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พุทธวิธีแกปญหา
เพื่อศตวรรษที่ ๒๑∗
ทานผูเปนญาติมิตรรวมโลกทั้งหลาย
วันนี้ นับเปนครั้งแรกในศตวรรษ ที่เราทั้งหลายไดมารวม
การประชุมมหาสันนิบาตทางศาสนาระดับนานาชาติที่ใหญโต
มโหฬารขนาดนี้ ระหวางชวงเวลา ๑๐๐ ป นับแตการประชุมสภา
ศาสนาครั้งกอนเปนตนมา โลกไดประสบความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญๆ มากมายหลายครั้ง คนพูดกันวา บัดนี้ เราไดเขามาอยูใน
สังคมที่ผานพนยุคอุตสาหกรรมมาเปนสังคมขาวสารขอมูล และ
กําลังกาวเขาสูยุคหลังสงครามเย็น

มรดกสําหรับศตวรรษที่ 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
นั้น จะเปนภัยอันตรายใหญที่นากลัวมาก ซึ่งอาจจะทําใหโลก
ถลมทลายลงดวยสงครามนิวเคลียร แตภัยใหญนั้นก็ไดแตนา
กลัวเทานั้น มันมิใชภัยที่จะเกิดขึ้นจริง เมื่อภัยอันใหญนั้นหมดไป
แลว การณกลับกลายเปนวา ภัยอันตรายขนาดยอยเล็กนอยลง
ไป ไดเกิดขึ้นในที่ตางๆ กระจัดกระจายทั่วไปมากมาย ซึ่งเปน
อันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ
ภัยอันตรายใหญของสงครามเย็นนั้นทําใหคนเอาใจมา
จดจอรวมอยูเปนจุดเดียวกัน ถึงแมมันจะเปนภัยใหญที่นากลัวก็
จริง แตก็ยากที่จะเกิดขึ้น แตพอมาถึงภัยขนาดยอยกระจัด
กระจายนี้ มันกลับเกิดขึ้นจริงและคุมไดยากกวา แมแตภัยจาก
อาวุธนิวเคลียรที่นึกวาจะสิ้นสุดลง ก็หาไดสิ้นสุดลงจริงไม แต
กลับยิ่งนากลัวกวาเกา เพราะคุมไดยาก เนื่องจากอาวุธรายนั้น
ไดกระจายไปอยูในมือของประเทศตางๆ มากมาย แมแตที่เปน
ประเทศเล็กๆ และมีภูมิหลังตางๆ กัน
แตกอนนี้ก็กลัวสงครามระหวางคายอุดมการณ
เมื่อ
สงครามระหวางคายอุดมการณจางหายไป ก็กลับมีความขัดแยง
เนื่องจากความแบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ เรื่องผิว เรื่องศาสนา
ชัดเจนรุนแรงยิ่งขึ้น มีการเขนฆาสังหารกันอยางโหดเหี้ยมทารุณ
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สงครามภายในประเทศตางๆ ที่เปนเรื่อ งของความแบงแยก
เหลานี้ปรากฏมากขึ้น กระจายไปในที่ตางๆ ทั่วทุกสวนของโลก
นอกจากนั้นก็มีปญหาการกอการรายที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที
การที่โลกแคบเขา
เนื่องจากเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลได
พัฒนาไปไกล ทําใหผูคนติดตอถึงกันไดทางการสื่อสารคมนาคม
ติดตอกันงายและไปมาสะดวก แตแลวก็ปรากฏวาการติดตองาย
ไปมาสะดวกนี้กลับกลายเปนการทําใหปญหาพลอยมีโอกาสรุน
แรงมากขึ้นดวย เพราะการกอการรายก็ตามติดเขามากับการสื่อ
สารคมนาคมนั้นเอง ทําใหการเดินทางยากลําบาก และภัย
อันตรายก็ไปจากประเทศหนึ่งถึงอีกประเทศหนึ่งไดงาย คนราย
สามารถไปกอการรายในประเทศอื่นๆ ไดฉับไว
ไมใชแคนั้น เรื่องนี้ยังกระทบมาถึงปญหาการอพยพเขา
เมือง และการลี้ภัยอีกดวย ทําใหคนในประเทศตางๆ หวาด
ระแวงกัน ในขณะที่สงครามเชื้อชาติและสงครามศาสนาทําใหมี
การอพยพลี้ภัยมากขึ้น ปญหาจากการอพยพลี้ภัยนั้นก็เกิดขึ้นอีก
แบบหนึ่ง เนื่องจากในการอพยพลี้ภัยนั้นก็มีผูที่แอบแฝงเขาไป
ดําเนินการกอการรายระหวางประเทศ
นอกจากนี้ ปญหาการอพยพและลี้ภัยยังสงผลใหปญหา
ความขัดแยงระหวางกลุมชนเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อชนเจาถิ่นไมพอ
ใจตอผูอพยพลี้ภัยเขามา เนื่องจากความรังเกียจในดานเชื้อชาติ
ศาสนาและสีผิวบาง กลัววาผูอพยพลี้ภัยเหลานั้นจะแยงโอกาส
ในการทํามาหากินบาง ทําใหเกิดการทํารายและกีดกันกัน ความ
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ยุงยากเดือดรอนก็ยิ่งแผขยายออกไป พรอมกับที่ความสงบสุขใน
สังคมมนุษยก็ลดนอยลง
การแบงแยก รังเกียจ และเกลียดชังกันนี้ ถูกทําใหแรง
เขมมากขึ้นดวยการแกงแยงแขงขันกัน ในการแสวงหาทรัพยากร
เมื่อคนโลภแขงขันแยงชิงทรัพยากรกัน ก็เบียดเบียนกันเองดวย
แลวก็ตองไปเอาทรัพยากรนั้นจากธรรมชาติดวย ก็เลยเกิดปญหา
ทั้งสองประการ คือ ทั้งปญหาทางดานธรรมชาติที่คนไปเบียด
เบียนทําลาย ทําใหสภาพแวดลอมเสียรุนแรงขึ้น และเกิดความ
ขาดแคลนทรัพยากร พรอมกันนั้นคนก็เบียดเบียนคนดวยกันมาก
ยิ่งขึ้นดวย
โดยเฉพาะปญหาธรรมชาติแวดลอมเสีย และทรัพยากร
ขาดแคลนหรือสิ้นเปลืองหมดไปนี้ ก็มาเกิดขึ้นหรือมาปรากฏเปน
ผลชัดเจนขึ้นเมื่อจะสิ้นศตวรรษที่ ๒๐ นี้เอง ซึ่งจะสงผลใหคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ตองเดือดรอนมาก กลายเปนวาคนในศตวรรษที่
๒๑ จะตองรับมรดกผลกรรมของคนที่ทําไวในศตวรรษที่ ๒๐
ทรัพยากรมากมายของธรรมชาติที่สั่งสมมาโดยใชเวลาหลายรอย
ลานป ถูกคนผลาญใหหมดไปในเวลาเพียง ๑๐๐ - ๒๐๐ ปเทา
นั้นเอง

โลกพัฒนากาวไกล ทําไมมนุษยไมพบสันติสุข
เทาที่พูดมานี้จะเห็นชัดวา ปญหาทั้งหลายเกิดจากความ
ชิงชัง หรือเกลียดชังกัน ดวยอํานาจของโทสะอยางหนึ่ง และ
ปญหาที่เนื่องจากความโลภอยางหนึ่ง โลภะและโทสะนี้เปนตัว
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การสําคัญ เมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามากขึ้น
ตลอดจนเกิดมี high technology หรือเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเกี่ยว
ของกับขาวสารขอมูลขึ้นมา ก็ปรากฏวาความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเหลานั้น ถูกนํามาสนอง โลภะ และ
โทสะ คือถูกใชเปนเครื่องมือรับใชโลภะ และโทสะ ใหแสดงฤทธิ์
เดชไดเต็มแรงเต็มกําลังยิ่งขึ้น
การสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่
เปนมา ไดเปนไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสีย
เปนสวนใหญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งความเจริญ
ของเทคโนโลยีทางดานขาวสารขอมูลและการสื่อสาร ไดถูกใชใน
การนํามากลอมมนุษยใหเพลิดเพลินลุมหลงอยูในความมัวเมา
ตางๆ มากกวาจะใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัว
มนุษยเอง
เทคโนโลยีเหลานั้นถูกใชเปนเครื่องมือแสวงหาสิ่ง
บําเรอความสุขสนองความโลภ และพรอมกันนั้นก็ใชเปนเครื่อง
มือสนองโทสะรับใชการทําลายดวยความเกลียดชังกัน มีการแยง
ชิงสิ่งบริโภคกัน การครอบงํากัน และการพยายามกําจัดกัน เนื่อง
จากการรังเกียจแบงแยกพวก ผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียด
ชังแบงแยกกันก็มีอยูแลว ความโลภยังมาหนุนใหความเกลียดชัง
แบงแยกนั้นรายแรงยิ่งขึ้นไปอีก
แมแตเทคโนโลยีที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนในการอํานวย
ความสะดวกสบายตางๆ ก็กลับถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทําลาย
ลางมนุษยเสียเอง ทําใหคนในยุคที่เจริญนี้ กลับมีภัยอันตราย
มากขึ้น เพราะทําลายกันไดงายยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ไฟฟาที่
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เปนเครื่องมือใหแสงสวาง และใหพลังงานตางๆ แตกอนโนนคน
จะทําลายกันโดยจะใหไฟดับทั้งเมือง จะตองไปเที่ยวตามดับไฟ
แตละบานๆ แตปจจุบันนี้เพียงทําลายที่แหลงจายไฟฟากลาง
หรือโรงงานผลิตไฟฟาแหงเดียว ไฟก็ดับทั้งเมือง พลังงานใชไมได
คนเกิดความเดือดรอนทีเดียวทั่วทั้งเมือง
ตกลงวา ความโลภเห็นแกตัว และความชิงชังรังเกียจกัน
ที่เคียงคูกันมานี่แหละ ไดกอปญหาใหแกมนุษยทั้งในระหวาง
มนุษยกับมนุษยดวยกันเอง และมนุษยกับธรรมชาติ
การแกปญหาขางตนนี้ จะทําไดก็ตองมีการขัดเกลาควบ
คุมความโลภ และความเกลียดชัง แตเปนธรรมดาของมนุษย
ปุถุชนยอมมีความโลภและความโกรธ การพูดนั้นทําไดงาย แตจะ
แกปญหาจริงทําไดยาก จะตองมีการศึกษาชนิดที่เปนการพัฒนา
มนุษยกันอยางจริงจัง

เมื่อเปนการพัฒนา บนฐานของปญหา
ไมวาจะเจริญเพียงใด ปญหาก็ตองเจริญตามไป
อยางไรก็ตาม ความโลภ และความโกรธที่เปนธรรมดา
ของมนุษยปุถุชนนี้ จะควบคุมไดงายขึ้น แลวก็จะเปนเรื่อง
ประเภทเฉพาะกรณี ที่เกิดขึ้นแลวก็หายไป 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 มีลัทธิอุดมการณที่ถูกตอง นอกจากผลดีและพลังสราง
สรรคมากมายจะเกิดจากทิฏฐิที่ถูกตองนั้น และทิฏฐิที่ถูกตองนั้น
จะเปนฐานหนุนคุณธรรมที่ตรงขามกับโลภะและโทสะใหมีกําลัง
มากขึ้นแลว ความโลภและความโกรธที่ยังมีอยู ก็จะเกิดไดนอย
อยูในขอบเขตจํากัด และถูกควบคุมไดงาย เพราะไมมีที่เกาะที่ยึด
หรือฐานที่จะตั้งตัว
แตปจจุบันนี้เราจะเห็นไดชัดวา ความโลภ ความโกรธได
ถูกหนุนใหแนนหนาและมีกําลังมาก เพราะมีฐานมีที่เกาะที่ยึด
จากความเห็นผิด
ในยุคที่ผานมา เรามีปญหากับเรื่องอุดมการณใหญๆ ที่
แบงโลกออกเปน ๒ คาย เวลานี้เราบอกวาการขัดแยงแขงขัน
ระหวางอุดมการณใหญนั้นหมดไป แตที่จริงเราไมไดหมดปญหา
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จากอุดมการณหรอก เพราะอุดมการณนี้ ก็คือเรื่องของทิฏฐินั้น
เอง ที่จริงเรากลับลงไปสูปญหาในเรื่องทิฏฐิ ที่ลึกลงไปถึงขั้นราก
ฐานทีเดียว
เพื่อรวบรัดจะพูดไดวา มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดสําคัญที่
ครอบงําอารยธรรมของมนุษยสมัยปจจุบัน มี ๓ ประการ คือ
๑. การมองตัวมนุษยเอง แยกตางหากจากธรรมชาติ
โดยมี ฐ านะที่ จ ะไปเป น เจ า ของผู ค รอบครองพิ ชิ ต
ธรรมชาติ
และจัดการกับธรรมชาติตามความ
ปรารถนาของตน
๒. การมองเพื่อนมนุษย ไมเปนเพื่อนมนุษย คนไมมอง
คนในความมีภาวะที่รวมกัน แตมองแบบแบงแยก
ออกไปวา เปนมนุษยพวกโนน พวกนี้ มีตัวกําหนด
แบงแยกตางๆ
๓. การมองความสุข วาเกิดจากการมีวัตถุที่จะบํารุง
บําเรอตนใหเต็มที่ โดยเขาใจวามนุษยจะมีความสุข
ไดตอเมื่อมีวัตถุเสพบํารุงบําเรอมากที่สุด
ขอที่ ๑ เปนทรรศนะหรือทิฏฐิตอธรรมชาติ ขอที่ ๒ เปน
ทิฏฐิหรือทรรศนะในการมองมนุษยดวยกัน ขอที่ ๓ เปนการมอง
จุดหมายของชีวิตของตัวมนุษยเอง
ทิฏฐิ ๓ อยางนี่แหละเปนตัวกําหนดทิศทางหรือวิถีการ
กระทําของมนุษย ซึ่งเราเห็นไดไมยากวามันมีบทบาทอยางไรใน
ปจจุบัน มนุษยปจจุบันนี้ตกอยูใตอํานาจครอบงําของทิฏฐิเหลานี้
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ถามนุษยทั้งหลายอยูใตอํานาจของมัน เขาก็มีกรรมรวม
กัน เรียกวาเปนกรรมของสังคม สังคมก็จะหันเหหมุนวนเปนไป
ตามทิฏฐิเหลานี้ คือเปนไปตามกรรม อันไดแกการกระทําในรูป
แบบตางๆ ของมนุษยที่เกิดจากทิฏฐิเหลานี้
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 ซึ่งเปนที่มาของความเจริญของ
โลกยุคปจจุบัน หรือวาเปนแหลงของอารยธรรมปจจุบันนี้ ที่แบง
กันเปน ๓ หมวดใหญๆ คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ หรือ the
natural sciences แลวก็สังคมศาสตร หรือ the social sciences
และมนุษยศาสตร หรือ the humanities นั้น ก็แทบจะไมรูตัวกัน
เลยวาไดเจริญมาตามแนวคิด หรือทิฏฐิทั้ง ๓ ประการนี้
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ในที่นี้อาจจะพูดคราวๆ โดยยังไมวิเคราะห เอาเปนแบบ
งายๆ ชนิดพอผานหูไวกอนวา
หมวดหรือพวกที่ ๑ คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ (the
natural sciences) นั้น ไดเจริญมาตามวิถีของทิฏฐิ คือตามแนว
คิดของมนุษยที่มุงมองออกไปในการที่จะพิชิตธรรมชาติ หรือวา
แยกตัวตางหากออกมาจากธรรมชาติ แลวก็พยายามที่จะพิชิต
ธรรมชาติ
หมวดหรือพวกที่ ๒ คือ สังคมศาสตร (the social
sciences) ไดเจริญมาในแนวทางของคนที่มองมนุษยทั้งหลาย
อยางที่ไมเปนเพื่อนมนุษยตอกัน แตมองแบบแบงแยกวาเปน
พวกนั้น พวกนี้ ที่จะแกงแยงครอบงํากัน คือเปนสังคมศาสตรใน
ทรรศนะแบบมุงอํานาจ มองเห็นมนุษยแตในแงของการแกงแยง
ชวงชิงและครอบงํากัน อยูในระบบของการแขงขันเปนสําคัญ
หมวดหรือพวกที่ ๓ คือ มนุษยศาสตร (the humanities)
ก็เจริญมาในแนวคิดของคนที่มองความหมายของอิสรภาพ หรือ
freedom ซึ่งเปนจุดหมายของชีวิต ในแงของการแผขยายพลัง
อํานาจออกไปนอกตัวในการที่จะไดเปนใหญที่จะทําอะไรๆ ได
ตามปรารถนา หรือแมแตจะครอบงําเปนใหญเหนือธรรมชาติ
และเหนือเพื่อนมนุษยดวยกัน คือมองไปที่ความเปนใหญเหนือ
สภาพภายนอกทั้งหมด ซึ่งเปนทิฏฐิตนตอที่ไดเปนฐานใหแกการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรดวยซ้ําไป
หมายความวา แนวคิดของมนุษยศาสตรนี้ เปนฐานเดิม
ของแนวคิดของวิทยาศาสตรธรรมชาติ และสังคมศาสตรดวย
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เมื่อมองอิสรภาพ หรือ freedom ในความหมายอยางนี้
ก็ทําใหมองความหมายของความสุขไปในแนวทางเดียวกัน คือ
มองเห็นความสุขเนื่องกันอยูกับอิสรภาพชนิดที่จะไปเปนเจาเปน
ใหญ เหนือสิ่งภายนอก ไดแกการที่จะเอาสิ่งภายนอกมาบําเรอ
ตนเอง เชนการที่จะเสพวัตถุไดเต็มที่
เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยอมมีความเปนไปไดมากที่วิทยาการ
ตางๆ จะเปดชองใหแกการใชศักยภาพไปในทางที่จะสนองความ
โลภ ที่มุงจะไดสิ่งตางๆ เอาเขามาใหแกตนแบบเห็นแกตัว มัวเมา
เสพสุขบํารุงบําเรอตน แลวก็มุงอํานาจในการที่จะเปนใหญเหนือ
ธรรมชาติและมนุษยอื่น
ดังไดกลาวแลววา ถาคนมีทิฏฐิ มีแนวความคิด ความ
เชื่อถือ และยึดถืออยางนี้แลว ถึงจะแกความโลภ หรือความเห็น
แกตัว และโทสะความเกลียดชังอยางไร ก็แกไมตก แกไมสําเร็จ
ปญหาตางๆ ในโลกไมมีทางแกได ถามนุษยยังมีทิฏฐิแบบนี้
ยิ่งตอไปนี้ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้น
พรอมกับที่
ทรัพยากรธรรมชาติจะยิ่งลดนอยลง และธรรมชาติแวดลอมก็เสีย
มากขึ้นๆ ความเชื่อหรือการมีทิฏฐิคือแนวความคิดที่วามาทั้งสาม
ประการนี้ จะทําใหปญหามีแตรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะวาเมื่อคนมาก
ขึ้น และทรัพยากรนอยลง ความเชื่อในการมีอิสรภาพ และความ
สุข ดวยการออกไปพิชิตธรรมชาติในภาวะที่มนุษยมองแบงแยก
กันเปนคนละกลุมคนละพวกอยางนี้ ก็จะยิ่งบีบใหคนตองเบียด
เบียนแยงชิงกันหนักขึ้น รุนแรงยิ่งขึ้น และทําลายธรรมชาติ
ผลาญทรัพยากรรวดเร็วยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ทิฏฐิที่ผิดสามอยางนี้ยังไดชักนํามนุษยให
พัฒนาวิถีก ารดําเนินชีวิต ที่กอ ใหเกิดผลรายแกชีวิตและสังคม
แพรระบาดทั่วไป เชน การติดสิ่งเสพติด ความรุนแรงตางๆ
ความเครียด โรคจิต การฆาตัวตาย ตลอดจนโรคเอดส เพราะ
ฉะนั้นจึงไดกลาววา ประชากรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กําลังจะ
ตองไดรับผลกรรมของพวกเราที่ทําไวในศตวรรษที่ ๒๐ นี้อยาง
หนัก
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา การแกไขปญหาความโลภ ความ
โกรธ ความเห็นแกตัว การแยงชิงสิ่งเสพบํารุงบําเรอ และการ
เกลียดชังทําลายซึ่ง กัน และกันนั้น เปน เรื่อ งสําคัญ ที่ตอ งแกไ ข
ก็จริง แตจะแกไขได ตองแกใหถึงขั้นทิฏฐิ ไมใหความโลภและ
ความเกลี ย ดโกรธนั้น มีที่ยึด ที่เกาะที่กอ ตัว จับตัวจนกลายเปน
สภาพเหนียวแนน ยืดเยื้อ มั่นคง สงผลกวางไกล และยาวนาน

โลกเริ่มสํานึกรูตัว และจับจุดของปญหาได
แตจะแกไขสําเร็จ ตองมองสาเหตุใหไดครบทั่ว
ทิฏฐิ นี้เปนเรื่องของศาสนาโดยตรง ตัวศาสนาเองก็เปน
ทิฏฐิ เมื่อศาสนาจะชวยโลกใหแกปญหา ศาสนาเองจะตองเปน
ทิฏฐิที่ดี หรือเปนตัวเอื้ออํานวยใหเกิดทิฏฐิที่ถูกตอง ที่จะดําเนิน
ไปสูการแกปญหาของโลก โดยตัวเองจะตองไมไปสั่งสอนหรือไป
หนุนทิฏฐิที่กลาวมาขางตน
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ปจจุบันนี้ ในประเทศพัฒนาทั้งหลาย ก็ยอมรับกันทั่วไป
แลววา การมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวจะไปพิชิต
ธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เดี๋ยวนี้ในประเทศพัฒนาแลว
เหลานั้น มีการย้ําเนนกันนักวาจะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของธรรมชาติ
โดยเฉพาะในการแกปญหาธรรมชาติแวดลอม วงการ
ทางวิชาการ หนังสือ เอกสาร และผูชํานาญการที่พูดเกี่ยวกับ
sustainable development ที่เราแปลกันวา การพัฒนาแบบยั่งยืน
มักจะย้ําเนนกันวา ตอไปนี้เราจะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ มนุษยจะตองอยูรวมกันดวยดีโดยสงบกับธรรมชาติ
การพัฒนาแบบยั่งยืน หรือ sustainable development นี้
เปนเรื่องที่เดนในปจจุบัน การที่มาจับจุดเนนกันใหมนุษยมองตน
เองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ จึงนับวาเปนนิมิตดีที่จะมีการแก
ทิฏฐิขอที่ ๑ คือปรับเปลี่ยนการมองความสัมพันธระหวางมนุษย
กับธรรมชาติเสียใหม ซึ่งจะเปนทางแกปญหาไดอยางหนึ่ง
แตการแกทิฏฐิขอที่ ๑ เทานั้นยังไมเพียงพอ ทิฏฐิที่กลาว
มาแลวทั้ง ๓ อยาง จะตองสอดคลองไปดวยกันทั้งหมด จึงจะแก
ปญหาไดจริง ไมใชแกปญหาแคทิฏฐิอยางหนึ่งอยางเดียว ซึ่งเปน
เรื่องที่ไปไมตลอด ไมครบวงจร และไมสําเร็จผลจริง
สิ่งที่สําคัญไมนอย ซึ่งจะสงผลไปถึงการแกปญหากับ
ธรรมชาติดวย ก็คือ ปญหาการมองความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษยดวยกันเองวาเรามองมนุษยอื่นอยางไร
ทิฏฐิขอนี้มี
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ความสําคัญไมนอยไปกวาการมองธรรมชาติ เปนทิฏฐิประการที่
สองที่ตองแกไข

ศาสนาจะลาสมัย ถาชวยคนใหเปนสุขไดแคในหมูพวก
แลวกลายเปนตัวสรางปญหาเมือ่ คนออกมานอกกลุม ของตัว
วันนี้ศาสนาทั้งหลายมาประชุมกัน เพื่อหาทางชวยให
มนุษยอยูรวมกันโดยสงบสุข หาทางชวยกันบรรเทาความทุกข
ยากของโลก ก็นับวาเปนเรื่องที่ดี เปนความเพียรพยายามในเวลา
อันสมควร ซึ่งวาที่จริงก็ถึงเวลาอันสมควรมานานแลว
แตวงการศาสนาก็ควรจะตองยอมรับความจริงวา เทาที่
ผานมาในอารยธรรมมนุษยนี้
ศาสนาไดมีบทบาทเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหมนุษยแบงแยก ตลอดจนรบราฆาฟนทําสงคราม
กันไมนอย ถาจะแกปญหาจริงก็ตองเปดใจกันมาพูด และพูดกัน
อยางเปดเผยดวยความซื่อตรงและจริงใจ ยอมสํารวจตัวเองกอน
กอนที่จะไปสอน หรือไปเรียกรองจากคนอื่น
เราจะตองหันกลับไปคนหาเหตุภายในศาสนาวา มีจุดหัน
เหหรือเคามูลอะไรที่ทําใหผูคนในสมัยที่ผานมาแลว ตองไปรบรา
ฆาฟนกันดวยเรื่องศาสนา ถาจับจุดนั้นไดก็แกที่จุดนั้น จะถูกตอง
กวามาพูดกันในวันนี้
การพูดในวันนี้ก็เปนสิ่งที่ดี คือถาเราพิจารณาหาจุดนั้นได
มองเห็นเหตุตนเคานั้นแลว การมาพูดกันที่นี่ก็จะพลอยไดผลดีไป
ดวย
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ในบรรดาจุดหลายจุดที่อาจจะมองนั้น จุดสําคัญที่สุดใน
ขั้นพื้นฐานที่จะตองสํารวจใหชัดเจนก็คือ ศาสนาของเราสอนให
มองมนุษยอื่น หรือคนพวกอื่น ตลอดจนคนที่นับถือศาสนาอื่น
อยางไร ใหมองอยางยอมรับและเคารพกันในภาวะและฐานะที่
เสมอและโนมไปในทางที่จะอยูรวมกัน หรือมองในแงที่จะแบง
แยก ไมยอมรับ ไมเคารพ ไมเห็นคุณคาของกันและกัน ตลอดจน
จะตองไปพิชิต หรือมองผูอื่นเปนคนบาปเปนตน ที่จะตองไป
กําจัด
ในอดีตแหงยุคสมัยที่ผานมานั้น ศาสนาสวนใหญไดมีบท
บาทชวยเหลือสังคมเปนกลุมๆ ทําใหคนในหมูนั้นหรือกลุมนั้นอยู
กันเปนสุข มีความสามัคคีกัน มีสันติดวยดี แตพอออกมาเกี่ยว
ของกับคนนอกกลุม ที่เรียกวาพวกอื่น การมองก็เปลี่ยนไป กลาย
เปนการมองแบบแบงแยก เห็นกันเปนปรปกษ ที่จะตองขัดแยง
แยงชิงหรือตอสูกัน นั่นแหละเปนตัวเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหคนรบ
ราฆาฟนกัน
คําสอนทางศาสนาอยางนั้น จึงเหมาะกับความเปนอยู
ของมนุษยที่อยูในระดับทองถิ่น แตพอขยายออกไป โดยเฉพาะ
เมื่อมาถึงยุคนี้ที่คนจะอยูกันในระดับที่เปนประชาคมโลก หรือ
เปน global village อะไรทํานองนี้ คําสอนของศาสนาก็เลยจะไม
ทัน ไมเขากันกับสภาพปจจุบันของโลก
เลยกลายเปนวา พอมาถึงยุคนี้ โลกเจริญรุดหนาไปถึงขั้น
ที่คนอยูรวมกันทั้งโลก แตคําสอนของศาสนานั้นยังเหมาะสําหรับ
การอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เปนเหตุใหมนุษยเหลานี้ไมพรอมที่
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จะอยูรวมกันในระดับโลกทั้งหมด ยังมีความรูสึกนึกคิดในแบบที่
จะอยูเปนกลุมๆ แลวก็จะตองยกพวกมาตีรันรบราฆาฟนกัน ดังที่
เราก็เห็นกันอยูชัดเจนวา สภาพปจจุบันกําลังเปนอยางนั้น
ถาอยางนี้ก็กลายเปนวา การพัฒนาคนไมทันกับสภาพ
การพัฒนาทางรูปธรรมของโลก โลกเจริญไปจนกระทั่งมนุษยจะ
ตองอยูรวมกันทั้งโลก แตภาวะจิตใจและปญญาของมนุษย ยังไม
พรอมที่จะอยูรวมกันอยางนั้น ยังเหมาะสําหรับการอยูกันเปน
พวก เปนกลุมเล็กๆ ศาสนาเองก็ไมคุนกับบทบาทที่จะชวยมนุษย
ในวงกวางระดับโลกใหอยูกันโดยสันติสุขได
เพราะฉะนั้น ศาสนาแทนที่จะเปนปจจัยชวยโลกใหอยู
รวมกันดวยความสงบและสันติสุข ก็กลับเปนตัวแบงแยกทําให
มนุษยแตกกัน ขัดแยง และทําลายกัน ตลอดจนรบราฆาฟน ทํา
สงครามกันรุนแรงยิ่งขึ้น กลายเปนวาศาสนาปรับตัวไมทันกับ
ความเจริญของโลก
ถาเปนอยางนี้ ศาสนาจะตองทบทวนบทบาทของตน
และยิ่งกวานั้นจะตองทบทวนใหลึกลงไปถึงรากฐานทางความคิด
ที่เปนทิฏฐิของตนดวย เพราะบทบาทที่แสดงออกนั้นจะเปนไป
ดวยดีก็ตองมีทิฏฐิที่ถูกตองเปนฐานให
ศาสนาจะต อ งสอนให ม นุ ษ ย นั้ น มองมนุ ษ ย พ วกอื่ น ใน
ภาวะและฐานะที่เสมอกันกับตน ยอมรับและเคารพกัน และให
มองดวยทาทีของการที่จะอยูรวมกัน
คือมีทั้งความเสมอและ
สมาน
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เสมอคือเทาเทียมกัน และสมานคือรวมกัน ไมใชสอนใน
แงที่ทําใหมองมนุษยไมเปนเพื่อนมนุษย ซึ่งไมเสมอ และมองใน
แบบที่จะแยกกัน ซึ่งเปนการไมสมาน
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 ซึ่งเปนเรื่องขึ้นหนาขึ้นตาของอารยธรรม
ยุคนี้ (และเปนคําที่มาจากตะวันตก) คือคําวา สิทธิมนุษยชน
(human rights) ตลอดจนคําวา การยอมทนกันได (tolerance) ใน
ระหวางศาสนาเปนตนนั้น
ไดมีความสําคัญขึ้นมามากในยุค
ปจจุบันนี้ ก็เพราะเราอยูในระบบความคิดแบบที่วามานี้นั่นเอง
คือระบบความคิดแบบแบงแยกพรรคพวกกัน
เราตองยอมรับวา คําวา human rights และ tolerance
เปนตนนั้น เปนสิ่งสําคัญมากในยุคปจจุบันนี้ และเปนหลักที่ดี
งามมีประโยชนมาก จําเปนสําหรับคนในยุคปจจุบัน แตก็ตอง
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ยอมรับดวยวา ที่เปนอยางนี้ ก็เพราะวาเรายังอยูในโลกที่อยูภาย
ใตระบบความคิดแบบแบงแยก หรือมีรากฐานความคิดอยูใน
ระบบการแบงแยกนั้น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการยอมทนกั น ทางศาสนาเป น ต น
เปนหลักประกันที่จะชวยใหมนุษยในยุคที่มีระบบความคิดแบบ
แบงแยกนั้นพออยูดวยกันไปได โดยไมเบียดเบียนขมเหงกัน คือ
ปองกันไมใหฝายหนึ่งเขามาครอบงํา บังคับ หรือทําลายอีกฝาย
หนึ่ง และไมใหตางคนตางกลุมตางพวกมากดขี่กัน
คําวา สิทธิมนุษยชน (human rights) เปนตนนี้ เกิดจาก
ภูมิหลังในประวัติศาสตร ที่มนุษยอยูมาดวยการดิ้นรนตอสู เมื่อ
มนุษยยังอยูในระบบความคิดแบบแบงแยกแขงขันกัน หลักสิทธิ
มนุษยชนเปนตนนั้นก็จะเปนหลักประกันสําหรับปกปองตัว ไมให
ฝายอื่นเขามาครอบงําทําลายได
ที่จริงนั้นหลักการเหลานี้เปนแนวความคิดที่ยังมีลักษณะ
เปนเชิงลบ หรือ negative คือ กาวมาไดเพียงถึงขั้นที่วา เมื่อคน
รุกรานกันไปมา ทําลายกัน เบียดเบียนกันมากนักและหนักหนา
เขาก็พยายาม หาหลักประกัน ที่จะมาชวยปองกันตัวใหพนจาก
การเบียดเบียนของกันและกัน ทําใหเกิดมีกฎเกณฑตางๆ ขึ้น ซึ่ง
เปนสิ่งที่ดีและจําเปนสําหรับสังคมแบบนี้ สังคมที่พัฒนาแลวนับ
วาทําไดผลไมนอยในเรื่องนี้ ซึ่งก็ชวยโลกไดมาก
อยางไรก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนเปนตนนี้ เปนสิ่งที่พอใช
ไปกอนสําหรับโลกในยุคที่มนุษยยังมีแนวคิดแบบแบงแยกเทานั้น
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ซึ่งไปไมไดไกล วิธีปฏิบัติตามหลักการเหลานี้จะนํามนุษยใหกาว
ไปไดแคการประนีประนอม หรือ compromise เทานั้น
การประนีประนอม หรือ compromise ไมใชเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหมนุษยอยูรวมกันไดดีอยางแทจริง เพราะมันไมทําใหเกิด
การประสานกลมกลืน ที่จะสนิทเขาเปนอันเดียวกัน มันไมใชเปน
เอกภาพ
การประนีประนอมก็คือการที่แตละฝายตองยอมเสียบาง
อยางเพื่อใหตนไดบาง หรือเพื่อจะไดดวยกันทั้งสองฝาย ตางฝาย
จึงตองยอมเสียอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงมีความรูสึกจํา
ใจอยูในตัว
ถามนุษยไมกาวใหพนเลยจากทิฏฐิที่เปนแนวความคิด
แบบเกานีไ้ ป การทีจ่ ะใหมนุษยอยูร ว มกันโดยสันติสขุ ก็เปนไปไมได
ในขณะที่ โ ลกป จ จุ บั น แคบเข า มาอย า งที่ ก ล า วแล ว นั้ น
มนุษยที่ไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะตองรบราฆาฟนกัน
ตอไป แลวเขาก็เอากฎเกณฑตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นมาใช
เพื่อชวยเปนหลักประกันที่จะกั้นขวางวางขอบเขตกันไวเพียงเพื่อ
ไมใหขมเหงรังแกหรือทําลายกัน แตจะไมสามารถกลมกลืนกันได
จริง
เพราะฉะนั้น จึงพูดไดวา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หรือ human rights เปนตนนั้น เปนหลักยึดถือสําหรับพอใชไป
พลางกอนในยุคแหงระบบความคิดแบบแบงแยก แตไมเพียงพอ
ที่จะใหมนุษยอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน 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 ซึ่งทําใหมีการดิ้นรนตอสูแขงขันแยงชิงและ
ปกปองตัวเองเพื่อใหอยูรอด ลักษณะของการที่จะไดมาซึ่งสิทธิ
มนุษยชน จึงเปนไปในรูปของการที่จะเรียกรองหรือทวงเอา
ประการที่ ๒ สิทธิมนุษยชน เปนตนนี้ เปนบัญญัติของ
สังคม คือเปนเรื่องที่เกิดจากมนุษยมากําหนดตกลงกันขึ้นเอง ไม
ใชเปนของมีมาโดยธรรมชาติ ไมใช natural rights เมื่อเปนของที่
มนุษยกําหนดกันขึ้นเอง มันก็ไมมีความจริงเปนฐานรองรับที่จะ
ใหเกิดความมั่นคง ที่จะตั้งอยูไดตลอดไป แตเปนเรื่องของสังคมที่
ตองคอยจัดคอยกํากับ โดยกําหนดทําเปนกฎเกณฑขอบังคับ
แลวก็ยอมรับกัน จึงจะคงอยูได
ถาจะใหมั่นคงยั่งยืนจริงก็ตองโยงเขากับธรรมชาติที่เปน
ของจริงใหได คือใหมีฐานอยูในธรรมชาติดวย การที่จะมีฐานอยู
ในธรรมชาติ ก็คือการพัฒนามนุษยใหมีสภาพจิตซึ่งพรอมที่จะ
รักษาสิทธิมนุษยชนนั้น และเมื่อนั้นสิทธิมนุษยชนจึงจะยั่งยืนอยู
ได แตเรื่องนี้ตองโยงไปถึงขอบกพรองประการที่ ๓
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ประการที่ ๓ หลักสิทธิมนุษยชน หรือ human rights
เปนตนนี้ เปนเรื่องของพฤติกรรมทางสังคม เปนเรื่องที่เนนกันอยู
แคระดับสังคม โดยไมคอยไดดูเบื้องหลังกันใหลึกลงไปและใหทั่ว
ตลอดระบบแหงพฤติกรรมของมนุษย
ที่จริง พฤติกรรมที่ออกมาภายนอกยอมมีแรงจูงใจผลัก
ดันอยูภายใน พฤติกรรมทางสังคมนั้นตองขึ้นอยูกับแรงจูงใจ ซึ่ง
เปนทั้งตัวผลักดันและเปนตัวนําทาง ถาไมมีฐานที่ถูกตองในจิต
ใจ หรือฐานในจิตใจไมถูกตอง แทนที่จะไดผลดีบางทีก็กลับทําให
เกิดปญหามากยิ่งขึ้น
จริงอยู เราเห็นใจผูตองการสิทธิมนุษยชน ที่มีการเรียก
รองกันตางๆ แตถาเราจะแกปญหากันใหไดจริง จะตองกาวลงไป
ถึงการวิเคราะหแมแตในจิตใจของผูที่เรียกรองนั้นดวย
การเรียกรองสิทธิมนุษยชนนั้น เมื่อมองลึกลงไปจะพบวา
มีไมนอยเลย หรือเปนกันทั่วไปทีเดียววา มักทําดวยมีโทสะ มี
ความรูสึกเกลียดชังเคียดแคนเปนฐานอยูขางใน
เมื่อมีความเคียดแคนชิงชังหรือโทสะเปนฐานอยูขางใน
แลว ก็จะทําใหไดผลจริงจังยาก เพราะคนที่เกี่ยวของไมมีความรู
สึกที่จะประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริง
โทสะหรือความชิงชังก็จะเปนตัวผลักดันและกําหนดทิศ
ทาง ทําใหพฤติกรรมไมเปนไปอยางพอดีที่จะใหผลที่ดีงามเกิดขึ้น
แตมักจะทําใหเกิดปญหายิ่งขึ้น และอีกฝายหนึ่งก็จะไมทําการ
ดวยความมุงหวังใหเกิดความดีงาม แตจะทําแบบปฏิกิริยา ดวย
ความโกรธแคน และเทาที่จําเปนจําใจ จนกลายเปนวา ทั้งฝายผู
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ที่ทําลายสิทธิมนุษยชนก็ดี ผูที่เรียกรองก็ดี มาสมคบกันกอ
ปญหาใหยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้น
จึงจะตองแกปญหาใหลึกลงไปถึงพื้นฐานในจิตใจดวย
ซึ่งก็อยูที่การพัฒนามนุษยอยางที่กลาวแลวนั้น
จากที่พูดมานี้ จึงเปนอันวา จําเปนที่เราจะตองกาวตอไป
ขางหนาสูแนวความคิดที่เปนเชิงบวก หรือ positive อยางแทจริง
ในเรื่องของการมองความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน คือจะ
ตองมองมนุษยเปนเพื่อนมนุษย เปนเพื่อนรวมโลก เปนผูเสมอ
หนากันตอกฎธรรมชาติ
อยางนอยก็ใหมองในแงที่วาเราทุกคนนี้ตองตกอยูภายใต
กฎธรรมชาติ และตองเผชิญกับภัยอันตรายจากธรรมชาติดวยกัน
จึงเปนเพื่อนรวมสุขรวมทุกข และควรจะตองมารวมมือชวยกันแก
ปญหาจากธรรมชาติสวนที่รายแรงเปนอันตรายตอมนุษย

จริยธรรมเชิงบวกจะตองขึน้ มานํา จึงจะทําใหโลกอยูด ไี ด

โดยมีความหลากหลายในความเปนหนึ่งเดียว
อยางไรก็ตาม การมองอยางที่วามานี้ก็ยังเปนความคิดที่
ไมเปนเชิงบวก หรือเชิงสรางสรรคแท การที่จะใหเปนความคิดเชิง
บวกที่สรางสรรคอยางแทจริง ก็คือ ตองใหเปนแนวความคิดที่
มองมนุษยแบบเสมอและสมานกัน
ทําไมตองย้ําใหเสมอและสมาน แนวความคิดที่เปนมาใน
หมูมนุษย (โดยเฉพาะภายใตอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก)นั้น
เวลาพูดวา “เสมอ” มักจะมีความหมายเปนความเสมอกันในการ
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ที่จะแขงขันแยงชิง หมายความวา มีสิทธิเทาเทียมกันที่จะแขงกัน
เปนความเสมอแบบแขงขันและประกอบดวยความหวาดระแวง
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนไปตามแนวความคิดแบงแยก ยังเปนจริย
ธรรมเชิงลบ จะทําใหคนอยูรวมกันอยางสงบสุขแทจริงไมได จึง
ตองมีสมานดวย
สมาน คือการที่จะรวมเขาดวยกัน ซึ่งหมายถึงการมีทาที
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
ความรั ก แบบเมตตาที่ แ ท จ ะต อ งแผ อ อกทั่ ว ไปไม มี
ขอบเขต ตอทุกชีวิตที่อยูในกฎธรรมชาติดวยกัน
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ที่พูดนี้ ไมไดหมายความวาจะไมใหมนุษยที่มีพื้นเพภูมิ
หลังวัฒนธรรมตางๆ ไมรักษากลุมของตัว ไมรักษาวัฒนธรรม
แบบแผนหรือเอกลักษณของตัว ไมใชเชนนั้น
การรักษากลุมรักษาหมูรักษาวัฒนธรรมนั้นเปนไปไดตาม
เหตุตามผล เพราะวาคนเรามีภูมิหลังไมเหมือนกัน จะตองมีการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของหมู หรือวัฒนธรรมของตน
นั้น เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันดวยดีและตนเองก็ดําเนินชีวิตไปได
ดวยดี อันนั้นคือเหตุผล และถาเรามีวัฒนธรรมที่ดีของตนเองแลว
การที่จะไปปรับตัวเขากับผูอื่น ถาทําอยางถูกตองก็กลายเปนของ
งายขึ้น คือ ไมใชรักษาวัฒนธรรมหรือหมูพวกตัวดวยความคิด
แบงแยกที่จะเชิดชูหมูตนและทําลายพวกอื่น
เมื่อเรามีดีเราก็มีสิทธิรักษาสิ่งที่ดีของเราไว แตก็ไมใชไป
บังคับคนอื่น ใหตองรับเอาของเราไป ไมใชเปนการรักษาตัวแบบ
ปดตัวจํากัดตัว แตเปนการปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางเปนลําดับ
ในแงที่วาตัวเองมีดีก็รักษาไว และพรอมกันนั้นก็ขยายกวางออก
ไปโดยเปดใจรับผูอื่นดวยทําใหมีการอยูรวมกันดวยดีชนิดที่ขยาย
ออกไปทุกขั้นตอน
ถาทําไดอยางนี้ การรักษาวัฒนธรรมของหมูเหลาก็จะ
เป น ขั้ น ตอนในระหว า งของการรวมตั ว กั น ของมนุ ษ ย ที่ ค อ ยๆ
ขยายออกไป จนถึงเอกภาพระดับโลกในที่สุด แลวอยางนี้ ก็จะ
เกิดมีสิ่งที่เรียกวา ความหลากหลายในความเปนหนึ่ง หรือ
diversity in unity ขึ้นมา คือรักษาวัฒนธรรมของตัวไวได พรอม
ทั้งปรับตัวเขากับผูอื่นอยางดีดวย
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แตทั้งนี้การรักษาวัฒนธรรมของตนนั้น จะตองเปนไป
ตามเหตุผลดวยปญญา ดวยความรูความเขาใจ ไมใชทําไปดวย
โมหะ โดยสักแตวายึดถือไปเทานั้น
ถาเรามีการพัฒนามนุษยอยางถูกตอง
มนุษยก็จะมี
ความโนมเอียงไปในการที่จะกาวจากตัวเองไปสูการอยูดวยดีใน
หมูของตน แลวกาวจากกลุมหรือหมูของตนไปสูการอยูกันดวยดี
กับเพื่อนรวมโลกทั้งหมด

จริยธรรมเชิงลบ ตั้งอยูบนฐานของการปองกันตัว
จริยธรรมเชิงบวก ตั้งอยูบนฐานแหงการพัฒนาตัวของมนุษย
มนุษยที่พัฒนาดีแลวจะคอยๆ หลุดพนไปจากสิ่งที่ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกวา มัจฉริยะ คือความหวงแหนแบงแยกกีด
กันกัน ๕ ประการ ตามหลักนี้ เราจะมองเห็นลักษณะของมนุษย
ที่พัฒนาแลว ในแงที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยได
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 ในเรื่องของวิทยา
การ ความรู คุณพิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาว
หนาในทางภูมิธรรมภูมิปญญา
และความสําเร็จ
ตางๆ
ในการศึกษา เมื่อมีการพัฒนามนุษย มนุษยที่พัฒนาแล
วจะต อ งมี ลั ก ษณะในด า นความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย ที่ มี
มัจฉริยะเหลานี้ลดนอยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด เพราะฉะนั้น
เราจึงสามารถดูมนุษยวามีความเจริญหรือพัฒนาสักแคไหน จาก
การแสดงออกของมัจฉริยะในความสัมพันธระหวางกัน
บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่เราจะตองกําจัดมัจฉริยะ คือความใจ
แคบทั้ง ๕ อยางนี้ใหได โลกจึงจะปลอดภัยจากการกีดกันทําลาย
กันระหวางหมูระหวางพวก
แต แ นวโน ม เวลานี้ ดู เ หมื อ นจะเป น ไปในทางตรงข า ม
อย า งที่ บ อกแล ว ว า โลกเจริ ญ ไปภายนอกในด า นเทคโนโลยี
เปนตน ที่ทําใหมนุษยตองอยูรวมกันในโลกที่แคบเขาทั้งโลกติด
ตอทั่วถึงกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตภายในทางดานจิตใจ
ของมนุษยไมไดพัฒนา
มนุษยยังมากไปดวยความรูสึกที่จะแยกกลุมแยกพวก
เปนกลุมศาสนา กลุมเชื้อชาติตางๆ ในแตละพวกก็คิดจะผนึก
กําลังของตน ดวยความรูสึกเกลียดชังหรือรังเกียจพวกอื่น มีแต
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จิตใจที่จะแขงขันหรือสูรบกัน ไมมีจิตใจที่จะอยูรวมกัน มีแต
ความรูสึกที่จะตองไดเปรียบเหนือกวาผูอื่น หาทางครอบงําผูอื่น
กลายเปนวามีการพัฒนามนุษยไปในแนวทางของการ
แบงแยกและสรางความเขมแข็งในการที่จะแขงขันตอสูกัน ไมได
พัฒนาแนวความคิดความรูสึกที่จะรักและอยูรวมกัน จึงเปนการ
สวนทางกับสภาพรูปธรรมของความเจริญในดานเทคโนโลยี โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับขาวสารขอมูลและการสื่อสารคมนาคม
เนื่องจากความคิดหลักของคนในโลกปจจุบันนี้ เปนเรื่อง
ของการแบงแยกตัวออกเปนเราเปนเขา และมุงที่จะแขงขันตอสู
ปกปองตัว เชิดชูตัวขึ้นไป โดยไมคํานึงวาจะทําใหเกิดความ
พินาศเดือดรอนแกผูอื่น จึงทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ human
rights กลายเปนเรื่องสําคัญ ผูที่เสียเปรียบก็ตองเรียกรองสิทธิ
มนุษยชน
สิทธิมนุษยชนก็เลยเปนเครื่องมือในการที่จะปกปองตัว
ชวยกีดกั้นผูอื่นไมใหเขามาครอบงําตน และเปนเครื่องชวยคุม
ครองพยุงรักษาโลกไวใหพออยูพอเปนไปไดในขณะที่หมูมนุษย
ยังอยูในระบบความคิดแบบแบงแยก
เปนอันวา การพัฒนามนุษยสวนทางกับการพัฒนาสิ่ง
แวดลอม โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมเสกสรร (artificial environment)
ที่มนุษยประดิษฐขึ้น ซึ่งทําใหมนุษยทั่วทุกสวนของโลกมีความ
เปนอยูและชะตากรรมรวมกัน
โลกกลายเปนชุมชนอันเดียว เสมือนเปนโลกเล็กๆ แคบๆ
แตมนุษยทั้งหลายยังไมพรอมที่จะอยูในโลกแบบนี้ มนุษยยังมี
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สภาพจิตปญญาและพฤติกรรมที่เหมาะสําหรับการอยูในโลกที่
แบงแยกจากกัน จึงไดพูดวา การพัฒนามนุษยไมทันกับการ
พัฒนาของสภาพแวดลอม

จริยธรรมเชิงลบ จบลงดวยการประนีประนอมขาง
นอก พรอมกับความขุนหมองคับของจิตอยูขางใน
ไดพูดไปแลว ๒ ทิฏฐิหรือ ๒ แนวความคิดสําคัญ โดยได
ชี้ใหเห็นวา มนุษยในยุคที่ผานมานี้ไดเสพติดหรือตกอยูใตอิทธิ
พลของแนวความคิดแบบแขงขันตอสู ทั้งระหวางมนุษยดวยกัน
และระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยจึงคิดจะพิชิตโลก ทั้ง
พิชิตโลกธรรมชาติ คือพิชิตธรรมชาติแวดลอม และพิชิตโลก
มนุษย คือพิชิตมนุษยพวกอื่น แตเมื่อมาถึงยุคปจจุบัน แนวความ
คิดแบบนั้นใชไมไดเสียแลว ความมั่นคงปลอดภัยทั้งของโลกและ
ของมนุษยเองบังคับวามนุษยจะตอง หันมาอยูรวมดวยดี ทั้งกับ
เพื่อนมนุษย และเพื่อนสิ่งแวดลอมในโลกนี้
หมายความวา เรามีเพื่อน ๒ ขาง มนุษยดวยกันที่อยูรอบ
ตัวก็เปนเพื่อน และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบดานก็เปนเพื่อน ไมใช
เปนศัตรูที่จะมาพิชิตกัน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาแกไขทิฏฐิสองอยางนี้จะสําเร็จ
ได ตองเขาใหถึงทิฏฐิขอที่ ๓ ถาแกทิฏฐิขอที่ ๓ ไมได ก็แกขอที่ ๑
และ ๒ ไมสําเร็จ
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ขอที่ ๑ และ ๒ นั้นเปนแนวความคิดและทาทีในความ
สัมพันธของมนุษยกับโลกภายนอก คือโลกนอกตัวออกไป ทั้งโลก
ของมนุษย และโลกธรรมชาติแวดลอม ความสัมพันธที่ถูกหรือผิด
นั้นออกมาจากในตัวของมนุษยเอง การที่จะใหความสัมพันธกับ
โลกภายนอกทั้งสองอยางมั่นคงปลอดภัยแทจริง จะตองพัฒนา
เขาไปถึงในตัวมนุษยเอง จึงเปนเรื่องของทิฏฐิขอที่ ๓ คือการ
พัฒนาความคิด ความเขาใจ หรือทิฏฐิเกี่ยวกับชีวิตของตนเองวา
อะไรคือความหมาย และความมุงหมายของชีวิต
มนุษยนั้นตองการอิสรภาพ แตคําวา “อิสรภาพ” หรือ
freedom นั้น ก็มีความหมายตางกันไปไดหลายอยาง
ดังกลาวแลววา ในอารยธรรมที่ผานมา มนุษยมองออก
ไปขางนอกวา อิสรภาพ คือการที่ตัวเองมีความปลอดภัยพนจาก
การครอบงําของผูอื่น แลวก็กลับสามารถที่จะมีอํานาจเหนือผูอื่น
ตลอดจนสามารถจัดการผูอื่นไดตามความมุงหมายของตน เชนมี
อํานาจเหนือธรรมชาติ และจัดการธรรมชาติใหเปนไปตามความ
ปรารถนาของตน
การมองอิสรภาพในความหมายแบบนี้จะทําใหมองความ
หมายของสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษยเชนความสุขตางออก
ไปดวย กลาวคือ เมื่อมองอิสรภาพ วาคือการที่ไดเปนใหญ
สามารถไปจัดการกับผูอื่นได ก็จะมองความหมายของความสุข
วาเปนความสามารถที่จะเอาอะไรๆ จากภายนอกเขามาบํารุง
บําเรอตนเองไดเต็มที่ตามตองการเชนมีวัตถุที่จะเสพใหมาก แลว
ก็ตองไปจัดการกับธรรมชาติ เพื่อเอามาปรุงแตงผลิตเปนวัตถุ
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สําหรับเสพบํารุงบําเรอใหมากที่สุด เกิดเปนทิฏฐิหรือแนวความ
คิดวา มนุษยจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอมากที่
สุด
ถึงตอนนี้ก็ไดเห็นประจักษกันแลววา แนวความคิดแบบนี้
กําลังมาถึงจุดติดตันเนื่องจากธรรมชาติแวดลอมก็เสื่อมเสียลงไป
ทรัพยากรธรรมชาติก็ลดนอยรอยหรอลงไป จนไมเพียงพอแก
มนุษยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
และสําหรับมนุษยที่อยูภายใตแนว
ความคิดแบบนี้ พอมาถึงจุดติดตันเขาก็ตองใชวิธีแกไขดวยการ
ประนีประนอม หรือ compromise เชนเดียวกับการ ที่ตอง
ประนีประนอมระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน
คราวนี้มนุษยตองมาประนีประนอมกับธรรมชาติ หมาย
ความวา เพื่อใหธรรมชาติอยู ตนเองก็ตองยอมที่จะมีความสุขไม
ไดเต็มที่ เพราะถาตนเองจะมีความสุขเต็มที่ ก็ตองจัดการกับ
ธรรมชาติอยางเต็มที่ แตถาจะทําอยางนั้น ธรรมชาติก็เสีย เมื่อ
ธรรมชาติเสียก็กลับเปนอันตรายแกตนเอง ตนเองก็อยูไมไดอีก
เพราะฉะนั้น เพื่อใหธรรมชาติคงอยูตอไป และตัวมนุษยเองก็อยู
รอดได มนุษยก็จึงตองยอมเสียสละ ยอมที่จะมีความสุขไมเต็มที่
เพื่อปลอยใหธรรมชาติอยูได แตเปนการเสียสละ เพื่อใหตัวเองอยู
ได และธรรมชาติก็อยูไดแคเทาที่มนุษยยอมปลอยใหบาง ไมใช
อยูอยางดี ระบบประนีประนอม หรือ compromise นี้ จึงเปนไป
ดวยความจําใจ
เมื่อตองจําใจจํายอมอยางนี้มนุษยก็จะไมมีความสุขแท
จริง ไมเต็มอิ่ม เพราะเมื่อจะไดก็ตองจําใจยอมเสีย กลายเปน
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ความขัดแยงในตัว ทั้งนี้ก็เพราะแนวความคิดที่ตั้งไวผิด คือมีทิฏฐิ
ที่ผิดนั่นเอง

จะกาวจากจริยธรรมเชิงลบ สูจริยธรรมเชิงบวกได
ตองเขาใจความหมายของอิสรภาพใหถูกตอง
ขอพูดงายๆ แบบรวบรัดวา ในการดํารงอยูของมนุษยที่
จะมีความสุขไดอยางแทจริง จะตองมีอิสรภาพ ๓ ขั้น คือ
๑. อิสรภาพในความสัมพันธที่ถูกตองกับธรรมชาติแวดลอม
คืออิสรภาพในการอยูรวมกับธรรมชาติแวดลอม อยางปลอดพน
จากความติดขัดบีบคั้น เชนมีความปลอดภัยจากความอดอยาก
ขาดแคลน มีสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต โดยเฉพาะปจจัย ๔ ที่เพียงพอ
และพนจากภัยธรรมชาติ หากมีภัยธรรมชาติคุกคามเบียดเบียน
ก็สามารถแกไขไดตามสมควร รวมทั้งการมีชีวิตอยูอยางประสาน
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
ของมนุษยนั้นจริงอยูตอนแรกเขาตองมีความมั่นคงปลอดภัย โดย
หลุดพนจากการบีบบังคับครอบงําของสิ่งแวดลอมทั้งทาง ราง
กายจากธรรมชาติ และเปนอิสระจากการบีบคั้นครอบงําทาง
สังคมจากเพื่อนมนุษยดวยกัน
เมื่อเขามีอิสรภาพดานภายนอกอยางนี้แลว เขาจะตองรู
จักฝกตนใหอยูโดยลําพังและสามารถมีความสุขดวยตัวเองมาก
ขึ้น จนกระทั่งชีวิตของเขาสามารถอยูไดดีดวยตนเอง และมีความ
สุขที่เปนอิสระ หรือจัดการกับความสุขของตนเองไดโดยไมตอง
ขึ้นตอสิ่งอื่นภายนอก
อิสรภาพภายใน กับอิสรภาพภายนอกสองอยางนั้นเกี่ยว
เนื่องกัน เมื่อภายในชีวิตมีความสุขที่เปนไทของตนเองมากขึ้น
เขาก็มีความสุขไดโดยลําพังตนเอง โดยไมตองไปครอบงําธรรม
ชาติ โดยไมตองไปครอบงําเพื่อนมนุษย
การที่มนุษยไมตองมีความสุขดวยการไปเปนใหญครอบ
งําธรรมชาติแวดลอมและเพื่อนมนุษยนั้น มองในความหมายที่
พลิกกลับอีกดานหนึ่งก็คือการที่เขามีความสุขได โดยไมตองไป
ขึ้นตอธรรมชาติแวดลอม และไมตองไปขึ้นตอเพื่อนมนุษย นั่นก็
คือการที่เขาเปนอิสระมากขึ้น เพราะฉะนั้นความเปนอิสระของ
มนุษยจึงอยูที่การอยูดีมีความสุขไดโดยลําพังตนเองมากขึ้น อัน
เปนความสุขอยางอิสระ ไมใชความสุขแบบพึ่งพา
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เมื่อเขามีความสุขไดดวยตนเองโดยลําพังมากขึ้น อันนี้
แหละจะกลับมาเปนฐานใหเขาสามารถรักษาอิสรภาพทางกาย
(physical freedom) และอิสรภาพทางสังคม (social freedom)
ใหคงอยูไดดวย เขาจะมีความสัมพันธที่ดีที่ถูกตองกับธรรมชาติ
แวดลอมและกับเพื่อนมนุษยในสังคม เพราะเขาอยูดีมีความสุข
ไดโดยไมตองไปหาสิ่งภายนอกมาสนองความปรารถนาของตน
ดวยการครอบงําจัดการพิชิตใครๆ หรืออะไรๆ อื่น
เพราะฉะนั้น อิสรภาพภายในตัวของมนุษยจึงเปนฐาน
และเปนหลักประกัน ใหอิสรภาพภายนอกสองขอแรก ทั้งดาน
กายภาพ และดานสังคม มีความมั่นคงแทจริง
ในทางตรงขาม ถามนุษยไมมีอิสรภาพภายใน (inner
freedom) อันนี้ ความสุขของเขาจะตองขึ้นตอการไปจัดการ
ครอบงําเสพสิ่งภายนอก และครอบงําเพื่อนมนุษยดวยกันมาก
ขึ้น และเมื่อนั้นอิสรภาพทางกาย และอิสรภาพทางสังคมก็ไมมี
ทางเปนไปไดสําเร็จ เพราะจะตองมีการแยงชิงจัดการกันเรื่อยไป
จนกวาจวนจะแยดวยกันทั้งสองฝาย ก็มาตกลงยอมผอนปรนแก
กัน นี่ก็คือระบบการประนีประนอม หรือ compromise ที่ถูกบีบ
ใหยอมแลวก็จําใจรักษาสภาพนั้นไว
แตถาคนมีอิสรภาพภายในแลว
การมีทาทีดีงามที่
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอมและเพื่อนมนุษยก็เปนไป
ได และตัวมนุษยนั้นเองก็จะมีความสุขที่แทจริงดวย เปนความสุข
ที่มีทั้งความประสานกลมกลืน และมีดุลยภาพควบคูไปดวยกัน

๓๔

พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

อิสรภาพในความหมายที่ถูกตองครบสามขั้น
เปนฐานของระบบความสัมพันธที่ประสานกลมกลืน
มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาชีวิตใหเปนอิสระไดมาก แต
ดวยความเขาใจผิดวา ความสุขอยูที่การมีวัตถุที่จะเสพบําเรอตน
ใหมากที่สุด มนุษยจึงทําใหชีวิตของตนหรือความสุขของตนตอง
ไปขึ้นตอวัตถุที่จะเสพที่จะบําเรอจากภายนอกมากขึ้นๆ เมื่อไม
อาจมีความสุขภายในไดดวยลําพังตนเอง ก็ทําใหเขาตองออกไป
เบียดเบียนธรรมชาติ และเบียดเบียนเพื่อนมนุษยเพื่อจะหาความ
สุขที่หวังใหได แตยิ่งทําไปก็ยิ่งเกิดปญหา นอกจากชีวิตจิตใจตัว
เองจะไมเปนอิสระแลว ก็สูญเสียอิสรภาพทางกายและทางสังคม
ไปดวย
กลายเปนวา ยิ่งพัฒนาไป มนุษยก็ยิ่งสูญเสียความ
สามารถที่จะมีความสุขดวยตนเองลงไปทุกที และนั่นก็คือการที่
ไดสูญเสียอิสรภาพที่แทจริงไปแลวนั่นเอง
เพราะฉะนั้น มนุษยที่เดินทางถูกตอง โดยมีแนวความคิด
ที่ถูกตอง ก็จะเขาใจวา อิสรภาพของมนุษยอยูที่การมีความสุขที่
ขึ้นตอสิ่งภายนอกนอยที่สุด หรือการมีความสุขไดดวยตนเองโดย
ไมตองอาศัยสิ่งภายนอก นั้นคืออิสรภาพของเขา ความเขาใจนี้
จะทําใหเขาพัฒนาตัวเองใหมีความสุขไดโดยลําพังจิตปญญา
ของตนเองมากยิ่งขึ้น จนไมขึ้นตอสิ่งแวดลอมภายนอกในการที่
จะมีความสุข
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เมื่อมนุษยมีแนวความคิดที่เกี่ยวกับความหมายของชีวิต
ทั้งในเรื่องอิสรภาพและความสุขถูกตองแลว เขาก็จะสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือธรรมชาติแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน
ซึ่งสําหรับตัวเขาเองก็เพียงใหมีอิสรภาพทางกาย หาวัตถุไดโดย
ไมขาดแคลน แลวก็พนภัยทางกาย
ในภาวะเชนนี้
วัตถุที่มีมาจะมีความหมายเปนเครื่อง
ประกอบเสริมความสุข ไมใชเปนตัวกําหนดความสุข กลาวคือ ใน
ขั้นตน วัตถุในระดับปจจัย ๔ จะทําหนาที่เปนหลักประกันพื้นฐาน
ของการดํารงชีวิต และการมีโอกาสที่จะพัฒนาตนใหเขาถึงจุด
หมายของชีวิตที่สูงขึ้นไป เหนือจากนั้นวัตถุที่เพิ่มขึ้นมาก็เปน
เครื่องประกอบเสริมความสุข ที่เขาจะเสพอยางรูจักพอดี โดยไม
ลุมหลงมัวเมา ทาทีและความเขาใจอยางนี้จะเปนเงื่อนไขแหง
ความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอมอยางดี
สวนในดานสังคม เขาก็มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมคือ
เพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูลกัน
ใหตางฝายตางก็มีอิสรภาพทาง
สังคมดวยกัน เพื่อทุกคนจะไดมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพภายในของ
ตนๆ
ในที่สุด อิสรภาพขั้นสุดทายที่แทจริงก็คือการมีอิสรภาพ
ภายใน ที่จะทําใหมนุษยจัดการกับชีวิตของตนเองไดอยางถูก
ตองและเปนผลสําเร็จ
เขาจะมีจิตใจที่พนจากอํานาจบีบคั้น
ครอบงําของกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ และความทุกขใจ ซึ่งเปน
ตัวการที่ทําใหเขาเกิดมีปญหากับภายนอก
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เมื่อเขามีความหลุดพนภายในแลว เขาก็ไมตองถูกบีบให
ออกมาดิ้นรนแยงชิงความสุขจากขางนอก แตมีความโปรงวาง
เต็มอิ่มภายใน ซึ่งทําใหพรอมที่จะดําเนินชีวิตและปฏิบัติในทางที่
เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม
ขอใหขอสังเกตนิดหนอยวา การที่สัมพันธกับธรรมชาติ
แวดลอมนั้น ก็ตองเปนความสัมพันธอยางมีดุลยภาพ ไมใชไปสุด
ทางทั้งสองอยาง
ที่สุด ๒ อยางนั้น คือ พวกหนึ่งก็มุงแตจะไปจัดการกับ
ธรรมชาติภายนอกอยางเดียว สวนอีกพวกหนึ่งก็ละเลยปลอย
ธรรมชาติเรื่อยเปอยไป
ขอใหขอสังเกตวา พวกมนุษยที่มีความคิดแบบพิชิตธรรม
ชาติ ที่มุงจัดการกับธรรมชาติภายนอกนั้น ในเวลาที่เขาพูดวาเอา
ชนะธรรมชาตินั้น 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 นี่คือการมองแบบสุดโตง และเปนการมองที่ไมครอบ
คลุม จึงเปนทรรศนะที่ผิดพลาดไมสมบูรณ
สวนการที่จะปลอยตามธรรมชาติเรื่อยเปอยไปก็ไมถูก
ตอง เพราะตัวมนุษยเองก็เปนปจจัยอยางหนึ่งอยูในธรรมชาตินั้น
ดวย มนุษยจะตองรูจักแกไขปญหาในการอยูกับธรรมชาติแวด
ลอม จะตองจัดหาและจัดสรรปจจัย ๔ ใหมนุษยอยูรวมกันโดยมี
อาหารการกินเปนตนอยางเพียงพอ และมีความเปนอยูสะดวก
สบายพอสมควร ตลอดจนมีความปลอดพนจากภัยธรรมชาติ
เปนตน การกระทําเหลานี้เปนสิ่งจําเปน
เมื่อมนุษยมีแนวความคิดถูกตองแลว การที่จะจัดการ
อะไรกับธรรมชาตินั้นเขาก็จะทําดวยจิตสํานึกและความรูตัววา
ตนเองหรือหมูมนุษยนี้ เปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธ
อยางอิงอาศัยกันของธรรมชาติ ไมไดแยกตัวออกมา เมื่อจะจัด
ทําอะไรกับธรรมชาติ เขาจะมองวาตัวเขาเองก็เปนปจจัยสวน
หนึ่งอยูในธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติก็จะมีผล
กระทบตอตัวเขาและตอหมูมนุษยสวนรวมดวย
ความรู ค วามเห็ น และความเข า ใจทั้ ง หมดนี้ จ ะเป น
ขอบเขตอยูในตัวเองที่ทําใหเขาจัดทําอะไรกับปจจัยสวนอื่น หรือ
องคประกอบสวนอื่นในธรรมชาติอยางพอเหมาะพอดี ไมเกินสม
ควร การเปลี่ยนแปลงแกไขในกระบวนการธรรมชาติ ที่มีเขาเปน
สวนหนึ่งรวมอยูดวย โดยที่ตัวเขาเองคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยว
ของและความสัมพันธอิงอาศัยกันทั้งหมดอยูตลอดเวลา ก็จะทํา
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ใหเกิดผลดีดวยกันทั้งหมดทุกสวนในธรรมชาตินั้น ความพอดี
หรือภาวะสมดุล ก็จะเกิดขึ้น
หมายความวา ตราบใดที่มนุษยยังมองตัวเองเปนสวน
หนึ่งในระบบความสัมพันธแบบอิงอาศัยกันของธรรมชาติ ตราบ
นั้ น การที่ ม นุ ษ ย จ ะทําตั ว เป น ป จ จั ย ส ว นหนึ่ ง ในการทําให เ กิ ด
ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ก็เปนสิ่งที่ทําไดโดยใชปญญา
บนพื้นฐานแหงการมีทิฏฐิที่ถูกตองดังไดกลาวมา

ถาจะใหการพัฒนาพามวลมนุษยสูสันติสุข
ทุกระบบการของสังคมตองปรับรากฐานความคิดกันใหม
ปจจุบันนี้พูดกันวา การพัฒนาจะตองเปนแบบยั่งยืน ดัง
ที่เรียกกันวา sustainable development จะตองให economy
ไปดวยกันกับ ecology คือ ตองให economy ดี โดยที่ nature ก็
อยูไดดวย นั้นคือการยอมรับความจริงที่ไดพูดมาขางตน แตก็ยัง
เปนการยอมรับดวยทาทีแบบประนีประนอม อยางที่กลาวมาแลว
ซึ่งมีความขัดแยงและความขัดขืนฝนใจอยูในตัว ไมทําใหเกิด
ความมั่นใจไดเลยวาจะราบรื่นกลมกลืน เพราะยังไมไดเปลี่ยน
ทิฏฐิขั้นพื้นฐาน
ความสําเร็ จ ที่ แ ท จ ริ ง ของการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น หรื อ
sustainable development นั้น อยูที่การเปลี่ยนทิฏฐิพื้นฐานดัง
ที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะทิฏฐิเกี่ยวกับความหมายและความมุง
หมายของชีวิตมนุษย พรอมทั้งความเขาใจในเรื่องอิสรภาพและ
ความสุขที่พูดมาแลว
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เพราะฉะนั้น การที่จะมี sustainable development ให
ecology อยูดีคู economy ไดนั้น มนุษยจะตองมีวิธีการเอา
ประโยชนจากธรรมชาติโดยไมเอาเปรียบธรรมชาติและมนุษยก็
ไมเอาเปรียบกันเองดวย เพราะถามนุษยเอาเปรียบกันเอง มนุษย
ที่ถูกเอาเปรียบก็เทากับถูกผลักดันบีบบังคับใหไปเอาเปรียบธรรม
ชาติอีกนั่นแหละ
ถึงแมจะไมเอาเปรียบทําลายธรรมชาติโดยตรง แตก็มี
การเอาเปรี ย บทําลายธรรมชาติ โ ดยอ อ มจากการที่ ม นุ ษ ย เ อา
เปรียบกันเองแลวผลักดันใหมนุษยดวยกันตองไปเอาเปรียบธรรม
ชาติ
อยางไรก็ตาม ปญหาในระดับวิธีการอยางนี้ จะแกไขให
สําเร็จจริงไมได ถาไมแกไขใหลึกลงไปถึงพื้นฐานแหงความคิด
ความเชื่อและคานิยม กลาวคือทิฏฐิทั้งหลายที่ไดกลาวมา
ถึงตรงนี้ขอพูดแทรกหนอยวา เราจะตองไมมองขามบท
บาทที่สําคัญยิ่งของสื่อมวลชน ในการชักจูงสงเสริมคานิยมทาง
สังคมและความคิดเห็นของประชาชน
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีในดานขาวสารขอมูลทุกชนิด
สามารถชวยเหลือทําประโยชนแกมวลมนุษยไดเปนอยางมาก ใน
การแกปญหาของโลกสมัยปจจุบัน และในการพัฒนามนุษย ถา
นําเอาศักยภาพที่มีอยูมาใชในการสงเสริมทิฏฐิหรือแนวความคิด
ที่ดีงามขั้นพื้นฐานทั้ง ๓ ประการที่กลาวมาแลว พรอมทั้งคานิยม
ทางสังคมที่สอดคลองกับทิฏฐิเหลานั้น
แทนที่จะมุงใชความ
เกงกาจเชี่ยวชาญไปในการชักนําและโหมกระพือโลภะ โทสะ
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โมหะ และคานิยมทางสังคมที่ไมพึงปรารถนานานัปการ ซึ่งเปน
ไปตามอํานาจการชักนําของทิฏฐิที่เปนโทษสามอยางขางตน
การศึกษา แมจะมีอิทธิพลโดดเดนนอยกวาสื่อมวลชน แต
ก็หนักแนนลงไปถึงรากถึงฐานมากกวาสื่อมวลชน
การศึกษานั้นไมควรจะมีความหมายเปนเพียงการเตรียม
คนไปหางานทํา เพื่อรับใชระบบแขงขันตามแนวความคิดแบง
แยกแบบเกา การศึกษาจะตองมุงจุดเนนไปยังบทบาทที่สําคัญที่
สุดของตน คือการพัฒนามนุษยตามแนวทางของการสรางเสริม
ทัศนคติหรือทิฏฐิที่เกื้อกูลทั้งสามประการ การศึกษาเชนนั้นจะ
ชวยใหเราสถาปนาสัมมาทิฏฐิลงไดในสังคม
ในวงการเมือง ปจจุบันนี้ ประชาธิปไตยกําลังชูธงชัย
แตวาที่จริง คุณงามความดีของระบบประชาธิปไตยนั้น ก็ยังหาได
เปนที่มั่นใจโดยสิ้นเชิงไม และผลสัมฤทธิ์ของมันก็ยังเปนที่นา
สงสัยอยู
พูดคราวๆ ก็คือ ตราบใดประชาธิปไตยยังถูกครอบงํา
ดวยทิฏฐิที่ผิดทั้งสาม ตราบนั้น มันก็จะไมสามารถนํามนุษยชาติ
ไปสูความเกษมศานติที่แทจริง 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 ที่มองเห็นกันโตงๆ วา
เปนระบบสองอยางตางกันที่ขัดแยงกันอยางตรงขามนั้น วาที่จริง
แลวก็รวมลงในวัตถุนิยมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสองอยางนั่น
แหละ และทั้งสองลัทธินั้นก็ลวนตั้งอยูบนฐานแหงแนวความคิด
แบบกาวราวแบงแยกทั้งสามดวยกันทั้งคู
การล ม สลายของลั ท ธิ สังคมนิยมคอมมิวนิสตมิใชเ ปน
เครื่องบงบอกวา
ลัทธิทุนนิยมจะเปนระบบที่ถูกตองดีงามแต
อยางใด ในทางตรงขาม มันกลับชี้นัยวา ในบรรดาลัทธิวัตถุนิยม
ที่ครอบงําโลก ๒ แบบนั้น เมื่อความลมเหลวของลัทธิหนึ่งปรากฏ
ออกมาแลว ความลมเหลวของอีกลัทธิหนึ่งก็เปนที่คาดหมายได
ขณะนี้ ไมวาใครๆ ก็ไดยินเสียงรองทุกขโอดครวญมาก
มายเกี่ยวกับผลรายที่เกิดขึ้นแกสังคมและสภาพแวดลอม จาก
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ดําเนินตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประชาธิปไตยจะดีงาม
ประเสริฐได ก็ตองชําระสะสางตัวเองใหหมดจดจากเชื้อรายที่วา
มาแลว และตั้งมั่นอยูบนรากฐานทางอุดมการณที่ผุดผองดีงาม
สวนเศรษฐกิจนั้นเลา ก็จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง มิ
ใชเพียงแคปฏิรูปหรือแปรรูปใหมเทานั้น แตจะตองพลิกผันราก
ฐานทางทฤษฎีกันใหมเลยทีเดียว
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ระบบประนีประนอมบนฐานความคิดที่ผิด
ควรตองปดฉากลงไปดวยกันกับศตวรรษที่ ๒๐
รวมความวา จะตองพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับการ
พัฒนาตัวมนุษยเองดวย เพราะฉะนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจจะ
ตองใหสมดุลดวยการพัฒนามนุษย มิฉะนั้น ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจก็อาจจะเปนเพียงภาพลวงตา
ดังที่ปรากฏในหลายกรณี
วาเปนความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่ทําใหธรรมชาติเสื่อมโทรมบาง เปนความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่ทําใหเพื่อนมนุษยดวยกันเดือดรอนบาง ตลอดจนเปน
ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ทําใหสูญเสียความเปนมนุษยของตน
เอง คือเปนความเจริญทางเศรษฐกิจที่ทําลายความเปนมนุษย
หรือ ทําลายคุณคาแหงความเปนมนุษยของตัวเอง ดังเชนตัว
อยางที่เห็นไดงาย คือ การที่มนุษยยอมตัว หรือถูกบีบบังคับให
ทอดทิ้งเกียรติภูมิของตนลงไปเปนโสเภณีเพียงเพื่อเห็นแกจะหา
เงิน
บางทีก็มีความเจริญทางเศรษฐกิจชนิดที่ลวงตา เปน
ภาพรวมออกมาวา ประเทศมีความเจริญเติบใหญทางเศรษฐกิจ
แต แ ท จ ริ ง แล ว ปรากฏว า คนส ว นใหญ สู ญเสียความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สวนในบางกรณีประเทศไมมีความเจริญเติบใหญทาง
เศรษฐกิจ แตคนกลับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวา ถาอยาง
นี้ 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
ไม พ อที่ จ ะทํ า คนคนเดี ย วให มี ค วามสุ ข เต็ ม อิ่ ม ตามความ
ปรารถนาไดจริง ถึงแมมนุษยจะแกงแยงกันจนสังคมพินาศ คนก็
ไมมีความสุขจริง ตางพวกตางคนตางแยงกัน ตางก็ไมพบความ
สุขไปดวยกัน ธรรมชาติพินาศหมดคนก็ไมพบความสุข สังคมพัง
ทลายหมดคนก็ไมสุขจริง
ในระบบความคิดแบบแบงแยกแขงขันตอสูกันนี้ ก็จะมี
จริยธรรมเชิงลบขึ้นมาเปนเครื่องจํากัดขอบเขต
มีการตั้งกฎ
เกณฑขึ้นเปนหลักประกันไมใหลวงละเมิดล้ําแดนกัน ดังที่กําลัง
ย้ําเนนใหมีความยับยั้งสังวร (restraint) ตอธรรมชาติ ใหมีความ
ยอมทนกันได (tolerance) ระหวางมนุษยตางศาสนา ตลอดจน
การเรียกรองปกปองสิทธิมนุษยชน (human rights) ซึ่งในที่สุดก็
จบลงดวยการประนีประนอม
(compromise)
โดยยอม
ประนีประนอมกับธรรมชาติ และประนีประนอมระหวางมนุษย
ดวยกัน
ระบบนี้จึงจบลงดวยการที่ตางฝายตองยอมเสียบางอยาง
เพื่อไมใหเสียทั้งหมด
ตางฝายตางยอมที่จะไมไดเต็มตาม

๔๔

พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

ตองการ เพื่อใหตนไดบาง เพราะฉะนั้น จึงเปนระบบที่แกปญหา
ไมไดจริง ทําไดเพียงครึ่งๆ กลางๆ หรือเพียงขอไปที
ในยุคใหมนี้ ที่ทุกอยางเปนเรื่องของโลกหรือเปนเรื่อง
ระดับโลก (global) มนุษยจะอยูในชุมชนโลก (world
community) อันเดียวกัน แนวความคิดหรือทิฏฐิเกาๆ แบบแบง
แยกแขงขันแยงชิงตอสูกันนั้น ใชไมได ไมเหมาะแลว ไมพอที่จะ
ใหโลกมีสันติสุข มันเปนเรื่องของอารยธรรมที่มีจริยธรรมแนวลบ
ซึ่งไดแคเปนเครื่องพยุงโลกไวกอน
เพียงในขั้นของการ
ประนีประนอม เหมือนการสงบศึกชั่วคราว จึงไมเพียงพอที่จะ
ชวยใหโลกมีสันติและประชาชนมีความสุข แตจะตองมีจริยธรรม
แนวบวกมาชวยเติม และจะตองปรับตัวเขาสูแนวความคิดใหม

เริ่มยุคใหมแหงศตวรรษที่ ๒๑
ดวยแนวความคิดใหมเดิมแทแหงสัจธรรม
พระพุทธศาสนาสอนวา
๑. มนุษยเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ที่ทุกสวนสงผลกระทบตอกัน จึงตองทําการ
ที่เกื้อกูลประสานกลมกลืนกัน เพื่อใหเกิดผลดีในการอยูรวมกัน
นั้น
๒. มนุษยสัตวทั้งปวงเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติเสมอ
เหมือนกัน ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกขกลัวตายเหมือนกันไมมีการ
แบงแยกแตกตาง การทํารายสัตวไมวาชีวิตใด ก็เปนสิ่งที่ไมดีทั้ง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สิ้น มนุษยควรมีเมตตาและไมตรีที่ไมจํากัดแบงแยก มีแนวโนม
ของจิตใจในทางที่จะชวยเหลือเกื้อกูล มุงความสามัคคีและมี
ความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓. ชีวิต ที่ดีง ามสูงสุดเปน ชีวิต ที่มีค วามสุขดวยความมี
อิสรภาพ นอกจากอิสรภาพภายนอกที่เกี่ยวของกับธรรมชาติแวด
ลอม เริ่มแตความปลอดพนจากความขาดแคลนปจจัย ๔ และ
การพนจากการเบียดเบียนกันระหวางมนุษยแลว สูงขึ้นไปมนุษย
จะตองมีอิสรภาพภายใน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาตน ดวยการ
พัฒนาจิตปญญา จนกระทั่งมีความสุขที่เปนไทแกตนเอง ซึ่งทํา
ใหเขาสามารถกลับมาเกื้อ กูลตอธรรมชาติแวดลอมและเพื่อน
มนุษยไดดียิ่งขึ้น
ขอพูดยอนตนซ้ําอีกหนอยวา ขั้นตนเราตองอาศัยธรรม
ชาติแวดลอมและสังคม เราจึงตองมีอิสรภาพ ๒ ดานนั้น ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนเพื่อเปนปจจัยเอื้อใหเรามีโอกาสที่จะพัฒนาอิสรภาพ
ภายในขึ้นได แตเหนือขึ้นไปเราจะตองใชโอกาสเทาที่มีนั้นในการ
พัฒนาตนใหมีอิสรภาพภายในขึ้นจริงๆ เพื่อใหตนเองเปนอิสระ
ในตัว อิสรภาพสองอยางแรกจึงจะมีหลักประกัน
ถาไมมอี สิ รภาพภายในเปนฐาน และเปนประกัน อิสรภาพ
สอง อยางดานนอกก็จะไมสําเร็จ อยางนอยก็ตั้งอยูนานไมได แต
ถามนุษยพัฒนาตัวเองใหมีอิสรภาพภายในแลว เขาก็จะไมเรียก
รองจากธรรมชาติเกินสมควร และไมมุงแตจะแขงขันแยงชิงกัน
กับเพื่อนมนุษย แตจะหันมาเกื้อกูลและรวมมือกันมากขึ้น ทําให
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เกิดมีจริยธรรมในทางบวก ที่ไมตันอยูแคการประนีประนอม แต
จะไปถึงความประสานกลมกลืนกันดวย
ในสภาพเชนนี้ ความเจริญทางเศรษฐกิจก็จะสมดุลดวย
การพัฒนาตัวมนุษยเอง ซึ่งจะทําใหเกิดผลสอดคลองกับความมุง
หมายของการประชุมสภาศาสนาโลก ป ๑๙๙๓ (1993
Parliament of the World's Religions) ครั้งนี้ที่วา จะสนับสนุน
ใหมีการรวมงานรวมการกันสืบตอไปในการเสริมสรางสันติภาพ
บรรเทาความทุกขยากเดือดรอน และอนุรักษผืนโลก ความมุง
หมายทั้งสามประการของการประชุมนี้ จะสําเร็จเองในตัว
ในทางตรงขาม ถาคนยังมีทิฏฐิแบบเดิม ทุกอยางจะขัด
แยงกันในตัว เพราะถาจะใหคนมีความสุข วัตถุประสงคสาม
อยางนั้นก็ตองเสีย แตถาทําตามหลักที่วามานี้ เมื่อบุคคลแตละ
คนมีความสุข ความสุขของบุคคลนั้นก็จะกลับไปชวยหนุนวัตถุ
ประสงคสามขอใหสําเร็จดวย ทั้งใหมนุษยอยูรวมกันโดยสันติ ทั้ง
บรรเทาความทุกขยากเดือดรอน และอนุรักษผืนโลกไวได วัตถุ
ประสงคทั้งสามประการจะสําเร็จหมด
แตก็ตองเตือนวา จะสําเร็จแคใดก็อยูที่ระดับของการ
พัฒนาตนและการเขาถึงอิสรภาพที่แทจริงของมนุษย
อยางไรก็ตาม การประชุมนี้ไมไดกําหนดความมุงหมาย
เกี่ยวกับเรื่องความสุขของบุคคล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ตอความ
สําเร็จหรือลมเหลวแหงวัตถุประสงคของการประชุมนี้ จึงขอเสนอ
แนะวาการประชุมทํานองนี้ควรจะไดยกเอาเรื่องอิสรภาพและ
ความสุขของบุคคลขึ้นเปนขอพิจารณาดวย
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จริงอยู ในทางพระพุทธศาสนานั้นทานถือวา มนุษยที่
พัฒนาสมบูรณแลว จะกําจัดละโลภ โกรธ หลงไดทั้งหมด แต
มนุษยจะตองพัฒนาขึ้นไปตามลําดับเปนขั้นตอน
สําหรับคนทั่วไป คุณสมบัติสําคัญที่จะใชวัดระดับการ
พัฒนา ก็คือการละความเห็นผิด ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน
ขั้นตนๆ 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
กลาวถึงคุณสมบัติขั้นแรกวาไดแกการละความเห็นผิดได เมื่อแก
ไขความเห็นใหถูกตองแลว ถึงเขาจะยังมีโลภะ และโทสะ มันก็จะ
ออนกําลังลง และกอผลรายในวงจํากัด ดังที่ทานกลาวถึงพระ
โสดาบันวาละความเห็นผิดได แตโลภะและโทสะเพียงแคเบาบาง
ลง ยังไมหมด นอกจากนี้ อิทธิพลของโลภะและโทสะนั้น ก็จะถูก
กลบและถูกแปรผัน ภายใตพลังสรางสรรคของแนวความคิดหรือ
ทิฏฐิที่ถูกตอง ซึ่งกอใหเกิดผลที่ดีงาม มากมายแผขยายออกไป
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สรางสรรคอารยธรรมใหม ใหแกศตวรรษที่ ๒๑
เพือ่ สันติสขุ ทีแ่ ทและยัง่ ยืน บนฐานความคิดทีถ่ กู ตองสมบูรณ
ชวงนี้ก็เลยขอพูดแทรกเพิ่มขึ้นนิดหนอยเปนขอสังเกต ซึ่ง
เปนเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาอยูมาก คือความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับ มนุษ ยอ ยา งหนึ่ง และความสัมพัน ธข องมนุษ ยตอ
สัจธรรมอยางหนึ่ง
ในการอยูรวมกันระหวางศาสนานั้น
ทางดานความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยจะตองมีเมตตา และ
ปฏิบัติตอกันดวยความเห็นใจ คอยพูดคอยจากัน ซึ่งจะทําใหคน
ตางศาสนาอยูกันไดดวยความเห็นใจไมตรี
แตในความสัมพันธกับสัจธรรม มนุษยไมสามารถที่จะไป
ตอรองหรือผอนปรนกับสัจธรรมได เชนจะปรับสัจธรรมใหเขากับ
ตนไมได เรื่องนี้จะตองแยกใหถูกตอง
มนุษยกับมนุษย
แมตางศาสนากันก็สัมพันธกันดวย
เมตตาไมตรี แตกับสัจธรรม มนุษยจะตองสัมพันธดวยปญญา
ตองตรงไปหาตัวความจริง ที่ไมเขาใครออกใคร เพราะฉะนั้น การ
ใชปญญาจะตองเปนอิสระ มนุษยจะโอนออนผอนสัจธรรมเขา
กับความตองการของตัวไมได แตจะตองพุงตรงเขาไปใหถึงตัว
ความจริงของมัน ดังนั้น การแสวงปญญาจึงตองเอาความเปน
อิสระตามความเปนจริงโดยไมมีการบีบคั้นกีดกันหรือโอนออน
ผอนตาม แตมนุษยที่ตางศาสนากันสามารถพูดกันดวยเมตตา
ไมตรี
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ถามนุษยแยกทาที ๒ อยาง คือทาทีของมนุษยตอมนุษย
กับทาทีของมนุษยตอสัจธรรมหรือธรรมชาติออกจากกันได และ
ปฏิบัติใหถูกตอง ก็จะไมมีปญหา
ปญหาในวงการศาสนาตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ที่มี
การขัดแยงทะเลาะวิวาท ตลอดจนรบราฆาฟนทําลายกันก็เพราะ
ความสับสนในเรื่องนี้ดวย กลาวคือ
คนพวกหนึ่งก็เลยเถิดไป ในแงที่วาตนเห็นอยางไรก็จะ
บังคับใหเพื่อนมนุษยตองเห็นอยางนั้น คนอื่นจะตองเห็นสัจธรรม
เหมือนตน
สวนอีกพวกหนึ่งก็สุดโตงไปอีกทางหนึง่
โดยบอกวาให
ประสานสามัคคีกนั โดยใหถอื วาสัจธรรมหรือความจริงนัน้ มีเหมือน
กันทุกศาสนา เหมือนกับจะปรับสัจธรรมใหมาเปนตามที่มนุษย
ตองการ ซึ่งเปนไปไมได
ตกลงวา ทาทีที่ถูกตองก็คือมนุษยอยูกับเพื่อนมนุษยดวย
เมตตา และมนุษยอยูกับสัจธรรมดวยปญญา ถาทําอยางนี้ก็ถูก
ตองไมมีปญหา
เมื่อนําเอาทิฏฐิคือแนวความคิดที่ถูกตองเขามาแลว แม
แตวิทยาการตางๆ ก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง คือ
๑. เราจะมีวิทยาศาสตร ทั้งวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
วิทยาศาสตรประยุกต พรอมทั้งเทคโนโลยี ที่ไมคิดจะพิชิตธรรม
ชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ แตมุงรูธรรมชาติตามความเปนจริง
ซึ่งเปนทัศนคติที่ชวยใหมนุษยเขาถึงอิสรภาพที่แทจริง
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๒. สังคมศาสตรทั้งหลาย ก็จะตั้งอยูบนฐานความคิดที่
มองมนุษยไมแบงแยก และไมมุงแขงขันหาพลังอํานาจที่จะขม
หรือครอบงํากัน แตมองกันเปนเพื่อนรวมโลกรวมกฎธรรมชาติ ที่
มุงหนาไปในทิศทางของความรวมมือและประสานกลมกลืนกัน
๓. มนุษยศาสตร ก็จะหันมาเนนเกี่ยวกับความเพียร
พยายามของมนุษยในการเขาถึงคุณคาสูงสุดแหงความมีอิสร
ภาพที่เปนภายในและการพัฒนาความเปนมนุษย จะเสริมหนุน
ใหมนุษยพัฒนาตน จนบรรลุอิสรภาพที่แทจริง และกลับมาเปน
ฐานทีถ่ กู ตองใหแกศาสตรสองหมวดแรก ทัง้ วิทยาศาสตรธรรมชาติ
และสังคมศาสตร
มนุษยยุคปจจุบันในศตวรรษที่ ๒๐ ไดสรางปญหาโดย
สะสมกรรมตางๆ ที่จะทําใหเกิดเปนปญหาโผลขึ้นตอไปอยาง
มากมายในศตวรรษที่ ๒๑ มนุษยศตวรรษที่ ๒๑ จึงจะประสบ
ปญหาที่เปนมรดกในทางราย ที่อาจนําไปสูความพินาศ ที่มนุษย
รุนกอนสรางไวให
ถามนุษยปจจุบันในศตวรรษที่ ๒๐ จะแกไขปญหาเพื่อ
ชวยคนยุคตอไป ใหศตวรรษที่ ๒๑ เปนศตวรรษแหงสันติสุขซึ่งแก
ปญหาไดสําเร็จ ก็จะตองไมสืบตอกระแสแหงปญหานี้ โดยจะ
ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกระทําทุกอยาง ตลอดลงไป
ถึงความคิดจิตใจ โดยเฉพาะทิฏฐิทั้งสามที่กลาวมา
แนวความคิดหรือทิฏฐิที่เสนอมาทั้ง ๓ ประการนั้นเปนสิ่ง
ที่สอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันนี้ที่ธรรมชาติแวดลอมกําลังเสื่อม
โทรมจนทําใหการพิชิตหรือเอาชนะจะกลายเปนสิ่งที่ไมมีความ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

หมาย ทรัพยากรธรรมชาติก็รอยหรอจนจะไมมีใหเราผลาญหรือ
จัดการตามปรารถนาไดตอไป และในระหวางมนุษยดวยกันเอง
โลกก็แคบเขา เพราะการสื่อสารคมนาคมรวดเร็วทั่วถึงจนผูคนทั่ว
ทั้งโลกกลายเปนชุมชนอันหนึ่งอันเดียว
ในสภาพเชนนี้ มนุษยจะตองอยูรวมกันดวยดีใหได ถึง
เวลาที่จะตองขามพนลัทธิแหงการประนีประนอมเขาสูสัจธรรม
แหงความประสานกลมกลืน
ทั้งหมดนี้จะสําเร็จไดก็ดวยการที่มนุษยเขาถึงอิสรภาพ
แทจริง ที่ตนเองเปนอยูอยางมีความสุขไดโดยขึ้นตอสภาพแวด
ลอมนอยลง คือออกไปครอบงําจัดการเอาจากสิ่งแวดลอมนอย
ลง และหันไปเกื้อกูลใหมากขึ้น แลวมนุษยเองก็จะประสบความ
สุขจากอิสรภาพที่แทจริงนั้นดวย
ขอจบปาฐกถาหรือการบรรยายเสนอแนวความคิดแกที่
ประชุมเพียงเทานี้

