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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

คำปรำรภ
วัดญาณเวศกวัน มีกิจกรรมสาคัญอย่างหนึ่ง คือการ
แจกหนัง สือ และซีด ีเ ป็น ธรรมทาน เมื ่อ ของนั้น พร่อ งหรือ
หมดลง ก็จะจัดให้มีการตีพิมพ์หนังสือหรือผลิตซีดีขึ้นใหม่
เพื่อไม่ให้กิจกรรมนี้ชะงักงันไป และในวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่ง
ตรงกับ วัน ศุก ร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อาจารย์ศรีวิการ์
เมฆธวั ช ชั ย กุล อดี ต รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ได้ แ จ้ ง
ความประสงค์ขอนาหนังสือ สันติ ภาพ เกิ ดจากอิ สรภาพและ
ความสุ ข PEACE THROUGH FREEDOM AND HAPPINESS
ไปแจกที่องค์การยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส
เนื่องจากหนังสือนี้ ซึ่งเป็นคาปราศรัยในพิธีรับถวาย
รางวัล การศึ ก ษาเพื่อ สัน ติภาพ ของพระเดชพระคุณ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ณ สานักงานใหญ่ องค์การ
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้แจก
หมดไปนานแล้ ว ทางวั ดจึ งเห็น เป็ นโอกาสดี ที่จ ะได้พิ ม พ์
หนังสือนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นธรรมสรณีย์ในวันสาคัญที่กาลัง
จะมาถึง

ธรรมทานนั้น นอกจากเป็นกุศลที่ทาให้เป็นมงคลอัน
อุดมแล้ว ยัง เป็น ศาสนกิจ สาคั ญ ที่ จะสื บต่อ อายุ พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยืนนาน เพื่อดารงรักษาธรรมอันเป็นอมฤตไว้
ให้ แ ก่ สั ง คม ท่ า นผู้ ข วนขวายในบุ ญ กิ ริย าดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น
ผู้สร้างบุพการะไว้ในพระพุทธศาสนา
ขออาราธนาคุ ณ พระรั ต นตรั ย และกุ ศลจริ ย าที่ ไ ด้
บาเพ็ญครั้งนี้ จงอภิบาลรักษาผู้มีส่วนร่วมในธรรมทานครั้งนี้
ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล
งอกงามในธรรม และบันเทิงในสันติสุข ตลอดกาลทุกเมื่อ
วัดญาณเวศกวัน
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

PEACE THROUGH
*
FREEDOM AND HAPPINESS

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 consumption 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.

3

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.

สั นติภาพ
เกิดจากอิสรภาพและความสุ ข



สี่สบิ เก้ าปี ล่วงมาแล้ วใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลก
ครั ง้ ที่ ส องได้ สิ น้ สุ ด ลง เป็ นการปิ ดฉากภั ย พิ บ ัติ ค รั ง้
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่มนุษยชาติได้ เคยประสบ ทันทีที่สงคราม
ยุติ ก็ได้ มีก ารจัดตัง้ องค์ ก ารสหประชาชาติขึ น้ อันเป็ น
ความพยายามที่ จะป้องกัน มิ ใ ห้ มี ภัย พิ น าศที่ ยิ่ ง ใหญ่
เช่นนันเกิ
้ ดซ ้าขึ ้นอีก ดังที่ได้ มีวตั ถุประสงค์ข้อสาคัญ คือ
การธารงรั กษาสันติภ าพและความมั่น คงระหว่า งชาติ
แต่ แ ท บจะทั น ที ทั น ใด ที่ ได้ มี ก ารจั ด ตั ง้ องค์ ก าร
สหประชาชาตินนั ้ ขึ ้นมา สงครามเย็นก็ได้ เริ่ มก่อตัวขึน้


คาปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ครัง้ ดารงสมณศักดิ์เป็ น
พระธรรมปิ ฎก ในพิธีร ับถวายรางวัลการศึก ษาเพื่อ สันติ ภาพ (UNESCO
Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
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ถึ ง แม้ ว่า บัด นี ส้ งครามเย็ น จะสิน้ สุด ลงแล้ ว แต่ ค วาม
ขัดแย้ งทางเชื ้อชาติและศาสนาก็ได้ ปะทุขึ ้น ณ ดินแดน
ต่างๆ มากมายหลายแห่งในโลก หนาซ ้ายังเกิดปั ญหา
เรื่ องความเสื่ อ มโทรมของธรรมชาติ แ วดล้ อม ที่
กลายเป็ นภัยคุกคามอย่างร้ ายแรงต่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ ด้วย ถึงแม้ ว่าความขัดแย้ งต่างๆ ในโลกจะได้ รับ
การแก้ ไ ขเสร็ จ สิ น้ ไปได้ บ้ า ง แต่ สัน ติ ภ าพและความ
มัน่ คงปลอดภัยที่แท้ จริ งของโลกก็ยงั ห่างไกลจากความ
เป็ นจริง
ดูเหมื อนว่ามนุษย์ จะมี ความฝั กใฝ่ โน้ มเอียงไป
ในทางที่จะก่อความขัดแย้ งและความรุ นแรงมากกว่าจะ
สร้ างสรรค์ สนั ติภาพ เห็นได้ ชัดว่าการทาลายสันติภาพ
ง่ายกว่าการรั ก ษาสันติภ าพ ดังปรากฏว่า การขัดแย้ ง
และสงครามกลายเป็ นปกติวสิ ยั ส่วนสันติภาพเป็ นเพียง
ภาวะแทรกคัน่ ชัว่ คราว อย่างไรก็ดี สภาพเช่นนี ้มิใช่สิ่งที่
หลี ก เลี่ ย งมิ ได้ ความขัด แย้ งเกิ ด ขึ น้ ที่ ใ จ และที่ ใ จนั่น
แหละเราจะแก้ ไขความขัดแย้ งได้
โดยที่ แ ท้ แล้ ว ตัวเราก็คือใจของเรานั่ นเอง เมื่ อ
เราปล่ อ ยให้ ค วามอยากได้ ผ ลประโยชน์ ใ นทางวัต ถุ
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ขยายตัว เพิ่ ม ขึ น้ มาโดยไม่ ได้ ค วบคุม เราจะมองเห็ น
เพื่ อนมนุษ ย์ เป็ นปฏิ ปั ก ษ์ และมองเห็ น ธรรมชาติ เ ป็ น
วัต ถุที่ จะเอามาใช้ ห าประโยชน์ ยิ่ งเมื่ อมี ค วามเชื่ อว่า
ความสุข ที่ แ ท้ จะลุถึ งได้ ด้ วยการบารุ ง บ าเรอความสุข
ทางเนื ้อหนัง เราก็ได้ พฒ
ั นาวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมสุดโต่ง
ขึน้ มา ทาให้ การแข่งขันและการบริ โภคกลายเป็ นแบบ
แผนของการใช้ ชีวิตและเป็ นที่ทุ่มเทพลังงานของสังคม
มนุษย์ได้ กลายเป็ น “นักบริ โภค” ผู้อทุ ิศตัวให้ แก่วิถีชีวิต
แห่งการแข่งขันเพื่ อการบริ โภค แต่การแข่งขันนันได้
้ ทา
ให้ เ ราตกอยู่ ในภาวะของการมี “สงครามเย็น ” อย่า ง
ถาวรกับเพื่อนบ้ านของเรา และวิถีชีวิตแบบนักบริ โภคก็
ทาให้ เราเกิดปั ญหากับสภาพแวดล้ อม เมื่อไม่มีความสุข
อยู่ข้างใน เราก็พยายามแสวงหาความสุขจากข้ างนอก
โดยการเสพสิง่ บารุ งบาเรอความสุขทางเนื ้อหนัง เมื่อไม่
มีสนั ติภาพและความมัน่ คงภายในจิตใจ เราก็พยายาม
ที่ จะสร้ า งมัน ขึน้ มาด้ วยการไปบังคับควบคุม และข่ม ขี่
ครอบง าผู้อื่น นอกจากนัน้ การแบ่ง แยกเชื อ้ ชาติ ผิ ว
พวกเผ่าพันธุ์ก็ยิ่งทาให้ ความขัดแย้ งนันทวี
้ ความรุ นแรง
มากขึ ้น
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แต่ ม นุษ ย์ เ ป็ นสัต ว์ ที่ ฝึ กได้ และจาเป็ นจะต้ อ ง
ได้ รับการฝึ กฝนพัฒนาด้ วยการศึ กษา ศักยภาพในการ
เป็ นสัตว์ที่ฝึกได้ และสามารถกระทาการที่ สร้ างสรรค์ นี่
แหละ ที่ เ ป็ นพรพิ เศษของความเป็ นมนุษ ย์ อย่ า งไรก็
ตาม เมื่ อการศึกษาขาดดุลยภาพ การศึกษานัน้ ก็ได้ แต่
ส่ง เสริ มความสามารถของมนุษ ย์ ในการที่ จะแสวงหา
วัตถุสิ่งเสพมาบารุ งบาเรออินทรี ยสัมผัส การศึกษานัน้
ละเลยศัก ยภาพที่ แท้ จริ งของเรา ทาให้ เรามิได้ พัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุข แม้ วา่ วัตถุสิ่งเสพต่างๆ จะ
มี จานวนเพิ่มพูนล้ นเหลือมากขึ น้ แต่ความสุขกลับลด
น้ อยลง
การหาความสุขภายนอกอย่างนันประกอบด้
้
วย
การแก่งแย่งช่วงชิง ซึ่งไม่เพียงแต่จะทาให้ เราเกิดความ
ขัดแย้ งกับเพื่ อนมนุษย์ เท่านัน้ แต่ความเพี ยรพยายาม
ของเราในการหาความสุขแบบนัน้ ยัง ก่อให้ เกิด ความ
เสื่อมสลายแก่สภาพแวดล้ อมอีกด้ วย และคุณภาพชีวิต
โดยรวมของเราก็ได้ เริ่ มถูกบ่อนทาลายลงไป ยิ่งกว่านัน้
เนื่ องจากความสุขแบบนี ต้ ้ องขึ น้ ต่อการเสพวัตถุเพี ย ง
อย่างเดียว จึงทาให้ เราต้ องฝากความสุขไว้ กบั วัตถุบารุ ง
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บ าเรอภายนอกมากยิ่ ง ขึ น้ แล้ ว ก็ ท าให้ เราสู ญ เสี ย
อิสรภาพ
ในทางตรงข้ าม การศึกษาที่เป็ นกุศลและมีดุลยภาพ จะฝึ กฝนมนุษย์ให้ พฒ
ั นาความสามารถ มิใช่เพียง
ในการที่จะแสวงหาวัตถุมาเสพเท่านัน้ แต่ให้ เขาพัฒนา
ความสามารถที่ จะมี ค วามสุข ด้ วย เมื่ อเราเป็ นคนที่ มี
ความสุขง่ายขึ ้น ความต้ องการวัตถุมาเสพก็ลดน้ อยลง
ไป ท าให้ ทัศ นคติ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว
พลอยลดน้ อยลงไปตาม คนที่มีความสุขอยู่ข้างในแล้ วก็
มี จิ ต ใจโน้ มน้ อมไปในทางที่ จ ะช่ ว ยท าให้ คนอื่ น มี
ความสุข ในเมื่อวัตถุบารุ งบาเรอต่างๆ มิใช่เป็ นช่องทาง
เดียวที่จะทาให้ เขามีความสุข เขาก็สามารถแบ่งปั นวัตถุ
เหล่านันให้
้ ผ้ อู ื่นได้ ความสุขที่แต่ก่อนนี ้เป็ นแบบแก่งแย่ง
ช่ ว งชิ ง ก็ เ ปลี่ ย นมาเป็ นความสุ ข แบบเผื่ อ แผ่ แ ละ
ประสานกลมกลืน
ในด้ านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปั จจุบนั ได้
เห็นตระหนักว่า ปั ญหาและความขัดแย้ งต่างๆ เกิดจาก
การแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึง
สอนคนให้ ร้ ู จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิท ธิ
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มนุษยชน” ของคนอื่น เพราะฉะนัน้ เราจึงมีชีวิตอยู่ใน
สัง คมที่ รั ก ษาความสงบไว้ ได้ ด้ วยการวางกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับ แต่จริ ยธรรมใดก็ตามที่ ต้องใช้ ความกลัวและ
ความจาใจจายอมเป็ นพื น้ ฐาน ย่อมเป็ นจริ ยธรรมที่ ไม่
อาจวางใจได้ จริ ยธรรมที่ มีลกั ษณะแบบห้ ามสัง่ บังคับ
นันเป็
้ นจริยธรรมที่ไม่เพียงพอ ในทางตรงข้ าม จริ ยธรรม
ที่ แท้ จริ งต้ องมี พืน้ ฐานมาจากความประสานกลมกลืน
และความสุข ชนเหล่ า ใดมี สัน ติ ภ ายในจิ ต ใจและมี
ความสุข ที่ เ ป็ นอิส ระ ชนเหล่ านัน้ ย่ อ มไม่ ลุ่ม หลงเอา
ทรั พ ย์ แ ละอ านาจเป็ นเครื่ องบ ารุ ง บ าเรอเสริ ม ความ
ยิ่ง ใหญ่ ของตน แต่ ทรั พ ย์ แ ละอานาจนัน้ จะกลายเป็ น
เครื่ อ งมื อส าหรั บ ใช้ สร้ างสรรค์ ป ระโยชน์ สุข แก่ เ พื่ อ น
มนุษ ย์ จริ ยธรรมในทางสร้ างเสริ มเช่นนี แ้ หละคื อสิ่ง ที่
ต้ องการในยุคสมัยปั จจุบนั ของพวกเรา
การให้ ก ารศึ ก ษาของเราส่ ว นใหญ่ มัก เป็ นไป
ในทางที่จะสนับสนุนให้ เกิดความรู้ สึกอยากได้ อยากเอา
เด็ ก ๆ ร่ า เรี ย นกัน ไปในแนวทางที่ จะมองหาวัต ถุบ ารุ ง
บาเรอเป็ นจุดหมาย เราจะต้ องปรับให้ เกิดความสมดุล
ในเรื่ องนี โ้ ดยการศึ ก ษาทัง้ ที่ บ้ า นและที่ โ รงเรี ย น ควร
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จะต้ องปลูกฝั งจิ ตสานึก ในการให้ การฝึ กให้ ร้ ู จักให้ จะ
สอนเด็ ก ให้ เกิ ด มี ค วามสุข จากการให้ และก่ อ ให้ เ กิ ด
เมตตาธรรม เมตตาหรื อ ความรั ก นี ห้ มายถึ ง ความ
ปรารถนาที่จะให้ คนอื่นมีความสุข ด้ วยการศึกษาอย่างนี ้
เราจะรู้จกั มองคนอื่นเป็ นเพื่อนมนุษย์ ที่ร่วมสุขร่ วมทุกข์
ตกอยู่ภายใต้ กฎธรรมชาติเช่นเดียวกับเรา เนื่องจากการ
ให้ เป็ นการสนองความต้ องการของเราที่อยากเห็นคนอื่น
มีความสุขทังสองฝ่
้
าย คือทังเราและเขา
้
หรื อทังผู
้ ้ ให้ และ
ผู้รับ จึงต่างก็เป็ น “ผู้ได้ ” และมีความสุขด้ วยกัน โดยนัย
นีก้ ารให้ ซึ่งตามธรรมดาถือกันว่าเป็ น “การเสีย” ก็กลับ
กลายเป็ น “การได้ ” ซึ่งทาให้ เกิดความสุข ด้ วยความสุข
แบบประสานเช่นนี ้ ความต้ องการหาความสุขแบบเห็น
แก่ ตัว ต่ า งๆ ก็ จะลดน้ อยลง ท าให้ ค วามตึ งเครี ย ดใน
สังคมลดน้ อยลงไปด้ วย
จริ ยธรรมแบบพอใจ กับจริ ย ธรรมแบบจาใจ มี
ความแตกต่างกันมาก เมื่อเข้ ามาในจริ ยธรรมแห่งความ
เอื อ้ ประสานและความสุข วิธีคิ ด ของเราจะเปลี่ ย นไป
เมื่อตัง้ จิตคิดจะเอา เราจะมองคนอื่นเป็ นคู่แข่งหรื อเป็ น
เหยื่ อ แต่เมื่ อคิดจะให้ เราจะมองเขาด้ วยความเข้ าใจ
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และเกิดความเมตตากรุณา ความเข้ าใจความหมายของ
ถ้ อยคาต่างๆ ที่ สาคัญต่อชีวิตของคน เช่น คาว่า ควำม
เสมอภำค และควำมสุ ข เป็ นต้ น ก็เปลี่ยนไป เมื่ ออยู่ใน
ระบบแข่งขัน คนจะมองความหมายของความเสมอภาค
ในแง่ ข องการปกป้ องตั ว เอง และเรี ย กร้ องสิ ท ธิ แ ละ
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่
ตน แต่ในระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้ องตามธรรม ความ
เสมอภาคกลายเป็ นภาวะที่ช่วยให้ เราเกิดมีโอกาสมาก
ที่ สุดที่ จะร่ วมมื อสร้ างสรรค์ เอกภาพและประโยชน์ สุข
ให้ แก่ สงั คม ความสุขแบบแก่ งแย่งแบ่งแยก กลายมา
เป็ นความสุขแบบประสานกลมกลืนกันได้ ฉนั ใด ความ
เสมอภาคแบบแก่ งแย่งแข่ งขัน ก็เปลี่ ยนมาเป็ นความ
เสมอภาคแบบประสานกลมกลืนซึง่ กันและกันได้ ฉนั นัน้
ในระดับที่สงู ขึ ้นไปกว่านัน้ มนุษย์สามารถฝึ กฝน
พัฒนาตนให้ ร้ ูจกั สร้ างความสุขภายในขึ ้นได้ โดยไม่ต้อง
พึ่งพาวัตถุบารุงบาเรอความสุขจากภายนอก การศึ กษา
ที่ไม่ถกู ต้ อง ทาให้ คนเกิดความหลงผิดคิดไปว่า เขาจะมี
ความสุ ข ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี วัต ถุ เ สพ จึ ง ท าให้ เขาน าเอา
เรี่ ย วแรงความเพี ย รพยายามออกไปใช้ ข้ า งนอก การ
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พยายามหาความสุข จากภายนอกแบบนี ้ ย่ อมต้ องมี
ความเครี ยดและความทุกข์ แฝงมาด้ วยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่ถ้าเรานาเอาความเพี ยรพยายามนันเข้
้ ามาใช้
ข้ างในให้ มากขึน้ บ้ าง โดยบาเพ็ญข้ อปฏิบตั ิต่างๆ เช่น
การรู้ จักมนสิการและการทาจิตภาวนา เราก็อาจจะได้
พบกับความสุขแบบที่ประณีตและเป็ นอิสระมากกว่า ซึ่ง
เป็ นความสุข ที่ เ กิ ด จากจิ ต อัน นิ่ ง สงบและปั ญ ญาที่ ร้ ู
ความจริ งแล้ วความสุขแบบนี ้ก็จะช่วยให้ เราหลุดพ้ นไป
จากการกระทาทัง้ หลายที่ เป็ นการเบียดเบียนและเห็น
แก่ตวั
ในขัน้ สูงสุด การพัฒนาคนจะนาไปสู่การรู้ แจ้ ง
สัจธรรม และความเข้ าใจทั่วตลอดถึงความสัมพันธ์ อิง
อาศัยกันและกันของสิ่งทังหลายทั
้
งปวง
้
ทัง้ ชีวิตของเรา
ทัง้ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เมื่ อ ปั ญญารู้ แจ้ ง
สอดคล้ องกับสัจธรรมแล้ ว ก็จะเกิ ดความหลุดพ้ นเป็ น
อิสระ และเมื่ อนัน้ สภาวะแห่งความไม่เ ที่ ยง เป็ นทุก ข์
และเป็ นไปตามเหตุปัจจัยของสิง่ ทังหลาย
้
อันเป็ นสามัญ
ลัก ษณะของสัง ขารทัง้ ปวงในโลกนี ้ ก็ จ ะไม่ ส ามารถ
ก่อให้ เกิดความเครี ยด ความกดดันวุ่นวายใจ และความ
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ทุกข์แก่เราได้ อีกต่ อไป นี่ก็คือการรู้ แจ้ งถึงสภาวะที่เป็ น
จริ ง ของสิ่ง ทัง้ หลายทัง้ ปวง และด้ วยการตระหนัก รู้ ถึ ง
ความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของสิง่ ทังหลายทั
้
งปวง
้
เราก็
จะประสานประโยชน์ ของทุก ฝ่ าย คื อทัง้ บุคคล สัง คม
และระบบนิเวศ ให้ กลมกลืนและเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
เมื่อเรามัวแต่ว่นุ วายหาความสุข เราก็ไม่มีเวลา
ให้ แ ก่ ผ้ ูอื่น พร้ อมกัน นัน้ ความสุข ก็ ก ลายเป็ นสิ่ง ที่ เ รา
ขาดแคลนอยู่ ต ลอดเวลา ไม่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน แต่ ร ออยู่
ข้ า งหน้ า ต้ องคอยตามหาด้ วยความหวัง ว่า จะได้ ใ น
อนาคต ดังปรากฏว่าอาการหิวกระหายความสุขนี ้แพร่
ระบาดไปทัว่ ไม่ว่าจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรี ยนก็
ตาม ที่ ทางานก็ต าม ทั่วสังคมไปหมด สภาพจิ ต ใจที่
ขาดแคลนความสุขอย่างนี ้ เป็ นกันอยู่ดาษดื่นปรากฏให้
เห็นทัว่ ไปในสังคมของเราทุกวันนี ้
ความสงบเริ่ มที่บ้าน เราจะต้ องนาความรักและ
ความสุขคื นมาให้ แก่ครอบครัว นาความเอื ้ออาทรและ
ความสุขที่แบ่งปั นได้ คืนมาให้ แก่โรงเรี ยน โดยสอนให้ คน
รู้ จัก ความสุข แบบประสานที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม คนมี
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ความสุขก็จะแผ่ขยายระบายความสุขของตนออกไปแก่
คนรอบข้ าง และช่วยบรรเทาความขัดแย้ งแก่งแย่งชิงดีกนั
จงถามตนเองให้ น้อยลงว่า ฉันจะได้ อะไร และจง
ถามตนเองให้ มากขึน้ ว่า ฉันจะทาอะไรเพื่ อ ผู้อื่นได้ บ้าง
ในทานองเดียวกัน พึงมองเห็นคุณประโยชน์ที่ธรรมชาติ
ได้ ให้ แก่เรา แทนที่ จะเรี ยกร้ องเอาจากมันมากยิ่งขึน้ ไป
อย่ า งไม่ ร้ ู จัก หยุด หย่ อน พึ งเรี ย นรู้ ด้ ว ยใจชื่ น ชมโดยมี
จิตสานึกมองเห็นคุณค่าที่ ธรรมชาติและผู้คนที่ อยู่รอบ
ข้ างเราได้ ช่วยเหลือเกื อ้ กูลให้ เรามี ชีวิตเป็ นอยู่ด้วยดีใน
บัดนี ้ ด้ วยการฝึ กฝนพัฒนาวิธีคิด แบบกตัญญูร้ ู สานึ ก
คุณอย่างนี ้ ความเอื ้ออาทรและความสุขแบบประสานก็
จะก่อให้ เกิดสันติสุขขึ ้น ทัง้ ที่ใจและในสังคม ความเอื ้อ
อาทรและความสุข เช่ น นัน้ จะประสานสอดคล้ อ งกับ
ความรู้ความเข้ าใจที่หยัง่ ซึ ้งลงไปถึงความเป็ นเพื่อนร่ วม
สุขร่วมทุกข์กนั ของสรรพสัตว์ต่อหน้ ากฎธรรมชาติ ในขัน้
สุ ด ท้ ายเราจะบรรลุ สั น ติ ภ าพได้ ก็ ด้ วยปั ญญาที่
ประกอบด้ วยกรุณาดังกล่าวมานี ้
ในความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ เราสามารถ
ประนี ป ระนอมกั น ได้ แม้ แต่ จ ะก้ าวพ้ นการประนี -
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ประนอมไปสู่ ค วามประสานกลมกลื น กัน ด้ ว ยอาศั ย
ความรักและไมตรี ก็ได้ แต่เราไม่สามารถประนีประนอม
กับสัจธรรมหรื อความจริงได้ เราจะสัมพันธ์ กบั ความจริ ง
หรื อ สัจ ธรรมนั น้ ได้ ก็ ด้ ว ยความรู้ และปั ญ ญาเท่ า นั น้
เพราะฉะนั น้ ในการเกี่ ย วข้ อ งกับ ความจริ ง จึ ง ควร
จะต้ องส่งเสริมการสากัจฉาและเสรี ภาพในทางความคิด
เราควรพัฒนาให้ มี วฒ
ั นธรรม ที่ ความรักใคร่ ไมตรี และ
การร่ วมมือกันเป็ นมาตรฐานแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์ แต่พร้ อมนันก็
้ ให้ เสรี ภาพและการแสวงหาความรู้
อย่ างไม่ ต้องประนี ป ระนอมกัน เป็ นมาตรฐานสาหรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สัจธรรม
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในยุค
สมั ย ที่ ผ่ า นมานี ้ โดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ถู ก ก าห นดโดย
วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ รับอิทธิ พลจากศาสนาและปรัชญา
ของตะวัน ตก ซึ่ ง ท าให้ ม องมนุ ษ ย์ แ ยกต่ า งหากจาก
ธรรมชาติ วัตถุประสงค์ ของวิทยาศาสตร์ ก็คือการที่จะ
พิชิตและครอบครองธรรมชาติ แล้ วนาเอาธรรมชาติมา
จัดสรรสนองความต้ องการในการหาผลประโยชน์ ของ
มนุษย์ ทัศนคติแบบที่เป็ นปฏิปั กษ์ ต่อธรรมชาติเช่นนี ้ซึ่ง
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ได้ ปรั บแปรออกเป็ นปฏิ บตั ิ ก ารในเชิง หาผลประโยชน์
แบบเห็นแก่ตวั โดยอาศัยเทคโนโลยี ได้ ก่อให้ เกิดผลร้ าย
แก่สภาพแวดล้ อมอย่างร้ ายแรงดังที่ เ ราประสบอยู่ทุก
วันนี ้ ถึงเวลาแล้ วที่ วิทยาศาสตร์ จะต้ องกลับตัว เปลี่ยน
ท่ า ที แ ละน าอารยธรรมให้ ก้ าวหน้ าไปในทิ ศ ทางใหม่
มนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งแสวงหาความรู้ มิ ใ ช่ เ พื่ อ มุ่ง แต่ จ ะหา
ผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว แต่จะต้ องแสวงหาความรู้
เพื่อเอามาเป็ นประทีปส่องช่วยชี ้ช่องทางให้ เรามองเห็น
วิธีที่จะได้ ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่ต้องทาร้ ายมัน
เทคโนโลยี จะต้ องได้ รับการกาหนดบทบาทให้ ชัดเจน
มากขึน้ โดยมุ่งที่ จะใช้ เป็ นเครื่ องช่ วยให้ ม นุษย์ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มด ารงอยู่ ร่ ว มกัน ได้ อยางยั่ ง ยื น และ
ประสานกลมกลืน
ความเปลี่ยนแปลงทังหมดนี
้
้ต้ องเริ่ มที่ใจ ใจที่จะ
ทาการเปลี่ยนแปลงนี ้ได้ สาเร็ จ ก็คือจิตใจที่เข้ าถึงความ
สงบ อิ ส รภาพและความสุ ข ภายใน หากเราหวัง จะ
สถาปนาสันติภาพในโลกนี ใ้ ห้ สาเร็ จ เราจะต้ องฝึ กฝน
พัฒนาตนเองให้ สามารถประสบสัน ติ สุข ภายในและ
ความสุข ที่ เป็ นอิสระ ด้ วยความหลุด พ้ น จากความใฝ่
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ทะยานหาสิ่งเสพบาเรอสุข ความใฝ่ แสวงอานาจ และ
บรรดาทิ ฏ ฐิ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความแก่ ง แย่ ง และแบ่ ง แยก
ทัง้ หลาย ภาวะนี จ้ ะสาเร็ จได้ ก็ต้องมี การฝึ กฝนพั ฒนา
บุคคล ซึง่ ก็คือภารกิจของการศึกษา
การริ เริ่ มให้ ร างวัลการศึก ษาเพื่ อสันติภ าพของ
ยูเนสโก นับว่าเป็ นการเดิ นหน้ าไปอี กก้ าวหนึ่ ง ในการ
สร้ างสรรค์สนั ติภาพ ถือได้ ว่าเป็ นความเพียรพยายามที่
น่าชื่ นชม ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า รางวัลนี ม้ ิใช่มีขึน้ เพียงเพื่ อ
เป็ นการยอมรับในผลสาเร็จที่บุคคลหรื อองค์กรใดก็ตาม
ได้ ก ระท าแล้ ว ในการสร้ างสรรค์ สัน ติ ภ าพ เพราะเรา
จะต้ องยอมรับความจริ งว่า สันติภาพเช่นนัน้ ยังหาได้
เกิดมี ขึน้ ในโลกแต่อย่างใดไม่ แต่รางวัลนี ค้ งจะเป็ นสิ่ง
กระตุ้นเตือนใจ และส่งเสริ มให้ เรามาเพียรพยายามร่ วม
แรงร่ ว มใจกัน ในอัน ที่ จ ะสร้ างสัน ติ ภ าพที่ แ ท้ จ ริ ง ให้
สาเร็ จ รางวัลนี เ้ ป็ นประดุจเสีย งร่ าร้ องเชิ ญ ชวนให้ ม า
กระท าการทุก อย่ างยิ่ งขึ น้ ไป เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ง รางวัลที่
แท้ จริ ง คื อโลกที่ มีสันติสุขสาหรับ มวลมนุษย์ รางวัลที่
มอบให้ ใ นวัน นี ้ จะได้ รั บ จริ ง ก็ ต่ อเมื่ อโลกมี สัน ติ ภ าพ
อย่างจริงแท้ ดงั ได้ กล่าวนัน้

