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ขออนุโมทนา ในการที่สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในนามของมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมเปน
โครงการขึ้นครั้งนี้ ซึ่งเปนการแสดงน้ําใจที่มีความรักความปรารถนาดี
ตอองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การเฉลิมฉลองที่สมควร และมีคุณคา
การมีน้ําใจรักและปรารถนาดีที่แสดงออก อันเรียกวา เมตตา
ธรรม นี่แหละเปนการฉลองในตัวอยู แลว จากเมตตาที่ มีอยูในใจ
เรียกวา เมตตามโนกรรม ก็แสดงออกมาทางวาจา เปนการพูด
เรียกวา เมตตาวจีกรรม แลวก็แสดงออกในการกระทํากิจกรรมทั่วไป
ทางกาย เรียกวา เมตตากายกรรม พอครบทั้ง ๓ นี้ก็บริบูรณ
การที่ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการนี้ขึ้น ก็คิดวาไดเจริญเมตตา
คือไมตรีธรรมพรอมทั้ง ๓ ประการ
ยิ่งกวานั้น ในฐานะที่องคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เรียกไดวาทรงเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทรงมีความสนิทสนมกับมหาวิทยาลัยมาก ไดทราบวาไดเสด็จมาที่
มหาวิทยาลัยอยูเสมอ เรียกวามีความผูกพันกับทางมหาวิทยาลัย การ
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่เปนการฉลองพระชนมายุนั้น
จึ ง เป น เรื่ อ งของความเหมาะสม หรื อ เป น ความสมควรอยู ใ นตั ว
ประการหนึ่ง
ยิ่งเมื่อมองกวางออกไปทั้งสังคมไทย ในฐานะที่พระองคทาน
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ทรงเปนที่รักและไดทรงทําประโยชนไวแกประเทศชาติตลอดมา ถาใช
ภาษาพระก็เรียกวา ทรงเปนที่เลื่อมใสของประชานิกร ทางมหาวิทยาลัย
ก็ควรจะแสดงมุทิตาธรรมแดพระองค ถวายใหเปนการเฉลิมฉลอง
เมื่อมองในแงนี้ก็เปนเรื่องที่นาอนุโมทนา คือการฉลองครั้งนี้เปนการ
ถวายมุทิตาธรรม โดยสมควรแกพระคุณความดีของพระองค ดังที่ได
ทราบกันอยูเปนอยางดีแลว จึงขออนุโมทนา
โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ โ ครงการจั ด ทํ า ขึ้ น ครั้ ง นี้ เรี ย กได ว า เป น
กิจกรรมทางธรรมทางปญญา ที่จะสงเสริมเพิ่มพูนความรูความคิด
ความเขาใจแกสังคม นับวาเปนกุศลอยางสูง ถาใชภาษาพระก็เรียกวา
ไดทั้ง ปุญญัง และ ปญญา
ปุญญัง ก็คือ บุญ และ ปญญา ก็คือปญญา แมวาปญญาจะ
เปนบุญอยางหนึ่งอยูใน ปุญญัง หรือ บุญ นั่นแหละ แตระบุแยก
ออกมา เพราะเปนบุญอยางพิเศษ ที่มานําทางและพัฒนาบุญอื่นๆ
รวมความวา เรามาจัดกิจกรรมนี้เพื่อใหเกิดประโยชน จะได
เปนการฉลองที่มีคุณคาแทจริง

อยาไดแควจิ ารณเขาวาเปนอยางนั้นอยางนี้
แตตองคิดใหดดี วยวาเราจะทําอยางไร
วันนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิมนตอาตมภาพ
บรรยายโดยตั้งชื่อเรื่องวา “ศาสนากับวิถีสูสันติภาพ” เมื่อไดรับ
นิมนตและเห็นชื่อเรื่องก็เกิดความสงสัยวา นิมนตและจัดกิจกรรม
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ในชวงที่มีสงครามอิรัก ทานที่ตั้งชื่อเรื่องนี้คิดถึงหรือปรารภสงคราม
อิรักหรือเปลา ก็เลยไดขอโอกาสถามทานอาจารยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
คือที่นิมนตบรรยาย ทานก็ยอมรับวามีสวนหนึ่งดวย
แตจะปรารภหรือไมปรารภก็ตาม ในเมื่อชวงระยะเวลานี้คน
กําลังสนใจเรื่องสงคราม และสงครามนี้ก็ดําเนินมากระทั่งจบฉาก
สําคัญไปฉากหนึ่งแลว จะมีฉากตอไปอยางไรหรือไม ก็เปนเรื่องที่เรา
ยังไมอาจจะคาดคิดไดชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่อพูดเรื่องนี้ พอคนได
ยินคําวา “สันติภาพ” ก็ยอมนึกถึง คําวา “สงคราม” และนึกถึง
สงครามอิรักอยูดี เราก็เลยมาเริ่มตนกันที่นี่นิดหนอย ซึ่งก็ไมถือเปน
เรื่องสําคัญอะไร คือไมสําคัญสําหรับปาฐกถาหรือการบรรยายนี้ แต
สําคัญสําหรับโลก ก็เอามาเปนขอปรารภนิดหนอย
สงครามอิรักที่เกิดขึ้นมาจนถึงขณะนี้ ไดมีการวิพากษวิจารณ
กันมาก ดังจะเห็นไดทางสื่อตางๆ เชน ทางหนังสือพิมพ คําวิจารณนั้น
มีตางๆ แตรวมแลวเมื่อจะพูดสั้นๆ ก็ขอยืมคําของนายแม็กกัฟเวิรน
(George S. McGovern) มาใช
นายแม็กกัฟเวิรนนี้เปนคูแขงฝายเดโมแครต (Democrat)
ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีของอเมริกา
สูกับ
ประธานาธิบดีนิกสัน (Richard M. Nixon) เมื่อ ๓๐ กวาปมาแลว
นายแม็กกัฟเวิรนเรียกสงครามเวียดนาม ซึ่งกําลังรบอยูในตอนนั้น
โดยอเมริกาเปนเจาของเรื่อง วาเปน “อักลี่วอร” (ugly war)
ความคิดเห็นที่วิจารณเรื่องสงครามอิรักเวลานี้ ถาพูดสั้นๆ ก็
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เทากับกําลังวิจารณกันวา “สงครามอิรักนี้ เปนสงครามที่อักลี่ หรือไม”
หรือถาพูดเปนภาษาฝรั่งก็คือ Iraq war นี้เปน ugly war หรือเปลา
เปนการสรุปสั้นๆ เขาก็เถียงกันไป หรือวิจารณกันไป
อีกอยางหนึ่ง เขาวิจารณกันในแงที่วา อเมริกาทําสงครามนี้เปน
“วอร ทู ลิเบอเรต” (war to liberate) ในขณะที่อีกฝายก็เถียงวา
นาจะไมใช เมื่อไมใชจะเปนสงครามอะไร ก็จะเปน “วอร ทู ซับจูเกต”
(war to subjugate) ถาพูดเปนภาษาไทยงายๆ ก็เถียงกันวาเปน
“สงครามเพื่อปลดแอก หรือเปนสงครามเพื่อใสแอก” หรือพูดใหถูก
หลักภาษาวาเพื่อเทียมแอก
จะเปนอยางไรก็ตาม ก็ขอใหเปนเรื่องของทานทั้งหลาย หรือวา
ประชาชนและสื่อมวลชนจะวิจารณกันไป ในที่นี้จะไมขอวิจารณดวย
แตอยากจะพูดอยางหนึ่งวา นาจะไมพอนะที่เราไปมัวเถียงกันอยูแคนั้น
คือจะไปมองดูเขาแลวก็ไปวิจารณวาเขาทําอยางนั้นๆ เปนอยางไรนะ
คงจะไมเพียงพอ สิ่งสําคัญที่เราควรจะกาวไปถึงก็คือ ตองมองดูตัว
เราวา เมื่อเขาเปนอยางนี้แลว เราจะทําอยางไร เราคิดกันเพียงพอ
หรือเปลาวาเราจะทําอะไรและอยางไร
ที่วานี้หมายความวา สงครามเขารบกันมา เราก็ไดเห็นแลววา
มันเปนอยางนี้ๆ ในแงหนึ่งก็เหมือนเปนเครื่องย้ํา ใหเห็นวา เออ…โลก
นี้มันก็เปนอยางนี้แหละ
อยางในประเทศอเมริกา ผูนําของเขาก็พูดกําชับอยูเรื่อย ย้ํา
แลวย้ําอีก อยางตอนที่ตั้ง NAFTA คือเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ทาง
แคนาดา อเมริกา และเม็กซิโก โนน ผูนําตอนนั้นคือประธานาธิบดี
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คลินตัน (Bill Clinton) ก็พูดย้ําวา ที่ทํานี้วัตถุประสงคสําคัญก็เพื่อ
national interests คือเขตการคาเสรีตางๆ เขตไหนก็ตาม ตัวผูตน
คิดตนเรื่องมีจุดหมายสําคัญคือ เพื่อผลประโยชนของชาติของเขา ซึ่ง
เขาก็ย้ําอยูเสมอ เราก็ตองรูตามเปนจริง
เมื่อเรารูเทาทันดังนี้แลว เราก็ตองมาคิดวา ในเมื่อโลกเขาเปน
กันอยางนี้ เราจะอยูอยางไร จึงจะมีทางรอด หรือวาสังคมของเราจึงจะ
อยูไดดวยดี อันนี้คือเรื่องที่เราตองคิด ขั้นที่ ๑
ขั้นที่ ๒ นอกจากคิดวาเราจะอยูอยางไรใหดีในสภาพของโลก
อยางนี้ ก็ตองคิดตอไปวา ถาเรามีความสามารถยิ่งกวานั้น ก็ตองกาว
ไปชวยโลกในการแกปญหา และแกปญหาระยะยาวอยางที่ตั้งเปน
หัวขอบรรยายครั้งนี้วา กาวไปสูวิถีแหงสันติภาพ หรือที่จะทําใหโลกมี
สันติภาพ ซึ่งเปนเรื่องใหญทั้ง ๒ ขั้น
ถาขั้นที่ ๑ เรายังไมคิดแลว ขั้นที่ ๒ ก็เห็นจะยาก คนไทย
มองดูสงครามนี้ ถาเราไดแควิจารณวาเขาเปนอยางไรๆ โดยไมคิดวา
แลวเราจะทําอยางไร เราจะตองทําอะไร อยางนอยก็เพื่อให
ประเทศชาติสังคมของเราดํารงอยูไดดวยดี ในโลกที่มีสภาพเดือดรอน
ไมมีสันติภาพหรือสงครามกันอยูอยางนี้ ความคิดเห็นวิพากษวิจารณ
ของเราก็แทบจะไรประโยชน นี่เปนปญหาที่เราตองคิด
ถาเรามีความมั่นใจวาเราเขมแข็งพอที่จะอยูรอดได เราก็ตอง
กาวไปอีกขั้นหนึ่ง หรือจะทําไปพรอมกันก็ได คือเพียรพยายามที่จะ
แกปญหาของโลก ทําใหโลกนี้ดําเนินไปสูวิถีแหงสันติภาพ
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สันติภาพไมใชแคทองวา เวรไมระงับดวยการจองเวร
แตตองไปใหถึงขั้นวา ทําอยางไรจะไมตองจองเวร
ไม เ พี ย งแต เ รื่ อ งการวิ จ ารณ ค นอื่ น และเหตุ ก ารณ ทั้ ง หลาย
เทานั้น แมแตในเรื่องหลักการตางๆ ก็เหมือนกัน คนไทยเราอาจจะ
ตองมาตรวจสอบตัวเอง บางทีอาจจะตองติเตียนกันบาง ตําหนิกันบาง
เพราะวาทั้งที่เปนพุทธศาสนิกชน บางทีเราก็ไมไดคิดกันจริงจังวา
จะตองทําอะไร เราแคฟงและบางทีก็ยอมรับกันแควาหลักการมันเปน
อยางนั้น แตเมื่อตองตอดวยคําวา “แลวเราจะตองทําอยางไร” ถึงตรง
นี้เรากลับแทบไมขวนขวาย
ยกตัวอยางงายๆ หลักธรรมหลายอยางที่เราไดยินและสอนกัน
อยูเรื่อยๆ และเราก็เอามาพูดกันจนติดปาก เชนที่ทานวา อตฺตา หิ
อตฺตโน นาโถ แปลวา ตนเปนที่พึ่งของตน ซึ่งเราก็ยอมรับวาเปน
ความจริ ง และสอนกัน อยู เรื่ อ ยวา ตนเปนที่ พึ่ ง ของตน แต ตอนที่
จะตองทํา คือตอนที่พระทานสอนวา แลวทําอยางไรตนจะเปนที่พึ่งได
อันนี้เราไมคอยจะเดินหนาหรือแมแตเอาใจใสกันเลย ทั้งที่ตรงนี้เปน
คําสอนที่สําคัญ ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ
หมายความวา เมื่อเรารูหลักความจริงที่เปนอยางนั้นวา ตนเปน
ที่พึ่งของตนแลว มันก็เตือนเราวา เพราะฉะนั้นเราจะตองทําตนใหเปน
ที่พึ่งได แลวก็ตองพัฒนาตนขึ้นมา
คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ทานเพียรพยายามสอนมามาก
มาย ก็คือสอนใหคนทําตนใหเปนที่พึ่งได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน
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คือดวยการศึกษา ตรงนี้เปนจุดสําคัญ ถาเราอยูแคตนเปนที่พึ่งของตน
แคนั้น ก็จบ คือไดแตรูหลักความจริง แตไมไดกาวไปไหน
อยางคําสอนอีกขอหนึ่งที่คุนๆ กันวา เวรไมระงับดวยการจองเวร
หรือ เวรระงับดวยการไมจองเวร เราก็ไดยินกันอยูเสมอและจํากันได
อยางแมนยํา อันนี้ก็เปนหลักความจริงในหมูมนุษยที่วา ถาเกิดมีเวร
และไปจองเวรกัน มันก็ไมรูจักจบสิ้น
แตในแงของภาคปฏิบัติที่จะตองทํา จะตองถามตอไปวา แลว
ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร ตรงนี้แหละที่คนไทยเราหรือชาวพุทธ
ไทยเราไมคอยคิด ทั้งๆ ที่ในพระพุทธศาสนานั้น เมื่อคนดูในคัมภีร
ตางๆ ทานก็พยายามสอน วาทําอยางไรจะไมตองจองเวร โดยเฉพาะ
หลักการขอนี้เกี่ยวของกับเรื่องสงครามและสันติภาพดวย การที่จะไม
ตองจองเวรนั้น เมื่อพูดอยางชาวบาน ก็อาจจะมีอยู ๓ แบบ
แบบที่ ๑ คือ คนกอเวรเขาทํารุนแรงไดผล จนกระทั่งผูถูกกระทํา
นั้นสูญสิ้นชาติพันธุหายไปหมดเลย จึงไมมีโอกาสมาจองเวร
แบบที่ ๒ คือ เมื่อถูกเขากอเวรแลว คนที่ถูกกระทํา มีความ
สามารถที่จะทําใหการกอเวรของผูทํารายนั้นไมสัมฤทธิ์ผล สงบ
ไป หรือ สยบได เลิกหายตอกัน เพราะเขายอม อยางนี้เรียกวา
ชนะไดดวยธรรม โดยไมตองทํารายเขา
แบบที่ ๓ คือ ทําอยางไรในระยะยาว เราจะสามารถทําที่จะไม
ใหมีการกอเวรขึ้นมาอีกเลย แบบนี้แหละเกงที่สุด ถึงขั้นนี้จึงจะ
มีสันติภาพแนนอน โดยทําใหโลกนี้ไมมีการกอเวรกัน
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แลวเราละอยูในแบบไหนหรือขั้นไหน ถาไมเพียรพยายาม เรา
จะอยูในขั้นที่ ๑ คือ ถาเขากอเวรมาเราก็สิ้นชาติสิ้นพันธุ จบกัน ก็ไม
ตองจองเวร
ในคัมภีรตางๆ ทานสอนไว ดังมีตัวอยางในชาดกที่ยกเรื่องมา
เลาไวใหเห็นวา เราจะเปลี่ยนวิถีของโลกไดอยางไร ในขณะที่โลกนี้มัน
ราย มีแตคนที่คิดจะแกแคนกัน เบียดเบียนกัน ทําสงครามกันไม
หยุดหยอน แลวทําอยางไรจะใหเกิดสันติภาพหรือความสงบได
แมแตเมื่อมีฝายที่เขาตั้งตัวเปนศัตรูในระดับประเทศชาติ ยกทัพ
มารุกรานเบียดเบียน ก็มีชาดกหลายเรื่องที่สอนเรื่องนี้ ชาดกใหญๆ
เชน มโหสถชาดก ก็เปนเรื่องแบบนี้ คือฝายประเทศอื่นนั้นเขาคิดราย
เขาตองการความยิ่งใหญขยายดินแดน ยกทัพมาบุก ฝายนี้ตั้งอยูใน
ธรรมไมตองการใชกําลัง โดยเฉพาะไมตองการใหประชาราษฎร
เดือดรอน ก็หาทางแกไข จนกระทั่งสามารถทําใหฝายที่ยกทัพมารุกราน
นั้นตองยอม ถูกสยบไดโดยไมตองใชกําลัง ไมตองใชความรุนแรง
โดยไมตองเสียเลือดเนื้อเลย และกลับเปนไมตรีกันดวย หรือจบลง
ดวยดี อยางนี้คือขั้นกลาง
สวนขั้นที่ ๓ นั้นคือจุดหมายของพระพุทธศาสนาระยะยาว ที่
พยายามสอนและพัฒนามนุษยใหขึ้นไปถึงขั้นนั้น
แตเอาแคขั้นที่สองก็ตองถามวา เราไดพยายามบางหรือเปลา
คนที่จะชนะได โดยสยบคนรายหรือทําใหการกอเวรนั้นตองสงบลง
ดวยดี โดยเปนมิตรไมตรีแกกัน ตองมีความสามารถกวาคนที่เอาชนะ
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ในการรบกันมากมายหลายเทา อาจจะพูดวาเปนสิบเทาเลย
ฉะนั้นคนที่จะสรางสันติภาพ เพื่อทําไมใหมีความความรุนแรง
อยางที่เรียกกันในปจจุบันวา อหิงสา ฝรั่งวา nonviolence นั้น ตอง
เปนคนที่มีสติปญญาความสามารถอยางยอดเยี่ยม ไมใชวาอยูๆ จะ
ไปทําได ไมใชฟงแควา เวรไมระงับดวยการจองเวร แลวพูดไดแควา
เราอยาไปจองเวรนะ ก็จบเทานั้นเอง เราก็เลยสูญสิ้น
เราต อ งคิ ด กั น ให จ ริ ง จั ง ในแง นี้ และท า นก็ อุ ต ส า ห ส อนไว
มากมาย การพัฒนาความสามารถ กับการมีเจตจํานงที่เปนธรรม มุงดี
ปรารถนาสันติสุขนั้น ตองไปดวยกัน ไมใชเอาแคมุงดีเพียงอยางเดียว
หมายความวา ทางพระสอนไว ๒ อยาง คือในดานหนึ่งตองมี
เมตตา กรุณา นั้นแนนอน นี่ก็คือ อหิงสา = ไมเบียดเบียน
แตพรอมกันนั้นในดานที่สอง ตองมีปญญา เพราะวาคนที่จะ
ทําใหเมตตา ความปรารถนาดี หรือความรักสัมฤทธิ์ผลได ตองมี
ปญญา และตองมีปญญามากกวาปกติ เพราะตามปกติคนเราจะรบรา
ฆ า ฟ น ต อ สู กั น และเอาชนะกั น ด ว ยกํ า ลั ง ใครมี กํ า ลั ง มากกว า
โดยเฉพาะทางรูปธรรมมีรางกายแข็งแรงกวา มีอาวุธเหนือกวา ก็ชนะ
ไป แตตองเสียเลือดเนื้อ ลําบาก วุนวายกันมาก การที่เราพัฒนา
มนุ ษ ย ใ ห มี อ ารยธรรมก็ เ พื่อ ให ม นุ ษ ย นั้น สามารถที่ จ ะทํ า ให ค วาม
รุนแรงนั้นหายไป โดยใชวิธีสงบ ดวยความสามารถทางปญญา
เคยมีไหมในประวัติศาสตรที่มนุษยไดทําหลักการนี้ใหเปนจริง
ขึ้น ถาหลักการนี้มนุษยทําใหสําเร็จได ก็แสดงวามนุษยเจริญในอารย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

ธรรม แตถามนุษยยังทําไมได เขาก็ไดแตเอากําลังมาสูกัน ใครมีกําลัง
มากก็ชนะไป ก็แสดงวามนุษยไมไดเจริญอะไรขึ้นมาเลย มันจะเปน
อารยธรรมไดอยางไร เพราะมันก็เหมือนกับสมัยบุพกาล ซึ่งเขาก็รบ
กันมาอยางนี้ ใครมีกําลังมากก็ชนะไป ไมเห็นจะเปนอารยธรรมอะไร
ก็เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นจึงตองคิดกันใหดี นี่คืออารยธรรมในแงสันติภาพ
ซึ่งก็ควรเนนหลักการที่พระพุทธเจาทรงสอนไว คือ เวรไมระงับดวย
การจองเวร
ถาจะปฏิบัติตามหลักนี้ก็ตองมาคิดกันวา ทําอยางไรจึงจะไม
ตองจองเวร อยางนอยก็ตองพัฒนาความสามารถที่จะยุติความ
รุนแรงดวยความสงบ และนอกจากเจตนาในจิตใจที่มีเมตตากรุณา ก็
จะตองพัฒนาปญญาอยางยวดยิ่งดวย ขอใหคิดกันจริงจังในเรื่องนี้
อยางนอยเราจะตองพิจารณาในขั้น ๑ ที่วา เมื่อโลกเขายังเปน
อยางนี้ เชนวาในเมื่อแตละประเทศตางก็มุงแสวงหาผลประโยชนแก
ชาติของตัว มันก็ตองมีปญหากันเรื่อยไปอยางนี้ แลวเมื่อในโลกเปน
อยางนี้ สังคมไทยเราจะอยูใหดีไดอยางไร แตในขั้นที่ ๑ วันนี้จะไม
พูดถึง เพราะไมตรงกับหัวขอที่นิมนตใหบรรยาย
ขอกาวไปสูขั้น ๒ ที่วา แลวคนไทยเรา หรือทุกๆ คน จะกาว
ไปสูการมีสวนรวมในการแกปญหาของโลกในแงของสันติภาพนี้ได
อยางไร แลวทําอยางไรจะใหโลกนี้เดินไปสูวิถีแหงสันติภาพ
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ถึงจะยากก็ตองทํา
คือตองแกไขความอยากได-อยากใหญ-ใจแคบ
วันนี้ทางทานผูนิมนตตั้งหัวขอใหเปนเรื่องของ “ศาสนา” ความ
จริง ถาพูดในแงของเรา ศาสนาก็คือคําสอน คําวาพระพุทธศาสนาก็
แปลตรงตัวเลย พุทธ แปลวา ผูตรัสรู และ ศาสนา แปลวา คําสอน
รวมกันแปลวา คําสอนของทานผูรูความจริง ก็เปนกลางๆ ไมเขาใคร
ออกใคร
โดยสรุป พระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการบอกวาความจริงมี
อยูอยางนี้ๆ ดังนั้น เราจึงควรประพฤติปฏิบัติอยางนี้ๆ
การที่เราจะสรางสันติภาพ ก็คือการแกปญหาการรบราฆาฟน
สงครามของโลก เวลาจะแกปญหาก็ตองบอกวาใหทําอยางนั้นทําอยาง
นี้ แตพอบอกใหทําอยางนั้นทําอยางนี้ คนก็จะพูดขึ้นมาวา “พูดมัน
งาย แตทํามันยาก” การจะพูดวาใหทําอยางนั้นทําอยางนี้ก็พูดได แต
ในเวลาปฏิบัติ คนที่จะทําเขาลําบาก ทํายาก ไมใชปฏิบัติงายๆ นี้เปน
แงที่คนชอบอาง
แตก็มีแงที่ทําใหอางไมไดเชนกันวา หลักการที่ตองปฏิบัติหลาย
อยางที่วายากนั้น เมื่อเปนความจริงที่จะตองทําจึงจะสําเร็จ มันจะยาก
หรือไมยาก ก็ไมเกี่ยวแลว
ถาคุณตองการขามแมน้ํานี้ไปฝงโนน เพราะวาหมูบานที่คุณ
ตองการอยูฝงโนน การขามแมน้ํานี้จะยากหรือไมยากก็ตาม คุณก็
ตองขาม กรณีนี้มันจําเปนแลว จะมาอางความยากไมได คําถามมีได
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แตวาคุณจะไปหรือไมไป ถาคุณจะไปใหถึง คุณก็ตองขามมันไปใหได
ไมวามันจะยากหรือไมยากก็ตาม
หลักการหลายอยางก็เชนเดียวกัน จะมัวรําพันถึงความยาก
ไมได แมแตจะบอกวา พูดมันงายแตทํามันยาก ก็พูดไมได เพราะวา
มันเปนหลักความจริง ถาคุณไมปฏิบัติ คุณก็ไมสําเร็จ ถาคุณอยากมี
สันติภาพ ก็ตองทําตามหลักการนี้ ถาไมทํา สันติภาพก็ไมเกิดขึ้น
ทางเลือกไมมี คุณตองทํา
วันนี้เราจะพูดกันถึงหลักการแบบนี้ จึงตองบอกไวกอนวาอยา
มาอางกันอีกวายาก นี่เปนการทําความเขาใจกันไวกอน
เรื่องการสรางสันติภาพนี้ เริ่มตนก็ตองมาดูที่หลักการฝายตรง
ขาม คือดานเหตุปจจัยที่ทําใหคนขัดแยงกัน ตอสูกัน มารบราฆาฟน
ทําสงครามกัน ซึ่งประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็เปนมาเปนไปกันอยู
อยางนี้ มีสงคราม มีการตอสู รบราฆาฟน ขัดแยงกัน ตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับสังคม จนถึงระดับประเทศชาติ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
ขอสรุปสั้นๆ เหตุปจจัยของความขัดแยงนั้น ถาไปขุดกันมาแต
ละกรณีก็ตางๆ กันไป แตวาโดยสรุปแลวก็มี ๓ อยาง เทานั้น เหตุ
ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ม นุ ษ ย ขั ด แย ง กั น จนป ญ หาความรุ น แรงเบี ย ดเบี ย น
เกิดขึ้น คือ
๑. อยากได
๒. อยากใหญ
๓. ใจแคบ
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อยากได ทานเรียกวา ตัณหา คืออยากไดผลประโยชน อยาก
ไดสิ่งเสพบริโภค ทรัพยสมบัติ ความพรั่งพรอม มาบํารุงบําเรอตัวให
มีมากที่สุด ขอนี้เปนเหตุใหญใหคนขัดแยงจนแมกระทั่งยกทัพไปรบ
ราฆาฟนกัน จะเห็นไดวาไมตองพูดถึงบุคคลหรอก ประเทศชาติ
ทั้ ง หลายก็ ย กทั พ ไปตี กั น เพราะเรื่ อ งผลประโยชน ทั้ ง นั้ น แม แ ต
สงครามที่กําลังวุนวายอยูเวลานี้ ก็วิจารณกันวาเปนเพราะขอนี้
ปจจัยที่ ๒ อยากใหญ คือตองการอํานาจ ตองการความ
ยิ่งใหญ ที่จะสามารถครอบงําผูอื่นหรือบังคับเขาได ขอนี้ทานเรียกวา
มานะ ตลอดทุกยุคสมัยที่ผานมาในประวัติศาสตร ปจจัยขอนี้มักจะ
มาคูกับขอที่ ๑ คืออยากไดดวย และอยากใหญดวย เพราะถาอยาก
ใหญแลวเปนใหญได ความอยากไดก็จะสําเร็จไดงาย อยากไดก็ตอง
สําเร็จดวยอยากใหญ และเมื่อไดแลวตัวเองก็จะใหญยิ่งขึ้น ก็เลย
อยากได กับ อยากใหญนี้ คือ สองตัวสําคัญ เรียกวา ตัณหา - มานะ
แตบางทีสงครามเกิดขึ้นเพราะปจจัยดานอื่นก็มี คือ เรื่องลัทธิ
ศาสนา และอุดมการณตางๆ ซึ่งไมใชเรื่องผลประโยชนโดยตรง แต
เปนเรื่องของความเชื่อ และการยึดถือหลักการบางอยาง โดยถือรั้นไม
ยอมรับไมยอมฟงซึ่งกันและกัน อยางนี้เรียกวาใจแคบ
เพราะฉะนั้นลัทธิศาสนาก็เลยกลายเปนเหตุใหเกิดสงครามใน
อดีตมากมาย และสงครามลัทธิอุดมการณและศาสนานี้กลายเปน
เรื่ อ งยื ด เยื้ อ เรื้ อ รั ง กว า สงครามแย ง ชิ ง ผลประโยชน แ ละสงคราม
แสวงหาความยิ่งใหญดวยซ้ําไป ฉะนั้นปจจัยตัวที่ ๓ นี้ จึงเปนตัวที่
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ฝงลึกมาก ทางพระเรียกวา ทิฏฐิ
ตกลงวา ตัวการสําคัญที่อยูเบื้องหลังของความขัดแยง การรบ
ราฆาฟนกัน ตลอดจนสงคราม ก็คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ พูดเปนไทย
งายๆ วา อยากได อยากใหญ ใจแคบ

ปมปญหายิ่งซับซอนใหญโตยากนักหนา
เมื่อตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ ซอนแฝงไวซึ่งความกลัว-หวาดระแวง-ไมไวใจ
แลวเราจะแกปญหาอยางไร ก็ตองยอมรับความจริงวามันแสน
ยาก อยางที่วา พูดงาย-ทํายาก นั่นแหละ แตถึงยากก็ตองทําและการ
แกปญหานั้นก็ไมใชวาเราจะตองทําพรวดเดียว เชนบอกวาคุณตองไม
มีตัณหา ตองไมอยากไดผลประโยชน ซึ่งเปนไปไมได เราตองยอมรับ
เรื่องของมนุษยทั่วไป และตองทําเปนขั้นตอน
อยางเรื่อง ตัณหา เราก็ตองวางมาตรการตางๆ ที่จะไมใหคน
เอาเปรียบกัน ซึ่งโลกเขาก็พยายามวางกันมา แตมนุษยก็พยายามเอา
เปรียบกันเสมอ บางทีก็ถึงกับวางกฎกติมาแบบเอาเปรียบคนอื่น และ
แมแตเมื่อมีกฎกติกาเปนกรอบขึ้นมาแลว ก็ยังหาทางใชกฎกติกานั้น
ใหเกิดผลเขาขางตน ใหเอื้อแกตัวเอง
ถึงจะอยางไรก็ตาม ก็ตองมีกฎกติกาไว รวมความก็คือ ตองมี
กฎกติกาและมาตรการที่จะรักษาความเปนธรรม เพื่อไมใหมีการแสวง
หาผลประโยชนแบบรุกรานผูอื่น หรือเอาเปรียบผูอื่นโดยไมชอบธรรม
จะเห็นวา แมแตเรื่องจําพวกการคาเสรีและอะไรๆ ทํานองนี้
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เขาก็อางเรื่องความเปนธรรม บอกวาเปนการคาที่เสรีและเปนธรรม
เปน “ฟรีเทรด” (free trade) ดวย และ “แฟรเทรด” (fair trade)
ดวย แตเอาเขาจริงก็เปนปญหาวาฟรีเทรดนั้นเปนแฟรเทรดหรือเปลา
แลวก็เถียงกันอยูนั่นแหละ เพราะบางทีมันฟรี แตมันไมแฟร ทํา
อยางไรจะใหทั้งฟรีและทั้งแฟรดวย ซึ่งยากเหลือเกิน เพราะมนุษยนี่
ตัณหามันเยอะ
ตัณหา ความอยากไดเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหไมยอมแฟร และทํา
ใหอางความฟรีมาเพื่อไมแฟรไป จึงตองหาทางชิงไหวชิงพริบกันอยู
เรื่อย แตรวมแลวหลักการในขั้นหนึ่งก็ตองมีมาตรการไมใหเอารัดเอา
เปรียบกัน หรือใหเอาเปรียบไดนอย ใหมีความเปนธรรมบาง เทาที่จะ
ทําได แลวก็พยายามแกจุดออนกันไป
เรื่องมานะ ความอยากใหญ ความตองการอํานาจครอบงําผูอื่น
ก็ เ ช น เดี ย วกั น ต อ งมี ม าตรการสะกั ด กั้น และมี ก ารดุ ล มี ก ารคาน
อํานาจกัน เปนวิธีการซึ่งทางรัฐศาสตร โดยเฉพาะการเมืองระหวาง
ประเทศ ตองศึกษาและพยายามกันไป
แต ทั้ ง นี้ จะต อ งรู ต ระหนั ก ด ว ยว า เบื้ อ งหลั ง หลั ก การและ
ภายใตเหตุปจจัยใหญๆ เหลานี้ เรื่องของมนุษยมีปจจัยยอยๆ เปน
เงื่อนปมซับซอนมากมาย
อยางเรื่องลาภ หรือผลประโยชน ซึ่งเปนเรื่องระดับรูปธรรม
พื้นฐาน ตั้งแตเรื่องปจจัย ๔ ก็ตองมองไปถึงปญหาความยากจนขาด
แคลนขัดสน ซึ่ งก็เปนสาเหตุอย างหนึ่งของความขั ดแยงแบงแยก
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เบียดเบียนกัน ตั้งแตคนยากจนกับคนมั่งมี ไปจนถึงประเทศที่ขาด
แคลนกับประเทศที่ร่ํารวย
แมแตในเรื่องนี้ ในขั้นตนๆ ตัณหานอกจากทําใหคนขัดแยง
แยงชิงกันแลว ก็ทําใหไมสามารถเผื่อแผแบงปนชวยเหลือกัน
แตไมใชแคนั้น เมื่อตัณหาประสานกับมานะ คนมีอิทธิพล
ตลอดจนประเทศมหาอํานาจ อาจจะชวยเหลือเผื่อแผแกคนยากจน
ตลอดจนชาติที่ยากไรบางในขอบเขตหนึ่ง แตตองพยายามหาทางทํา
ใหคนจน และชาติที่ลาหลัง ตองยากจนตอไป เพื่อใหคงอยูใตอิทธิพล
ของตน ตลอดจนเพื่อใหเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน
ของตน และเสริมอํานาจความยิ่งใหญ
แต ที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ก็ คื อ ตั ณ หา-มานะ-ทิ ฏ ฐิ นี้ ทํ า ให ก าร
แกปญหายากยิ่งขึ้น เมื่อมันเปนตัวการทําใหเกิดความกลัว ความ
หวาดระแวง และความไมไวใจกัน
ความกลัวของคนที่ออนแอยังไมสําคัญเทาไร มันไมรุนแรง แต
ความกลัวของผูมีอํานาจนี่แหละ ที่เปนตัวกอปญหายิ่งใหญ
ทํ า ไมไม ช ว ยเขาจริ ง จั ง ให ห ายยากจน บางที ทํ า ไมต อ งทํ า
สงครามทั้งที่ดูตามสภาพทั่วไปไมเห็นมีอะไรมาก
มีบอยๆ ที่ตองทําอยางนั้น เพราะความกลัวที่ซอนแฝงอยูวาเขา
จะมีอํานาจขึ้นมาแขงตน หรือกลัววาถาพวกนั้นมีกําลังขึ้นมาจะเปนภัย
แกตน หรือแมแตระแวงไปตางๆ หรือตกลงกันไมไดเพราะไมไวใจกัน
เวลานี้ก็รูกันดีแลววา การแยงชิงเบียดเบียนกันที่ทําใหโลกไมมี
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สันติภาพนี้ มิใชกอความเดือดรอนเฉพาะในสังคมมนุษยเองเทานั้น
แตยังขยายปญหาออกไป ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมดวย ซึ่งยิ่ง
เปนการซ้ําเติมปญหาความขาดสันติภาพใหรุนแรงยิ่งขึ้น
ในกระบวนการที่ ว านี้ ตั ณ หา-มานะ-ทิ ฏฐิ ที่ ซอ นแฝงความ
กลั ว -หวาดระแวง-ไม ไ ว ใ จกั น นั้ น นอกจากเป น ตั ว การก อ ป ญ หา
สิ่งแวดลอมแลว แมเมื่อมนุษยรูวาตนควรจะแกปญหาสิ่งแวดลอม
อยางไร ก็ไมสามารถดําเนินการแกปญหานั้นใหมีผลจริงขึ้นมาได
รวมแลว การแกปญหาตองมีวิธีการหลายระดับ โดยเฉพาะ
ก) ระดับความสัมพันธทางสังคม ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
การแบงปน การสงเคราะหตางๆ
ข) ระดับการปกครอง หรือระดับจัดการ รวมทั้งการวางกฎ
กติกา ที่จะใหมีกรอบแหงการกระทํา และไมใหขมเหงเอา
รั ด เอาเปรี ย บกั น แต ใ ห มี ค วามเป น ธรรม ด ว ยหลั ก
กฎหมาย และการใชกฎหมาย
แตสองระดับนี้ เปนการแกปญหาขั้นพื้นผิว และเฉพาะหนา ซึ่ง
ไมเปนหลักประกันแหงการแกปญหาและการสรางสันติภาพที่แทจริง
เชนอาจจะมีการชวยเขาเพื่อเอาไวใตอํานาจ การวางกฎกติกาที่ไมเปน
ธรรม หรือไมยอมตั้งกฎที่จะทําใหตนเสียผลประโยชน และการใชกฎ
กติกาแบบฉลาดแกมโกง เพื่อเอาเปรียบเปนตน
ดังที่มองเห็นกันชัดเจนเวลานี้ ในความสัมพันธชวยเหลือกัน
ระหวางประเทศ ทั้งชาติที่ใหความชวยเหลือ และชาติที่รับการชวย
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เหลือ หายากที่จะมีไมตรีธรรม ที่ซาบซึ้งใจตอกัน ตางก็มีความเคลือบ
แคลงใจ มองทางฝายผูที่ชวยก็อาจจะมีแรงจูงใจแอบแฝง ทางฝาย
ผูรับก็ฉวยโอกาสหรือไมก็ซอนความหวาดระแวงไวขางใน ทั้งสองฝาย
ไมจริงใจตอกัน
ทั้งหมดนี้จึงไมปลอดภัยจริง หนีไมพนที่จะตองขึ้นใหถึง
ค) ระดับการศึกษา ดวยการสังสรรคทางการศึกษา ที่จะปรับทาที
แหงความสัมพันธ และพัฒนาคนสวนใหญใหหลุดพนจาก
ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ ตลอดจนความกลัว ความหวาดระแวง
ไมไวใจกัน ใหมีความเปนมิตรผูมีความปรารถนาดีตอกัน
และใฝประโยชนสุขที่รวมกัน เปนเพื่อนรวมโลกกันไดจริง
ในที่สุด ก็ตองแกไปใหถึงตัวกอการรายที่ฝงลึกที่สุด ซึ่งเมื่อมี
อยู มัน จะประสานทั้ง ตัณหาและมานะ ไปจนถึงความกลั ว ความ
หวาดระแวง ไมไวใจกันทั้งหมด ที่ทําใหโลกไมอาจจะมีสันติภาพ

แคทิฏฐิในเรื่องชาติพันธุที่มีมานานนักหนา
มนุษยก็ไมไดพัฒนาขึน้ มาเลย
นี่แหละจึงมาถึงขอสุดทายคือความใจแคบ ไดแกความยึดติด
ในทิฏฐิ และความเชื่องมงายตางๆ การเอาลัทธิศาสนาและอุดมการณ
มาเป น เหตุ ใ ห แ บ ง แยกทํ า ร า ยกั น แทนที่ จ ะเป น สื่ อ แห ง สั น ติ ภ าพ
แมแตความเชื่อในเรื่องชาติพันธุ เชนเชื่อวาพวกชาติพันธุนั้นเลวราย
เผาพันธุนั้นต่ําทราม ชาติวงศนี้เปนศัตรูของเรา ตองฆาใหหมด ตอง
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กําจัดใหสิ้น นี่คือทิฏฐิ ความเชื่อที่ลงลึก ซึ่งเมื่อยึดถือเขาแลว ทําให
เรื่องไมจบ สงครามอาจยืดเยื้อคูประวัติศาสตร แลวแกไดไหม ถาจะ
ใหมีสันติภาพจริง ตองแกใหได
มนุษยตองเปดใจตอกัน ยอมรับและมาพูดกัน เวลานี้มักจะ
เนนกั นที่ข อ ๑ และขอ ๒ ซึ่ง ก็ยังแกไมได ส วนข อ ๓ ไมกลาพู ด
เพราะถาพูดก็กลัวจะกระทบกัน ก็เลยไมมีทางที่จะแกปญหาไดจริง
เพราะวาการแกปญหาที่แทจริงตองลงไปถึงปจจัยตัวที่ ๓ ซึ่งเปนเรื่อง
ในขั้นปญญา ที่เมตตาตองพรอมดวยปญญาจริงๆ
แตจะอยางไรก็ตาม การสรางความรูความเขาใจและแกไขเรื่อง
ทิฏฐิความเชื่อความยึดถือตางๆ นี้ มนุษยตองทําใหได และทั้งหมดนี้
ขั้นสุดทาย นอกจากการแกดวยมาตรการทางสังคมเปนตนแลว ใน
ที่สุดก็ตองถึงฐานคือการพัฒนามนุษยดวยการศึกษา
เพราะฉะนั้น ภารกิจยิ่งใหญที่เปนพื้นฐานก็คือการศึกษา ซึ่งจะ
สรางมนุษยใหมีคุณธรรม มีจิตใจที่มีเมตตากรุณา เปนตน มีความ
เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ มี ค วามเสี ย สละ ไม ใ ช เ อาแต เ ห็ น แก ตั ว อยากได
ผลประโยชนอยางเดียว และคิดแตจะเบียดเบียนครอบงําผูอื่น
ถาสรางคุณธรรมในจิตใจขึ้นมาได เราก็มีตัวคานกับเรื่องของ
ตัณหา และมานะ แตขอทิฏฐิตองแกดวยปญญา คือสรางปญญาใหรู
เขาใจ แตถึงปจจุบันนี้เราก็ไมไดพัฒนาอะไรมากกวาสมัยโบราณ
โดยเฉพาะเรื่องทิฏฐิ ความเชื่อถือที่เปนความใจแคบในเรื่อง
ชาติพันธุ ซึ่งนอกจากทําใหเกิดความเกลียดชังกันแลว ก็พวงเอามานะ
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มาดวย โดยทําใหดูถูกเหยียดหยามคนเผาอื่นพวกอื่น และเรื่องนี้ก็มี
มาตั้งแตโบราณนานนักแลว
แมแตในพุทธประวัติ เราก็มีตัวอยางอยูแลว เชนอยางศาก
ยวงศนี้เอง แมวาพระพุทธเจาจะทรงพยายามแก แตเขาก็ยังยึดถืออยู
ศากยวงศนี้เราก็เห็นชัดวามีความยึดถือชาติตระกูลรุนแรง จะแตงงาน
กับคนพวกอื่นไมได จึงเปนเหตุใหผูอื่นเขาแคน พยายามมาทําลาย
ศากยวงศทั้งหมด ตัวอยางก็มีมาชัดเจน
ปจจุบันนี้จะทําอยางไร เมื่อมนุษยมาถึงยุคโลกาภิวัตนแล ว
บอกว า โลกไร พรมแดน โลกเปน อั น หนึ่ง อัน เดี ย วกั น เป น global
village ก็พูดกันไปๆ แลวเปนจริงไหม มนุษยก็ยังแบงแยกกันอยู
อยางนั้นแหละ ซ้ําราย โลกยิ่งกวางไกล ใจคนยิ่งแคบลง ทําอยางไร
จะใหใจกวางตามโลกที่แผขยายกวางออกไปได ใหใจไรพรมแดน
พระพุท ธเจา ตรัส วา พระอรหัน ตมีลัก ษณะอยา งหนึ่ง คือ
วิมริยาทิกจิต เปนผูมีจิตใจ “ไรพรมแดน” ตรงกันเลยกับคําที่เขาใช
กันในปจจุบัน
แตเวลานี้เขาใชคําวาไรพรมแดนกับการสื่อสารคมนาคม เปน
ตน เขาไมพูดถึงจิตใจ ทั้งที่เห็นอยูชัดๆ วาจะไรพรมแดนจริง ตองทํา
ใจคนใหไรพรมแดนดวย เราจะทําไดไหมละ ถาทําไดก็จะเขาหลัก
พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง มี อ ยู แ ล ว ชั ด เจน อย า งที่ พู ด ไว น านแล ว ว า
วิมริยาทิกจิต ทําไดไหม ทําใหมีจิตใจไรพรมแดน
ถ า ทํ า ได จ ริ ง ๆ ก็ เ ป น พระอรหั น ต ถ า ไม ถึ ง ขั้ น นั้ น ก็ ค วร
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พยายามทําใจใหกวางขวาง และการทําใจให กวางขวางนั้ น ก็ ตอ ง
พัฒนามนุษยอยางที่วา โดยเฉพาะตองใหมีการศึกษาที่ถูกตอง
เปนไปไดหรือไม ที่เวลานี้คนเราจะคิดใหถึงขั้นที่จะ หลอมรวม
ชาติพันธุมนุษยใหเปนชาติพันธุเดียว โดยไมตองมาเถียง มา
แก ง แย ง หรือ แบ ง แยกอะไรกัน อี ก เรื่ อ งนี้ เ ราจะต อ งพู ด กั น อย า ง
จริงจัง โดยไมมีอะไรแอบแฝงอยูในใจ และไมใชไมกลาพูดกัน แต
ตองเปดใจกันเลย แลวพูดกันอยางจริงจัง ในเมื่อเปนโลกาภิวัตนโลก
ไรพรมแดนอยางนี้ ตองคิดวาถึงเวลาหรือยังที่จะใหมนุษยนี้ หลอม
รวมเปนชาติพันธุเดียวกัน ไมตองไปกีดกั้นแบงแยกอะไรอีก
อยางทางตะวันออกกลางก็มีปญหาเรื่องแบบนี้ เหมือนที่พูด
เมื่ อ ครู นี้วาแมแตแตงงานกันก็ ไ มไ ด แลว มันจะไปแกปญ หาอะไร
เพราะแคนี้ก็ไมสามารถพูดกันได แลวจะมาพูดวาจะแกปญหาใหโลก
มีสันติภาพ ก็เห็นๆ อยูวามันไมมีเคาอะไรเลย ในเมื่อคนยังมุงหนา
มุงมั่นในการที่จะแบงแยกกันอยูชัดๆ
รวมความว า สาเหตุ ข องความขั ด แย ง รบราฆ า ฟ น และ
สงคราม ที่ทําใหไมมีสันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัย มี ๓ ประการ
ดวยกัน คือ อยากได อยากใหญ ใจแคบ หรือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ซึ่งตองแกไขดวยมาตรการทางสังคมและดวยวิธีการตางๆ ที่เปนทาง
สันติ และที่สําคัญที่สุดคือพัฒนามนุษย ดวยการศึกษาที่ถูกตอง
ทั้งนี้ คนที่จัดการศึกษาตองยอมรับความจริงกอน วาจะเอา
อยางนี้ไหม แตรับรองวา ไมวาใครจะยอมรับหรือไมก็ตาม ถาแกกิเลส
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๓ อยางนี้ไมได เรื่องก็ไมจบ อันนี้คือหลักการที่บอกแลววา มันจะ
ยากหรือไมยาก คุณไมมีสิทธิพูด เพราะวาถาคุณไมทํา มันก็ไมสําเร็จ

แค “รวมกันเราอยู แยกกันเราตาย” สรางสันติภาพโลกไมได

แตตองรวมกันเปนหมู สูความประสานเปนสากล
ไดบอกแลววา เรื่องใจแคบนี้สําคัญที่สุด จึงตองขยายออกไป
ใหเห็นอาการดานตางๆ ของการแสดงความใจแคบ คือความหวง
แหนกีดกั้นกันแบบตางๆ
ความหวงแหนกีดกั้นมีหลายอยาง ทางพุทธศาสนาถือเปนเรื่อง
สําคั ญมาก จะเห็นวาพระพุทธศาสนาพยายามสรางสันติ สุขใหแก
มนุษยดวยการไมใหมีการแบงแยกเบียดเบียน
ฉะนั้น นอกจากตัณหา มานะ ทิฏฐิ ที่จะไมใหขัดแยงทํา
สงครามรบราฆาฟนกันแลว ยังมีหลักตอไปอีกชุดหนึ่ง ที่ทานวางไว
เพื่อใหเราขจัดความใจแคบ และพัฒนามนุษยไปสูความมีจิตใจไร
พรมแดน และอยูรวมกันโดยสันติ
ทานใหหลักไววา มนุษยที่พัฒนาแลวจะตองหมดความใจแคบ
หรือความหวงแหนกีดกั้นกัน ๕ ประการ ที่เรียกวา มัจฉริยะ ๕
“มัจฉริยะ” เราแปลกันวาความตระหนี่ หรือขี้เหนียว แตคําวาขี้
เหนียวชวนใหคิดไปวาเปน ความโลภ
กิเลสทั้งหมดจัดรวมเขาได ๓ กลุม คือ โลภะ โทสะ โมหะ ถา
ถามคนทั่วไปวา มัจฉริยะจัดเขาในกิเลสประเภทไหนในสามประเภท
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นั้น คนสวนใหญจะตอบวาอยูในกิเลสประเภท โลภะ หรือ โลภ แต
ไมถูก เพราะไปนึกถึงคําแปลภาษาไทย แตความหมายของมันไมตรง
ทีเดียวกับในภาษาเดิม
มัจฉริยะ ทางพระจัดเขาในกลุม โทสะ ซึ่งเห็นไดชัดในการกีด
กั้นผูอื่น หวงแหนคอยกั้นขวางไมใหเขาไดอยางเรา หรือไมใหเขามี
สวนรวม ความหวงแหนกีดกั้น หรือมัจฉริยะนั้น มี ๕ ประการ เรา
จะตองพัฒนามนุษยใหกําจัด มัจฉริยะ ๕ นี้ใหได มิฉะนั้นมนุษยจะ
ไมมีทางเลิกแบงแยกกัน และก็จะตองเกิดปญหาในการขัดแยงกัน
จนกระทั่งถึงสงครามอยูเรื่อยไป
ความหวงแหนกีดกั้น ๕ ประการ นี้มีอะไรบาง
๑. ความหวงแหนกี ด กั้ น กั น ในเรื่ อ งที่ อ ยู ที่ อ าศั ย ท อ งถิ่ น
ดินแดน จนถึงประเทศ
๒. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องผลประโยชน เรื่องลาภ
เรื่องการไดสิ่งเสพบริโภค เปนตน
๓. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องพงศเผาเหลากอ ชาติพันธุ
วงศตระกูล พวกพอง
๔. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องชนชั้น วรรณะ สีผิว
๕. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องวิชาความรู หรือวิทยาการ
และผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปญญา
ป จจุ บันนี้ กําลัง เขาสูยุ คแหงความหวงแหนกีดกั้ นขอ ที่ ๕ นี้
เต็มที่ เชนเรื่องสิทธิทางปญญา หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา แต
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ขอตนๆ ปจจุบันก็มีอยูทั้งหมด จึงมี ๕ ขอ ครบเลย
ถากําจัดความหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางนี้ไมได มนุษยก็ตอง
ขัดแยงกันอยางรุนแรงตอไป จะตองรบรา แยงชิง กําจัดกันเรื่อยไป
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหมนุษยศึกษาพัฒนาตัวเอง จนถึงขั้นที่วาถา
เปนโสดาบันก็หมดมัจฉริยะทั้ง ๕ อยาง ไมมีเหลือเลย การที่พุทธ
ศาสนาพัฒนามนุษยก็เพื่อใหถึงขั้นนี้
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ไมใชวาจะสุดโตงไปอีกทางหนึ่ง ไมใชวา
เมื่อไมใหมีการกีดกั้นหวงแหนกัน เราก็ไมถืออะไรทั้งนั้น ไมยึดถือ
เลย เรื่องถิ่นที่อยูอาศัย หรือประเทศของเรา ตลอดหมดทั้ง ๕ ขอไม
ยึดถือ ถาทําอยางนี้ก็เปนสุดโตง กลายเปนโมหะ ไมใชการทําดวย
ปญญา แตกลายเปนการยึดมั่นในความไมยึดมั่น
การปฏิบัติในเรื่องนี้ ตองทําโดยรูเทาทันความจริงตามเหตุผล
วา ถาคนยังขืนยึดถือกันอยู ก็เปนความยึดมั่นถือมั่นที่ผิด การที่เรา
ตั้งขอตกลงในเรื่องดินแดน วงศตระกูล เปนตน เหลานี้ขึ้นมา ก็
เพื่อใหมนุษยเรามีหลักมีเกณฑ มีกฎกติกาที่จะคุมการอยูรวมสังคม
ใหอยูในขอบเขตและมีขั้นตอนที่ถูกตอง แลวเราก็ปฏิบัติไปเพื่อการ
อยูรวมกันดวยดี วัตถุประสงคที่แทจริงนั้น ก็เพื่อใหมนุษยอยูรวมกัน
ดวยสันติสุข จุดหมายแทจริงอยูที่นั่น
การที่เราจัดแบงใหคนมีที่อยูอาศัยโดยกําหนดวาเปนของใครๆ
นั้น ทานเรียกวา สมมติ แปลวามติหรือขอตกลงหรือการยอมรับ
ร ว มกั น ซึ่ ง เป น การจั ด สรรแบ ง จํ า แนกโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
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มนุษยมีจุดกําหนดที่จะปฏิบัติตอกันไดถูกตอง
การที่คนจะอยูรวมกันดวยดี ก็ตองมีการจัดแบงจัดสรร เรื่อง
อยางนี้เปนปญญาของมนุษย เรียกวารูจักสมมติ จึงเอาสมมติมาใช
ตามความฉลาดของมนุษย แตพรอมกันนั้นก็ตองรูทันสมมติ และไม
ไปหลงยึดติดกับสมมติ จนกลายเปนการเอาตัวสมมติเองมาแบงแยก
ทําลายกัน
เรื่องที่คนเอามาหวงแหนกีดกั้นกันทั้ง ๕ ประการนี้ก็มาจาก
สมมติ ถาเราปฏิบัติถูกขั้นตอน ก็ไมเปนปญหา แตกลับเปนเรื่องที่ดี
ประเทศของเราก็ยังมี แมแตบานที่อยูของเราก็มีอยูเปนธรรมดา แต
เรารูตระหนักวาเรามีมันเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนอยูกันไดดวยดี โดยมีที่
กําหนด และจะไดมีขอบเขตที่อยูอาศัยวาบานใครบานใคร ครอบครัว
ใคร และมีวิธีปฏิบัติสัมพันธกันไดถูกตอง
หลักการในเรื่องนี้ คือ คนมารวมเปนกลุมยอย มิใชเปนการ
แยกออกจากกลุมอื่น แตเพื่อเปนขั้นตอนใหเกิดความสะดวกในการที่
จะมารวมใหเปนมวลที่ครบบริบูรณตอไป พูดงายๆ วา
ไมใชรวมกลุมหนึ่งพวกหนึ่ง เพื่อแยกจากกลุมอื่นพวกอื่น แต
เปนการรวมเพื่อรวม คือ เอาหนวยมารวมเปนหมู เพื่อใหหลายหมูมา
รวมกันเปนมวล ขยายกวางออกไปจนรวมกันเปนโลกอันเดียว เปน
การปฏิบัติดวยปญญา มนุษยจะตองทําใหมัจฉริยะ ๕ นี้หมดไป โดย
เอาปญญามาปฏิบัติตอสมมติใหถูกตอง
เอาเปนวา มัจฉริยะ ๕ อยางนี้เรากําจัดไดไหม โดยจะตอง
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เปลี่ยนมันใหเปนการปฏิบัติตอสมมติอยางถูกตองดวยปญญาที่รูเทา
ทัน และจริงไหมที่วา ถามนุษยยังไมหมดความหวงแหนกีดกั้น ๕
ประการนี้ ก็แกไขปญหาความขัดแยงไมได
การที่มีปญหากันอยู ก็เพราะความใจแคบในเรื่องเผาพงศ ชาติ
พันธุ และลัทธิศาสนา เปนตนนี้ ดังที่ศากยวงศตองถูกทําลายไป ถา
จะแกปญหาใหสําเร็จ ก็ตองแกเรื่องนี้ใหได เปนเรื่องที่ขอฝากไว
ความจริงเรื่องสันติภาพนี้ไมยากอะไร อยางที่วาพูดงาย ถาทํา
ตามหลักนี้ไดมันก็จบ แตมนุษยก็ทําไมไดสักที ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย
ไมไดพัฒนาจิตใจและปญญา ใหมีคุณสมบัติเหลานี้

แค “สากล” สามประการ ที่เปนเรื่องพื้นฐานธรรมดา
ทําไมการศึกษาจึงยังพัฒนาคนไปไมถึง
ถาเราสามารถแกปญหาในเรื่องตัณหา มานะ ทิฏฐิ และเรื่อง
มัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นเหลานี้ไดแลว ก็จะเกิดความเปนสากล
ที่แทจริง สากลก็คือทั่วทั้งหมด หรือทั่วกัน คือโลกนี้ทั้งโลกไมมีการ
แบงแยกอีกตอไป
ความเปนสากลนั้นมีลักษณะตางๆ ที่เปนเครื่องตรวจสอบ ซึ่ง
เอามาใชในการฝกมนุษยไดดวย
ความเปนสากลนั้นมี ๓ ประการดวยกัน ถาเราเอามาเปน
เครื่องตรวจสอบ ก็จะมองเห็นทันทีวา โลกปจจุบันนี้ไมมีความเปน
สากลเลย ไดแตพูดกันวาสากล ใสเสื้อแบบฝรั่งก็วาชุดสากล แตดูกัน
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จริงๆ แลวใจไมเปนสากล ปญญาไมเปนสากล
สากล ๓ อยาง คือ
๑. ความเปนมนุษยที่สากล หมายความวา เมื่อเปนคนแลว จะ
เกิดที่ไหน อยูที่ไหน ก็เปนมนุษยทั้งนั้น สวนการที่จะบอกวาเปน
มนุษยฝรั่ง มนุษยแขก มนุษยไทย มนุษยจีน ก็เปนเรื่องของความ
เปนจริงโดยปจจัยทางธรรมชาติ เชน ชาติพันธุ ที่รูไวเพื่อชวยเสริม
การปฏิบัติดวยปญญาเทานั้น แตทุกคนมีภาวะพื้นฐานที่รวมกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว คือความเปนมนุษย
เมื่อคนพบกันตองมองกันโดยเริ่มที่ความเปนมนุษย ไมใชเริ่ม
ที่ความเปนแขก เปนไทย เปนฝรั่ง เมื่อมองเห็นคนอื่นก็ตองมองวา
เปนมนุษยกอน สวนวาจะเปนมนุษยพวกไหนก็วากันไป เพียงเพื่อรู
และปฏิบัติใหถูกตอง แตตองมีจิตใจที่นึกถึงความเปนมนุษยและ
ปฏิบัติตอกันในฐานะแหงความเปนมนุษยกอนเปนฐาน
อยางในการแบงแยกเรื่องศาสนา คนทั้งหลายพอเห็นกัน
แทนที่จะนึกวาคนนี้เปนมนุษย ก็นึกวาเปนคนศาสนาไหน เมื่อเริ่มตน
ดวยการแบงแยกอยางนี้แลวก็ลําบาก ความเปนสากลก็ไมเกิด
เราตองเริ่มดวยความเปนมนุษยที่สากล เพราะความเปนมนุษย
ที่สากล จะทําใหนึกถึงทุกคนวาเปนมนุษยทั้งนั้น อยางเชน ในการฆา
เมื่อถือวาฆามนุษยเปนบาป มันก็สากล แตถาไปแบงแยกวาฆาคน
ชาติพันธุนี้บาป ฆาคนชาติพันธุนั้นไมบาป หรือกลับดี อยางนี้ก็ยุง ไป
ไมรอด กลายเปนวาคนที่ไมใชเผานี้ ไมนับถืออยางนี้แลว เปนคนบาป
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ฆาได หรือตองฆา อยางนี้เปนการแบงแยก ความเปนมนุษยก็ไมสากล
ฉะนั้นตองเริ่มที่ความเปนมนุษยที่สากลกอน เมื่อมองดูคนทุก
คน พอเริ่มก็ตองถือวาเขาเปนมนุษยกอน และความเปนมนุษยนี้จะ
เปนฐานของทุกสิ่งทุก อยาง สวนการที่จะจําแนกแบ งแยกอย า งไร
ตอไป ก็เปนเรื่องของความรูเขาใจ เพื่อประโยชนและเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติตอกัน ไมใชเอามาเปนเครื่องแบงแยก
แตมนุษยเวลานี้มีทาทีตรงกันขาม เขามองขามความเปนมนุษย
ไปเสีย ไดแตยึดถือเอาจุดกําหนดในการแบงแยกวาเปนชาติพันธุไหน
เปนเผาไหน เปนศาสนาไหน ขึ้นมากอน แลวก็เอาขอยึดถือนี้เปนตัว
กําหนดในการที่จะปฏิบัติตอกัน เพราะฉะนั้นสันติภาพก็ไมมีทางเกิดขึ้น
๒. ความรักที่สากล หรือใชภาษาพระวา เมตตาที่เปนสากล
หมายความวา เมื่อเปนมนุษยแลวเราก็มีเมตตารักเหมือนกันหมด เรา
ตองการใหคนรักกัน มีเมตตาไมตรี มนุษยจะอยูกันดวยดีก็ตองมี
เมตตา มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือกัน ไม
โกรธกัน ไมคิดหาทางที่จะทํารายกัน โดยมีเมตตาตอทุกคนเสมอกัน
แตเวลานี้มีปญหาวา คนมีเมตตารักแตพวกของตัว สวนพวก
อื่นเมตตาไมได แมกระทั่งตางศาสนา ก็รักกันไมได เรื่องอยางนี้ตอง
พูดกันอยางเปดใจ ทําไดไหม ใหเมตตาเปนสากล รักคนทุกคนเสมอ
เหมือนกันหมด ไมแบงแยก
๓. กฎกติกาและหลักความจริงที่เปนสากล ไมใชเปนกฎกติกา
แบบที่วา ถาเปนมนุษยที่นับถืออยางนี้หรือเปนพวกนี้แลว ทําการนี้จะ
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ไดรับผลอันนี้ แตถาเปนมนุษยพวกอื่น ถึงจะทําการนี้ก็จะไมไดรับผล
อยางนี้ กฎกติกาสากลคือ ไมวาใครทําเหตุปจจัยนี้ ก็ไดรับผลอันนั้น
ไมวาที่ไหน เมื่อใด ไมจํากัดดวยขอบเขตแหงกาละเทศะ หรือกลุมชน
เรื่องนี้มนุษยก็ยังทําไมได แมแตความจริงทางธรรมชาติ ก็ยัง
เอามาแบ ง แยกกั น อี ก ทั้ ง ที่ ค วามจริ ง ทางธรรมชาติ นั้ น ที่ จ ริ ง มั น
แบงแยกไมได ไมเหมือนกฎกติกาของมนุษยที่ยังพอเห็นวาแบงกัน
เพราะยังมีการถือเรื่องของพวกนั้นพวกนี้อยู เราจึงตองขยายใหเปน
กฎกติกาที่สากล สวนความจริงทางธรรมชาตินั้นที่จริงมันแบงแยก
ไมได มันเปนสากลอยูตามธรรมดาของมันอยูแลว เพียงแตเราจะตอง
ปฏิบัติใหตรง แลวมันก็จะเปนสากลแกมวลมนุษย
เชนวา คนทําดี ไมวาเปนคนชาติไหน นับถือศาสนาไหน ก็ตอง
ไปสวรรคเหมือนกันหมด คนทําชั่ว ไมวาเปนชาติไหน ศาสนาไหน ก็
ตองไปนรกเหมือนกันหมด ไมใชวา คนศาสนานี้ นับถือศาสนานี้ ทําดี
จึงจะไปสวรรคได แตคนที่นับถือศาสนาอื่นถึงจะทําดีก็ตองไปนรก
ตองเสมอกัน จึงจะตรงกับความจริงที่เปนสากล
ถาเมื่อใดไดสากลครบ ๓ อยางนี้ ก็มีทางที่จะทําใหโลกมี
สันติภาพได แตถาไมสากลก็คือแบงแยก เมื่อแบงแยกก็ยอมขัดแยง
กัน ก็ตองเกิดปญหาไมรูจบ
หลักการสําคัญก็แค ๓ หลักนี้เทานั้น แคทําได ๓ หลักนี้เรื่อง
สงครามก็จบ และสันติภาพก็เกิดขึ้นมาแน แตคนจะทําไดหรือเปลา
และบอกไดเลยวาถาคุณทําไมได สันติภาพก็ไมสําเร็จ คุณจะมาอาง
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ความยากไมได มนุษยมีหนาที่ตองพยายาม ทั้งดวยการจัดวาง
มาตรการตางๆ ทางสังคม และดวยการศึกษาพัฒนามนุษย
ถาคิดไป ก็นาแปลกใจนักวา มนุษยบอกวาตนมีอารยธรรม
สูงสง เปนผูที่ไดพัฒนาแลว มีการศึกษากาวหนาไกล แตไฉนจึงยังไม
สามารถพัฒนาคนใหขึ้นถึงความเปนสากลธรรมดาๆ ๓ อยางนี้
คนที่ จ ะพั ฒ นามนุ ษ ย ต อ งรู ก อ นว า ความจริ ง เป น อย า งนี้
หลั ก การที่ แ ท จ ริ ง ที่ จ ะให สํ า เร็ จ เป น อย า งนี้ แล ว ก็ ใ ห เ ข า ใจทั่ ว กั น
ยอมรับกัน ถายอมรับกันและพัฒนาคนไปสูจุดหมายนี้ ก็มีทางที่จะ
ประสบความสําเร็จ

โลกจะไรพรมแดนไดจริง ใจตองไรพรมแดน
ใจจะไรพรมแดนได ตองใหมีการศึกษาที่ถูกตอง
วันนี้ขอโอกาสพูดไว โดยเนนในแงตัวเหตุปจจัยที่จะตองแกไข
และหลักการที่จะตองปฏิบัติ สวนในแงของวิธีดําเนินการคงยังไมมี
โอกาสจะพูด ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อคนรูหลักการ และเขาใจจน
ยอมรับกันดีแลว ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของคนที่มีความสามารถจะ
พัฒนาวิธีการขึ้นมาบนฐานของหลักการนี้ ในดานวิธีการนั้นหลายคน
เกง แตตองใหเขายอมรับหลักการกอน เราจะเอาไหมวา
๑. ตองแกปญหาเรื่องตัณหา มานะ ทิฏฐิ อยางนอย ๒ ขอแรก
ตองเนนโดยพยายามดําเนินมาตรการหรือวางกฎกติกาที่จะใหดุลกับ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ นั้นได หรือใหมันลดนอยลงไป เพื่อใหอยูในขอบ

๓๒

วิถีสูสันติภาพ

เขต เชน ใหอยูในความเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกันเปนตน และ
ลึกลงไปอีกก็ถึงเรื่องทิฏฐิ ซึ่งแสดงออกที่ความใจแคบกีดกั้นกันตางๆ
๒. ตองหลุดพนจากอํานาจครอบงําของความหวงแหนกีดกั้น
คือ มัจฉริยะ ๕ ประการ ที่พูดเปนภาษาพระ คือ
๑) อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องที่อยูอาศัย ทองถิ่น
ดินแดน
๒) ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องผลประโยชน
๓) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องชาติวงศ พงศพันธุ
เผาชน กลุม พรรคพวก
๔) วัณณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่อง ชั้น วรรณะ สีผิว
๕) ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาการ ความรู
และผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปญญา
จะตองจับจุดใหได และพัฒนามนุษยใหสลายความใจแคบ
เหลานี้ โดยใหมีปฏิบัติการทางสังคมดวยปญญาที่รูเทาทันสมมติ
๓. ในดานบวก ตองสรางความเปนสากล ๓ ประการขึ้นมา
โดยใหยอมรับยึดถืออยูในใจตามความเปนจริงในเรื่องเหลานี้ คือ
๑) ความเปนมนุษยที่สากล มองคนเปนคน
๒) เมตตาความรักที่สากล
๓) กฎกติกาและความจริงที่เปนสากล
ถาไดสากล ๓ อยางนี้ และใหคนยอมรับถืออยางเดียวกันแลว
มนุษยก็หมดเครื่องแบงแยก เปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เมื่อความ
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แบงแยกทางใจหมดไปแลว ความแบงแยกอื่นก็หายไปเอง แต
ถึงแมวาการแบงแยกดานนอกจะหายไป หากใจยังแบงแยกอยู ก็ไมมี
ทางแกเลย
ตกลงวา มนุษยเวลานี้บอกตัวเองวาหมดเครื่องแบงแยกภาย
นอก เปนโลกไรพรมแดน แตที่แทนั้นใจของเขาแสนจะแบงแยกกัน
เพราะฉะนั้นโลกจึงไปไมไหว
จึงตองแกใหคนมีใจไรพรมแดน โดยพัฒนามนุษยดวยการ
ศึกษา เอา ศีล สมาธิ ปญญา มาฝกมาพัฒนาคนใหกาวไปสูการสลาย
ความขัดแยง ปลอดพนจากการแขงขันแยงชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
นําโลกไปสูสันติภาพและสันติสุข
ก็ขอใหทําใหไดอยางที่วามานี้ เริ่มตั้งแตขั้นตนคือมาฟงหลักการ
แลวตรวจสอบพิจารณาวา เราจะยอมรับไหม เมื่อยอมรับแลวก็มา
ชวยกันหาทางปฏิบัติตามหลักการนั้นตอไป
อาตมาไดนําขอคิดเกี่ยวกับหลักการตางๆ ในทางธรรมมาเสนอ
มาบอกกลาว หรือมอบใหแกทานสาธุชนทั้งหลาย โดยเฉพาะเริ่มตน
ในวงสําคัญคือ ในวงของครูบาอาจารยที่จะเปนผูตั้งฐานของเรื่องนี้
อยางที่ไดบอกแลววา ตองแกดวยการศึกษาชนิดที่แท ซึ่งพัฒนาคน
ใหหลุดพนจากกิเลสที่กีดกั้นแบงแยกทั้งหลาย
ดังนั้นครู อาจารย จะเปนเจาของเรื่องนี้ตอไป ถาปฏิบัติอยาง
ที่วามานั้นไดจริง ก็เปนครูอาจารยที่จะเปนผูสรางสันติภาพตอไป
การศึกษานั้นสัมฤทธิ์ผลเปนสันติภาพ และสันติสุข ทั้งภาย
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นอกและภายใน ทั้งในโลก ในสังคม และในจิตใจของทุกคน
จึงขอใหทุกคนเจริญงอกงามในสันติที่มีความสุขมาพรั่งพรอม
ดวย ทั้งภายในและขยายไปภายนอก ใหเปนความสุขและเปนสันติที่
เปนสากล ขอจงมีความสุขสวัสดีทั่วกันทุกทาน

