to be healthy, nature must also be healthy. This is a
recognition of the necessity for compromise, as I have mentioned earlier.
True success in this regard lies with people’s ability to change their
basic views on the objective of life and their concepts of happiness and
freedom.

Here, we cannot overlook the dominant role of the mass media in
inducing and influencing social values and the views of the general
public. The media and all kinds of information technology can be of great
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help to humanity in the solution of the current global problems and the
development of human beings if their potential is directed toward
encouraging the three fundamental skilful views along with their
compatible social values, instead of their currently predominant
expertise in inducing and intensifying greed, hatred, delusion and all
manner of undesirable social values under the direction of the three
ruinous views.

More fundamentally, although of less prominent influence than
the mass media, education should not mean merely a preparation for
jobs to serve the competitive system along the old ways of divisive
thinking. Emphasis must be placed on its most important role of human
development in which the encouragement of the three skilful attitudes or
views serves as the guiding post. Through such education, right view
can be established in society.

In the field of politics, democracy now rides triumphant. In
reality, however, its merit is not yet beyond question and its saving
power still doubtful. We can say in passing that so long as democracy is
dominated by the three wrong views, it will not lead mankind to real
peace and security. Its ideological foundation must be rectified before
democracy can realize its ideal.

Today, there seems to be an attempt to pair or even identify
democracy with capitalism, as in ‘democracy and free market economy’
and ‘free market democracy.’ It is doubtful whether democracy can be
ultimately paired or identified with capitalism, or whether democracy
paired or identified with capitalism is really good democracy. Capitalism
and socialism, ostensibly two different an opposing systems, are both, in
reality, united under materialism and are both founded on the three
types of aggressive and divisive thinking. The collapse of communist
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socialism does not spell the soundness of capitalism. On the contrary, it
implies that, of the two predominant forms of materialism, as the failure
of one has been witnessed, that of the other can be expected. Too
obvious now are cries and complaints about the detrimental effects,
social and environmental, of economic growth along the lines of
industrial development under the capitalist economy. In order for
democracy to be sound, it has to clear itself of such harmful elements
and establish itself on a sound ideological foundation. Economics needs
not only reformation or transformation, but a conversion in its theoretical
foundation.

Generally speaking, it is necessary to pursue economic
development concurrently with human development. Economic
development must be balanced by human development, otherwise
economic growth can be an illusion. In many cases economic growth is
at the expense of nature, sometimes it is at the expense of one’s
neighbours, while sometimes it is at the expense of humanity, or
human dignity. A simple example of this is in the profession of
prostitution, where a human being agrees, or is forced, to sacrifice self-
esteem for purely financial considerations. Economic growth is also
illusory in that some countries with high economic growth have very
low economic security. In this case, it might be better to have no
economic growth in return for economic security.

The situation now is that in order to provide happiness for a
small group of people, the larger group of people and the natural
environment at large must suffer. Even if the whole of nature were
destroyed in the process of seeking happiness, human beings would not
find happiness. The Buddha once said that even a whole mountain of
gold would not be enough to render a human being truly satisfied. Even
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if people were to fight each other until the whole of society
disintegrates, they would find no happiness. Everybody would be
searching and struggling for happiness, but no-one would find it.

In this new age, where we share one global community, the old
way of thinking, with its sectarianism and rival factions, is no longer
suitable, no longer viable. It is not sufficient to enable the world to live
in peace. Ethical systems in the modern world, such as restraint toward
nature, religious  tolerance and human rights, are reduced to an attempt
to preserve or sustain the world, but they are merely a com-promise.
These must be supported by more positive ethical standards and a new
way of thinking.

Buddhism teaches that:
1. Human beings are one element within the whole natural

system of cause and effect, in which all elements play a part. All actions
within it should therefore be harmonious and beneficial to that system.

2. All beings, both human and animal, are co-dwellers within
this system of natural laws. All living beings desire happiness and shun
suffering, and all are afraid to die. They are all the same in this, equal
and sharing, there being no distinction or segregation before the natural
laws. It is not good to destroy living beings of any description. Buddhism
encourages universal love, harmony, mutual help and unity.

3. The finest and noblest kind of life is that which is endowed
with freedom, and this is true happiness. Over and above external
freedom, which is related to the natural environment and the four
necessities of life, and freedom from social harassment, the highest level
of freedom is the inner level, which results from inner development,
mental and intellectual maturity. This leads to more and more
independent happiness and contentment, which in turn enables us to
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relate to our external environment and social situation in a much more
constructive way.

Here I would like to stress once more that initially we must
depend on our natural and social environment, so that the first two
kinds of freedom are very necessary as the favourable conditions on
which to develop inner freedom. Inner freedom, in turn, is the
foundation on which physical and social freedom are based, and it is
their guarantee. If human beings develop themselves and achieve more
of this inner freedom, it will no longer be necessary for them to demand
freedom from the external environment. Instead, positive ethical values
will be developed. Without having to compromise, there will be
harmony.

In such a situation, economic growth will be balanced by human
development, which is in accordance with the objective of our meeting
together as the Parliament of World Religions, with its purpose of
supporting ‘future collaboration and action together for peace, the relief
of suffering, and the preservation of the planet’.

If we adhere to our old views and perceptions, our striving for
happiness will be of the kind that ruins these three noble objectives. On
the other hand, if we turn to the skilful harmonious views and
encourage the development of happiness within, this inner happiness
will help to successfully bring about our three objectives: living together
in peace, the relief of human suffering, and the preservation of the
planet. These are all directly related to personal human development and
the achievement of true inner freedom. I would accordingly like to
suggest here that the objectives of real freedom and happiness of the
individual be specified as themes of such meeting as this one.
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In Buddhism we say that a human being who has reached the
highest level of development will have completely destroyed inner
greed, hatred and delusion. However, human beings must be trained in
stages. For people in general, the quality which is the surest gauge of
development is the absence of wrong view, which is of utmost
importance in the initial stages of human development. If wrong view
can be given up and right view developed, then even though greed and
hatred still exist, even though there is still some selfishness, they will,
as I mentioned at the beginning of this talk, be on a much weaker scale,
arising only momentarily. They will not persist on into long-term and
widespread scales, because they are not supported by or founded on
diṭṭhi, views. Conversely, if greed and hatred find a support in views,
they will have much more intense and far reaching effects. This is why
the Buddhist system of human development stresses the elimination of
wrong view.

I would like to insert an observation here regarding human
relations in regard to religions. Having many religions together on one
planet, it is necessary for our relations to be guided by goodwill and
understanding, to be able to talk together with reason. Through this
mutual respect and understanding, the different religions can live
together. However, in our relationship to the truth, or reality, it is not
possible for human beings to negotiate with nature, to bring it over to
their side. We must clearly distinguish these two different kinds of
relationship. Among ourselves, human beings can relate with goodwill
and dialogue, but in our relationship with nature or reality, we must
work through wisdom, we must adhere to the truth. It is the use of
wisdom which leads to freedom. We should not make compromises with
reality, but should instead really try to understand it. In order to
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understand reality there should be unrestricted opportunity to
investigate it with reason.

If we understand this matter there will be no problem. Problems
are arising in religious circles in the present time because of confusion on
this matter. For example, one group or faith goes to one extreme: they
try to force their view of reality onto the rest of humanity, and they are
not happy until they have converted everyone else to their view. Others,
in an effort to create more harmony, say that reality is the same in all
religions, that all religions teach the same truth. They turn reality into a
quality that human beings can negotiate, which is impossible. The
proper attitude here is for human beings to relate to each other with
goodwill, and to relate to reality with wisdom.

When right view is incorporated, even into sciences and branches
of learning, all those branches of learning will be well-based. For
example, the physical sciences, applied science and technology would
have a relationship with nature that is characterized by a pure desire for
knowledge, rather than a desire to exploit nature. This attitude will in
itself help to achieve freedom.

Secondly, the social sciences will not look at mankind, with a
specialist reductionistic view of human society disconnected from
nature, as a collection of scattered factions caught up in a struggle for
power, but will instead see them as friends or fellow citizens of the
natural world.

Thirdly, the humanities will concern themselves with the human
effort to realize the highest quality possible for a human being, which is
inner freedom. This will in turn become a foundation for the proper
development of the natural and social sciences.
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Human beings in the twentieth century have created much bad
kamma, which is going to exert an influence on humanity of the
twenty-first century. The citizens of the twenty-first century are going
to have to deal with problems which are the legacy of the twentieth
century. In order to help solve these problems and ensure that the
twenty-first century will be a safe one, we must discuss ways of
addressing the problems right now. We must adapt our own actions and
behaviour. If we can adapt our views as I have mentioned here, there is
a possibility that we will be able to solve these problems successfully.

The three views I have offered here are particularly relevant to
our time and age, when the natural environment is in such a state of
deterioration and the natural resources depleted. The human social world
is getting smaller and smaller, now becoming a global community. The
time has come to learn to live together, and this will only be possible
when human beings are able to develop the freedom that is not
dependent on the external environment, and instead learn to help and
support the external environment. In this way human beings will be
able to experience the taste of true freedom and true happiness.
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