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Prefatory Remarks 
 

 

 

One important activity of Wat Nyanavesakavan is to publish 

books and CDs for free distribution as gifts of the Dhamma. Once 

the supplies are running out or depleted, new copies of books and 

CDs will be produced so that this activity will never get stalled. 

On the occasion of this year’s Visakha Puja Day, which falls on 

Friday, May 24, 2013, Ajarn Sivika Mektavatchaikul, Former 

Deputy Permanent Secretary for Education, has expressed her 

wish to give out copies of the book entitled Peace through 

Freedom and Happiness at the UNESCO headquarters in France. 

As this book, which contains the address given by the 

Venerable Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) on the occasion 

of his acceptance of the Prize for Peace Education at the 

UNESCO headquarters in Paris on December 20, 1994, has long 

been out of stock, it is now deemed a good opportunity to reprint 

it in dharmic commemoration of the forthcoming important 

Buddhist holy day. 

Apart from being a meritorious act which contributes to the 

highest blessing, the gift of the Dhamma is an important religious 

activity to perpetuate the Buddha’s Teaching, thereby upholding 

the immortal Truth for the sake of society. Those who 

enthusiastically engage in such meritorious acts are therefore 

benefactors of Buddhism. 

May the power of the Triple Gem and the merit performed 

on this occasion protect all parties involved in this gift of the 

Dhamma. May all of them be prosperous with the four boons of 

life, favored by glory, well-being, growth, and fortune, thriving in 

the Dhamma, and taking delight in peace and happiness at all 

times. 

 

Wat Nyanavesakavan 
May 13, 2013 





 

 

ค ำปรำรภ 

 
 
วัดญาณเวศกวัน มีกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่ง คือการ

แจกหนังสือและซีดีเป็นธรรมทาน เมื ่อของนั้นพร่องหรือ
หมดลง ก็จะจัดให้มีการตีพิมพ์หนังสือหรือผลิตซีดีขึ้นใหม่ 
เพื่อไม่ให้กิจกรรมนี้ชะงักงันไป และในวันวิสาขบูชาปีนี้  ซึ่ง
ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อาจารย์ศรีวิการ์ 
เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้ง
ความประสงค์ขอน าหนังสือ สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและ

ความสุข PEACE THROUGH FREEDOM AND HAPPINESS 
ไปแจกที่องค์การยูเนสโก ประเทศฝร่ังเศส 

เนื่องจากหนังสือนี้ ซึ่งเป็นค าปราศรัยในพิธีรับถวาย
รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของพระเดชพระคุณพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ณ ส านักงานใหญ่ องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้แจก
หมดไปนานแล้ว ทางวัดจึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้พิมพ์
หนังสือนี้ขึ้นอีกคร้ัง เพื่อเป็นธรรมสรณีย์ในวันส าคัญที่ก าลัง
จะมาถึง 





 

 

ธรรมทานนั้น นอกจากเป็นกุศลที่ท าให้เป็นมงคลอัน
อุดมแล้ว ยังเป็นศาสนกิจส าคัญ ที่จะสืบต่ออายุพระพุทธ -
ศาสนาให้คงอยู่ยืนนาน เพื่อด ารงรักษาธรรมอันเป็นอมฤตไว้
ให้แก่สังคม ท่านผู้ขวนขวายในบุญกิริยาดังกล่าว จึงเป็น
ผู้สร้างบุพการะไว้ในพระพุทธศาสนา 

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และกุศลจริยาที่ได้
บ าเพ็ญคร้ังนี้ จงอภิบาลรักษาผู้มีส่วนร่วมในธรรมทานคร้ังนี้ 
ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล 
งอกงามในธรรม และบันเทิงในสันติสุข ตลอดกาลทุกเมื่อ 

 
วัดญาณเวศกวัน 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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Forty-nine years ago, in 1945, with the 

end of World War II, the world witnessed the 

close of the greatest calamity ever experienced 

by mankind.  

In an effort to avoid the recurrence of 

such a catastrophe, the United Nations was 

established immediately after the war, with the 

primary objective of maintaining international 

peace and security. But almost as soon as it 

was founded, the Cold War began.  

Although the Cold War is now over, 

racial and religious conflicts have flared up in 

many areas of the planet, and environmental 

degeneration presents a major threat to human 

survival.  

                                                 
*
 Speech by Ven. P. A. Payutto, Laureate of the 1994 UNESCO 

Prize for Peace Education at the ceremony for the presentation 

of the Prize in Paris, December 20, 1994 
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Despite the resolution of some of the 

world’s conflicts, genuine world peace and 

security are still far from being realized. 

Human beings seem to be more inclined 

to conflict and violence than to peace: to break 

peace is evidently easier than to keep it. 

Conflict and war appear to be the norm and 

peace simply a temporary respite.  

However, this is not the inevitable state of 

affairs. Conflict arises in the mind, and it is 

there that it can be resolved.  

 In reality, we are our minds. When we 

allow our desire for material gains to grow 

unchecked, our fellow beings become 

adversaries and nature becomes an object to be 

exploited.  

In the wake of the belief that true 

happiness can only be attained through sensual 

gratification, we have developed extremely 

materialistic ways: competition and consump-

tion have become the very rules of life and the 

dominant energies of our societies.  

We have become “consumers,” devoted to 

a life-style of competition for consumption.  
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But competition leads us into a state of 

permanent “cold war” with our neighbours, 

and a life of consumption puts us at odds with 

the environment.  

Lacking happiness within, we try to find it 

outside in sense pleasures. Lacking inner peace 

and security, we try to establish them through 

controlling and dominating others. Ethnic 

biases and sectarianism only intensify the 

conflict. 

But human beings can be and need to be 

trained through education. It is this potential 

for development and creativity that is the real 

gift of being human.  

However, when education is out of 

balance, it only promotes our abilities to 

acquire material possessions and gratify the 

senses: ignoring our true potential, it fails to 

develop our ability to be happy. Despite an 

increasing supply of pleasure-objects, 

happiness is on the wane. 

The search for external happiness is 

contentious. It not only brings us into conflict 

with our neighbours but also wreaks havoc on 
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the environment. Our efforts to obtain the 

external happiness have already begun to 

reduce the overall quality of our lives.  

Moreover, since such happiness is based 

solely on gratification, it increases our 

dependence on external pleasures, thereby 

depriving us of our freedom.  

Conversely, a skilful and balanced 

education will train people to develop not only 

the skills to seek external objects to make them 

happy but also the ability to be happy within 

themselves.  

As they find it easier to be happy, so will 

their need for material wealth decrease, 

resulting in less exploitative attitudes.  

People who are happy within themselves 

tend to make others happy. Because their 

material gains are no longer the sole source of 

their happiness, they are able to share their 

gains with others. What was initially 

contentious happiness becomes a sharing and 

harmonious kind of happiness.   

Our current moral education, perceiving 

the problems and conflicts caused by the 
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unbridled struggle for happiness, teaches 

restraint based on awareness of human rights. 

We therefore live in societies where peace is 

enforced through restraint. But any ethic based 

on fear and obligation is negative and 

unreliable – its prohibitive nature is inadequate.  

A genuine ethic, in contrast, is based on 

harmony and happiness. For those who 

experience inner peace and independent 

happiness, wealth and power lose their mere 

pleasure-giving or prestige value and become 

instead means to bring about well-being and 

happiness to fellow beings. Our time calls for 

such a positive ethic.  

Much of our education tends to encourage 

a sense of taking and getting: children learn to 

see material things as objects to be attained.  

To counterbalance this trend, education, 

both at home and in school, should instill an 

appreciation of giving. The practice of giving 

tangibly teaches a happiness through giving 

and generates loving-kindness.  

Love means the desire for others to be 

happy. We learn to look at others as fellow 

beings, subject to the same joys and sorrows 
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and the same laws of nature as we are. As 

giving satisfies our desire for the happiness of 

others, both parties will benefit and become 

happy. In this way, giving, which otherwise 

might be seen as a loss, becomes a gain, a 

cause for happiness.  

Only through such a harmonious 

happiness will our demands for other, more 

exploitative forms of happiness be mitigated, 

resulting in a reduction in social tensions.  

There is a great difference between 

positive and negative ethics. Under a positive 

ethical system based on harmony and 

happiness, human ways of thinking will be 

changed.  

When we think of acquiring, all our 

interest is focused on the objects of our 

aspiration and other people are seen as 

obstacles or means – as competitors or prey. 

But when we think of giving, our interest is 

focused on other people and we see them with 

understanding and compassion.  

Concepts central to the human condition 

such as equality and happiness are seen in a 

new light.  
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In the competitive system which is based 

on acquiring, people see equality in terms of 

self-protection and they demand equal rights 

and opportunity to pursue personal interests. In 

a righteous democratic system, equality gives 

us the maximum opportunity to cooperate in 

realizing social unity and well-being.   

Just as contentious happiness turns into 

harmonious happiness, so contentious equality 

changes to harmonious equality. 

On a higher level, human beings can be 

trained to generate an inner happiness 

independent of external material pleasures.  

The tacit assumption of improperly 

educated people that they can only be happy 

when they have material wealth causes them to 

direct their efforts outwards. This pursuit 

inevitably entails some stress and suffering.  

By directing our efforts more inward 

through practices such as skilful reflection and 

meditation, it is possible to find a subtler and 

more independent kind of happiness, born from 

calmness and understanding, which allows us 

to rise above exploitative actions. 
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Ultimately, human development leads to 

the full realization of truth and complete 

understanding of the interdependence of all 

things: our lives, society and physical 

environment.  

When the flow of our understanding is in 

harmony with the flow of reality, there is 

freedom. The characteristics of impermanence, 

conflict and conditionality – all common signs 

of this world – will no longer lead to stress, 

tension and suffering. The true nature of all 

things is realized and, by recognizing the 

interrelatedness of the individual, society and 

the ecosystem, we harmonize their interests. 

While we are struggling for happiness, we 

fail to care and take time for others. Suddenly  

happiness becomes something lacking in our 

immediate present, something that’s always 

waiting to be found in the future. In the family, 

in schools, at the work place – throughout 

society – a feeling of hunger prevails. Unhappy 

people spread unhappiness everywhere. The 

unhappiness of the human mind can be seen all 

too clearly in the general state of our societies.
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Peace, quite literally, begins at home. We 

need to bring love and happiness back into the 

family, and bring care and mutual happiness 

back into the schoolroom, by teaching the 

harmonious happiness that all can share. 

Happy people will spread their happiness and 

so help to allay contention and conflict.  

 We should ask ourselves less what we 

could be getting and instead ask more what we 

could be doing for others.  

In the same way, we should become 

aware of what nature has given to us rather 

than relentlessly asking for more and more of 

its resources. We need to learn appreciation of 

how nature and those around us contribute to 

our well-being.  

By developing these appreciative ways of 

thinking we will see care and mutual happiness 

giving rise to peace in our minds and in 

society. Such care and happiness coincide with 

a deeper understanding of the kinship of all 

beings before the law of nature. Thus, peace is 

ultimately realized through compassionate 

wisdom.  

In any human relationship, we can make 
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compromises with one another, and even go 

beyond compromises to harmony through love 

and friendship. But truth cannot be  

compromised. We can relate to truth only 

through knowledge and wisdom.  

Therefore, in dealing with truth, 

discussion and freedom of thought should be 

encouraged. A culture should be developed in 

which loving-kindness and cooperation are the 

standards for human relationship, while 

freedom and an uncompromising search for 

knowledge are the standards for our 

relationship with truth.  

The human relationship with nature has in 

recent times largely been defined by a science 

which, under the influence of Western religion 

and philosophy, views man as separate from 

nature.  

The aim of such a science has long been 

to conquer and dominate nature and to 

manipulate it to our profit-oriented ends. Such 

an essentially hostile attitude, translated into 

actual exploitative practices through technology, 

has led to the serious environmental 

consequences we are facing today.  
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Science must now take a turn for the 

better and lead civilization in a new direction. 

Knowledge must be sought not for its 

exploitative value but for its ability to show us 

how to benefit from nature without damaging it.  

Technology must be given a more clearly 

defined role, in which the harmonious and 

sustainable coexistence of people, society and 

the environment are the goal.  

All such changes must begin in the mind. 

They can only be achieved by the mind that 

enjoys inner peace, freedom and happiness.  

If we are to establish peace on this planet, 

we must develop inner peace by freeing 

ourselves from craving, lust for power and all 

contentious views. This entails the 

development of the individual – which brings 

us back to the task of education.  

In initiating the Prize for Peace Education, 

UNESCO has taken a step forward in the cause 

of peace. It is a commendable effort.  

I understand that the prize is not merely in 

recognition of what certain individuals or 
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organizations have done to bring forth peace.  

Let us be honest – such peace has not yet 

been achieved in our world. I see it rather as an 

incentive and encouragement for a concerted 

effort to achieve genuine peace. It is a call for 

further action towards winning the real prize: a 

truly peaceful world for mankind.  

The prize here awarded will really be 

won only when that goal has been realized. 



 

 

สันตภิาพ 
เกิดจากอิสรภาพและความสุข 

  
 
 
 ส่ีสบิเก้าปีลว่งมาแล้วใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลก
ครัง้ ท่ีสองได้สิน้สุดลง เป็นการปิดฉากภัยพิบัติครั ง้
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุท่ีมนุษยชาติได้เคยประสบ ทนัทีท่ีสงคราม
ยุติก็ได้มีการจัดตัง้องค์การสหประชาชาติขึน้ อันเป็น
ความพยายามท่ีจะป้องกันมิให้มีภัยพินาศท่ียิ่งใหญ่
เช่นนัน้เกิดซ า้ขึน้อีก ดงัท่ีได้มีวตัถุประสงค์ข้อส าคญั คือ
การธ ารงรักษาสนัติภาพและความมั่นคงระหว่างชาติ 
แต่ แทบจะทัน ทีทัน ใด ท่ี ไ ด้ มีก า รจัดตั ง้ อง ค์กา ร
สหประชาชาตินัน้ขึน้มา สงครามเย็นก็ได้เร่ิมก่อตัวขึน้ 
                                                 


 ค าปราศรยัของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) คร ัง้ด ารงสมณศกัดิ์เป็น

พระธรรมปิฎก ในพิธีร ับถวายรางวลัการศึกษาเพื่อสนัติภาพ (UNESCO 

Prize for Peace Education) ณ องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส เมือ่วนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๓๗ 
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ถึงแม้ว่าบัดนีส้งครามเย็นจะสิน้สุดลงแล้ว แต่ความ
ขดัแย้งทางเชือ้ชาติและศาสนาก็ได้ปะทุขึน้ ณ ดินแดน
ต่างๆ มากมายหลายแห่งในโลก หน าซ า้ยังเกิดปัญหา
เ ร่ืองความเ ส่ือมโทรมของธรรมชาติแวด ล้อม ท่ี
กลายเป็นภยัคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ด้วย ถึงแม้ว่าความขัดแย้งต่างๆ ในโลกจะได้รับ
การแก้ไขเสร็จสิน้ไปได้บ้าง แต่สันติภาพและความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีแท้จริงของโลกก็ยงัห่างไกลจากความ
เป็นจริง 
 ดูเหมือนว่ามนุษย์จะมีความฝักใฝ่โน้มเอียงไป
ในทางท่ีจะก่อความขดัแย้งและความรุนแรงมากกว่าจะ
สร้างสรรค์สนัติภาพ เห็นได้ชัดว่าการท าลายสนัติภาพ
ง่ายกว่าการรักษาสันติภาพ ดังปรากฏว่า การขัดแย้ง
และสงครามกลายเป็นปกติวสิยั สว่นสนัติภาพเป็นเพียง
ภาวะแทรกคัน่ชัว่คราว อย่างไรก็ดี สภาพเช่นนีม้ิใช่สิ่งท่ี
หลีกเล่ียงมิได้ ความขัดแย้งเกิดขึน้ท่ีใจ และท่ีใจนั่น
แหละเราจะแก้ไขความขดัแย้งได้ 

โดยท่ีแท้แล้ว ตัวเราก็คือใจของเรานั่นเอง เม่ือ
เราปล่อยให้ความอยากได้ผลประโยชน์ในทางวัตถุ
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ขยายตัวเพิ่มขึน้มาโดยไม่ได้ควบคุม เราจะมองเห็น
เพ่ือนมนุษย์เป็นปฏิปักษ์ และมองเห็นธรรมชาติเป็น
วัตถุท่ีจะเอามาใช้หาประโยชน์ ยิ่งเม่ือมีความเช่ือว่า 
ความสุขท่ีแท้จะลุถึงได้ด้วยการบ ารุงบ าเรอความสุข
ทางเนือ้หนงั เราก็ได้พฒันาวถีิชีวิตแบบวตัถุนิยมสดุโต่ง
ขึน้มา ท าให้การแข่งขันและการบริโภคกลายเป็นแบบ
แผนของการใช้ชีวิตและเป็นท่ีทุ่มเทพลงังานของสงัคม 
มนุษย์ได้กลายเป็น “นกับริโภค” ผู้อทุิศตวัให้แก่วิถีชีวิต
แห่งการแข่งขนัเพ่ือการบริโภค แต่การแข่งขนันัน้ได้ท า
ให้เราตกอยู่ในภาวะของการมี “สงครามเย็น” อย่าง
ถาวรกบัเพ่ือนบ้านของเรา และวิถีชีวิตแบบนกับริโภคก็
ท าให้เราเกิดปัญหากบัสภาพแวดล้อม เม่ือไม่มีความสขุ
อยู่ข้างใน เราก็พยายามแสวงหาความสุขจากข้างนอก  
โดยการเสพสิง่บ ารุงบ าเรอความสขุทางเนือ้หนงั เม่ือไม่
มีสนัติภาพและความมัน่คงภายในจิตใจ  เราก็พยายาม
ท่ีจะสร้างมันขึน้มาด้วยการไปบงัคับควบคุมและข่มข่ี
ครอบง าผู้ อ่ืน  นอกจากนัน้  การแบ่งแยกเชือ้ชาติผิว
พวกเผ่าพนัธ์ุก็ยิ่งท าให้ความขดัแย้งนัน้ทวีความรุนแรง
มากขึน้ 
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แต่มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ และจ าเป็นจะต้อง
ได้รับการฝึกฝนพฒันาด้วยการศึกษา ศกัยภาพในการ
เป็นสตัว์ท่ีฝึกได้และสามารถกระท าการท่ีสร้างสรรค์น่ี
แหละ ท่ีเป็นพรพิเศษของความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็
ตาม เม่ือการศึกษาขาดดุลยภาพ การศึกษานัน้ก็ได้แต่
ส่งเสริมความสามารถของมนุษย์ในการท่ีจะแสวงหา
วตัถุสิ่งเสพมาบ ารุงบ าเรออินทรียสมัผสั การศึกษานัน้
ละเลยศักยภาพท่ีแท้จริงของเรา ท าให้เรามิได้พัฒนา
ความสามารถท่ีจะมีความสขุ แม้วา่วตัถสุิ่งเสพต่างๆ จะ
มีจ านวนเพิ่มพูนล้นเหลือมากขึน้ แต่ความสุขกลบัลด
น้อยลง 
 การหาความสขุภายนอกอย่างนัน้ประกอบด้วย
การแก่งแย่งช่วงชิง ซึ่งไม่เพียงแต่จะท าให้เราเกิดความ
ขดัแย้งกบัเพ่ือนมนุษย์เท่านัน้ แต่ความเพียรพยายาม
ของเราในการหาความสุขแบบนัน้ ยังก่อให้เกิดความ
เส่ือมสลายแก่สภาพแวดล้อมอีกด้วย และคุณภาพชีวิต
โดยรวมของเราก็ได้เร่ิมถูกบ่อนท าลายลงไป ยิ่งกว่านัน้ 
เน่ืองจากความสุขแบบนีต้้องขึน้ต่อการเสพวตัถุเพียง
อย่างเดียว จึงท าให้เราต้องฝากความสขุไว้กบัวตัถุบ ารุง
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บ าเรอภายนอกมากยิ่งขึ น้  แล้วก็ท าให้เราสูญเสีย
อสิรภาพ 

ในทางตรงข้าม การศึกษาท่ีเป็นกุศลและมีดุลย-
ภาพ จะฝึกฝนมนษุย์ให้พฒันาความสามารถ มิใช่เพียง
ในการท่ีจะแสวงหาวตัถุมาเสพเท่านัน้ แต่ให้เขาพฒันา
ความสามารถท่ีจะมีความสุขด้วย เม่ือเราเป็นคนท่ีมี
ความสขุง่ายขึน้ ความต้องการวตัถุมาเสพก็ลดน้อยลง
ไป ท าให้ทัศนคติในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
พลอยลดน้อยลงไปตาม คนท่ีมีความสขุอยู่ข้างในแล้วก็
มี จิตใจโน้มน้อมไปในทางท่ีจะช่วยท าให้คนอ่ืนมี
ความสขุ ในเม่ือวตัถุบ ารุงบ าเรอต่างๆ มิใช่เป็นช่องทาง
เดียวท่ีจะท าให้เขามีความสขุ เขาก็สามารถแบ่งปันวตัถุ
เหลา่นัน้ให้ผู้ อ่ืนได้ ความสขุท่ีแต่ก่อนนีเ้ป็นแบบแก่งแย่ง
ช่วงชิง  ก็ เป ล่ียนมาเป็นความสุขแบบเผ่ือแผ่และ
ประสานกลมกลืน 

ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบนัได้
เห็นตระหนกัว่า ปัญหาและความขดัแย้งต่างๆ เกิดจาก
การแข่งขนัทะยานหาความสขุกันอย่างไม่มีขอบเขต จึง
สอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิทธิ
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มนุษยชน” ของคนอ่ืน เพราะฉะนัน้ เราจึงมีชีวิตอยู่ใน
สังคมท่ีรักษาความสงบไว้ได้ ด้วยการวางกฎเกณฑ์
ข้อบงัคบั แต่จริยธรรมใดก็ตามท่ีต้องใช้ความกลวัและ
ความจ าใจจ ายอมเป็นพืน้ฐาน ย่อมเป็นจริยธรรมท่ีไม่
อาจวางใจได้ จริยธรรมท่ีมีลกัษณะแบบห้ามสัง่บงัคับ
นัน้เป็นจริยธรรมท่ีไม่เพียงพอ ในทางตรงข้าม จริยธรรม
ท่ีแท้จริงต้องมีพืน้ฐานมาจากความประสานกลมกลืน
และความสุข ชนเหล่าใดมีสันติภายในจิตใจและมี
ความสุขท่ีเป็นอิสระ ชนเหล่านัน้ย่อมไม่ลุ่มหลงเอา
ทรัพย์และอ านาจเป็นเคร่ืองบ ารุงบ าเรอเสริมความ
ยิ่งใหญ่ของตน แต่ทรัพย์และอ านาจนัน้จะกลายเป็น
เคร่ืองมือส าหรับใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่เพ่ือน
มนุษย์ จริยธรรมในทางสร้างเสริมเช่นนีแ้หละคือสิ่งท่ี
ต้องการในยคุสมยัปัจจบุนัของพวกเรา 

การให้การศึกษาของเราส่วนใหญ่มักเป็นไป
ในทางท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดความรู้สึกอยากได้อยากเอา 
เด็กๆ ร ่ าเรียนกันไปในแนวทางท่ีจะมองหาวัตถุบ ารุง
บ าเรอเป็นจุดหมาย เราจะต้องปรับให้เกิดความสมดุล
ในเร่ืองนีโ้ดยการศึกษาทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ควร
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จะต้องปลูกฝังจิตส านึกในการให้ การฝึกให้รู้จักให้จะ
สอนเด็กให้เกิดมีความสุขจากการให้ และก่อให้เกิด
เมตตาธรรม เมตตาหรือความรักนีห้มายถึงความ
ปรารถนาท่ีจะให้คนอ่ืนมีความสขุ ด้วยการศึกษาอย่างนี ้
เราจะรู้จกัมองคนอ่ืนเป็นเพ่ือนมนุษย์ ท่ีร่วมสขุร่วมทุกข์
ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกบัเรา เน่ืองจากการ
ให้เป็นการสนองความต้องการของเราท่ีอยากเห็นคนอ่ืน
มีความสขุทัง้สองฝ่าย คือทัง้เราและเขา หรือทัง้ผู้ ให้และ
ผู้รับ จึงต่างก็เป็น “ผู้ ได้” และมีความสขุด้วยกนั โดยนยั
นีก้ารให้ซึ่งตามธรรมดาถือกนัว่าเป็น “การเสีย” ก็กลบั
กลายเป็น “การได้” ซึ่งท าให้เกิดความสขุ ด้วยความสขุ
แบบประสานเช่นนี ้ความต้องการหาความสขุแบบเห็น
แก่ตัวต่างๆ ก็จะลดน้อยลง  ท าให้ความตึงเครียดใน
สงัคมลดน้อยลงไปด้วย 
 จริยธรรมแบบพอใจ กับจริยธรรมแบบจ าใจ มี
ความแตกต่างกนัมาก เม่ือเข้ามาในจริยธรรมแห่งความ
เอือ้ประสานและความสุข วิธีคิดของเราจะเปล่ียนไป 
เม่ือตัง้จิตคิดจะเอา เราจะมองคนอ่ืนเป็นคู่แข่งหรือเป็น
เหย่ือ แต่เม่ือคิดจะให้ เราจะมองเขาด้วยความเข้าใจ 
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และเกิดความเมตตากรุณา ความเข้าใจความหมายของ
ถ้อยค าต่างๆ ท่ีส าคญัต่อชีวิตของคน เช่น ค าว่า ควำม
เสมอภำค และควำมสุข เป็นต้น ก็เปล่ียนไป เม่ืออยู่ใน
ระบบแข่งขนั คนจะมองความหมายของความเสมอภาค
ในแง่ของการปกป้องตัวเอง และเรียกร้องสิทธิและ
โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตน แต่ในระบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องตามธรรม ความ
เสมอภาคกลายเป็นภาวะท่ีช่วยให้เราเกิดมีโอกาสมาก
ท่ีสุดท่ีจะร่วมมือสร้างสรรค์เอกภาพและประโยชน์สุข
ให้แก่สงัคม ความสุขแบบแก่งแย่งแบ่งแยก กลายมา
เป็นความสขุแบบประสานกลมกลืนกนัได้ฉนัใด ความ
เสมอภาคแบบแก่งแย่งแข่งขัน ก็เปล่ียนมาเป็นความ
เสมอภาคแบบประสานกลมกลืนซึง่กนัและกนัได้ฉนันัน้ 
 ในระดบัท่ีสงูขึน้ไปกวา่นัน้ มนุษย์สามารถฝึกฝน
พฒันาตนให้รู้จกัสร้างความสขุภายในขึน้ได้ โดยไม่ต้อง
พึ่งพาวตัถบุ ารุงบ าเรอความสขุจากภายนอก การศึกษา
ท่ีไม่ถกูต้อง ท าให้คนเกิดความหลงผิดคิดไปว่า เขาจะมี
ความสุขได้ก็ต่อเม่ือมีวัตถุเสพ จึงท าให้เขาน าเอา
เร่ียวแรงความเพียรพยายามออกไปใช้ข้างนอก การ
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พยายามหาความสุขจากภายนอกแบบนี ้ย่อมต้องมี
ความเครียดและความทุกข์แฝงมาด้วยอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้ แต่ถ้าเราน าเอาความเพียรพยายามนัน้เข้ามาใช้
ข้างในให้มากขึน้บ้าง โดยบ าเพ็ญข้อปฏิบตัิต่างๆ เช่น 
การรู้จักมนสิการและการท าจิตภาวนา เราก็อาจจะได้
พบกบัความสขุแบบท่ีประณีตและเป็นอสิระมากกว่า ซึ่ง
เป็นความสุขท่ีเกิดจากจิตอันนิ่งสงบและปัญญาท่ีรู้
ความจริงแล้วความสุขแบบนีก้็จะช่วยให้เราหลดุพ้นไป
จากการกระท าทัง้หลายท่ีเป็นการเบียดเบียนและเห็น
แก่ตวั 
 ในขัน้สูงสุด การพัฒนาคนจะน าไปสู่การรู้แจ้ง
สจัธรรม และความเข้าใจทั่วตลอดถึงความสมัพันธ์อิง
อาศยักันและกันของสิ่งทัง้หลายทัง้ปวง ทัง้ชีวิตของเรา 
ทัง้สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เม่ือปัญญารู้แจ้ง
สอดคล้องกับสจัธรรมแล้ว ก็จะเกิดความหลุดพ้นเป็น
อิสระ และเม่ือนัน้ สภาวะแห่งความไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 
และเป็นไปตามเหตปัุจจยัของสิง่ทัง้หลาย อนัเป็นสามญั
ลักษณะของสังขารทัง้ปวงในโลกนี ้ก็จะไม่สามารถ
ก่อให้เกิดความเครียด ความกดดนัวุ่นวายใจ และความ
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ทุกข์แก่เราได้อีกต่อไป น่ีก็คือการรู้แจ้งถึงสภาวะท่ีเป็น
จริงของสิ่งทัง้หลายทัง้ปวง และด้วยการตระหนักรู้ถึง
ความสมัพนัธ์เน่ืองอาศยักนัของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง เราก็
จะประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย คือทัง้บุคคล สงัคม
และระบบนิเวศ ให้กลมกลืนและเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
 เม่ือเรามวัแต่วุ่นวายหาความสขุ  เราก็ไม่มีเวลา
ให้แก่ผู้ อ่ืน  พร้อมกันนัน้ความสุขก็กลายเป็นสิ่งท่ีเรา
ขาดแคลนอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีในปัจจุบัน แต่รออยู่
ข้างหน้า  ต้องคอยตามหาด้วยความหวังว่าจะได้ใน
อนาคต  ดงัปรากฏว่าอาการหิวกระหายความสขุนีแ้พร่
ระบาดไปทัว่ ไม่ว่าจะในครอบครัวก็ตาม  ในโรงเรียนก็
ตาม ท่ีท างานก็ตาม ทั่วสังคมไปหมด  สภาพจิตใจท่ี
ขาดแคลนความสขุอย่างนี ้ เป็นกนัอยู่ดาษด่ืนปรากฏให้
เห็นทัว่ไปในสงัคมของเราทกุวนันี ้
 ความสงบเร่ิมท่ีบ้าน เราจะต้องน าความรักและ
ความสุขคืนมาให้แก่ครอบครัว น าความเอือ้อาทรและ
ความสขุท่ีแบง่ปันได้คืนมาให้แก่โรงเรียน โดยสอนให้คน
รู้จักความสุขแบบประสานท่ีทุกคนมีส่วนร่วม คนมี
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ความสขุก็จะแผข่ยายระบายความสขุของตนออกไปแก่
คนรอบข้าง และช่วยบรรเทาความขดัแย้งแก่งแย่งชิงดีกนั 
 จงถามตนเองให้น้อยลงวา่ ฉนัจะได้อะไร และจง
ถามตนเองให้มากขึน้ว่า ฉนัจะท าอะไรเพ่ือผู้ อ่ืนได้บ้าง 
ในท านองเดียวกนั พึงมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีธรรมชาติ
ได้ให้แก่เรา แทนท่ีจะเรียกร้องเอาจากมนัมากยิ่งขึน้ไป
อย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน พึงเรียนรู้ด้วยใจช่ืนชมโดยมี
จิตส านึกมองเห็นคุณค่าท่ีธรรมชาติและผู้คนท่ีอยู่รอบ
ข้างเราได้ช่วยเหลือเกือ้กูลให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีใน
บดันี ้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญญูรู้ส านึก
คณุอย่างนี ้ความเอือ้อาทรและความสขุแบบประสานก็
จะก่อให้เกิดสนัติสุขขึน้ ทัง้ท่ีใจและในสงัคม ความเอือ้
อาทรและความสุขเช่นนัน้จะประสานสอดคล้องกับ
ความรู้ความเข้าใจท่ีหยัง่ซึง้ลงไปถึงความเป็นเพ่ือนร่วม
สขุร่วมทกุข์กนัของสรรพสตัว์ต่อหน้ากฎธรรมชาติ ในขัน้
สุด ท้ าย เราจะบรรลุสันติภาพได้ ก็ ด้ วย ปัญญาท่ี
ประกอบด้วยกรุณาดงักลา่วมานี ้
 ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เราสามารถ
ประนีประนอมกันได้  แม้แต่จะก้าวพ้นการประนี -



24 

 

ประนอมไปสู่ความประสานกลมกลืนกันด้วยอาศัย
ความรักและไมตรีก็ได้ แต่เราไม่สามารถประนีประนอม
กบัสจัธรรมหรือความจริงได้ เราจะสมัพนัธ์กบัความจริง
หรือสัจธรรมนัน้ได้ก็ ด้วยความรู้และปัญญาเท่านัน้ 
เพราะฉะนัน้ ในการเก่ียวข้องกับความจริง จึงควร
จะต้องสง่เสริมการสากจัฉาและเสรีภาพในทางความคิด 
เราควรพัฒนาให้มีวฒันธรรม ท่ีความรักใคร่ไมตรีและ
การร่วมมือกนัเป็นมาตรฐานแห่งความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนษุย์ แต่พร้อมนัน้ก็ให้เสรีภาพและการแสวงหาความรู้
อย่างไม่ต้องประนีประนอมกัน เป็นมาตรฐานส าหรับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสจัธรรม 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในยุค
สมัย ท่ีผ่านมานี  ้ โดยส่วนใหญ่ได้ถูกก าห นดโดย
วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาและปรัชญา
ของตะวันตก ซึ่งท าให้มองมนุษย์แยกต่างหากจาก
ธรรมชาติ  วตัถุประสงค์ของวิทยาศาสตร์ก็คือการท่ีจะ
พิชิตและครอบครองธรรมชาติ แล้วน าเอาธรรมชาติมา
จดัสรรสนองความต้องการในการหาผลประโยชน์ของ
มนษุย์ ทศันคติแบบท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติเช่นนีซ้ึ่ง
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ได้ปรับแปรออกเป็นปฏิบตัิการในเชิงหาผลประโยชน์
แบบเห็นแก่ตวัโดยอาศยัเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดผลร้าย
แก่สภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรงดังท่ีเราประสบอยู่ทุก
วนันี ้ถึงเวลาแล้วท่ีวิทยาศาสตร์ จะต้องกลบัตวั เปล่ียน
ท่าทีและน าอารยธรรมให้ก้าวหน้าไปในทิศทางใหม่ 
มนุษย์จะต้องแสวงหาความรู้ มิใช่เพ่ือมุ่งแต่จะหา
ผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว แต่จะต้องแสวงหาความรู้
เพ่ือเอามาเป็นประทีปส่องช่วยชีช่้องทางให้เรามองเห็น
วิธีท่ีจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่ต้องท าร้ายมัน 
เทคโนโลยี จะต้องได้รับการก าหนดบทบาทให้ชัดเจน
มากขึน้ โดยมุ่งท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองช่วยให้มนุษย์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ ร่วมกันได้อยางยั่งยืนและ
ประสานกลมกลืน 
 ความเปล่ียนแปลงทัง้หมดนีต้้องเร่ิมท่ีใจ ใจท่ีจะ
ท าการเปล่ียนแปลงนีไ้ด้ส าเร็จ ก็คือจิตใจท่ีเข้าถึงความ
สงบ อิสรภาพและความสุขภายใน หากเราหวังจะ
สถาปนาสนัติภาพในโลกนีใ้ห้ส าเร็จ เราจะต้องฝึกฝน
พัฒนาตนเองให้สามารถประสบสันติสุขภายในและ
ความสุขท่ีเป็นอิสระ ด้วยความหลุดพ้นจากความใฝ่
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ทะยานหาสิ่งเสพบ าเรอสุข ความใฝ่แสวงอ านาจ และ
บรรดาทิฏฐิท่ีก่อให้เกิดความแก่งแย่งและแบ่งแยก
ทัง้หลาย ภาวะนีจ้ะส าเร็จได้ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนา
บคุคล ซึง่ก็คือภารกิจของการศึกษา 
 การริเร่ิมให้รางวลัการศึกษาเพ่ือสนัติภาพของ
ยูเนสโก นับว่าเป็นการเดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง ในการ
สร้างสรรค์สนัติภาพ ถือได้ว่าเป็นความเพียรพยายามท่ี
น่าช่ืนชม ข้าพเจ้าเข้าใจว่า รางวลันีม้ิใช่มีขึน้เพียงเพ่ือ
เป็นการยอมรับในผลส าเร็จท่ีบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม
ได้กระท าแล้ว ในการสร้างสรรค์สันติภาพ เพราะเรา
จะต้องยอมรับความจริงว่า สนัติภาพเช่นนัน้ ยังหาได้
เกิดมีขึน้ในโลกแต่อย่างใดไม่ แต่รางวลันีค้งจะเป็นสิ่ง
กระตุ้นเตือนใจ และสง่เสริมให้เรามาเพียรพยายามร่วม
แรงร่วมใจกัน ในอันท่ีจะสร้างสันติภาพท่ีแท้จริงให้
ส าเร็จ รางวัลนีเ้ป็นประดุจเสียงร ่าร้องเชิญชวนให้มา
กระท าการทุกอย่างยิ่งขึน้ไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งรางวัลท่ี
แท้จริง คือโลกท่ีมีสันติสุขส าหรับมวลมนุษย์ รางวลัท่ี
มอบให้ในวันนี ้จะได้รับจริง ก็ต่อเม่ือโลกมีสันติภาพ
อย่างจริงแท้ดงัได้กลา่วนัน้ 


