
 
 

วิถีสูสันติภาพ 
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิถีสูสันติภาพ 

© พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

พิมพคร้ังแรก ธันวาคม ๒๕๔๖ ๓,๕๐๐ เลม 

พิมพครั้งท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๒,๐๐๐ เลม 

 - ทุนพิมพหนังสือวัดญาณเวศกวนั ๒,๐๐๐ เลม 

 
 
 
 

ออกแบบปก พระชัยยศ พุทฺธิวโร 
 
 
 
พิมพท่ี บริษัท พิมพสวย จํากัด 
 ๕/๕ ถ.เทศบาลรังสฤษฏเหนือ แขวงลาดยาว 

 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 โทร. ๐๒–๙๕๓–๙๖๐๐   
 www.pimsuay.com 



ถอยแถลงผูจัดพิมพ 

ประเทศไทยทุกวันน้ีประสบปญหาตางๆ หลายดาน ปญหา

ใหญท่ีสําคัญปญหาหน่ึง คือ ปญหาความแตกแยก  และ ความไมรู

รักสามัคคี กันภายในชาติ ไมวาจะเปนปญหา ความรุนแรงทางสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต และ ปญหาความแตกแยกทางการเมือง

ภายใน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปทุกที 

สาเหตุของปญหาตางๆ เหลาน้ี ทานเจาคุณฯ พระพรหมคุณาภรณ 

ไดชี้แจงไวในหนังสือ วิถีสูสันติภาพ โดยละเอียด และชัดเจน 

รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปญหาเหลาน้ัน โดยอาศัยหลักการทาง

พระพุทธศาสนา ไวอยางครบถวน  เม่ือไดอานจนจบแลวก็นึกไปวา 

ถาคนในชาติปฏิบัติไดดังน้ีแลว ประเทศชาติและสังคมคงอยูกันได

อยางสงบสุขและรมเย็น 

ถาจะบังเกิดบุญกุศลอันใดจากหนังสือเลมน้ี ก็ขอใหบุญกุศล

อันน้ัน จงดลบันดาลใหประเทศชาติและพระพุทธศาสนามีแตสันติสุข 

รูรักสามัคคี และ เจริญงอกงามตลอดไป 

 
 
 กฤษณะ   เมฆกัลจาย 
 คณะนวนพก ๔๖ 



อนุโมทนา 

คณะนวนพก ๒๕๔๖ โดยคุณกฤษณะ เมฆกัลจาย เปนผูแทน

กลุม พรอมดวยญาติโยมผูศรัทธา มีบุญเจตนาจะจัดพิมพหนังสือ   
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เพ่ือแจกมอบแกพุทธศาสนิกชน ตลอดจนทานผูสนใจใฝธรรมท่ัวไป 

การพิมพหนังสือแจกเปนธรรมทานนั้น นับวาเปนการใหอยาง

สูงสุด ท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ ชนะทานทั้ง

ปวง เปนการแสดงนํ้าใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ดวย

การมอบใหซ่ึงแสงสวางแหงปญญาและทรัพยอันล้ําคาคือธรรม ท่ีจะ

เปนหลักนําประเทศชาติใหพัฒนาไปในวิถีทางท่ีถูกตอง และเปนไป

เพ่ือประโยชนสุขท่ีแทและย่ังยืนแกชีวิตและสังคม 
ขออนุโมทนา คณะนวนพก ๒๕๔๖ พรอมดวยญาติโยมผู

ศรัทธา ท่ีไดมีบุญเจตนาในการบําเพ็ญธรรมทานแหงการใหธรรมให

ปญญาแกประชาชนครั้งน้ี ขอกุศลจริยาท่ีไดรวมกันบําเพ็ญแลว จง

สัมฤทธิผลให คณะนวนพก ๒๕๔๖ พรอมดวยญาติโยมผูศรัทธา 

เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย และใหมวลประชาชนวัฒนาสถาพร 

ดวยพลังแหงสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป 
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คําอาราธนา 
กราบนมัสการพระคุณเจา โครงการ “เฉลิมฉลอง 

๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม 
ราชกุมารี ๔๘ ปาฐกถา ภูมิปญญานักคิดไทย” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อนุมัติให
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนเจาของโครงการ ที่ดําเนินการรวบรวมความรูทุกดาน 
ทุกสาขา เผยแพรใหเปนประโยชนกับผูคนทั้งหลาย ทั้งโดย
การสัมมนา และเผยแพรโดยทางส่ือหนังสือสําหรับ
หองสมุดและผูสนใจในอนาคต  

สําหรับหนังสือที่จะเผยแพรนั้น ไดตั้งความมุงหมาย
วารายไดทั้ งหมด จะทูล เกล าถวาย สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใชโดยพระราชกุศล  

ในนามของโครงการนี้ สถาบันวิจัยฯขอกราบ
นมัสการพระคุณเจาเมตตากลาวปาฐกถา “ศาสนากับวิถี
สูสันติภาพ”  
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วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๒ เม.ย ๒๕๔๖ 
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ขออนุโมทนา ในการท่ีสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในนามของมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมเปน

โครงการขึ้นครั้งน้ี ซ่ึงเปนการแสดงนํ้าใจท่ีมีความรักความปรารถนาดี

ตอองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

การเฉลิมฉลองท่ีสมควร และมีคุณคา 

การมีนํ้าใจรักและปรารถนาดีท่ีแสดงออก อันเรียกวา เมตตา

ธรรม น่ีแหละเปนการฉลองในตัวอยูแลว จากเมตตาท่ีมีอยูในใจ 

เรียกวา เมตตามโนกรรม ก็แสดงออกมาทางวาจา เปนการพูด 

เรียกวา เมตตาวจีกรรม แลวก็แสดงออกในการกระทํากิจกรรมท่ัวไป

ทางกาย เรียกวา เมตตากายกรรม พอครบท้ัง ๓ น้ีก็บริบูรณ  

การท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการน้ีขึ้น ก็คิดวาไดเจริญเมตตา 

คือไมตรีธรรมพรอมท้ัง ๓ ประการ  

ยิ่งกวาน้ัน ในฐานะท่ีองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี เรียกไดวาทรงเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทรงมีความสนิทสนมกับมหาวิทยาลัยมาก ไดทราบวาไดเสด็จมาท่ี

มหาวิทยาลัยอยูเสมอ เรียกวามีความผูกพันกับทางมหาวิทยาลัย การ

ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งน้ี ท่ีเปนการฉลองพระชนมายุน้ัน 

จึงเปนเรื่องของความเหมาะสม หรือเปนความสมควรอยูในตัว

ประการหน่ึง  

ยิ่งเม่ือมองกวางออกไปท้ังสังคมไทย ในฐานะท่ีพระองคทาน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

ทรงเปนท่ีรักและไดทรงทําประโยชนไวแกประเทศชาติตลอดมา ถาใช

ภาษาพระก็เรียกวา ทรงเปนท่ีเลื่อมใสของประชานิกร ทางมหาวิทยาลัย

ก็ควรจะแสดงมุทิตาธรรมแดพระองค ถวายใหเปนการเฉลิมฉลอง 

เม่ือมองในแงน้ีก็เปนเรื่องท่ีนาอนุโมทนา คือการฉลองครั้งน้ีเปนการ

ถวายมุทิตาธรรม โดยสมควรแกพระคุณความดีของพระองค ดังท่ีได

ทราบกันอยูเปนอยางดีแลว จึงขออนุโมทนา  

โดยเฉพาะเรื่องท่ีโครงการจัดทําขึ้นครั้งน้ี เรียกไดวาเปน

กิจกรรมทางธรรมทางปญญา ท่ีจะสงเสริมเพ่ิมพูนความรูความคิด 

ความเขาใจแกสังคม นับวาเปนกุศลอยางสูง ถาใชภาษาพระก็เรียกวา 

ไดท้ัง ปุญญัง และ ปญญา  

ปุญญัง ก็คือ บุญ และ ปญญา ก็คือปญญา แมวาปญญาจะ

เปนบุญอยางหน่ึงอยูใน ปุญญัง หรือ บุญ น่ันแหละ แตระบุแยก

ออกมา เพราะเปนบุญอยางพิเศษ ท่ีมานําทางและพัฒนาบุญอื่นๆ  

รวมความวา เรามาจัดกิจกรรมนี้เพ่ือใหเกิดประโยชน จะได

เปนการฉลองท่ีมีคุณคาแทจริง  

อยาไดแควิจารณเขาวาเปนอยางน้ันอยางน้ี 

แตตองคิดใหดดีวยวาเราจะทําอยางไร 

วันน้ี ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิมนตอาตมภาพ

บรรยายโดยต้ังชื่อเรื่องวา “ศาสนากับวิถีสูสันติภาพ” เม่ือไดรับ

นิมนตและเห็นชื่อเรื่องก็เกิดความสงสัยวา นิมนตและจัดกิจกรรม
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ในชวงท่ีมีสงครามอิรัก ทานท่ีต้ังชื่อเรื่องน้ีคิดถึงหรือปรารภสงคราม

อิรักหรือเปลา ก็เลยไดขอโอกาสถามทานอาจารยท่ีจัดกิจกรรมน้ีขึ้น 

คือท่ีนิมนตบรรยาย ทานก็ยอมรับวามีสวนหน่ึงดวย  

แตจะปรารภหรือไมปรารภก็ตาม ในเมื่อชวงระยะเวลาน้ีคน

กําลังสนใจเรื่องสงคราม และสงครามนี้ก็ดําเนินมากระท่ังจบฉาก

สําคัญไปฉากหน่ึงแลว จะมีฉากตอไปอยางไรหรือไม ก็เปนเรื่องท่ีเรา

ยังไมอาจจะคาดคิดไดชัดเจน เพราะฉะน้ันเม่ือพูดเรื่องน้ี พอคนได

ยินคําวา “สันติภาพ” ก็ยอมนึกถึง คําวา “สงคราม” และนึกถึง

สงครามอิรักอยูดี เราก็เลยมาเริ่มตนกันท่ีน่ีนิดหนอย ซ่ึงก็ไมถือเปน

เรื่องสําคัญอะไร คือไมสําคัญสําหรับปาฐกถาหรือการบรรยายน้ี แต

สําคัญสําหรับโลก ก็เอามาเปนขอปรารภนิดหนอย  

สงครามอิรักท่ีเกิดขึ้นมาจนถึงขณะน้ี ไดมีการวิพากษวิจารณ

กันมาก ดังจะเห็นไดทางสื่อตางๆ เชน ทางหนังสือพิมพ คําวิจารณน้ัน

มีตางๆ แตรวมแลวเม่ือจะพูดสั้นๆ ก็ขอยืมคําของนายแม็กกัฟเวิรน 

(George S. McGovern) มาใช  

นายแม็กกัฟเวิรนน้ีเปนคูแขงฝายเดโมแครต (Democrat)  

ในการสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีของอเมริกา สูกับ

ประธานาธิบดีนิกสัน (Richard M. Nixon) เม่ือ ๓๐ กวาปมาแลว 

นายแม็กกัฟเวิรนเรียกสงครามเวียดนาม ซ่ึงกําลังรบอยูในตอนนั้น 

โดยอเมริกาเปนเจาของเรื่อง วาเปน “อักลี่วอร” (ugly war) 
ความคิดเห็นท่ีวิจารณเรื่องสงครามอิรักเวลานี้ ถาพูดสั้นๆ ก็
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เทากับกําลังวิจารณกันวา “สงครามอิรักน้ี เปนสงครามที่อักลี่ หรือไม” 

หรือถาพูดเปนภาษาฝรั่งก็คือ Iraq war น้ีเปน ugly war หรือเปลา 

เปนการสรุปสั้นๆ เขาก็เถียงกันไป หรือวิจารณกันไป  

อีกอยางหน่ึง เขาวิจารณกันในแงท่ีวา อเมริกาทําสงครามน้ีเปน 

“วอร ทู ลิเบอเรต” (war to liberate) ในขณะที่อีกฝายก็เถียงวา

นาจะไมใช เม่ือไมใชจะเปนสงครามอะไร ก็จะเปน “วอร ทู ซับจูเกต” 

(war to subjugate) ถาพูดเปนภาษาไทยงายๆ ก็เถียงกันวาเปน 

“สงครามเพ่ือปลดแอก หรือเปนสงครามเพ่ือใสแอก” หรือพูดใหถูก

หลักภาษาวาเพ่ือเทียมแอก  
จะเปนอยางไรก็ตาม ก็ขอใหเปนเรื่องของทานท้ังหลาย หรือวา

ประชาชนและสื่อมวลชนจะวิจารณกันไป ในท่ีน้ีจะไมขอวิจารณดวย 

แตอยากจะพูดอยางหน่ึงวา นาจะไมพอนะท่ีเราไปมัวเถียงกันอยูแคน้ัน 

คือจะไปมองดูเขาแลวก็ไปวิจารณวาเขาทําอยางน้ันๆ เปนอยางไรนะ 

คงจะไมเพียงพอ สิ่งสําคัญท่ีเราควรจะกาวไปถึงก็คือ ตองมองดูตัว

เราวา เมื่อเขาเปนอยางน้ีแลว เราจะทําอยางไร เราคิดกันเพียงพอ

หรือเปลาวาเราจะทําอะไรและอยางไร  

ท่ีวาน้ีหมายความวา สงครามเขารบกันมา เราก็ไดเห็นแลววา

มันเปนอยางน้ีๆ ในแงหน่ึงก็เหมือนเปนเครื่องยํ้า ใหเห็นวา เออ…โลก

น้ีมันก็เปนอยางน้ีแหละ  

อยางในประเทศอเมริกา ผูนําของเขาก็พูดกําชับอยูเรื่อย ย้ํา

แลวย้ําอีก อยางตอนที่ต้ัง NAFTA คือเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ทาง

แคนาดา อเมริกา และเม็กซิโก โนน ผูนําตอนน้ันคือประธานาธิบดี



๖ วิถีสูสันติภาพ 

คลินตัน (Bill Clinton) ก็พูดย้ําวา ท่ีทําน้ีวัตถุประสงคสําคัญก็เพ่ือ 

national interests คือเขตการคาเสรีตางๆ เขตไหนก็ตาม ตัวผูตน

คิดตนเรื่องมีจุดหมายสําคัญคือ เพ่ือผลประโยชนของชาติของเขา ซ่ึง

เขาก็ย้ําอยูเสมอ เราก็ตองรูตามเปนจริง  

เม่ือเรารูเทาทันดังน้ีแลว เราก็ตองมาคิดวา ในเม่ือโลกเขาเปน

กันอยางน้ี เราจะอยูอยางไร จึงจะมีทางรอด หรือวาสังคมของเราจึงจะ

อยูไดดวยดี อันน้ีคือเรื่องท่ีเราตองคิด ขั้นท่ี ๑ 

ขั้นท่ี ๒ นอกจากคิดวาเราจะอยูอยางไรใหดีในสภาพของโลก

อยางน้ี ก็ตองคิดตอไปวา ถาเรามีความสามารถยิ่งกวาน้ัน ก็ตองกาว

ไปชวยโลกในการแกปญหา และแกปญหาระยะยาวอยางท่ีต้ังเปน

หัวขอบรรยายครั้งน้ีวา กาวไปสูวิถีแหงสันติภาพ หรือท่ีจะทําใหโลกมี

สันติภาพ ซ่ึงเปนเรื่องใหญท้ัง ๒ ขั้น  

ถาขั้นท่ี ๑ เรายังไมคิดแลว ขั้นท่ี ๒ ก็เห็นจะยาก คนไทย

มองดูสงครามน้ี ถาเราไดแควิจารณวาเขาเปนอยางไรๆ โดยไมคิดวา

แลวเราจะทําอยางไร เราจะตองทําอะไร อยางนอยก็เพ่ือให

ประเทศชาติสังคมของเราดํารงอยูไดดวยดี ในโลกที่มีสภาพเดือดรอน

ไมมีสันติภาพหรือสงครามกันอยูอยางน้ี ความคิดเห็นวิพากษวิจารณ

ของเราก็แทบจะไรประโยชน น่ีเปนปญหาที่เราตองคิด  

ถาเรามีความม่ันใจวาเราเขมแข็งพอท่ีจะอยูรอดได เราก็ตอง

กาวไปอีกขั้นหน่ึง หรือจะทําไปพรอมกันก็ได คือเพียรพยายามท่ีจะ

แกปญหาของโลก ทําใหโลกน้ีดําเนินไปสูวิถีแหงสันติภาพ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 

สันติภาพไมใชแคทองวา เวรไมระงับดวยการจองเวร 

แตตองไปใหถึงขั้นวา ทําอยางไรจะไมตองจองเวร  
ไมเพียงแตเรื่องการวิจารณคนอื่นและเหตุการณท้ังหลาย

เทาน้ัน แมแตในเรื่องหลักการตางๆ ก็เหมือนกัน คนไทยเราอาจจะ

ตองมาตรวจสอบตัวเอง บางทีอาจจะตองติเตียนกันบาง ตําหนิกันบาง 

เพราะวาท้ังท่ีเปนพุทธศาสนิกชน บางทีเราก็ไมไดคิดกันจริงจังวา

จะตองทําอะไร เราแคฟงและบางทีก็ยอมรับกันแควาหลักการมันเปน

อยางน้ัน แตเม่ือตองตอดวยคําวา “แลวเราจะตองทําอยางไร” ถึงตรง

น้ีเรากลับแทบไมขวนขวาย 

ยกตัวอยางงายๆ หลักธรรมหลายอยางท่ีเราไดยินและสอนกัน

อยูเรื่อยๆ และเราก็เอามาพูดกันจนติดปาก เชนท่ีทานวา อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ แปลวา ตนเปนท่ีพึ่งของตน ซ่ึงเราก็ยอมรับวาเปน

ความจริง และสอนกันอยูเรื่อยวา ตนเปนท่ีพ่ึงของตน แตตอนที่

จะตองทํา คือตอนท่ีพระทานสอนวา แลวทําอยางไรตนจะเปนท่ีพ่ึงได 

อันน้ีเราไมคอยจะเดินหนาหรือแมแตเอาใจใสกันเลย ท้ังท่ีตรงน้ีเปน

คําสอนที่สําคัญ ซ่ึงเปนภาคปฏิบัติ  

หมายความวา เม่ือเรารูหลักความจริงท่ีเปนอยางน้ันวา ตนเปน

ท่ีพ่ึงของตนแลว มันก็เตือนเราวา เพราะฉะน้ันเราจะตองทําตนใหเปน

ท่ีพ่ึงได แลวก็ตองพัฒนาตนขึ้นมา  

คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ทานเพียรพยายามสอนมามาก 

มาย ก็คือสอนใหคนทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน 



๘ วิถีสูสันติภาพ 

คือดวยการศึกษา ตรงน้ีเปนจุดสําคัญ ถาเราอยูแคตนเปนท่ีพ่ึงของตน 

แคน้ัน ก็จบ คือไดแตรูหลักความจริง แตไมไดกาวไปไหน  

อยางคําสอนอีกขอหน่ึงท่ีคุนๆ กันวา เวรไมระงับดวยการจองเวร 

หรือ เวรระงับดวยการไมจองเวร เราก็ไดยินกันอยูเสมอและจํากันได

อยางแมนยํา อันน้ีก็เปนหลักความจริงในหมูมนุษยท่ีวา ถาเกิดมีเวร

และไปจองเวรกัน มันก็ไมรูจักจบสิ้น  

แตในแงของภาคปฏิบัติท่ีจะตองทํา จะตองถามตอไปวา แลว

ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร ตรงน้ีแหละท่ีคนไทยเราหรือชาวพุทธ

ไทยเราไมคอยคิด ท้ังๆ ท่ีในพระพุทธศาสนาน้ัน เม่ือคนดูในคัมภีร

ตางๆ ทานก็พยายามสอน วาทําอยางไรจะไมตองจองเวร โดยเฉพาะ

หลักการขอน้ีเกี่ยวของกับเรื่องสงครามและสันติภาพดวย การท่ีจะไม

ตองจองเวรน้ัน เม่ือพูดอยางชาวบาน ก็อาจจะมีอยู ๓ แบบ 
แบบท่ี ๑ คือ คนกอเวรเขาทํารุนแรงไดผล จนกระท่ังผูถูกกระทํา

น้ันสูญสิ้นชาติพันธุหายไปหมดเลย จึงไมมีโอกาสมาจองเวร 

แบบท่ี ๒ คือ เม่ือถูกเขากอเวรแลว คนท่ีถูกกระทํา มีความ 

สามารถท่ีจะทําใหการกอเวรของผูทํารายน้ันไมสัมฤทธ์ิผล สงบ

ไป หรือ สยบได เลิกหายตอกัน เพราะเขายอม อยางน้ีเรียกวา

ชนะไดดวยธรรม โดยไมตองทํารายเขา 

แบบท่ี ๓ คือ ทําอยางไรในระยะยาว เราจะสามารถทําท่ีจะไม 

ใหมีการกอเวรขึ้นมาอีกเลย แบบน้ีแหละเกงท่ีสุด ถึงขั้นน้ีจึงจะ

มีสันติภาพแนนอน โดยทําใหโลกน้ีไมมีการกอเวรกัน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

แลวเราละอยูในแบบไหนหรือขั้นไหน ถาไมเพียรพยายาม เรา

จะอยูในขั้นท่ี ๑ คือ ถาเขากอเวรมาเราก็สิ้นชาติสิ้นพันธุ จบกัน ก็ไม

ตองจองเวร  

ในคัมภีรตางๆ ทานสอนไว ดังมีตัวอยางในชาดกที่ยกเรื่องมา

เลาไวใหเห็นวา เราจะเปลี่ยนวิถีของโลกไดอยางไร ในขณะท่ีโลกน้ีมัน

ราย มีแตคนท่ีคิดจะแกแคนกัน เบียดเบียนกัน ทําสงครามกันไม

หยุดหยอน แลวทําอยางไรจะใหเกิดสันติภาพหรือความสงบได  

แมแตเม่ือมีฝายท่ีเขาตั้งตัวเปนศัตรูในระดับประเทศชาติ ยกทัพ

มารุกรานเบียดเบียน ก็มีชาดกหลายเรื่องท่ีสอนเรื่องน้ี ชาดกใหญๆ 

เชน มโหสถชาดก ก็เปนเรื่องแบบน้ี คือฝายประเทศอื่นน้ันเขาคิดราย 

เขาตองการความยิ่งใหญขยายดินแดน ยกทัพมาบุก ฝายน้ีต้ังอยูใน

ธรรมไมตองการใชกําลัง โดยเฉพาะไมตองการใหประชาราษฎร

เดือดรอน ก็หาทางแกไข จนกระท่ังสามารถทําใหฝายท่ียกทัพมารุกราน

น้ันตองยอม ถูกสยบไดโดยไมตองใชกําลัง ไมตองใชความรุนแรง 

โดยไมตองเสียเลือดเนื้อเลย และกลับเปนไมตรีกันดวย หรือจบลง

ดวยดี อยางน้ีคือขั้นกลาง  

สวนขั้นท่ี ๓ น้ันคือจุดหมายของพระพุทธศาสนาระยะยาว ท่ี

พยายามสอนและพัฒนามนุษยใหขึ้นไปถึงขั้นน้ัน  

แตเอาแคขั้นท่ีสองก็ตองถามวา เราไดพยายามบางหรือเปลา 

คนท่ีจะชนะได โดยสยบคนรายหรือทําใหการกอเวรน้ันตองสงบลง

ดวยดี โดยเปนมิตรไมตรีแกกัน ตองมีความสามารถกวาคนท่ีเอาชนะ



๑๐ วิถีสูสันติภาพ 

ในการรบกันมากมายหลายเทา อาจจะพูดวาเปนสิบเทาเลย  

ฉะน้ันคนที่จะสรางสันติภาพ เพ่ือทําไมใหมีความความรุนแรง 

อยางท่ีเรียกกันในปจจุบันวา อหิงสา ฝรั่งวา nonviolence น้ัน ตอง

เปนคนท่ีมีสติปญญาความสามารถอยางยอดเยี่ยม ไมใชวาอยูๆ จะ

ไปทําได ไมใชฟงแควา เวรไมระงับดวยการจองเวร แลวพูดไดแควา

เราอยาไปจองเวรนะ ก็จบเทาน้ันเอง เราก็เลยสูญสิ้น  

เราตองคิดกันใหจริงจังในแง น้ี และทานก็อุตสาหสอนไว

มากมาย การพัฒนาความสามารถ กับการมีเจตจํานงท่ีเปนธรรม มุงดี

ปรารถนาสันติสุขน้ัน ตองไปดวยกัน ไมใชเอาแคมุงดีเพียงอยางเดียว 

หมายความวา ทางพระสอนไว ๒ อยาง คือในดานหน่ึงตองมี 

เมตตา กรุณา น้ันแนนอน น่ีก็คือ อหิงสา = ไมเบียดเบียน  

แตพรอมกันน้ันในดานท่ีสอง ตองมีปญญา เพราะวาคนที่จะ

ทําใหเมตตา ความปรารถนาดี หรือความรักสัมฤทธ์ิผลได ตองมี

ปญญา และตองมีปญญามากกวาปกติ เพราะตามปกติคนเราจะรบรา

ฆาฟนตอสูกันและเอาชนะกันดวยกําลัง ใครมีกําลังมากกวา 

โดยเฉพาะทางรูปธรรมมีรางกายแข็งแรงกวา มีอาวุธเหนือกวา ก็ชนะ

ไป แตตองเสียเลือดเน้ือ ลําบาก วุนวายกันมาก การท่ีเราพัฒนา

มนุษยใหมีอารยธรรมก็เพ่ือใหมนุษยน้ันสามารถที่จะทําใหความ

รุนแรงน้ันหายไป โดยใชวิธีสงบ ดวยความสามารถทางปญญา  

เคยมีไหมในประวัติศาสตรท่ีมนุษยไดทําหลักการน้ีใหเปนจริง

ขึ้น ถาหลักการน้ีมนุษยทําใหสําเร็จได ก็แสดงวามนุษยเจริญในอารย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

ธรรม แตถามนุษยยังทําไมได เขาก็ไดแตเอากําลังมาสูกัน ใครมีกําลัง

มากก็ชนะไป ก็แสดงวามนุษยไมไดเจริญอะไรขึ้นมาเลย มันจะเปน

อารยธรรมไดอยางไร เพราะมันก็เหมือนกับสมัยบุพกาล ซ่ึงเขาก็รบ

กันมาอยางน้ี ใครมีกําลังมากก็ชนะไป ไมเห็นจะเปนอารยธรรมอะไร 

ก็เหมือนเดิม 

เพราะฉะน้ันจึงตองคิดกันใหดี น่ีคืออารยธรรมในแงสันติภาพ 

ซ่ึงก็ควรเนนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว คือ เวรไมระงับดวย

การจองเวร  

ถาจะปฏิบัติตามหลักน้ีก็ตองมาคิดกันวา ทําอยางไรจึงจะไม

ตองจองเวร อยางนอยก็ตองพัฒนาความสามารถท่ีจะยุติความ

รุนแรงดวยความสงบ และนอกจากเจตนาในจิตใจท่ีมีเมตตากรุณา ก็

จะตองพัฒนาปญญาอยางยวดยิ่งดวย ขอใหคิดกันจริงจังในเรื่องน้ี  

อยางนอยเราจะตองพิจารณาในขั้น ๑ ท่ีวา เม่ือโลกเขายังเปน

อยางน้ี เชนวาในเม่ือแตละประเทศตางก็มุงแสวงหาผลประโยชนแก

ชาติของตัว มันก็ตองมีปญหากันเรื่อยไปอยางน้ี แลวเม่ือในโลกเปน

อยางน้ี สังคมไทยเราจะอยูใหดีไดอยางไร แตในขั้นท่ี ๑ วันน้ีจะไม

พูดถึง เพราะไมตรงกับหัวขอท่ีนิมนตใหบรรยาย   

ขอกาวไปสูขั้น ๒ ที่วา แลวคนไทยเรา หรือทุกๆ คน จะกาว

ไปสูการมีสวนรวมในการแกปญหาของโลกในแงของสันติภาพน้ีได

อยางไร แลวทําอยางไรจะใหโลกน้ีเดินไปสูวิถีแหงสันติภาพ  
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ถึงจะยากก็ตองทํา                                        

คือตองแกไขความอยากได-อยากใหญ-ใจแคบ 

วันน้ีทางทานผูนิมนตต้ังหัวขอใหเปนเรื่องของ “ศาสนา”  ความ

จริง ถาพูดในแงของเรา ศาสนาก็คือคําสอน คําวาพระพุทธศาสนาก็

แปลตรงตัวเลย พุทธ แปลวา ผูตรัสรู และ ศาสนา แปลวา คําสอน 

รวมกันแปลวา คําสอนของทานผูรูความจริง ก็เปนกลางๆ ไมเขาใคร

ออกใคร  

โดยสรุป พระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการบอกวาความจริงมี

อยูอยางน้ีๆ ดังน้ัน เราจึงควรประพฤติปฏิบัติอยางน้ีๆ 

การท่ีเราจะสรางสันติภาพ ก็คือการแกปญหาการรบราฆาฟน

สงครามของโลก เวลาจะแกปญหาก็ตองบอกวาใหทําอยางน้ันทําอยาง

น้ี แตพอบอกใหทําอยางน้ันทําอยางน้ี คนก็จะพูดขึ้นมาวา “พูดมัน

งาย แตทํามันยาก” การจะพูดวาใหทําอยางน้ันทําอยางน้ีก็พูดได แต

ในเวลาปฏิบัติ คนท่ีจะทําเขาลําบาก ทํายาก ไมใชปฏิบัติงายๆ น้ีเปน

แงท่ีคนชอบอาง  

แตก็มีแงท่ีทําใหอางไมไดเชนกันวา หลักการท่ีตองปฏิบัติหลาย

อยางท่ีวายากน้ัน เม่ือเปนความจริงท่ีจะตองทําจึงจะสําเร็จ มันจะยาก

หรือไมยาก ก็ไมเกี่ยวแลว  

ถาคุณตองการขามแมนํ้าน้ีไปฝงโนน เพราะวาหมูบานท่ีคุณ

ตองการอยูฝงโนน การขามแมนํ้าน้ีจะยากหรือไมยากก็ตาม คุณก็

ตองขาม กรณีน้ีมันจําเปนแลว จะมาอางความยากไมได คําถามมีได
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แตวาคุณจะไปหรือไมไป ถาคุณจะไปใหถึง คุณก็ตองขามมันไปใหได 

ไมวามันจะยากหรือไมยากก็ตาม  

หลักการหลายอยางก็เชนเดียวกัน จะมัวรําพันถึงความยาก

ไมได แมแตจะบอกวา พูดมันงายแตทํามันยาก ก็พูดไมได เพราะวา

มันเปนหลักความจริง ถาคุณไมปฏิบัติ คุณก็ไมสําเร็จ ถาคุณอยากมี

สันติภาพ ก็ตองทําตามหลักการน้ี ถาไมทํา สันติภาพก็ไมเกิดขึ้น 

ทางเลือกไมมี คุณตองทํา  

วันน้ีเราจะพูดกันถึงหลักการแบบน้ี จึงตองบอกไวกอนวาอยา

มาอางกันอีกวายาก น่ีเปนการทําความเขาใจกันไวกอน  

เรื่องการสรางสันติภาพน้ี เริ่มตนก็ตองมาดูท่ีหลักการฝายตรง

ขาม คือดานเหตุปจจัยท่ีทําใหคนขัดแยงกัน ตอสูกัน มารบราฆาฟน

ทําสงครามกัน ซ่ึงประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็เปนมาเปนไปกันอยู

อยางน้ี มีสงคราม มีการตอสู รบราฆาฟน ขัดแยงกัน ต้ังแตระดับ

บุคคล ระดับสังคม จนถึงระดับประเทศชาติ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  

ขอสรุปสั้นๆ เหตุปจจัยของความขัดแยงน้ัน ถาไปขุดกันมาแต

ละกรณีก็ตางๆ กันไป แตวาโดยสรุปแลวก็มี ๓ อยาง เทาน้ัน เหตุ

ปจจัยท่ีทําใหมนุษยขัดแยงกันจนปญหาความรุนแรงเบียดเบียน

เกิดขึ้น คือ 

๑. อยากได  

๒. อยากใหญ 

๓. ใจแคบ 
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อยากได ทานเรียกวา ตัณหา คืออยากไดผลประโยชน อยาก

ไดสิ่งเสพบริโภค ทรัพยสมบัติ ความพรั่งพรอม มาบํารุงบําเรอตัวให

มีมากท่ีสุด ขอน้ีเปนเหตุใหญใหคนขัดแยงจนแมกระท่ังยกทัพไปรบ

ราฆาฟนกัน จะเห็นไดวาไมตองพูดถึงบุคคลหรอก ประเทศชาติ

ท้ังหลายก็ยกทัพไปตีกันเพราะเรื่องผลประโยชน ท้ังน้ัน แมแต

สงครามท่ีกําลังวุนวายอยูเวลาน้ี ก็วิจารณกันวาเปนเพราะขอน้ี  

ปจจัยท่ี ๒ อยากใหญ คือตองการอํานาจ ตองการความ

ยิ่งใหญ ท่ีจะสามารถครอบงําผูอื่นหรือบังคับเขาได ขอน้ีทานเรียกวา 

มานะ ตลอดทุกยุคสมัยท่ีผานมาในประวัติศาสตร ปจจัยขอน้ีมักจะ

มาคูกับขอท่ี ๑ คืออยากไดดวย และอยากใหญดวย เพราะถาอยาก

ใหญแลวเปนใหญได ความอยากไดก็จะสําเร็จไดงาย อยากไดก็ตอง

สําเร็จดวยอยากใหญ และเม่ือไดแลวตัวเองก็จะใหญยิ่งขึ้น ก็เลย 

อยากได กับ อยากใหญน้ี คือ สองตัวสําคัญ เรียกวา ตัณหา - มานะ  

แตบางทีสงครามเกิดขึ้นเพราะปจจัยดานอื่นก็มี คือ เรื่องลัทธิ

ศาสนา และอุดมการณตางๆ ซ่ึงไมใชเรื่องผลประโยชนโดยตรง แต

เปนเรื่องของความเชื่อ และการยึดถือหลักการบางอยาง โดยถือรั้นไม

ยอมรับไมยอมฟงซ่ึงกันและกัน อยางน้ีเรียกวาใจแคบ  

เพราะฉะน้ันลัทธิศาสนาก็เลยกลายเปนเหตุใหเกิดสงครามใน

อดีตมากมาย และสงครามลัทธิอุดมการณและศาสนาน้ีกลายเปน

เรื่องยืดเยื้อเรื้อรังกวาสงครามแยงชิงผลประโยชนและสงคราม

แสวงหาความยิ่งใหญดวยซํ้าไป ฉะน้ันปจจัยตัวท่ี ๓ น้ี จึงเปนตัวท่ี
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ฝงลึกมาก ทางพระเรียกวา ทิฏฐิ  

ตกลงวา ตัวการสําคัญท่ีอยูเบ้ืองหลังของความขัดแยง การรบ

ราฆาฟนกัน ตลอดจนสงคราม ก็คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ พูดเปนไทย

งายๆ วา อยากได อยากใหญ ใจแคบ  

ปมปญหายิ่งซับซอนใหญโตยากนักหนา                    

เม่ือตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ ซอนแฝงไวซ่ึงความกลัว-

หวาดระแวง-ไมไวใจ 
แลวเราจะแกปญหาอยางไร ก็ตองยอมรับความจริงวามันแสน

ยาก อยางท่ีวา พูดงาย-ทํายาก น่ันแหละ แตถึงยากก็ตองทําและการ

แกปญหาน้ันก็ไมใชวาเราจะตองทําพรวดเดียว เชนบอกวาคุณตองไม

มีตัณหา ตองไมอยากไดผลประโยชน ซ่ึงเปนไปไมได เราตองยอมรับ

เรื่องของมนุษยท่ัวไป และตองทําเปนขั้นตอน  

อยางเรื่อง ตัณหา เราก็ตองวางมาตรการตางๆ ท่ีจะไมใหคน

เอาเปรียบกัน ซ่ึงโลกเขาก็พยายามวางกันมา แตมนุษยก็พยายามเอา

เปรียบกันเสมอ บางทีก็ถึงกับวางกฎกติมาแบบเอาเปรียบคนอื่น และ

แมแตเม่ือมีกฎกติกาเปนกรอบขึ้นมาแลว ก็ยังหาทางใชกฎกติกาน้ัน

ใหเกิดผลเขาขางตน ใหเอื้อแกตัวเอง  

ถึงจะอยางไรก็ตาม ก็ตองมีกฎกติกาไว รวมความก็คือ ตองมี

กฎกติกาและมาตรการท่ีจะรักษาความเปนธรรม เพ่ือไมใหมีการแสวง 

หาผลประโยชนแบบรุกรานผูอื่น หรือเอาเปรียบผูอื่นโดยไมชอบธรรม  
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จะเห็นวา แมแตเรื่องจําพวกการคาเสรีและอะไรๆ ทํานองน้ี 

เขาก็อางเรื่องความเปนธรรม บอกวาเปนการคาท่ีเสรีและเปนธรรม 

เปน “ฟรีเทรด” (free trade) ดวย และ “แฟรเทรด” (fair trade) 

ดวย แตเอาเขาจริงก็เปนปญหาวาฟรีเทรดน้ันเปนแฟรเทรดหรือเปลา 

แลวก็เถียงกันอยูน่ันแหละ เพราะบางทีมันฟรี แตมันไมแฟร ทํา

อยางไรจะใหท้ังฟรีและท้ังแฟรดวย ซ่ึงยากเหลือเกิน เพราะมนุษยน่ี

ตัณหามันเยอะ  

ตัณหา ความอยากไดเปนเหตุหน่ึงท่ีทําใหไมยอมแฟร และทํา

ใหอางความฟรีมาเพ่ือไมแฟรไป จึงตองหาทางชิงไหวชิงพริบกันอยู

เรื่อย แตรวมแลวหลักการในขั้นหน่ึงก็ตองมีมาตรการไมใหเอารัดเอา

เปรียบกัน หรือใหเอาเปรียบไดนอย ใหมีความเปนธรรมบาง เทาท่ีจะ

ทําได แลวก็พยายามแกจุดออนกันไป  

เรื่องมานะ ความอยากใหญ ความตองการอํานาจครอบงําผูอื่น

ก็เชนเดียวกัน ตองมีมาตรการสะกัดกั้นและมีการดุล มีการคาน

อํานาจกัน เปนวิธีการซ่ึงทางรัฐศาสตร โดยเฉพาะการเมืองระหวาง

ประเทศ ตองศึกษาและพยายามกันไป 

แตท้ังน้ี จะตองรูตระหนักดวยวา เบ้ืองหลังหลักการและ

ภายใตเหตุปจจัยใหญๆ เหลาน้ี เรื่องของมนุษยมีปจจัยยอยๆ เปน

เงื่อนปมซับซอนมากมาย 

อยางเร่ืองลาภ หรือผลประโยชน ซ่ึงเปนเรื่องระดับรูปธรรม

พ้ืนฐาน ต้ังแตเรื่องปจจัย ๔ ก็ตองมองไปถึงปญหาความยากจนขาด
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แคลนขัดสน ซ่ึงก็เปนสาเหตุอยางหน่ึงของความขัดแยงแบงแยก

เบียดเบียนกัน ต้ังแตคนยากจนกับคนม่ังมี ไปจนถึงประเทศท่ีขาด

แคลนกับประเทศท่ีร่ํารวย 

แมแตในเรื่องน้ี ในขั้นตนๆ ตัณหานอกจากทําใหคนขัดแยง

แยงชิงกันแลว ก็ทําใหไมสามารถเผื่อแผแบงปนชวยเหลือกัน 

แตไมใชแคน้ัน เม่ือตัณหาประสานกับมานะ คนมีอิทธิพล 

ตลอดจนประเทศมหาอํานาจ อาจจะชวยเหลือเผ่ือแผแกคนยากจน 

ตลอดจนชาติท่ียากไรบางในขอบเขตหน่ึง แตตองพยายามหาทางทํา

ใหคนจน และชาติท่ีลาหลัง ตองยากจนตอไป เพ่ือใหคงอยูใตอิทธิพล

ของตน ตลอดจนเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน

ของตน และเสริมอํานาจความยิ่งใหญ 
แต ท่ีสําคัญอยางย่ิงก็คือ ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ น้ี ทําใหการ

แกปญหายากยิ่งขึ้น เม่ือมันเปนตัวการทําใหเกิดความกลัว ความ

หวาดระแวง และความไมไวใจกัน 

ความกลัวของคนที่ออนแอยังไมสําคัญเทาไร มันไมรุนแรง แต

ความกลัวของผูมีอํานาจน่ีแหละ ท่ีเปนตัวกอปญหายิ่งใหญ 

ทําไมไมชวยเขาจริงจังใหหายยากจน บางทีทําไมตองทํา

สงครามท้ังท่ีดูตามสภาพท่ัวไปไมเห็นมีอะไรมาก 

มีบอยๆ ท่ีตองทําอยางน้ัน เพราะความกลัวท่ีซอนแฝงอยูวาเขา

จะมีอํานาจขึ้นมาแขงตน หรือกลัววาถาพวกน้ันมีกําลังขึ้นมาจะเปนภัย

แกตน หรือแมแตระแวงไปตางๆ หรือตกลงกันไมไดเพราะไมไวใจกัน 
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เวลาน้ีก็รูกันดีแลววา การแยงชิงเบียดเบียนกันท่ีทําใหโลกไมมี

สันติภาพน้ี มิใชกอความเดือดรอนเฉพาะในสังคมมนุษยเองเทาน้ัน 

แตยังขยายปญหาออกไป ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมดวย ซ่ึงย่ิง

เปนการซํ้าเติมปญหาความขาดสันติภาพใหรุนแรงย่ิงขึ้น  

ในกระบวนการท่ีวาน้ี ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ ท่ีซอนแฝงความ

กลัว-หวาดระแวง-ไมไวใจกันน้ัน นอกจากเปนตัวการกอปญหา

สิ่งแวดลอมแลว แมเม่ือมนุษยรูวาตนควรจะแกปญหาสิ่งแวดลอม

อยางไร ก็ไมสามารถดําเนินการแกปญหาน้ันใหมีผลจริงขึ้นมาได 

รวมแลว การแกปญหาตองมีวิธีการหลายระดับ โดยเฉพาะ 

ก) ระดับความสัมพันธทางสังคม ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

การแบงปน การสงเคราะหตางๆ 

ข) ระดับการปกครอง หรือระดับจัดการ รวมทั้งการวางกฎ

กติกา ท่ีจะใหมีกรอบแหงการกระทํา และไมใหขมเหงเอา

รัดเอาเปรียบกัน แตให มีความเปนธรรม ดวยหลัก

กฎหมาย และการใชกฎหมาย 

แตสองระดับน้ี เปนการแกปญหาขั้นพ้ืนผิว และเฉพาะหนา ซ่ึง

ไมเปนหลักประกันแหงการแกปญหาและการสรางสันติภาพท่ีแทจริง 

เชนอาจจะมีการชวยเขาเพื่อเอาไวใตอํานาจ การวางกฎกติกาท่ีไมเปน

ธรรม หรือไมยอมตั้งกฎที่จะทําใหตนเสียผลประโยชน และการใชกฎ

กติกาแบบฉลาดแกมโกง เพ่ือเอาเปรียบเปนตน  

ดังท่ีมองเห็นกันชัดเจนเวลาน้ี ในความสัมพันธชวยเหลือกัน
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ระหวางประเทศ ท้ังชาติท่ีใหความชวยเหลือ และชาติท่ีรับการชวยห

ลือ หายากท่ีจะมีไมตรีธรรม ท่ีซาบซ้ึงใจตอกัน ตางก็มีความเคลือบ

แคลงใจ มองทางฝายผูท่ีชวยก็อาจจะมีแรงจูงใจแอบแฝง ทางฝาย

ผูรับก็ฉวยโอกาสหรือไมก็ซอนความหวาดระแวงไวขางใน ท้ังสองฝาย

ไมจริงใจตอกัน 

ท้ังหมดน้ีจึงไมปลอดภัยจริง หนีไมพนท่ีจะตองขึ้นใหถึง 

ค) ระดับการศึกษา ดวยการสังสรรคทางการศึกษา ท่ีจะปรับ

ทาทีแหงความสัมพันธ และพัฒนาคนสวนใหญใหหลุดพน

จากตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ ตลอดจนความกลัว ความหวาด 

ระแวง ไมไวใจกัน ใหมีความเปนมิตรผูมีความปรารถนาดี

ตอกัน และใฝประโยชนสุขท่ีรวมกัน เปนเพ่ือนรวมโลกกัน

ไดจริง 

ในท่ีสุด ก็ตองแกไปใหถึงตัวกอการรายท่ีฝงลึกท่ีสุด ซ่ึงเม่ือมี

อยู มันจะประสานท้ังตัณหาและมานะ ไปจนถึงความกลัว ความ

หวาดระแวง ไมไวใจกันท้ังหมด ท่ีทําใหโลกไมอาจจะมีสันติภาพ 

แคทิฏฐิในเร่ืองชาติพันธุท่ีมีมานานนักหนา             

มนุษยก็ไมไดพัฒนาขึน้มาเลย 
น่ีแหละจึงมาถึงขอสุดทายคือความใจแคบ ไดแกความยึดติด

ในทิฏฐิ และความเชื่องมงายตางๆ การเอาลัทธิศาสนาและอุดมการณ

มาเปนเหตุใหแบงแยกทํารายกัน แทนท่ีจะเปนสื่อแหงสันติภาพ 
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แมแตความเชื่อในเรื่องชาติพันธุ เชนเชื่อวาพวกชาติพันธุน้ันเลวราย 

เผาพันธุน้ันตํ่าทราม ชาติวงศน้ีเปนศัตรูของเรา ตองฆาใหหมด ตอง

กําจัดใหสิ้น น่ีคือทิฏฐิ ความเชื่อท่ีลงลึก ซ่ึงเม่ือยึดถือเขาแลว ทําให

เรื่องไมจบ สงครามอาจยืดเยื้อคูประวัติศาสตร แลวแกไดไหม ถาจะ

ใหมีสันติภาพจริง ตองแกใหได 

มนุษยตองเปดใจตอกัน ยอมรับและมาพูดกัน เวลาน้ีมักจะ

เนนกันท่ีขอ ๑ และขอ ๒ ซ่ึงก็ยังแกไมได สวนขอ ๓ ไมกลาพูด 

เพราะถาพูดก็กลัวจะกระทบกัน ก็เลยไมมีทางท่ีจะแกปญหาไดจริง 

เพราะวาการแกปญหาที่แทจริงตองลงไปถึงปจจัยตัวท่ี ๓ ซ่ึงเปนเรื่อง

ในขั้นปญญา ท่ีเมตตาตองพรอมดวยปญญาจริงๆ 

แตจะอยางไรก็ตาม การสรางความรูความเขาใจและแกไขเรื่อง

ทิฏฐิความเชื่อความยึดถือตางๆ น้ี มนุษยตองทําใหได และท้ังหมดน้ี 

ขั้นสุดทาย นอกจากการแกดวยมาตรการทางสังคมเปนตนแลว ใน

ท่ีสุดก็ตองถึงฐานคือการพัฒนามนุษยดวยการศึกษา 

เพราะฉะน้ัน ภารกิจย่ิงใหญท่ีเปนพ้ืนฐานก็คือการศึกษา ซ่ึงจะ

สรางมนุษยใหมีคุณธรรม มีจิตใจที่มีเมตตากรุณา เปนตน มีความ

เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีความเสียสละ ไมใชเอาแตเห็นแกตัวอยากได

ผลประโยชนอยางเดียว และคิดแตจะเบียดเบียนครอบงําผูอื่น  

ถาสรางคุณธรรมในจิตใจขึ้นมาได เราก็มีตัวคานกับเรื่องของ 

ตัณหา และมานะ แตขอทิฏฐิตองแกดวยปญญา คือสรางปญญาใหรู

เขาใจ แตถึงปจจุบันน้ีเราก็ไมไดพัฒนาอะไรมากกวาสมัยโบราณ  
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โดยเฉพาะเรื่องทิฏฐิ ความเช่ือถือท่ีเปนความใจแคบในเรื่อง

ชาติพันธุ ซ่ึงนอกจากทําใหเกิดความเกลียดชังกันแลว ก็พวงเอามานะ

มาดวย โดยทําใหดูถูกเหยียดหยามคนเผาอื่นพวกอื่น และเรื่องน้ีก็มี

มาต้ังแตโบราณนานนักแลว 

แมแตในพุทธประวัติ เราก็มีตัวอยางอยูแลว เชนอยางศาก

ยวงศน้ีเอง แมวาพระพุทธเจาจะทรงพยายามแก แตเขาก็ยังยึดถืออยู 

ศากยวงศน้ีเราก็เห็นชัดวามีความยึดถือชาติตระกูลรุนแรง จะแตงงาน

กับคนพวกอื่นไมได จึงเปนเหตุใหผูอื่นเขาแคน พยายามมาทําลาย

ศากยวงศท้ังหมด ตัวอยางก็มีมาชัดเจน  

ปจจุบันน้ีจะทําอยางไร เม่ือมนุษยมาถึงยุคโลกาภิวัตนแลว 

บอกวาโลกไรพรมแดน โลกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เปน global 

village ก็พูดกันไปๆ แลวเปนจริงไหม มนุษยก็ยังแบงแยกกันอยู

อยางน้ันแหละ ซํ้าราย โลกยิ่งกวางไกล ใจคนยิ่งแคบลง ทําอยางไร

จะใหใจกวางตามโลกท่ีแผขยายกวางออกไปได ใหใจไรพรมแดน  

พระพุทธเจาตรัสวา พระอรหันตมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ 

วิมริยาทิกจิต เปนผูมีจิตใจ “ไรพรมแดน” ตรงกันเลยกับคําท่ีเขาใช

กันในปจจุบัน  

แตเวลาน้ีเขาใชคําวาไรพรมแดนกับการสื่อสารคมนาคม เปน

ตน เขาไมพูดถึงจิตใจ ท้ังท่ีเห็นอยูชัดๆ วาจะไรพรมแดนจริง ตองทํา

ใจคนใหไรพรมแดนดวย เราจะทําไดไหมละ ถาทําไดก็จะเขาหลัก

พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีอยูแลวชัดเจน อยางท่ีพูดไวนานแลววา 
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วิมริยาทิกจิต ทําไดไหม ทําใหมีจิตใจไรพรมแดน  

ถาทําไดจริงๆ ก็เปนพระอรหันต ถาไมถึงขั้นน้ัน ก็ควร

พยายามทําใจใหกวางขวาง และการทําใจใหกวางขวางน้ัน ก็ตอง

พัฒนามนุษยอยางท่ีวา โดยเฉพาะตองใหมีการศึกษาที่ถูกตอง 

เปนไปไดหรือไม ท่ีเวลาน้ีคนเราจะคิดใหถึงขั้นท่ีจะ หลอมรวม

ชาติพันธุมนุษยใหเปนชาติพันธุเดียว โดยไมตองมาเถียง มา

แกงแยง หรือแบงแยกอะไรกันอีก เรื่องน้ีเราจะตองพูดกันอยาง

จริงจัง โดยไมมีอะไรแอบแฝงอยูในใจ และไมใชไมกลาพูดกัน แต

ตองเปดใจกันเลย แลวพูดกันอยางจริงจัง ในเมื่อเปนโลกาภิวัตนโลก

ไรพรมแดนอยางน้ี ตองคิดวาถึงเวลาหรือยังท่ีจะใหมนุษยน้ี หลอม

รวมเปนชาติพันธุเดียวกัน ไมตองไปกีดกั้นแบงแยกอะไรอีก 

อยางทางตะวันออกกลางก็มีปญหาเรื่องแบบนี้ เหมือนท่ีพูด

เม่ือครูน้ีวาแมแตแตงงานกันก็ไมได แลวมันจะไปแกปญหาอะไร 

เพราะแคน้ีก็ไมสามารถพูดกันได แลวจะมาพูดวาจะแกปญหาใหโลก

มีสันติภาพ ก็เห็นๆ อยูวามันไมมีเคาอะไรเลย ในเม่ือคนยังมุงหนา

มุงม่ันในการที่จะแบงแยกกันอยูชัดๆ 
รวมความวา สาเหตุของความขัดแยง รบราฆาฟน และ

สงคราม ท่ีทําใหไมมีสันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัย มี ๓ ประการ

ดวยกัน คือ อยากได อยากใหญ ใจแคบ หรือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

ซ่ึงตองแกไขดวยมาตรการทางสังคมและดวยวิธีการตางๆ ท่ีเปนทาง

สันติ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือพัฒนามนุษย ดวยการศึกษาที่ถูกตอง  
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ท้ังน้ี คนท่ีจัดการศึกษาตองยอมรับความจริงกอน วาจะเอา

อยางน้ีไหม แตรับรองวา ไมวาใครจะยอมรับหรือไมก็ตาม ถาแกกิเลส 

๓ อยางน้ีไมได เรื่องก็ไมจบ อันน้ีคือหลักการท่ีบอกแลววา มันจะ

ยากหรือไมยาก คุณไมมีสิทธิพูด เพราะวาถาคุณไมทํา มันก็ไมสําเร็จ   

แค “รวมกันเราอยู แยกกันเราตาย” สรางสันตภิาพโลกไมได  

แตตองรวมกันเปนหมู สูความประสานเปนสากล 

ไดบอกแลววา เรื่องใจแคบน้ีสําคัญท่ีสุด จึงตองขยายออกไป

ใหเห็นอาการดานตางๆ ของการแสดงความใจแคบ คือความหวง

แหนกีดกั้นกันแบบตางๆ  

ความหวงแหนกีดกั้นมีหลายอยาง ทางพุทธศาสนาถือเปนเรื่อง

สําคัญมาก จะเห็นวาพระพุทธศาสนาพยายามสรางสันติสุขใหแก

มนุษยดวยการไมใหมีการแบงแยกเบียดเบียน  

ฉะน้ัน นอกจากตัณหา มานะ ทิฏฐิ ท่ีจะไมใหขัดแยงทํา

สงครามรบราฆาฟนกันแลว ยังมีหลักตอไปอีกชุดหน่ึง ท่ีทานวางไว

เพ่ือใหเราขจัดความใจแคบ และพัฒนามนุษยไปสูความมีจิตใจไร

พรมแดน และอยูรวมกันโดยสันติ  

ทานใหหลักไววา มนุษยท่ีพัฒนาแลวจะตองหมดความใจแคบ

หรือความหวงแหนกีดกั้นกัน ๕ ประการ ท่ีเรียกวา มัจฉริยะ ๕  

“มัจฉริยะ” เราแปลกันวาความตระหน่ี หรือขี้เหนียว แตคําวาขี้

เหนียวชวนใหคิดไปวาเปน ความโลภ  
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กิเลสท้ังหมดจัดรวมเขาได ๓ กลุม คือ โลภะ โทสะ โมหะ ถา

ถามคนทั่วไปวา มัจฉริยะจัดเขาในกิเลสประเภทไหนในสามประเภท

น้ัน คนสวนใหญจะตอบวาอยูในกิเลสประเภท โลภะ หรือ โลภ แต

ไมถูก เพราะไปนึกถึงคําแปลภาษาไทย แตความหมายของมันไมตรง

ทีเดียวกับในภาษาเดิม  

มัจฉริยะ ทางพระจัดเขาในกลุม โทสะ ซ่ึงเห็นไดชัดในการกีด

กั้นผูอื่น หวงแหนคอยกั้นขวางไมใหเขาไดอยางเรา หรือไมใหเขามี

สวนรวม ความหวงแหนกีดกั้น หรือมัจฉริยะน้ัน มี ๕ ประการ เรา

จะตองพัฒนามนุษยใหกําจัด มัจฉริยะ ๕ น้ีใหได มิฉะน้ันมนุษยจะ

ไมมีทางเลิกแบงแยกกัน และก็จะตองเกิดปญหาในการขัดแยงกัน 

จนกระท่ังถึงสงครามอยูเรื่อยไป 

ความหวงแหนกีดก้ัน ๕ ประการ น้ีมีอะไรบาง  

๑. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องท่ีอยู ท่ีอาศัย ทองถ่ิน 

ดินแดน จนถึงประเทศ 

๒. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องผลประโยชน เรื่องลาภ 

เรื่องการไดสิ่งเสพบริโภค เปนตน  
๓. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องพงศเผาเหลากอ ชาติพันธุ 

วงศตระกูล พวกพอง 
๔. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเรื่องชนชั้น วรรณะ สีผิว 

๕. ความหวงแหนกีดกั้นกัน ในเร่ืองวิชาความรู หรือวิทยาการ 

และผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปญญา  
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ปจจุบันน้ีกําลังเขาสูยุคแหงความหวงแหนกีดกั้นขอท่ี ๕ น้ี

เต็มท่ี เชนเรื่องสิทธิทางปญญา หรือสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา แต

ขอตนๆ ปจจุบันก็มีอยูท้ังหมด จึงมี ๕ ขอ ครบเลย  

ถากําจัดความหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางน้ีไมได มนุษยก็ตอง

ขัดแยงกันอยางรุนแรงตอไป จะตองรบรา แยงชิง กําจัดกันเรื่อยไป 

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหมนุษยศึกษาพัฒนาตัวเอง จนถึงขั้นท่ีวาถา

เปนโสดาบันก็หมดมัจฉริยะท้ัง ๕ อยาง ไมมีเหลือเลย การท่ีพุทธ

ศาสนาพัฒนามนุษยก็เพ่ือใหถึงขั้นน้ี  

อยางไรก็ตาม เรื่องน้ีไมใชวาจะสุดโตงไปอีกทางหน่ึง ไมใชวา 

เม่ือไมใหมีการกีดกั้นหวงแหนกัน เราก็ไมถืออะไรท้ังน้ัน ไมยึดถือ

เลย เรื่องถ่ินท่ีอยูอาศัย หรือประเทศของเรา ตลอดหมดทั้ง ๕ ขอไม

ยึดถือ ถาทําอยางน้ีก็เปนสุดโตง กลายเปนโมหะ ไมใชการทําดวย

ปญญา แตกลายเปนการยึดม่ันในความไมยึดม่ัน 

การปฏิบัติในเรื่องน้ี ตองทําโดยรูเทาทันความจริงตามเหตุผล

วา ถาคนยังขืนยึดถือกันอยู ก็เปนความยึดม่ันถือม่ันท่ีผิด การท่ีเรา

ต้ังขอตกลงในเรื่องดินแดน วงศตระกูล เปนตน เหลาน้ีขึ้นมา ก็

เพ่ือใหมนุษยเรามีหลักมีเกณฑ มีกฎกติกาท่ีจะคุมการอยูรวมสังคม

ใหอยูในขอบเขตและมีขั้นตอนท่ีถูกตอง แลวเราก็ปฏิบัติไปเพื่อการ

อยูรวมกันดวยดี วัตถุประสงคท่ีแทจริงน้ัน ก็เพ่ือใหมนุษยอยูรวมกัน

ดวยสันติสุข จุดหมายแทจริงอยูท่ีน่ัน 

การท่ีเราจัดแบงใหคนมีท่ีอยูอาศัยโดยกําหนดวาเปนของใครๆ 
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น้ัน ทานเรียกวา สมมติ แปลวามติหรือขอตกลงหรือการยอมรับ

รวมกัน ซ่ึงเปนการจัดสรรแบงจําแนกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

มนุษยมีจุดกําหนดท่ีจะปฏิบัติตอกันไดถูกตอง  

การท่ีคนจะอยูรวมกันดวยดี ก็ตองมีการจัดแบงจัดสรร เรื่อง

อยางน้ีเปนปญญาของมนุษย เรียกวารูจักสมมติ จึงเอาสมมติมาใช

ตามความฉลาดของมนุษย แตพรอมกันน้ันก็ตองรูทันสมมติ และไม

ไปหลงยึดติดกับสมมติ จนกลายเปนการเอาตัวสมมติเองมาแบงแยก

ทําลายกัน  

เรื่องท่ีคนเอามาหวงแหนกีดกั้นกันท้ัง ๕ ประการน้ีก็มาจาก

สมมติ ถาเราปฏิบัติถูกขั้นตอน ก็ไมเปนปญหา แตกลับเปนเรื่องท่ีดี 

ประเทศของเราก็ยังมี แมแตบานท่ีอยูของเราก็มีอยูเปนธรรมดา แต

เรารูตระหนักวาเรามีมันเพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหคนอยูกันไดดวยดี โดยมีท่ี

กําหนด และจะไดมีขอบเขตที่อยูอาศัยวาบานใครบานใคร ครอบครัว

ใคร และมีวิธีปฏิบัติสัมพันธกันไดถูกตอง  

หลักการในเรื่องน้ี คือ คนมารวมเปนกลุมยอย มิใชเปนการ

แยกออกจากกลุมอื่น แตเพ่ือเปนขั้นตอนใหเกิดความสะดวกในการที่

จะมารวมใหเปนมวลท่ีครบบริบูรณตอไป พูดงายๆ วา 

ไมใชรวมกลุมหน่ึงพวกหน่ึง เพ่ือแยกจากกลุมอื่นพวกอื่น แต

เปนการรวมเพื่อรวม คือ เอาหนวยมารวมเปนหมู เพ่ือใหหลายหมูมา

รวมกันเปนมวล ขยายกวางออกไปจนรวมกันเปนโลกอันเดียว เปน

การปฏิบัติดวยปญญา มนุษยจะตองทําใหมัจฉริยะ ๕ น้ีหมดไป โดย
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เอาปญญามาปฏิบัติตอสมมติใหถูกตอง  

เอาเปนวา มัจฉริยะ ๕ อยางน้ีเรากําจัดไดไหม โดยจะตอง

เปลี่ยนมันใหเปนการปฏิบัติตอสมมติอยางถูกตองดวยปญญาที่รูเทา

ทัน และจริงไหมท่ีวา ถามนุษยยังไมหมดความหวงแหนกีดก้ัน ๕ 

ประการน้ี ก็แกไขปญหาความขัดแยงไมได  

การท่ีมีปญหากันอยู ก็เพราะความใจแคบในเรื่องเผาพงศ ชาติ

พันธุ และลัทธิศาสนา เปนตนน้ี ดังท่ีศากยวงศตองถูกทําลายไป ถา

จะแกปญหาใหสําเร็จ ก็ตองแกเรื่องน้ีใหได เปนเรื่องท่ีขอฝากไว  

ความจริงเรื่องสันติภาพน้ีไมยากอะไร อยางท่ีวาพูดงาย ถาทํา

ตามหลักน้ีไดมันก็จบ แตมนุษยก็ทําไมไดสักที ท้ังน้ีก็เพราะมนุษย

ไมไดพัฒนาจิตใจและปญญา ใหมีคุณสมบัติเหลาน้ี  

แค “สากล” สามประการ ท่ีเปนเร่ืองพ้ืนฐานธรรมดา 

ทําไมการศึกษาจึงยังพัฒนาคนไปไมถึง 

ถาเราสามารถแกปญหาในเรื่องตัณหา มานะ ทิฏฐิ และเรื่อง

มัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นเหลาน้ีไดแลว ก็จะเกิดความเปนสากล

ท่ีแทจริง สากลก็คือท่ัวท้ังหมด หรือท่ัวกัน คือโลกน้ีท้ังโลกไมมีการ

แบงแยกอีกตอไป  

ความเปนสากลน้ันมีลักษณะตางๆ ท่ีเปนเครื่องตรวจสอบ ซ่ึง

เอามาใชในการฝกมนุษยไดดวย  

ความเปนสากลนั้นมี ๓ ประการดวยกัน ถาเราเอามาเปน
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เครื่องตรวจสอบ ก็จะมองเห็นทันทีวา โลกปจจุบันน้ีไมมีความเปน

สากลเลย ไดแตพูดกันวาสากล ใสเสื้อแบบฝรั่งก็วาชุดสากล แตดูกัน

จริงๆ แลวใจไมเปนสากล ปญญาไมเปนสากล  

สากล ๓ อยาง คือ 

๑. ความเปนมนุษยท่ีสากล หมายความวา เม่ือเปนคนแลว จะ

เกิดท่ีไหน อยูท่ีไหน ก็เปนมนุษยท้ังน้ัน สวนการที่จะบอกวาเปน

มนุษยฝรั่ง มนุษยแขก มนุษยไทย มนุษยจีน ก็เปนเรื่องของความ

เปนจริงโดยปจจัยทางธรรมชาติ เชน ชาติพันธุ ท่ีรูไวเพ่ือชวยเสริม

การปฏิบัติดวยปญญาเทาน้ัน แตทุกคนมีภาวะพ้ืนฐานท่ีรวมกันเปน

อันหน่ึงอันเดียว คือความเปนมนุษย  

เม่ือคนพบกันตองมองกันโดยเริ่มท่ีความเปนมนุษย ไมใชเริ่ม

ท่ีความเปนแขก เปนไทย เปนฝรั่ง เม่ือมองเห็นคนอื่นก็ตองมองวา

เปนมนุษยกอน สวนวาจะเปนมนุษยพวกไหนก็วากันไป เพียงเพื่อรู

และปฏิบัติใหถูกตอง แตตองมีจิตใจท่ีนึกถึงความเปนมนุษยและ

ปฏิบัติตอกันในฐานะแหงความเปนมนุษยกอนเปนฐาน  

อยางในการแบงแยกเรื่องศาสนา คนท้ังหลายพอเห็นกัน 

แทนท่ีจะนึกวาคนน้ีเปนมนุษย ก็นึกวาเปนคนศาสนาไหน เม่ือเริ่มตน

ดวยการแบงแยกอยางน้ีแลวก็ลําบาก ความเปนสากลก็ไมเกิด  

เราตองเริ่มดวยความเปนมนุษยท่ีสากล เพราะความเปนมนุษย

ท่ีสากล จะทําใหนึกถึงทุกคนวาเปนมนุษยท้ังน้ัน อยางเชน ในการฆา 

เม่ือถือวาฆามนุษยเปนบาป มันก็สากล แตถาไปแบงแยกวาฆาคน
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ชาติพันธุน้ีบาป ฆาคนชาติพันธุน้ันไมบาป หรือกลับดี อยางน้ีก็ยุง ไป

ไมรอด กลายเปนวาคนท่ีไมใชเผาน้ี ไมนับถืออยางน้ีแลว เปนคนบาป 

ฆาได หรือตองฆา อยางน้ีเปนการแบงแยก ความเปนมนุษยก็ไมสากล   

ฉะน้ันตองเริ่มท่ีความเปนมนุษยท่ีสากลกอน เม่ือมองดูคนทุก

คน พอเริ่มก็ตองถือวาเขาเปนมนุษยกอน และความเปนมนุษยน้ีจะ

เปนฐานของทุกสิ่งทุกอยาง สวนการท่ีจะจําแนกแบงแยกอยางไร

ตอไป ก็เปนเรื่องของความรูเขาใจ เพ่ือประโยชนและเพ่ือความ

สะดวกในการปฏิบัติตอกัน ไมใชเอามาเปนเครื่องแบงแยก  

แตมนุษยเวลาน้ีมีทาทีตรงกันขาม เขามองขามความเปนมนุษย

ไปเสีย ไดแตยึดถือเอาจุดกําหนดในการแบงแยกวาเปนชาติพันธุไหน 

เปนเผาไหน เปนศาสนาไหน ขึ้นมากอน แลวก็เอาขอยึดถือน้ีเปนตัว 

กําหนดในการที่จะปฏิบัติตอกัน เพราะฉะน้ันสันติภาพก็ไมมีทางเกิดขึ้น  

๒. ความรักท่ีสากล หรือใชภาษาพระวา เมตตาท่ีเปนสากล 

หมายความวา เม่ือเปนมนุษยแลวเราก็มีเมตตารักเหมือนกันหมด เรา

ตองการใหคนรักกัน มีเมตตาไมตรี มนุษยจะอยูกันดวยดีก็ตองมี

เมตตา มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือกัน ไม

โกรธกัน ไมคิดหาทางท่ีจะทํารายกัน โดยมีเมตตาตอทุกคนเสมอกัน  

แตเวลาน้ีมีปญหาวา คนมีเมตตารักแตพวกของตัว สวนพวก

อื่นเมตตาไมได แมกระทั่งตางศาสนา ก็รักกันไมได เรื่องอยางน้ีตอง

พูดกันอยางเปดใจ ทําไดไหม ใหเมตตาเปนสากล รักคนทุกคนเสมอ

เหมือนกันหมด ไมแบงแยก  
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 ๓. กฎกติกาและหลักความจริงท่ีเปนสากล ไมใชเปนกฎกติกา

แบบท่ีวา ถาเปนมนุษยท่ีนับถืออยางน้ีหรือเปนพวกน้ีแลว ทําการน้ีจะ

ไดรับผลอันน้ี แตถาเปนมนุษยพวกอื่น ถึงจะทําการน้ีก็จะไมไดรับผล

อยางน้ี กฎกติกาสากลคือ ไมวาใครทําเหตุปจจัยน้ี ก็ไดรับผลอันน้ัน 

ไมวาท่ีไหน เม่ือใด ไมจํากัดดวยขอบเขตแหงกาละเทศะ หรือกลุมชน  

เรื่องน้ีมนุษยก็ยังทําไมได แมแตความจริงทางธรรมชาติ ก็ยัง

เอามาแบงแยกกันอีก ท้ังท่ีความจริงทางธรรมชาติน้ันท่ีจริงมัน

แบงแยกไมได ไมเหมือนกฎกติกาของมนุษยท่ียังพอเห็นวาแบงกัน 

เพราะยังมีการถือเรื่องของพวกน้ันพวกน้ีอยู เราจึงตองขยายใหเปน

กฎกติกาท่ีสากล สวนความจริงทางธรรมชาติน้ันท่ีจริงมันแบงแยก

ไมได มันเปนสากลอยูตามธรรมดาของมันอยูแลว เพียงแตเราจะตอง

ปฏิบัติใหตรง แลวมันก็จะเปนสากลแกมวลมนุษย  

เชนวา คนทําดี ไมวาเปนคนชาติไหน นับถือศาสนาไหน ก็ตอง

ไปสวรรคเหมือนกันหมด คนทําชั่ว ไมวาเปนชาติไหน ศาสนาไหน ก็

ตองไปนรกเหมือนกันหมด ไมใชวา คนศาสนานี้ นับถือศาสนาน้ี ทําดี 

จึงจะไปสวรรคได แตคนท่ีนับถือศาสนาอื่นถึงจะทําดีก็ตองไปนรก 

ตองเสมอกัน จึงจะตรงกับความจริงท่ีเปนสากล  

ถาเม่ือใดไดสากลครบ ๓ อยางน้ี ก็มีทางท่ีจะทําใหโลกมี

สันติภาพได แตถาไมสากลก็คือแบงแยก เม่ือแบงแยกก็ยอมขัดแยง

กัน ก็ตองเกิดปญหาไมรูจบ  

หลักการสําคัญก็แค ๓ หลักน้ีเทาน้ัน แคทําได ๓ หลักน้ีเรื่อง
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สงครามก็จบ และสันติภาพก็เกิดขึ้นมาแน แตคนจะทําไดหรือเปลา 

และบอกไดเลยวาถาคุณทําไมได สันติภาพก็ไมสําเร็จ คุณจะมาอาง

ความยากไมได มนุษยมีหนาท่ีตองพยายาม ท้ังดวยการจัดวาง

มาตรการตางๆ ทางสังคม และดวยการศึกษาพัฒนามนุษย 

ถาคิดไป ก็นาแปลกใจนักวา มนุษยบอกวาตนมีอารยธรรม

สูงสง เปนผูท่ีไดพัฒนาแลว มีการศึกษากาวหนาไกล แตไฉนจึงยังไม

สามารถพัฒนาคนใหขึ้นถึงความเปนสากลธรรมดาๆ ๓ อยางน้ี  

คนท่ีจะพัฒนามนุษย ตองรูกอนวาความจริงเปนอยางน้ี 

หลักการท่ีแทจริงท่ีจะใหสําเร็จเปนอยางน้ี แลวก็ใหเขาใจท่ัวกัน 

ยอมรับกัน ถายอมรับกันและพัฒนาคนไปสูจุดหมายนี้ ก็มีทางท่ีจะ

ประสบความสําเร็จ  

โลกจะไรพรมแดนไดจริง ใจตองไรพรมแดน            

ใจจะไรพรมแดนได ตองใหมีการศึกษาท่ีถูกตอง 

วันน้ีขอโอกาสพูดไว โดยเนนในแงตัวเหตุปจจัยท่ีจะตองแกไข

และหลักการท่ีจะตองปฏิบัติ สวนในแงของวิธีดําเนินการคงยังไมมี

โอกาสจะพูด ขอสําคัญอยูท่ีวา เม่ือคนรูหลักการ และเขาใจจน

ยอมรับกันดีแลว ตอจากน้ันก็เปนเรื่องของคนท่ีมีความสามารถจะ

พัฒนาวิธีการข้ึนมาบนฐานของหลักการน้ี ในดานวิธีการน้ันหลายคน

เกง แตตองใหเขายอมรับหลักการกอน เราจะเอาไหมวา 

 ๑. ตองแกปญหาเรื่องตัณหา มานะ ทิฏฐิ อยางนอย ๒ ขอแรก 
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ตองเนนโดยพยายามดําเนินมาตรการหรือวางกฎกติกาท่ีจะใหดุลกับ 

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ น้ันได หรือใหมันลดนอยลงไป เพ่ือใหอยูในขอบ 

เขต เชน ใหอยูในความเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกันเปนตน และ

ลึกลงไปอีกก็ถึงเรื่องทิฏฐิ ซ่ึงแสดงออกท่ีความใจแคบกีดกั้นกันตางๆ  
๒. ตองหลุดพนจากอํานาจครอบงําของความหวงแหนกีดกั้น 

คือ มัจฉริยะ ๕ ประการ ท่ีพูดเปนภาษาพระ คือ 

๑) อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องท่ีอยูอาศัย ทองถ่ิน 

ดินแดน  

๒)  ลาภมัจฉริยะ  ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องผลประโยชน 
๓) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องชาติวงศ พงศพันธุ 

เผาชน กลุม พรรคพวก  
๔)  วัณณมัจฉริยะ  ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่อง ชั้น วรรณะ สีผิว  
๕)  ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาการ ความรู 

และผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปญญา  

จะตองจับจุดใหได และพัฒนามนุษยใหสลายความใจแคบ

เหลาน้ี โดยใหมีปฏิบัติการทางสังคมดวยปญญาท่ีรูเทาทันสมมติ  

๓. ในดานบวก ตองสรางความเปนสากล ๓ ประการขึ้นมา 

โดยใหยอมรับยึดถืออยูในใจตามความเปนจริงในเรื่องเหลาน้ี คือ 

๑) ความเปนมนุษยท่ีสากล มองคนเปนคน  

๒) เมตตาความรักท่ีสากล  

๓) กฎกติกาและความจริงท่ีเปนสากล  
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ถาไดสากล ๓ อยางน้ี และใหคนยอมรับถืออยางเดียวกันแลว 

มนุษยก็หมดเครื่องแบงแยก เปนอันหน่ึงอันเดียวกันได เม่ือความ

แบงแยกทางใจหมดไปแลว ความแบงแยกอื่นก็หายไปเอง แต

ถึงแมวาการแบงแยกดานนอกจะหายไป หากใจยังแบงแยกอยู ก็ไมมี

ทางแกเลย  

ตกลงวา มนุษยเวลาน้ีบอกตัวเองวาหมดเคร่ืองแบงแยกภาย 

นอก เปนโลกไรพรมแดน แตท่ีแทน้ันใจของเขาแสนจะแบงแยกกัน 

เพราะฉะน้ันโลกจึงไปไมไหว  

จึงตองแกใหคนมีใจไรพรมแดน โดยพัฒนามนุษยดวยการ 

ศึกษา เอา ศีล สมาธิ ปญญา มาฝกมาพัฒนาคนใหกาวไปสูการสลาย

ความขัดแยง ปลอดพนจากการแขงขันแยงชิงเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

นําโลกไปสูสันติภาพและสันติสุข  

ก็ขอใหทําใหไดอยางท่ีวามาน้ี เริ่มต้ังแตขั้นตนคือมาฟงหลักการ 

แลวตรวจสอบพิจารณาวา เราจะยอมรับไหม เม่ือยอมรับแลวก็มา

ชวยกันหาทางปฏิบัติตามหลักการน้ันตอไป  

อาตมาไดนําขอคิดเกี่ยวกับหลักการตางๆ ในทางธรรมมาเสนอ 

มาบอกกลาว หรือมอบใหแกทานสาธุชนท้ังหลาย โดยเฉพาะเริ่มตน

ในวงสําคัญคือ ในวงของครูบาอาจารยท่ีจะเปนผูต้ังฐานของเรื่องน้ี 

อยางท่ีไดบอกแลววา ตองแกดวยการศึกษาชนิดท่ีแท ซ่ึงพัฒนาคน

ใหหลุดพนจากกิเลสท่ีกีดกั้นแบงแยกท้ังหลาย  

ดังน้ันครู อาจารย จะเปนเจาของเรื่องน้ีตอไป ถาปฏิบัติอยาง
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ท่ีวามาน้ันไดจริง ก็เปนครูอาจารยท่ีจะเปนผูสรางสันติภาพตอไป  

การศึกษานั้นสัมฤทธิ์ผลเปนสันติภาพ และสันติสุข ท้ังภาย 

นอกและภายใน ท้ังในโลก ในสังคม และในจิตใจของทุกคน  

จึงขอใหทุกคนเจริญงอกงามในสันติท่ีมีความสุขมาพรั่งพรอม

ดวย ท้ังภายในและขยายไปภายนอก ใหเปนความสุขและเปนสันติท่ี

เปนสากล ขอจงมีความสุขสวัสดีท่ัวกันทุกทาน 
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