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อนุโมทนา
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรว มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จัดใหมโี ครงการจัดพิมพหนังสือเกีย่ ว
กั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการนี้ มีเรื่อง
ราวที่อาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา
การพิมพหนังสืออันวาดวยการศึกษาตามหลักไตรสิกขาขึน้ มาเผยแพร เปน
งานสําคัญทีส่ นองวัตถุประสงคของมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพฯ ในแนวทางที่
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
 หา
เอาธรรม ซึง่ เปนหลักความจริงของธรรมชาติมาปฏิบตั ใิ หเกิดผล ในการแกปญ
ของชีวิตและสังคมที่เปนอยูในบัดนี้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาทีถ่ กู ตองนัน้ นอกจากเปนฐานของการ
พัฒนาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยังเปนเครือ่ งนํา
ใหการพัฒนานั้นดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตที่ดีงามกาวไปในสันติสุขดวย
ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งนี้ อันนับวาเปน
การแสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมฤทธิ์
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

คํานํา
ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนที่ประจักษชัด
ทัง้ โดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การใหความ
รูใ นรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
นัน้ ไดรบั การยกยองและยอมรับเปนอยางยิง่ จากผูท สี่ นใจศึกษาพุทธ
ธรรมทั้งหลาย คุณคาของผลงานนั้นดูไดจากมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั้งในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระ
คุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปนคนไทยคนแรกที่ได
รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๒๐
ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรั บ เงิ น รางวั ล ที่ ไ ด รั บ มาจํานวน
๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะนั้น จนเปนแรงบัลดาลใจให
นํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต)” เพื่อสืบทอดความหมายของการศึกษาเพื่อสันติภาพที่มี
ตอมนุษยชาติและสานตองานที่มีคุณคายิ่งในการเชื่อมโยงคําวา
สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความหมายแกทุกชีวิต
และสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนวทางการสงเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓
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ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเกิดกิจกรรมที่เปนไป
เพื่อสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพดังนี้
๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการทีม่ งุ
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพตามชวงจังหวะที่เกิดเหตุ
การณที่เปนปญหานาหวงใยตางๆในสังคม โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุก ตใ ชใ นการแกปญ หา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอ คิดตางๆทีเ่ ปนประโยชน และชีน้ าํ แนวทางในการ
สรางสันติภาพ และแกปญ
 หาของสังคมทีก่ าํ ลังถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหน่าํ อยางรุนแรง
๒. การวิจยั เพือ่ แสวงหามูลเหตุของปญหาทีก่ อ ใหเกิดความ
แปลกแยก ขัดแยง รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ แนวคิดในการแก
ปญหาโดยยึดหลักของ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียนและสังคม
โดยรวม ผลการวิจยั ทีส่ ามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูก ารแกไขได
นั้ น จะได ส ง ให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วของเพื่อ นําไปเปน ขอ มูล ในการ
 หาตอไป
พัฒนาแกปญ
๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะที่ดีที่เหมาะสมเพื่อพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมูลนิธิ เพือ่ แจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศึกษาทุกระดับและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัว่ ประเทศ

ง
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๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกติ ทีเ่ ปนไปเพือ่ สงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพ มีผล
งานเปนที่ประจักษ ดวยกิจกรรมนี้จึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูที่ไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศึกษาเพือ่ สันติภาพ ทัง้ เพือ่ ตนเอง และเชิญชวน ชีน้ าํ ผูค น
ทัง้ หลายใหเห็นคุณคา และเดินไปในแนวทางนัน้ แมจะจัดรางวัล
การสงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานทั้งหลายเหลานั้น ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ ทาน
จึงเปน “เพชร” ทีม่ คี ณ
ุ คาในสังคม เปนพุทธบุตรทีเ่ ปนกําลังสําคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีคายิ่งอีกทานหนึ่ง การนําขอคิด
และวิถที างในการดําเนินชีวติ ของทานมาเผยแผ ก็จะเกิดประโยชน
และมีคณ
ุ คายิง่ แลว
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ ทางมูลนิธจิ งึ ไดรวบรวมคัดเลือก ปาฐกถา การ
บรรยายธรรมที่ไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเนื่อง
มาตัง้ แตการกอตัง้ กองทุน/มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน ๑๐ เลม เพือ่
ประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งหวังวาจะมีสวนชวย
สรางเสริมแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ะนอมนําไปสูก ารสรางสันติสขุ ทัง้ แก
ตนเองและสังคม
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มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ทีต่ ระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ ใน
การสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพือ่ สรางสันติภาพ จึงไดชว ย
จัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร ทางมูลนิธติ อ งขอขอบคุณเปน
พิเศษในกุศลกรรมทีค่ วรแกการสรรเสริญยิง่
ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม
การศึกษาเพือ่ สันติภาพทุกทานทีไ่ ดมารวมใหขอ คิดทีเ่ ปนประโยชน
และทําใหโครงการนี้สาํ เร็จ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่ได
ทํางานทีไ่ มงา ยเลยนีจ้ นเปนผลสําเร็จดังทีป่ รากฏ เพราะเปนงานที่
ตองทําตอเนือ่ งยาวนาน
ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจงประสบแต
ความสุขความเจริญในธรรม ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทา นผูส นใจใฝ
ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต สุนทรพิทัก ษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารบัญ
อนุโมทนา
ก
คํานํา ของ ประธานมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺ ต) ข
คํานํา ของ อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนัน ทา
ฉ
สารบัญ

ซ

วรสัมโมทนียกถา สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑

คําปราศรัย ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ในพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ป ๒๕๓๗ ๔
- สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข

๔

Address by Phra Dhammapitaka
at the Award of the UNESCO Prize for Peace Education 1994

๑๕

- Peace Through

๑๕

Freedom and Happiness

สารแสดงมุทิตาคารวะ ศาสตราจารยฐะปะนีย นาครทรรพ ๒๑
สยามขวัญ อังคาร กัลยาณพงศ

๒๒

ภาคผนวก

๒๕

- คํากลาวสดุดี ของ Ms. Nazli Moawad
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
- คํากลาวสดุดี ของ Mr. A. Badran
รองผูอํานวยการใหญ ยูเนสโก

๒๗
๓๒

ประวัติพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

คณะผูจัดทํา

๔๐

วรสัมโมทนียกถา
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
องคประธานพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแดพระธรรมปฎก
ในโอกาสที่ไดรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากยูเนสโก
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของรัฐบาล
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ พุทธมณฑล

ทานเจาคุณพระธรรมปฎก ทานรองปลัดกระทรวง พระภิกษุสามเณร
ทุกรูป และทานผูมีเกียรติทั้งหลาย
อาตมภาพยินดี ที่เมืองไทยไดมีพิธีนี้ และยินดีเปนพิเศษที่ไดมา
รวมพิธีดวย เพราะเปนพิธีที่ควรแกความชื่นชมโสมนัสอยางยิ่งของคน
ไทยทั้งชาติ ผูมีบุญไดพบพระพุทธศาสนา มีสมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเปนสมเด็จพระบรมครู ที่ทรงมีพุทธบุตรรูปหนึ่งเปน
เพชรแท อยูในปจจุบันนี้
ทานเจาคุณพระธรรมปฎก หรือชื่อ ทานเจาคุณประยุทธของเรา
ทานเปนผูสรางเกียรติยศชื่อเสียงใหแกเรา ใหแกประเทศชาติของเรา
ใหแกคณะสงฆของเราอยางมาก ที่จริง กอนที่องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติจะถวายรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ ทานเจาคุณทานก็เปนชื่อเสียงเกียรติยศของคนไทย ของไทย

๒

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ

ของพระสงฆไทยอยูตลอดมาแลว เพราะทานเปนคนดีจริง เปนพระดี
จริง ผูที่รูจักทานหรือไดยินกิตติศัพทชื่อเสียงของทาน นิยมยกยอง
สรรเสริญเปนอันมาก
อันคําวาดีจริงนัน้ นําไปประกอบเปนคุณสมบัตขิ องทานผูใ ด ทาน
ผูนั้นคือเกียรติยศชื่อเสียงที่แทจริง อยูในสกุลใดก็เปนชื่อเสียงเกียรติยศ
ของสกุลนัน้ อยูใ นเพศใดก็เปนชือ่ เสียงเกียรติยศของเพศนั้น เชน พระที่ดี
จริง ยอมเปนชื่อเสียงเกียรติยศของสมณเพศ นั่นก็คือคนดีจริง อยูที่ใดก็
เปนเกียรติยศชื่อเสียงของที่นั่นเสมอไป จิตใจของคนดีนั้นมีพลัง มี
อํานาจยิ่งใหญมหาศาลในการคิด พูด ทํา ที่เปนความดีงาม เปนคุณเปน
ประโยชนไมเฉพาะแกตนเอง แตแกสัตวโลกทั่วไปไมมีขอบเขต แม
กระทั่งที่ทําใหเปนปราชญในพระพุทธศาสนาที่หาทํากันไดงายๆ ไม ก็
เกิดจากจิตใจที่ดีจริง
การถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพใหทานเจาคุณพระธรรมปฎก จึงเปนการประกาศความมีจิตใจดีจริงของทานตอโลก เปนการ
ประกาศชื่อเสียงเกียรติยศของไทยไปในโลกกวางใหญดวย ความยินดี
ของทานเจาคุณพระธรรมปฎกครั้งนี้ยอมยังนอยกวาความยินดีของคน
ไทยทั้ ง ชาติ ที่ ก ล า วเช น นี้ ก็ ด ว ยความมั่ น ใจว า ผู ทําความดี อ ย า ง
สม่ําเสมอ รูตัวอยู ยอมมีปติในความดีที่ไดทํา คือยอมมีปติในธรรมนั่น
เอง ผูทําดี เปนผูมีธรรม ผูปติในธรรมคือปติในความดี เมื่อความดีไม
ขาดตกบกพรอง ก็คือไมบกพรองในการปฏิบัติธรรมตามที่สมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงสอนไว ผูมีธรรมรูตัววาไมบก
พรองในธรรม ความปติโสมนัสยอมไมบกพรองจากใจดวยตลอดเวลา
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จึงยากที่จะมีความยินดีใดเขาไปเพิ่มเติมอีกได จึงกลาวไดวา ทานเจา
คุณพระธรรมปฎกยินดีในการไดรับถวายรางวัลครั้งนี้ไมเทากับความ
ยินดีของสวนรวม
ขอถวายพรทานเจาคุณผูเปนใหทั้งชื่อเสียงเกียรติยศของชาติ ผู
เปนใหทั้งชื่อเสียงเกียรติยศของคณะสงฆ ผูเปนใหทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ
ของพุทธศาสนิกชน ขอใหการปฏิบัติเปนพระดีของทานเจาคุณนําไปสู
ความเปนมงคลสูงสุด ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา องค
สมเด็จพระบรมครูของเทวดาและมนุษยของเราทั้งหลายในที่นี้ ได
โปรดประทานไวตอนหนึ่งวา จิตของผูใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูก
ตองแลว ยอมไมหวั่นไหว ไมมีโศก ปราศจากธุลี เกษม
ขออนุโมทนาอํานวยพรทุกรูป ทุกทาน ขอกัลยาณจิตที่ไดพากัน
มาแสดงถวายทานเจาคุณพระธรรมปฎกวันนี้ ไดยอนกลับเปนผลดีแก
จิตใจของทานเอง ขอใหทานเจาคุณเปนแบบอยางที่ดีงาม ใหเปนพระ
ดีของคนดีสืบไป ขออํานวยพร

คําปราศรัย
ของ

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ในพิธีรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ*
___________

สันติภาพ
เกิดจากอิสรภาพและความสุข
สี่สิบเกาปลวงมาแลว ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลกครั้งที่
สองได สิ้ น สุ ด ลง เป น การป ด ฉากภั ย พิ บั ติ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด ที่
มนุษยชาติไดเคยประสบ ทันทีที่สงครามยุติ ก็ไดมีการจัดตั้งองค
การสหประชาชาติขึ้น อันเปนความพยายามที่จะปองกันมิใหมีภัย
พิ น าศที่ ยิ่ ง ใหญ เ ช น นั้ น เกิ ด ซ้ําขึ้ น อี ก ดังที่ไดมีวัต ถุประสงคขอ
สําคัญ คือการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางชาติ
แตแทบจะทันทีทันใดที่ไดมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาตินั้นขึ้น
*

คําปราศรัยของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องคการยูเนสโก กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
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มา สงครามเย็นก็ไดเริ่มกอตัวขึ้น ถึงแมวาบัดนี้สงครามเย็นจะสิ้น
สุดลงแลว แตความขัดแยงทางเชื้อชาติและศาสนาก็ไดประทุขึ้น
ณ ดินแดนตางๆ มากมายหลายแหงในโลก หนําซ้ํายังเกิดปญหา
เรื่ อ งความเสื่ อ มโทรมของธรรมชาติ แ วดล อ ม ที่ ก ลายเป น ภั ย
คุกคามอยางรายแรงตอความอยูรอดของมนุษยดวย ถึงแมวา
ความขัดแยงตางๆ ในโลกจะไดรับการแกไขเสร็จสิ้นไปไดบาง แต
สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยที่แทจริงของโลก ก็ยังหางไกล
จากความเปนจริง
ดูเหมือนวามนุษยจะมีความฝกใฝโนมเอียงไปในทางที่จะกอ
ความขัดแยงและความรุนแรง มากกวาจะสรางสรรคสันติภาพ
เห็นไดชัดวา การทําลายสันติภาพงายกวาการรักษาสันติภาพ ดัง
ปรากฏวา การขัดแยงและสงครามกลายเปนปกติวิสัย สวนสันติ
ภาพเปนเพียงภาวะแทรกคั่นชั่วคราว อยางไรก็ดี สภาพเชนนี้มิใช
สิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได ความขัดแยงเกิดขึ้นที่ใจ และที่ใจนั่นแหละเรา
จะแกไขความขัดแยงได
โดยที่แทแลว ตัวเราก็คือใจของเรานั่นเอง เมื่อเราปลอยให
ความอยากไดผลประโยชนในทางวัตถุขยายตัวเพิ่มขึ้นมาโดยไมได
ควบคุม เราจะมองเห็นเพื่อนมนุษยเปนปฏิปกษ และมองเห็น
ธรรมชาติเปนวัตถุที่จะเอามาใชหาประโยชน ยิ่งเมื่อมีความเชื่อวา
ความสุขที่แทจะลุถึงไดดวยการบํารุงบําเรอความสุขทางเนื้อหนัง
เราก็ไดพัฒนาวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมสุดโตงขึ้นมา ทําใหการแขงขัน
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และการบริโภคกลายเปนแบบแผนของการใชชีวิต และเปนที่ทุม
เทพลังงานของสังคม
มนุษยไดกลายเปน “นักบริโภค” ผูอุทิศตัวใหแกชีวิตแหง
การแขงขันเพื่อการบริโภค แตการแขงขันนั้นไดทําใหเราตกอยูใน
ภาวะของการมี “สงครามเย็น” อยางถาวร กับเพื่อนบานของเรา
และวิถีชีวิตแบบนักบริโภคก็ทําใหเราเกิดปญหากับสภาพแวดลอม
เมื่อไมมีความสุขอยูขางใน เราก็พยายามแสวงหาความสุขจาก
ขางนอก โดยการเสพสิ่งบํารุงบําเรอความสุขทางเนื้อหนัง เมื่อไม
มีสันติภาพและความมั่นคงภายในจิตใจ เราก็พยายามที่จะสราง
มันขึ้นมาดวยการไปบังคับควบคุมและขมขี่ครอบงําผูอื่น นอกจาก
นั้น การแบงแยกเชื้อชาติผิวพวกเผาพันธุ ก็ยิ่งทําใหความขัดแยง
นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น
แตมนุษยเปนสัตวที่ฝกได และจําเปนจะตองไดรับการฝกฝน
พั ฒ นาด ว ยการศึ ก ษา ศั ก ยภาพในการเป น สั ต ว ที่ ฝ ก ได แ ละ
สามารถกระทําการที่สรางสรรคนี่แหละ ที่เปนพรพิเศษของความ
เปนมนุษย อยางไรก็ตาม เมื่อการศึกษาขาดดุลยภาพ การศึกษา
นั้นก็ไดแตสงเสริมความสามารถของมนุษยในการที่จะแสวงหา
วัตถุสิ่งเสพมาบํารุงบําเรออินทรียสัมผัส การศึกษานั้นละเลยศักยภาพที่แทจริงของเรา ทําใหเรามิไดพัฒนาความสามารถที่จะมี
ความสุข แมวาวัตถุสิ่งเสพตางๆ จะมีจํานวนเพิ่มพูนลนเหลือมาก
ขึ้น แตความสุขกลับลดนอยลง
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การหาความสุขภายนอกอยางนั้น ประกอบดวยการเกงแยง
ชวงชิง ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหเราเกิดความขัดแยงกับเพื่อนมนุษย
เทานั้น แตความเพียรพยายามของเราในการหาความสุขแบบนั้น
ยังกอใหเกิดความเสื่อมสลายแกสภาพแวดลอมอีกดวย และคุณ
ภาพชีวิตโดยรวมของเราก็ไดเริ่มถูกบอนทําลายลงไป ยิ่งกวานั้น
เนื่องจากความสุขแบบนี้ตองขึ้นตอการเสพวัตถุเพียงอยางเดียว
จึงทําใหเราตองฝากความสุขไวกับวัตถุบํารุงบําเรอภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น แลวก็ทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ
ในทางตรงขาม การศึกษาที่เปนกุศลและมีดุลยภาพ จะฝก
ฝนมนุษยใหพัฒนาความสามารถ มิใชเพียงในการที่จะแสวงหา
วัตถุมาเสพเทานั้น แตใหเขาพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข
ดวย เมื่อเราเปนคนที่มีความสุขงายขึ้น ความตองการวัตถุมาเสพ
ก็ลดนอยลงไป ทําใหทัศนคติในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
พลอยลดนอยลงไปตาม คนที่มีความสุขอยูขางในแลว ก็มีจิตใจ
โนมนอมไปในทางที่จะชวยทําใหคนอื่นมีความสุข ในเมื่อวัตถุ
บํารุงบําเรอตางๆ มิใชเปนชองทางเดียวที่จะทําใหเขามีความสุข
เขาก็สามารถแบงปนวัตถุเหลานั้นใหผอู ื่นได ความสุขที่แตกอนนี้
เปนแบบแกงแยงชวงชิง ก็เปลี่ยนมาเปนความสุขแบบเผื่อแผและ
ประสานกลมกลืน
ในด า นจริ ย ธรรม จริ ย ศึ ก ษาของเราในป จ จุ บั น ได เ ห็ น
ตระหนักวา ปญหาและความขัดแยงตางๆ เกิดจากการแขงขัน
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ทะยานหาความสุขกันอยางไมมีขอบเขต จึงสอนคนใหรูจักควบคุม
ตนเองโดยไมลวงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอื่น เพราะฉะนั้น
เราจึ ง มี ชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมที่ รั ก ษาความสงบไวไดดวยการวางกฎ
เกณฑขอบังคับ แตจริยธรรมใดก็ตามที่ตองใชความกลัวและความ
จําใจจํายอมเปนพืน้ ฐาน ยอมเปนจริยธรรมทีไ่ มอาจวางใจได จริยธรรมทีม่ ลี กั ษณะแบบหามสัง่ บังคับนัน้ เปนจริยธรรมทีไ่ มเพียงพอ
ในทางตรงขาม จริยธรรมที่แทจริงตองมีพื้นฐานมาจาก
ความประสานกลมกลืนและความสุข ชนเหลาใดมีสันติภายในจิต
ใจ และมีความสุขที่เปนอิสระ ชนเหลานั้นยอมไมลุมหลงเอาทรัพย
และอํานาจเปนเครื่องบํารุงบําเรอเสริมความยิ่งใหญของตน แต
ทรัพยและอํานาจนั้นจะกลายเปนเครื่องมือสําหรับใชสรางสรรค
ประโยชนสุขแกเ พื่อนมนุษ ย จริยธรรมในทางสรางเสริมเชน นี้
แหละ คือสิ่งที่ตองการในยุคสมัยปจจุบันของพวกเรา
การใหการศึกษาของเราสวนใหญ มักเปนไปในทางที่จะ
สนับสนุนใหเกิดความรูสึกอยากไดอยากเอา เด็กๆ ร่ําเรียนกันไป
ในแนวทางที่จะมองหาวัตถุบํารุงบําเรอเปนจุดหมาย เราจะตอง
ปรับใหเกิดความสมดุลในเรื่องนี้ โดยการศึกษาทั้งที่บานและที่โรง
เรียน ควรจะตองปลูกฝงจิตสํานึกในการให การฝกใหรูจักให จะ
สอนเด็กใหเกิดมีความสุขจากการให และกอใหเกิดเมตตาธรรม
เมตตาหรือความรักนี้ หมายถึงความปรารถนาที่จะใหคนอื่นมี
ความสุข ดวยการศึกษาอยางนี้ เราจะรูจ กั มองคนอืน่ เปนเพือ่ นมนุษย
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ทีร่ ว มสุขรวมทุกข ตกอยูภ ายใตกฎธรรมชาติเชนเดียวกับเรา
เนื่องจากการให เปนการสนองความตองการของเราที่
อยากเห็นคนอื่นมีความสุข ทั้งสองฝาย คือทั้งเราและเขา หรือทั้ง
ผูใหและผูรับ จึงตางก็เปน “ผูได” และมีความสุขดวยกัน โดยนัยนี้
การให ซึ่งตามธรรมดาถือวาเปน “การเสีย” ก็กลับกลายเปน “การ
ได” ซึ่งทําใหเกิดความสุข ดวยความสุขแบบประสานเชนนี้ ความ
ตองการหาความสุขแบบเห็นแกตัวตางๆ ก็จะลดนอยลง ทําให
ความตึงเครียดในสังคมลดนอยลงไปดวย
จริยธรรมแบบพอใจ กับจริยธรรมแบบจําใจ มีความแตก
ตางกันมาก เมื่อเขามาในจริยธรรมแหงความเอื้อประสานและ
ความสุข วิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไป เมื่อตั้งจิตคิดจะเอา เราจะมอง
คนอื่นเปนคูแขงหรือเปนเหยื่อ แตเมื่อคิดจะให เราจะมองเขาดวย
ความเขาใจ และเกิดความเมตตากรุณา ความเขาใจความหมาย
ของถอยคําตางๆ ที่สําคัญตอชีวิตของคน เชน คําวา ความเสมอ
ภาค และความสุข เปนตน ก็เปลี่ยนไป
เมื่ออยูในระบบแขงขัน คนจะมองความหมายของความ
เสมอภาคในแง ข องการปกป อ งตั ว เอง และเรี ย กร อ งสิ ท ธิ แ ละ
โอกาสที่เทาเทียมกันในการแสวงหาผลประโยชนใหแกตน แตใน
ระบบประชาธิปไตยที่ถูกตองตามธรรม ความเสมอภาคกลายเปน
ภาวะที่ชวยใหเราเกิดมีโอกาสมากที่สุด ที่จะรวมมือสรางสรรค
เอกภาพและประโยชนสุขใหแกสังคม ความสุขแบบแกงแยงแบง
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แยก กลายมาเปนความสุขแบบประสานกลมกลืนกันได ฉันใด
ความเสมอภาคแบบแกงแยงแขงขัน ก็เปลี่ยนมาเปนความเสมอ
ภาคแบบประสานกลมกลืนซึ่งกันและกันได ฉันนั้น
ในระดับที่สูงขึ้นไปกวานั้น มนุษยสามารถฝกฝนพัฒนาตน
ใหรูจักสรางความสุขภายในขึ้นได โดยไมตองพึ่งพาวัตถุบํารุง
บําเรอความสุขจากภายนอก การศึกษาที่ไมถูกตอง ทําใหคนเกิด
ความหลงผิดคิดไปวา เขาจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีวัตถุเสพ จึง
ทําใหเขานําเอาเรี่ยวแรงความเพียรพยายามออกไปใชขางนอก
การพยายามหาความสุ ข จากภายนอกแบบนี้ ย อ มต อ งมี
ความเครียดและความทุกขแฝงมาดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได แตถา
เรานําเอาความเพียรพยายามนั้นเขามาใชขางในใหมากขึ้นบาง
โดยบําเพ็ญขอปฏิบัติตางๆ เชน การรูจักมนสิการและการทําจิต
ภาวนา เราก็อาจจะไดพบกับความสุขแบบที่ประณีตและเปนอิสระ
มากกวา ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากจิตอันนิ่งสงบและปญญาที่รู
ความจริง แลวความสุขแบบนี้ก็จะชวยใหเราหลุดพนไปจากการ
กระทําทั้งหลายที่เปนการเบียดเบียนและเห็นแกตัว
ในขั้นสูงสุด การพัฒนาคนจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม
และความเขาใจทั่วตลอดถึงความสัมพันธอิงอาศัยกันและกันของ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งชีวิตของเรา ทั้งสังคม และสิ่งแวดลอมรอบ
ตัว เมื่อปญญารูแจงสอดคลองกับสัจธรรมแลว ก็จะเกิดความหลุด
พนเปนอิสระ และเมื่อนั้น สภาวะแหงความไมเที่ยง เปนทุกข และ
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เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย อันเปนสามัญลักษณะของ
สังขารทั้งปวงในโลก ก็จะไมสามารถกอใหเกิดความเครียด ความ
กดดันวุนวายใจ และความทุกขแกเราไดอีกตอไป นี่ก็คือการรูแจง
ถึงสภาวะที่เปนจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และดวยการตระหนักรู
ถึงความสัมพันธเนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เราก็จะ
ประสานประโยชนของทุกฝาย คือทั้งบุคคล สังคม และระบบ
นิเวศ ใหกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เมื่อเรามัวแตวุนวายหาความสุข เราก็ไมมีเวลาใหแกผูอื่น
พรอมกันนั้นความสุขก็กลายเปนสิ่งที่เราขาดแคลนอยูตลอดเวลา
ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา ตองคอยตามหาดวยความหวัง
วาจะไดในอนาคต ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขนี้แพร
ระบาดไปทั่ว ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรียนก็ตาม ที่
ทํางานก็ตาม ทั่วสังคมไปหมด สภาพจิตใจที่ขาดแคลนความสุข
อยางนี้เปนกันอยูดาษดื่น ปรากฏใหเห็นทั่วไปในสังคมของเราทุก
วันนี้
ความสงบเริ่มที่บาน เราจะตองนําความรักและความสุขคืน
มาใหแกครอบครัว นําความเอื้ออาทรและความสุขที่แบงปนไดคืน
มาใหแกโรงเรียน โดยสอนใหคนรูจักความสุขแบบประสานที่ทุก
คนมีสวนรวม คนมีความสุขก็จะแผขยายระบายความสุขของตน
ออกไปแกคนรอบขาง และชวยบรรเทาความขัดแยงแกงแยงชิงดี
กัน
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จงถามตนเองใหนอยลงวา ฉันจะไดอะไร และจงถามตนเอง
ใหมากขึ้นวา ฉันจะทําอะไรเพื่อผูอื่นไดบาง ในทํานองเดียวกัน
พึงมองเห็นคุณประโยชนที่ธรรมชาติไดใหแกเรา แทนที่จะเรียกรอง
เอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอยางไมรูจักหยุดหยอน พึงเรียนรูดวยใจ
ชื่นชม โดยมีจิตสํานึกมองเห็นคุณคาที่ธรรมชาติและผูคนที่อยูรอบ
ขางเราไดชวยเหลือเกื้อกูลใหเรามีชีวิตเปนอยูดวยดีในบัดนี้
ดวยการฝกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญูรูสํานึกคุณอยางนี้
ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสานก็จะกอใหเกิดสันติสุข
ขึ้น ทั้งที่ใจและในสังคม ความเอื้ออาทรและความสุขเชนนั้น จะ
ประสานสอดคลองกับความรูความเขาใจที่หยั่งซึ้งลงไป ถึงความ
เปนเพื่อนรวมสุขรวมทุกขกันของสรรพสัตวตอหนากฎธรรมชาติ
ในขั้นสุดทาย เราจะบรรลุสันติภาพไดก็ดวยปญญาที่ประกอบ
ดวยกรุณาดังกลาวมานี้
ในความสัมพันธระหวางมนุษย เราสามารถประนีประนอม
กันได แมแตจะกาวพนการประนีประนอมไปสูความประสานกลม
กลื น กั น ด ว ยอาศั ย ความรั ก และไมตรี ก็ ไ ด แต เ ราไม ส ามารถ
ประนีประนอมกับสัจธรรมหรือความจริงได เราจะสัมพันธกับ
ความจริ ง หรื อ สั จ ธรรมนั้นได ก็ดวยความรูและปญญาเทา นั้น
เพราะฉะนั้น ในการเกี่ยวของกับความจริง จึงควรจะตองสงเสริม
การสากัจฉาและเสรีภาพในทางความคิด
เราควรพัฒนาใหมี
วัฒนธรรม ที่ความรักใครไมตรีและการรวมมือกันเปนมาตรฐาน
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แหงความสัมพันธระหวางมนุษย แตพรอมกันนั้นก็ใหเสรีภาพและ
การแสวงหาความรูอยางไมตองประนีประนอมกัน เปนมาตรฐาน
สําหรับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัจธรรม
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในยุคสมัยที่ผาน
มานี้ โดยสวนใหญไดถูกกําหนดโดยวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากศาสนาและปรัชญาของตะวันตก ซึ่งทําใหมองมนุษยแยกตาง
หากจากธรรมชาติ วัตถุประสงคของวิทยาศาสตรก็คือ การที่จะ
พิชิตและครอบครองธรรมชาติ แลวนําเอาธรรมชาติมาจัดสรร
สนองความตองการในการหาผลประโยชนของมนุษย ทัศนคติ
แบบที่ เ ป น ปฏิ ป ก ษ ต อ ธรรมชาติ เ ช น นี้ ซึ่ ง ไดปรับแปรออกเปน
ปฏิ บั ติ ก ารในเชิ ง หาผลประโยชน แ บบเห็ น แก ตั ว โดยอาศั ย
เทคโนโลยี ไดกอใหเกิดผลรายแกสภาพแวดลอมอยางรายแรงดัง
ที่เราประสบอยูทุกวันนี้
ถึงเวลาแลวที่วิทยาศาสตรจะตองกลับตัว เปลี่ยนทาที
และนําอารยธรรมใหกาวหนาไปในทิศทางใหม มนุษยจะตองแสวง
หาความรู มิใชเพื่อมุงแตจะหาผลประโยชนอยางเห็นแกตัว แต
จะตองแสวงหาความรูเพื่อเอามาเปนประทีปสองชวยชี้ชองทาง ให
เรามองเห็นวิธีที่จะไดประโยชนจากธรรมชาติโดยไมตองทํารายมัน
เทคโนโลยีจะตองไดรับการกําหนดบทบาทใหชัดเจนมากขึ้น โดย
มุงที่จะใชเปนเครื่องชวยใหมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ดํารง
อยูรวมกันไดอยางยั่งยืนและประสานกลมกลืน
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ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ตองเริ่มที่ใจ ใจที่จะทําการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไดสําเร็จ ก็คือจิตใจที่เขาถึงความสงบ อิสรภาพและ
ความสุขภายใน หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพในโลกนี้ให
สําเร็จ เราจะตองฝกฝนพัฒนาตนเองใหสามารถประสบสันติสุข
ภายใน และความสุขที่เปนอิสระ ดวยความหลุดพนจากความใฝ
ทะยานหาสิ่งเสพบําเรอสุข ความใฝแสวงอํานาจ และบรรดาทิฏฐิ
ที่กอใหเกิดความแกงแยงและแบงแยกทั้งหลาย ภาวะนี้จะสําเร็จ
ไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนาบุคคล ซึ่งก็คือภารกิจของการศึกษา
การริเริ่มใหรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโก นับ
วาเปนการเดินหนาไปอีกกาวหนึ่งในการสรางสรรคสันติภาพ ถือ
ไดวาเปนความเพียรพยายามที่นาชื่นชม ขาพเจาเขาใจวา รางวัลนี้
มิใชมีขึ้น เพียงเพื่อเปนการยอมรับในผลสําเร็จที่บุคคลหรือองคกร
ใดก็ตามไดกระทําแลว ในการสรางสรรคสันติภาพ เพราะเราจะ
ตองยอมรับความจริงวา สันติภาพเชนนั้น ยังหาไดเกิดมีขึ้นในโลก
แตอยางใดไม แตรางวัลนี้คงจะเปนสิ่งกระตุนเตือนใจ และสง
เสริมใหเรามาเพียรพยายามรวมแรงรวมใจกัน ในอันที่จะสราง
สันติภาพที่แทจริงใหสําเร็จ รางวัลนี้เปนประดุจเสียงร่ํารองเชิญ
ชวนใหมากระทําการทุกอยางยิ่งขึ้นไป เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัลที่แท
จริง คือโลกที่มีสันติสุขสําหรับมวลมนุษย รางวัลที่มอบใหในวันนี้
จะไดรับจริง ก็ตอเมื่อโลกมีสันติภาพอยางจริงแท ดังไดกลาวนั้น

Address by
The Ven. Phra Dhammapitaka
(P.A.Payutto)
At the Award Ceremony of the
UNESCO Prize for Peace Education 1994
Paris, 20 December 1994
_________

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 a recurrence of such
catastrophes, 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. 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.
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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. 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 training and
constructive action 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 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 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
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harmonious kind of happiness.
In the field of ethics, our current moral education,
perceiving the problems and conflicts caused by the 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 instil 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 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 loss, becomes
a gain, a cause for happiness. Only through such a
harmonious happiness will our demands for other, more
exploitative forms of happiness are 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
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happiness are seen in a new light.
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
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.
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 our understanding is in harmony with
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 have no
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. The unhappiness of the human mind can be seen all
too clearly in the general state of our societies.
Peace, quite literally, begins at home. We need to bring
love and happiness back into the family, and bring care and
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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 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. 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
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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 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 true prize has
been realized.
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สยามขวัญ
º ไตรปฎกนั้นยิ่งฟา
ธรรมปฎกพระมหัศจรรย
แทงตลอดยอดธรรมขันธ
ฟาสงคราโลกแหง
º สยามวิเศษนั้นปลิ้น
โลกบแลงคนดี
ธรรมปฎกดิลกเลิศวิถี
อมตะเลอโลกไซร

ไอศวรรย
แจมแจง
แปดหมื่น สี่พัน
ลบแลงพิภพขวัญ ฯ
มนุษยมณี
เทพไท
พุทธทิพย ธรรมแล
สถิตซึ้งสยามขวัญ ฯ
อังคาร กัลยาณพงศ
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สารแสดงมุทิตาคารวะ
กาพยฉบัง 16
ดอกบัวบานรับสุริยา
เปรียบผูเพ็ญธรรมสุนทร
“พระธรรมปฎก” นามกร
กําจายทั่วทั้งสากล
ผองพุทธศาสนิกชน
มีมุทิตาจิตสมานฉันท
เนื่องในวาระสําคัญ
สันติภาพ” ระดับโลกา
แดพระภิกษุเมธา
เปนศรีศตวรรษสบสมัย
ทานนําพุทธธรรมอําไพ
เพื่อสันติภาพไพบูลย
นานาชาติทุกขอาดูร
ใชอํานาจเบียดเบียนกัน
“สหประชาชาติ” อัศจรรย
ชี้ทางปฏิบัติจรัสศรี
พุทธธรรมดุจทิพยวารี
สันติภาพที่เริ่มภายใน

พิสุทธิ์โสภา
เกียรติคุณกําจร
ปราโมทยกมล
ประกาศ “รางวัลเลิศภูมิปญญา
เผยแผกวางไกล
กิเลสพอกพูน
แนวคิดสําคัญ
นําสูวิถี
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ขอเพียงมนุษยพัฒนาใจ
จักเกิดกอเกื้อปญญา
สามารถชวยแกปญหา
ใหพบสันติภาพพึงชม
ชาวพุทธในมหาสมาคม
เทิดเกียรติสดุดีจีรกาล

สันติสดใส
เกื้อกูลโลกา
หัตถนอมประฌม

ดวยคารวจิตอยางสูง
ฐะปะนีย นาครทรรพ
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หนาวาง
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คํากลาวสดุดี
ของ

Ms Nazli Moawad

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
ในพิธีถวาย

รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของยูเนสโก ประจําป ๒๕๓๗

แด พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)
ณ กรุงปารีส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

นมัสการพระคุณเจาผูไดรับรางวัล ที่เคารพยิ่ง
ทานผูแทนผูอํานวยการใหญ
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
พิธีถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโก ประจําป
พ.ศ. ๒๕๓๗ นับเปนเหตุการณที่ยิ่งใหญในความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาขอแสดงความรูสึกภาคภูมิใจ และความรูสึกยินดีเปน
อยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางพวกทานในโอกาสประทับใจนี้ ทั้งในแง
ที่เปนผูแทนของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของยูเนสโก และในสวนที่เปนพลเมืองอียิปต ประเทศตัว
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อยางที่เสริมสรางสันติภาพระดับภูมิภาค อียิปตไดเริ่มหาวิธีสราง
สันติภาพในตะวันออกกลางใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และดําเนินวิถที างการทูต
ที่ยาวนานและยากเย็นจนประสบความสําเร็จในการแกปญ
 หาระหวาง
อิสราเอลและอาหรับไดอยางสมปรารถนา
ขาพเจาขอยกขอความของอาจารยของขาพเจา นายบูโทรส
บูโทรส-กาลี เลขาธิการสหประชาชาติ เมือ่ ทานกลาวถึง “ระเบียบวาระ
แหงสันติภาพ” วา “ในกลุม ประชาชาติ ไมวา ใหญไมวา เล็ก ไดเกิดความ
รูส กึ รวมกันวา บัดนี้ โอกาสทีค่ วามหวังของเราในอันทีจ่ ะเขาถึงเปา
หมายของกฎบัตรสหประชาชาติไดมาถึงแลว กลาวคือ เปนองคการ
ของประชาชาติ ที่ ส ามารถดํา รงไว ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คง
ระหวางชาติ รักษาความยุติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และรวม
ถึงการเสริมสรางความกาวหนาทางสังคม ความเปนอยูที่ดีขึ้น และ
เสรีภาพที่สมบูรณขึ้น เราควรจะตองรีบถือโอกาสใหความหวังดัง
กลาวเปนจริง ขาพเจาใครจะขอยกขอความที่ขึ้นชื่อจากธรรมนูญของ
ยูเนสโกที่วา
สงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย ดังนั้น จะ
ตองเสริมสรางความปรารถนาที่จะปกปองสันติ
ภาพใหเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษยดวย
ตามความเป น มาในประวั ติ ศ าสตร ม นุ ษ ย ช าติ วั ฒ นธรรม
สงครามไดรับการปลู กฝงและพัฒนาในจิตใจของมนุษย ประดุจ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรี ความเปน
หนึ่งเดียวในสังคม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ความเปนเอกราชของ
ประชาชาติและของรัฐ
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ชวงระยะเวลาของการหยุดพักระหวางสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง
เปนเพียงชวงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นใน
ชวงหลายศตวรรษ
ขณะนี้ วั ฒ นธรรมสั น ติ ภ าพควรเข า มาแทนที่ วั ฒ นธรรม
สงคราม เพื่อประโยชนของมนุษยชาติทั่วทั้งโลก สันติภาพที่ถูกตอง
และยั่งยืนจะตองไดรับการจรรโลง และจิตสํานึกของความรวมมือจะ
ตองเขามาแทนที่ความขัดแยงระหวางประชาชาติและระหวางรัฐ แต
นาเสียดายที่สงครามดูเหมือนจะดํารงอยูอยางถาวรในโลก ดังจะเห็น
ไดวา มีการใชอาวุธเขาตอสูกันกวาหาสิบแหงในสี่สิบประเทศ ซึ่ง
สวนใหญของการตอสูจะเกิดขึ้นทันทีที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม นับเปนตนเหตุอีกประการหนึ่ง
ของความตึงเครียดระหวางประเทศและประชาชน ขณะเดียวกัน
ความไมเสมอภาคระหวางโลกเหนือและโลกใตก็ทวีคูณไมจบสิ้น ดัง
จะเห็นไดวา ประชากรโลกจํานวนนอยจะเปนผูใชทรัพยากรสวนใหญ
ของโลก ในขณะที่ประชากรที่เหลืออีกจํานวนมากกลับมีโอกาสไดใช
ทรัพยากรเพียงนอยนิด แมวาผลิตผลทางอาหารเพิ่มขึ้น มนุษย
จํานวนกวา ๒๔๐ ลาน ก็ยังประสบปญหาขาดแคลนอาหาร โดย
เฉพาะในอัฟริกาภาคใตของทะเลทรายซาฮารา และในเอเชียใต
ปญหาทางเศรษฐกิจ การไรงาน และความวุนวายทางสังคม ไดกอ
ใหเกิดขบวนการชาตินิยม นโยบายกีดกันผูอพยพและพฤติกรรมกีด
กันผิวที่รุนแรง
ดวยเหตุดังกลาวนี้ ความขัดแยงระดับนานาชาติจึงไดรับการ
ปลูกฝงอยางกวางขวางในจิตใจของมนุษย
ดังนั้น องคการยูเนสโกจึงเริ่มโครงการใหมขึ้นโครงการหนึง่
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ชือ่ โครงการวัฒนธรรมสันติภาพ ซึง่ เนนถึงสมรรถภาพของแตละบุคคล
แตละกลุมชน ในการสรางสรรคสันติภาพ เพราะทัศนคติและการ
ประพฤติปฏิบัติของแตละบุคคล และของกลุมยอม มีผลตอวิธีการ
ดําเนินการแกไขปญหาขัดแยง
การมองปญหาของวัฒนธรรมสันติภาพจากแงมุมของความ
เปนมนุษย และการจรรโลงการศึกษาสันติภาพจากแงมุมที่มีลักษณะ
พิเศษ จึงเปนพื้นฐานในการพิจารณาถวายรางวัลยูเนสโกการศึกษา
เพื่อสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗ แดทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลรูสึกประทับใจเปนอยาง
ยิ่ง ที่ทานเปนผูเพียบพรอมทั้งดานภูมิปญญา ปรัชญา และคุณธรรม
และสามารถใชทั้งภูมิปญญาและคุณธรรมในการใหการศึกษาและ
การสอนเรื่องสันติภาพ
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ไดลงความเห็นเปนเอกฉันทในการถวายรางวัล และผูอ าํ นวยการใหญขององคการยูเนสโกก็ได
รับรองขอเสนอของคณะกรรมการ พวกเราทุกคนเปยมดวยความชื่น
ชมสรรเสริญอยางสูงสุด ตอแนวความคิดของทานเจาคุณประยุทธ
ปยุตฺโต ในเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ
แนวความคิดดังกลาวเนนความสําคัญยิ่งยวดของสันติภาพ
ภายใน และความรวมมือของมนุษยทุกคนที่จะรับผิดชอบรวมกัน
แสวงหาวิธีการแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอยางสันติ
ทา นเนน ความคิด ที่วา สัน ติภ าพเปน คา นิย มที่ลึก ซึ้ง อยู
ภายใน เปนคานิยมของความเปนมนุษย เกิดขึ้น จากพลังภายใน
ของมนุษ ย และทอแสงออกมาใหประจัก ษเ มื่อ ไดสัม ผัส กับ ผูอื่น
และในที่สุด ก็จ ะสะทอนออกมามีผลดีตอ ความสัมพันธระดับ นานา
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ชาติ ระหวางประชาชน และระหวางรัฐ
ทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต เสนอแนวปรัชญาใหมในการ
แกปญหาสันติภาพสากล ซึ่งเปนนวัตกรรมอันแทจริง ขาพเจาขอ
แสดงความปติยินดีตอทานผูไดรับรางวัล และขาพเจาขอถวายพรให
พระคุณเจามีสุขภาพอนามัยดี
ทานเจาคุณพระธรรมปฎก ประยุทธ ปยุตฺโต ขาพเจาขอ
แสดงความเคารพยกยองในผลงานอันยิ่งใหญของทานตอการศึกษา
เพื่อสันติภาพสากล
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คํากลาวสดุดี
ของ

Mr. A. Badran

รองผูอํานวยการใหญยูเนสโก
ในพิธีถวาย

รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของยูเนสโก ประจําป ๒๕๓๗

แด พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)
ณ กรุงปารีส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

นมัสการ ทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต
ผูซ งึ่ องคการยูเนสโกถวายรางวัลการศึกษาเพือ่ สันติภาพ ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๗

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสตอนรับทานเขาสู
สํานักงานยูเนสโก ในนามของผูอํานวยการใหญ ในโอกาสถวายรางวัล
การศึกษาเพื่อสันติภาพ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ของยูเนสโก
นับเปนเกียรติแกขาพเจา ที่ไดตอนรับประธานคณะกรรมการตัด
สินรางวัล ศาสตราจารยนัสซรี โมอาวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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ไคโร คณะเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร และที่ไดตอนรับนางสาวนิคอล
เฟโนซา บุตรีของนายอาเปล เลส เฟโนซา ผูออกแบบรูปปนรางวัล
ของเรา
ยูเนสโกรูสึกซาบซึ้ง ที่คณะจากประเทศไทย ซึ่งไดเดินทางมา
โดยเฉพาะยังกรุงปารีส เพื่อรวมในพิธีถวายรางวัลครั้งนี้ ขาพเจาขอ
ตอนรับทุกทานผูม ารวมในพิธแี ละรวมแบงปนความปตยิ นิ ดี ของพวกเรา
ทานผูมีเกียรติ
ถึงแมวาภยันตรายจากสงครามระหวางสองมหาอํานาจไดคลี่
คลายลงแลว แตปญหาความขัดแยงรุนแรงระดับทองถิ่นก็ยังบังเกิดขึ้น
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก เปนที่ทราบกันดีวา ความขัดแยงและความตึง
เครียดมักสืบเนื่องมาจากปญหาทางวัฒนธรรม ดูราวกับวากระบวนการ
อันนําไปสูประชาธิปไตย ดวยการปลดปลอยวัฒนธรรมตางๆ ให
อิสรเสรีจากอํานาจซึ่งกดขี่อยูชั่วระยะเวลานาน ยั่วยุใหความขัดแยงซึ่ง
พอกพูนอยู เกิดเปนความรุนแรงขึ้น เหตุการณในบอสเนียเปนตัวอยาง
ของโศกนาฏกรรมอันเกิดจากความเกลียดชัง ซึ่งคราชีวิตจํานวนมาก
ในแตละวัน โดยเฉพาะชีวิตของประชาชนซึ่งมิอาจตอสูปองกันตนเอง
ได และยังเปนการทําลายลางประเทศทั้งประเทศอีกดวย
สัญญาณภัยตอสันติภาพ ซึ่งปรากฏอยูในโลกและกําลังรุนแรง
มากขึ้น คือสภาพความแตกตางระหวางประเทศร่ํารวยและประเทศยาก
จน และความแตกตางระหวางคนยากจนและคนร่ํารวยภายในประเทศ
เดียวกัน ซึ่งเปนสาเหตุของความแตกแยกและความขัดแยง สภาพความ
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ไมสมดุลทางสังคมดังกลาวนี้ เปนภัยอันถาวรที่คุกคามสันติภาพ
พระสันตะปาปา จอหน-ปอลที่ ๒ ทรงตระหนักในสภาพที่
กระทบกระเทือ นถึงศักดิ์ ศรีของมนุษย จึงทรงเริ่มขอความในสาร
สําหรับวันสันติภาพสากลป พ.ศ.๒๕๓๖ วา “ถาทานปรารถนาสันติ
ภาพ ก็จงออกไปสูคนยากจน”
เห็ น จะไม มี ผู ใ ดที่ ไ ม รู สึ ก สะเทื อนใจตอโศกนาฏกรรมของ
มนุษย อันไดแกความยากจน มนุษยทุกคนและสังคมทุกสังคมมีหนาที่
ชวยกันสรางสรรคสภาวะ อันจะทําใหคนที่ไมมีอะไรเลย ก็สามารถอยู
ในสังคมได และนี่คือการชวยสงเสริมสันติภาพในโลก เปาหมายของ
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา ซึ่งมิอาจจะแยกกันไดนั้น ปรากฏ
ชัดเจน รายงานสองฉบับของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเสนอแนว
ความคิดของทานตอบทบาทของสหประชาชาติที่ขาพเจาพูดถึงนี้ คือ
Agenda of Peace (ระเบียบวาระของสันติภาพ) เขียนขึ้นตามคําเรียก
รองของคณะมนตรีความมั่นคง เมื่อไดมีการประชุมระดับหัวหนารัฐ
และรัฐบาล เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และรายงานเรื่องความ
รวมมือระหวางชาติเพือ่ การพัฒนา: บทบาทของสหประชาชาติ เสนอตอ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ในรายงานนี้ เลขาธิการสหประชาชาติเนน
หลายครัง้ วา กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มี
เปาหมายในการเสริมสรางสภาวะที่เอื้อตอสันติภาพอันถาวร
ในโครงการของยูเนสโก ซึ่งมุงสรางสรรควัฒนธรรมแหงสันติ
ภาพนั้น มีหลายสิ่งที่คลายคลึงกับ Agenda of Peace (ระเบียบวาระของ
สันติภาพ) และมีกิจกรรมหลายอยาง เชน การพิจารณาถึงคานิยมรวม
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ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมของสันติภาพ การเสริมสรางพฤติกรรม
ทีม่ แี นวโนมไปสูค วามไมรนุ แรง การศึกษา เรือ่ ง “ มองศัตรูอยางไร” ใน
ภูมภิ าคตางๆ และหนทางทีจ่ ะปรับเปลีย่ นการมองดังกลาว รวมไปถึงกิจ
กรรมพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนสรางสภาวะใหเกิดการยอมรับและสมานฉันท
ในระดับชาติ
ทานผูมีเกียรติ
รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ดวยการ
บริจาคของมูลนิธิอุตสาหกรรมการตอเรือของญี่ปุน และมีการมอบ
รางวัลมาเปนปทสี่ บิ สีแ่ ลว รางวัลนีม้ อบใหเพือ่ แสดงการยกยองกิจกรรม
ยอดเยี่ยมตามเจตนารมณของธรรมนูญของยูเนสโก และกฎบัตร
สหประชาชาติ เพือ่ กระตุน จิตสํานึกของปวงชน และรวมพลังมนุษยชาติ
เพื่อใหไดมาซึ่งสันติภาพ
ในบรรดาบุคคลและองคกรที่ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติ
ภาพของยูเนสโก ก็มีหลายคนและหลายหนวยงานที่ไดรับรางวัล
อื่นๆ ดวย เชน องคกรแพทยสากลเพื่อปองกันสงครามปรมาณู
(IPPNW) ซึ่งไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโก ใน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติ
ภาพดวย อีกผูหนึ่ง คือ ริโกเบอรตา เมนซู เธอไดรับรางวัลการ
ศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโกในป ๒๕๓๓ ครั้น ๒ ปตอมา ไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแมชีเทเรซา ซึ่ง
ไดรับรางวัลโนเบลใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของยูเนสโก ในป ๒๕๓๕
ปนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลนานาชาติไดเสนอวา ควร
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ถวายรางวัลแดทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต (แหงประเทศไทย) ผูซึ่ง
มีผลงานดานการศึกษาเพื่อสันติภาพเปนที่รูจักยกยองอยางกวาง
ขวางในชุมชนนานาชาติ รางวัลนี้ถวายทานเพื่อเปนการยกยองผล
งานในชวงระยะเวลาหลายปของทาน ซึ่งเนนความสําคัญของสันติ
ภาพภายใน และความรับผิดชอบของทุกคนตอปญหาตางๆ ของสังคม
ในการถวายรางวัลแดทา นเจาคุณประยุทธ ปยุตโฺ ต นัน้ ยูเนสโก
ปรารถนาดวยที่จะเนนอีกครั้งหนึ่งถึงบทบาทอันสําคัญ ที่ศาสนา
สามารถจะมีไดตอกระบวนการสรางสันติภาพ
ทานผูมีเกียรติ
ขณะนี้ เปนวาระที่นายินดี ที่ขาพเจาจะถวายรูปปนอันเปน
สัญลักษณของสันติภาพ ผลงานของปฏิมากรเฟโนซา ผูที่เราชื่นชมอยู
เสมอ และเช็คจํานวน ๒๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ทามกลางแขกผูมี
เกียรติทั้งหลายที่มารวมในโอกาสนี้

ประวัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่ อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี เปนบุตรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบือ้ งตน
พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ที่ ร.ร. ชัยศรีประชาราษฎร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ที่ ร.ร.มัธยมวัดปทุมคงคา (ไดทนุ เรียนดีกระทรวงศึกษาธิการ)
บรรพชา ณ 10 พ.ค. 2494 ทีว่ ดั บานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธีธรรมสาร
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495
ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม
ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม
มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2496

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต
พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. 3 – 9 ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505
สอบไดปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 1) จากมหาจุฬาฯ
พ.ศ. 2506
สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.
เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม 24 กรกฎาคม 2504

ค) ศาสนกิจ
พ.ศ. 2505-2507
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2515-2519
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2537

สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอนชัน้ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาฯ (บางป บรรยายที่
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรียบเทียบ ม.มหิดล)
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum,
University of Pennsylvania
บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania
เปน Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World
Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาใหแก Divinity
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549

เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย

Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปน Honorary Fellow

The Royal College of Physicians of Thailand

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เปน ศาสตราจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารองคการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ราชบัณฑิตยสถาน

คําปราศรัยของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537

ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทาํ คุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร
รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO
Prize for Peace Education)

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544

ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ
รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญผทู รงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉ) สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2547

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
เปนพระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชวรมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ พระเทพเวที
เปนพระราชาคณะชั้น ธรรม ที่ พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก
ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ที่ พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธก
ตรีปฎ กปริยตั โิ กศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทัว่ ไป
งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เรือ่ ง เชน พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธ
ศาสตรฯ, ธรรมนูญชีวติ , ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศึกษาเริม่ ตน เมือ่ คนกินอยูด ฟู ง เปน,
พุทธศาสนา…รากฐานของวิทยาศาสตร, ทุกขสาํ หรับเห็น แตสขุ สําหรับเปน, นิตศิ าสตรแนวพุทธ, มอง
สันติภาพโลกฯ, สิทธิมนุษยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่ วินยั ไมมี เสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน
นอกจากนี้ มี CD ธรรม ทีจ่ ดั ทําเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตางๆ เชน
เรยี งสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรียนธรรม ชุด จาริกบุญ-จารึกธรรม ชุด จากจิตวิทยา สูจ ติ ภาวนา
ชุด ฟงทีไร ไดสขุ ทุกที
ชุด ธรรมะกับการศึกษา
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ
ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพีย้ น
เรยี งกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545
ชุด ธรรมะมองโลก 2547
ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548
ชุด ธรรมนี้ มิไกล 2550

ชุด ธรรมะสูก ารเมือง
ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546
ชุด ธรรมไมทงิ้ โลก 2549

อีกดานหนึง่ นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรบั นิมนตเปนทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่ สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ)
ดร.นิเชต
สุนทรพิทักษ
รศ.ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
นางศรีวิการ
เมฆธวัชชัยกุล
นายกลาย
กระจายวงศ
ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
บรรณาธิการ
นางรัตนา
ผศ.สุนีย
ผศ.อรุณี
นางสาวจุฑานันท

ถัดทะพงษ
ศรณรงค
เรืองวิเศษ
ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก
พระชัยยศ

พุทฺธิวโร

