
สังคมไทยใฝ่สันตสุิข 

พระธรรมโกศาจารย ์ (ศ.ดร.ประยรู ธมฺมจิตฺโต) เจา้อาวาสวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร   วนัศุกร์ท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๕   ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ 
ปี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อุดมการณ์และเป้าหมายของโรตารี ในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินั้นสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ทางศาสนา 
เพราะทุกศาสนามีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติ. 

เม่ือพระพุทธเจา้ส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนารุ่นแรก 
๖๐ รูป ทรงมีนโยบายท่ีแจง้เป็นภาษาบาลีวา่ "จรถ ภิกขะ เวจาริกงั 
พหุชนะ สุขายะ โลกานุกมัปายะ"   ท่านทั้งหลายจงเดินทางไปเพื่อ
ประโยชน์แก่คนเป็นอนัมาก เพื่อความสุขแก่คนเป็นอนัมาก เพื่อ
อนุเคราะห์เก้ือกลูแก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์แก่คนเป็นอนัมากก็
คือ "พหุชนะหิตายะ" ส่วน "พหุชนะสุขายะ" หมายถึงความสุข
ของคนเป็นอนัมาก และวลีท่ีวา่ "โลกานุกมัปายะ" หมายถึงเพื่อ
อนุเคราะห์เก้ือกลูแก่ชาวโลกไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เช้ือชาติ ศาสนา ซ่ึงก็เป็นเป้าหมายคลา้ย ๆ กบัเม่ือแรกเร่ิมก่อตั้งโรตารี
เม่ือ ๑๐๘ ปีท่ีแลว้ท่ีชิคาโก ท่ีมุ่งประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ของชาวโลกโดยไม่เลือกกลุ่ม ผวิสี ชาติ ศาสนา เพราะ
มองขา้มส่ิงท่ีเป็นเปลือกเหล่านั้นเขา้ไปถึงแก่นของความเป็นมนุษย ์  เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการความสุข ตอ้งการ
สันติ   ความสุขเกิดไม่ไดถ้า้ไม่มีสนัติ ดว้ยเหตุน้ีพุทธศาสนาจึงถือวา่สันติเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนา "นัตถิ สันติ ปะ
รัง สุขัง" สุขอ่ืนยิง่กวา่ความสงบ(สันติ)ไม่มี นัน่ก็คือสันติภาพ 

สันติภาพมีอยู ่๓ ส่วนส าคญัคือสันติภาพภายใน   สันติภาพภายนอก   และสันติภาพกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 

 สันติภาพจากภายใน 

เม่ือปีท่ีแลว้ (๒๕๕๔) อาตมาไดมี้โอกาสเดินทางไปยเูนสโกท่ีประเทศฝร่ังเศส ก็ได็เดินไปรอบ ๆ อาคาร และเห็นป้าย
ใหญ่เขียนไวใ้นหลายภาษา ขอ้ความเป็นภาษาองักฤษเชียนไวว้า่ "It is in the mind of men that war begins, and it is in 
the mind of men that the defend of peace must be constructed" แปลความไดว้า่"สงครามเร่ิมทีใ่จของ
มนุษย์   เพราะฉะน้ันปราการแห่งสันติภาพจึงต้องเร่ิมทีใ่จของมนุษย์" 

เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาท่ีสอนเร่ืองการพฒันาจิตใจ ถา้เราปฏิบติัตามก็จะท าให้เกิดสันติ สังคมไทยในปัจจุบนันั้นมนั
อยูใ่นช่วงท่ีจะตอ้งซ่อมแซมจิตใจ เพราะวา่อะไรท่ีดีงามท่ีเป็นรากฐานแห่งวฒันธรรมมนัผ ุ  โบราณบอกวา่ "ยากอะไรไม่
เท่าปฏิสังขรณ์" สร้างใหม่ง่ายกวา่ซ่อมแซม สร้างสังคมแห่งสันติภาพอาจจะง่ายกวา่สร้างสังคมแห่งการปรองดองซ่ึงตอ้ง
กินเวลานานเพราะเป็นปัญหาท่ีหมกัหมมมายาวนาน สร้างเด็กใหเ้ป็นพลเมืองดีง่ายกวา่ซ่อมผูใ้หญ่ท่ีเสียคน เพราะฉะนั้น
ระบบการศึกษาท่ีเราสร้างเยาวชนใหเ้ป็นเด็กดีนั้นเป็นกระบวนการท่ีเหน่ือยนอ้ย กินแรงงานและใชค้วามพยายามนอ้ยกวา่ 
ระบบการศึกษาจึงส าคญั   แต่กรมคุมประพฤติฯ ท่ีเราไปแกต้อนหลงั คนไม่ก่ีคนสร้างปัญหาไดม้ากมาย 

 



ยากอะไรไม่เท่า ปฏิสังขรณ์  
ถอนอะไรไม่เท่า ถอนมานะ  
ละอะไรไม่เท่า ละกามคุณ  
บุญอะไรไม่เท่า บุญบรรพชา  
หาอะไรไม่ยากเท่า หาตน  
จนอะไรไม่เท่า จนปัญญา 

จะใหส้ังคมไทยกลบัสู่สันติสุข ระดมปัญญากนัทุกฝ่ายโดยเฉพาะตอนน้ีฝ่ายคา้นกบั
ฝ่ายรัฐบาลคุยกนัในท าเนียบท าใหมี้ความหวงั   บางทีเอาคนกลุ่มเดิมมาคิดแกปั้ญหา
ภาคใตน้ั้นมนัจนปัญญา ทั้งภาครัฐภาคเอกชนระดมความคิดกนั รวมถึงพวกเราทุกคน
ท่ีน่ี ตอ้งพูดกนัมากข้ึน 

พระก็ตอ้งพดูในประเด็นเร่ืองสังคมไทยแต่เดิมนั้นใฝ่สันติสุขนั้น ค าวา่“ใฝ่” ก็คือ 
ความรัก ความชอบ การกระท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ซ่ึงทางพระใชว้า่ "ฉันทะ"   และ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใชว้า่"รู้รักสามัคคี"   "รู้"   คือรู้จกัวา่สมคัคีดี
อยา่งไร "รัก" คือนิยม พอใจในความเป็นสามคัคีนั้นและสังคมไทยในอดีตเป็น
เช่นนั้น 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดแ้สดงปาฐกถาเร่ือง “การเมืองไทยในสยามแต่อดีต” ขอ้ความตอนหน่ึงตั้งเป็นค าถาม
วา่ ท าไมสยามแต่อดีตจึงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวไ้ด ้ท่านทรงอธิบายต่อมาวา่ เพราะคนไทยมีลกัษณะ ๓ ประการ 

๑. ความรักอสิรภาพ (Love of Independence) เม่ือเสียเมืองก็รีบกูเ้อกราชกลบัคืนมาโดยเร็ว ดงัท่ีเรากูเ้อกราชในสมยักรุงศรี
อยธุยาสองคร้ัง 

๒. ความปราศจากวหิิงสา (Tolerance) คนไทยทนต่อความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา และความเช่ือได ้มีขนัติธรรมสูง 
ไม่ใช่อยา่งทุกวนัน้ีท่ีพอผิดสีก็ทะเลาะกนั 

๓. ความฉลาดในการประสานประโยชน์ (Power of Assimilation) เช่น เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ดงัท่ีเทคโนโลยใีน
ต่างประเทศท่ีจะสลบัซบัซอ้นอยา่งไร พอคนไทยน ามาปรับใชก้บัคนไทย เจา้ของความคิดเดิมถึงกบังง เทศกาลต่าง ๆ ทัว่
โลกคนไทยรับมาฉลองไดห้มด เพราะฉะนั้นการประสานประโยชน์จึงท าให้เช้ือชาติต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นประเทศไทยมาร่วม
พฒันาชาติไทย และอนัน้ีเป็นความเช่ือมัน่ของเรา วา่ในท่ีสุดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกวนัน้ี มนัก็จะค่อย ๆ ดึงกลบัเขา้มา
ในจุดของการร่วมกนัพฒันาชาติไทย เหมือนอยา่งท่ีเราเคยเอาชนะคอมมิวนิสตม์าแลว้   และตอนน้ีก็ด าเนินนโยบาย
ตามนั้น แต่การท่ีเราจะเอาเขากลบัมาร่วมพฒันาประเทศไดน้ั้นเราจะตอ้งมีความอดทนสูง นัน่ก็คือปราศจากวหิิงสาท่ีกล่าว
ในขอ้ ๒ มีขนัติธรรมและให้อภยักนั 

 



 ขั้นตอนในการสร้างสันตภิาพ  

เพื่อใหเ้กิดสันติภาพจะตอ้งท าอะไรบา้ง ในทางพุทธศาสนามีขั้นตอนดงัน้ี 

๑. สังวร (ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือ Prevention of conflict) 

๒. ปหานะ (แกไ้ข หรือ Resolution) 

๓. ภาวนา (สามคัคี หรือปรองดอง หรือ Reconciliation) 

๔. อนุรักขนา (รักษาสันติภาพ หรือ Preservation หรือ sustainable) 
นัน่คือรักษาความดีให้เหมือนกบัเกลือรักษาความเคม็ 

ในส่ีขั้นตอนน้ีเราตอ้งมาดูวา่การรักษาสันติภาพนั้นเราอยากเห็น
ความย ัง่ยนื นัน่คือขอ้ ๔ และเราจะป้องกนัอยา่งไรไม่ใหส้ังคมกลบั
ไปสู่ความขดัแยง้หรือขยายความขดัแยง้ หรือท่ีเราเรียกกนัวา่การ
ควบคุมความเสียหาย (Damage Control) เวลาเกิดความขดัแยง้นั้น 
น ้าผึ้งหยดเดียวสามารถขยายลุกลามไปทัว่ได ้เม่ือมีคนท่ีพยายามท่ี
จะท าร้ายพระสงฆใ์นภาคใตเ้ขามุ่งอะไร เขาก็มุ่งให้เกิดการลุกลาม 
แลว้พระจะตอ้งท าอยา่งไร 

อยา่งในมหาวทิยาลยัสงฆเ์รามองกนัวา่น่ีเป็นกลยทุธของเขาใหเ้กิดการทะเลาะกนัระหวา่งศาสนา ก่อใหเ้กิดการห ่าหัน่กนั
และแบ่งแยกกนั อาจถึงขั้นแบ่งประเทศอยา่งอินเดียกบัปากีสถาน ในสมยัท่ีทั้งสองประเทศยงัไม่ถูกแบ่งแยก มหาตมะ
คานธีพยายามใหช้าวฮินดูมีความอดทนกบัความขดัแยง้ระหวา่งศาสนาฮินดูกบัมุสลิมท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในอินเดียจนมีการเข่น
ฆ่ากนั พวกฮินดูหวัรุนแรงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัคานธี และวธีิอหิงสาท่ีท่านใชจึ้งรอบสังหารคานธีในระยะประชิด และในท่ีสุด
คนฮินดูในปากีสถานตอ้งยา้ยมาอยูใ่นอินเดีย และมุสลิมในอินเดียยา้ยเขา้ไปอยูใ่นปากีสถานและแบ่งการปกครองเป็นสอง
ประเทศ   พออดทนกนัไม่ไดค้วามรุนแรงก็ขยายตวัออกไป 

ฉะนั้นการป้องกนัไม่ใหค้วามขดัแยง้ขยายตวัออกเป็นความรุนแรงจึงเป็นขั้นตอนท่ีหน่ึงท่ีภาษาบาลีใชว้า่"สังวร
ปทาน" (Prevention) จากนั้นก็ค่อย ๆ แกไ้ข ในเร่ืองของความอดทนนั้นพระพุทธศาสนาสอนไวม้ากโดยเฉพาะกบั
พระสงฆท่ี์จะไปประกาศเผยแผพ่ระพุทธศาสนาวา่จงไปอยา่งสันติและเพื่อความสามคัคี เช่นเดียวกบัยเูนสโกท่ีไดป้ระกาศ
ปฏิญญาในปี พ.ศ.๒๕๓๘   เรียกวา่ หลกัการแห่งขันติธรรม (Principle of Tolerance) เป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความ
รุนแรงและเป็นหลกัปฏิบติักนัทัว่โลก โดยก าหนดความหมายของขนัติธรรม คือ "การเคารพและการยอมรับนับถือ
วฒันธรรมของโลกที่หลากหลายวธีิการแสดงออก และวถิีชีวติทีแ่ตกต่างกนัไป " (Tolerance is respect, acceptance and 
appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human) 

ใคร ๆ อาจไม่เหมือนเราในหลาย ๆ เร่ืองแมมี้ความเช่ือทางการเมืองแตกต่างกนัเราจะตอ้งอดทนได ้  ท  าไมคนสมยัน้ีมี
ความอดทนกนันอ้ยลงซ่ึงผดิกบัลกัษณะคนไทยในอดีต ความเช่ือในอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัไม่เคยน าไปสู่



ความรุนแรงในอดีต   ศาสนาท่ีต่างกนัก็ไม่เคยน าไปสู่ความรุนแรง ฉะนั้นยเูนสโกจึงก าหนดเป็นหลกัการใหเ้กิดขนัติธรรม
ท่ีสอดคลอ้งกบับทน าแห่งการสร้างสันติภาพท่ีกล่าวไวต้ั้งแต่ตน้แลว้วา่"สงครามเร่ิมต้นทีใ่จของคน ดังน้ั

้
นปราการแห่ง

สันติภาพจึงต้องเร่ิมทีใ่จคนเช่นกนั" 

ขันติธรรม คือ..การเคารพ และการยอมรับนบัถือความหลากหลายแห่งวฒันธรรมในโลกอนัเป็นรูปแบบท่ีเราแสดงออก
และเป็นวถีิชีวติแห่งมนุษยชาติ 

Tolerance: Respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression 
and ways of being human. 

เม่ือเร่ิมคริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๑ เรามีการประชุมศาสนานานาชาติกนัท่ี
สหประชาชาติมีผูน้ าศาสนาเขา้ร่วมประชุมกนัประมาณ ๑,๐๐๐ 
ท่านจากทุกศาสนา มีเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัท างานเพื่อสันติภาพโลก 
หลงัจากนั้นอาตมาจึงไดเ้ชิญท่านเหล่านั้นมาร่วมประชุมกนัต่อเน่ือง
ท่ีส านกังานสหประชาชาติท่ีประเทศไทย ผลท่ีตามมาคือการตั้งสภา
ผูน้ าศาสนาโลกในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ผูร่้วมประชุมมีความเห็นตรงกนั
วา่ไม่อยากเห็นการอา้งใชศ้าสนาเพื่อการใชค้วามรุนแรง (no more 
war in the name of religion) 

ในการประชุมน้ีมีการพบปะกบัอดีตเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาตินายโคฟ่ี อนันนั และอีกท่านคืออดีตประธานาธิบดี
ประเทศฟินแลนด ์(ท่ีเดินทางมาตามค าเชิญของ คอป) อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด ์มาร์ตติ อาห์ติซาริ (ผูไ้ดรั้บรางวลั
สันติภาพโนเบลปี พ.ศ.๒๕๕๑) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัสันติภาพในประเทศไทยวา่ยงัมีความหวงัสูงมาก เพราะวา่คนไทย
ยงัยดึมัน่ในสถาบนัหลกัท่ีดึงใหค้นไทยอยูด่ว้ยกนัได ้  และท่ีส าคญัคนไทยมีลกัษณะในการใฝ่สันติ   เสียอยูอ่ยา่งเดียว ซ่ึง
ท่านอดีตประธานาธิบดีก็ไม่ไดพ้ดูตรง ๆ แต่เปรียบเทียบใหฟั้งเร่ืองการต่อสู้ของสาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ เพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติภาพของคนผวิขาวและผวิด าในอเมริกา ซ่ึงสังคมก็ดูจะเห็นดว้ยกบัเสียงเรียกร้องน้ี แต่เห็นวา่คง
เป็นไปไดย้าก ทั้งน้ีเป็นเพราะ คนดีพากนัเงียบเฉยหมด "Silence of Good People" ทั้ง ๆ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความรัก ความ
สามคัคีปรองดอง แต่ท าไมคนดีทั้งหลายจึงเงียบ ปล่อยให้คนไม่ดีเพียงไม่ก่ีคนเสียงดงัพดูจนใหเ้กิดความวุน่วาย ท าลายบร
ยากาศแห่งสันติ 

พดูตรง ๆ ก็คือมนัถึงเวลาแลว้ท่ีคนดีทั้งหลายจะเลิกเงียบ มาพดูกนัมาก ๆ   และท่ีโรตารีตั้งคติพจน์วา่ "Peace Through 
Service" ก็ขอใหพ้ดูกนัใหท้ัว่ประเทศ เพราะสังคมไทยก าลงัตอ้งการ อาตมายอมรับนิมนตม์าพดูท่ีน่ีเพราะอยากเป็นคนดี
ท่ีไม่เงียบ ซ่ึงเวทีท่ีจะใหพ้ดูนั้นไม่ค่อยมี เม่ือเห็นค าขวญัปีน้ีของโรตารีท่ีวา่ “Peace Through Service” ซ่ึงอยากใหม้องใน
ประเด็นวา่เราจะสร้างสันติภาพโดยการใหบ้ริการ ไม่อยากใหม้องวา่เป็นการสร้างผลงาน เพราะแทจ้ริง Service คือการ
ให ้  การบริการของท่านทั้งหลายสามารถสรัางสันติภาพไดอ้ยา่งไร ในทางพระพุทธศาสนาใหแ้นวทางไวใ้นสังคหวตัถุ ๔ 
นั้นเอง 



๑. ทาน การใหท้รัพยสิ์นเงินทอง ส่ิงของ ยารักษาโรคท่ีท่านใหไ้ด ้เม่ือท่านใหก้็จะเกิดสันติสุข เพราะผูใ้หย้อ่มเป็นท่ีรัก 
(ททมาโน ปิโยโหติ) บางทีคนเกลียดชงักนัไดรั้บของขวญัจากฝ่ายตรงขา้มก็อาจเปล่ียนกลายเป็นชอบได ้หรือการ
แสดงออกวา่ใหค้วามร่วมมือเช่นไปร่วมในงานท่ีฝ่ายตรงขา้มจดัเอาของขวญัไปใหช้ิ้นเดียว ก็สามารถสลายความบาดหมาง
ใจกนัมาเป็นสิบปีได ้รถมา้ท่ีวิง่ไดเ้พราะมีส่วนประกอบหลาย ๆ อยา่งประกอบกนัโดยมีตวัเช่ือมคือน๊อต สังคมไทยจะอยู่
อยา่งสันติสุขไดก้็เพราะมี "น๊อต" มีตวัเช่ือมประสานหรือเช่ือมต่อโดยกาว (กาวใจ)ให้อยูด่ว้ยกนัได ้ิิ เพื่อนแทคื้อเพื่อท่ีให้
ความช่วยเหลือในยามยาก (a friend in need is a friend indeed) 

๒. ปิยวาจา วจีไพเราะ ช่วยพดูใหก้ าลงัใจเวลาเพื่อนตกทุกขไ์ดย้าก ไม่พดูจาถากถางกนั 

๓. อตัถจริยา สงเคราะห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

๔. สมานัตตตา เสมอตน้เสมอปลาย ไม่หายหนา้ไปไหน อยูร่่วมทุกขแ์ละร่วมสุขดว้ยกนั 

ถา้ท่านสามารถท างานในฐานะโรแทเรียนไดค้รบทั้งส่ีอยา่งจะเป็นการสร้างกาวใจใหก้บัสังคมไทย   โรตารีสามารถท างาน
ขา้มกลุ่ม ขา้มวฒันธรรม ขา้มขอบเขตประเทศได ้เพราะฉะนั้นเอาหลาย ๆ กลุ่มมาท างานร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเกิด
ปัญหากบักมัพชูา   อาตมาไดนิ้มนตพ์ระสังฆราชเทพวงศ์ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยข์องนายกฮุนเซน ท่านก็มาร่วมประชุมและยงัได้
ไปกราบหลวงพอ่สมเด็จพระพุทธาจารยท่ี์วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร มีผูส่ื้อข่าวมาท าข่าวกนัมากมาย เพราะเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีขดักบัภาพการสู้รบทางการเมืองท่ีชายแดน   เช่นเดียวกบัโรตารีท่ีเป็นท่ีรวมของคนท่ีต่างอุดมการณ์ทาง
การเมือง ต่างความคิด ต่างศาสนา และท ากิจกรรมของท่านในส่ีความหมาย ผูท่ี้มีเงินทองมีส่ิงของก็ใหเ้ป็นเงินทอง
ส่ิงของ   ไม่มีเงินก็ช่วยพดูให้ก าลงัใจ บ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนั และใหเ้ห็นหนา้กนัตลอดในยามทุกขย์าก เยีย่มเยยืนไปมา
หาสู่กนั   ท  าเช่นน้ีก็จะผกูใจกนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก  (ททมาโน ปิโยโหติ) ผู้ให้ส่ิงทีช่อบใจย่อมได้รับส่ิงที่
ชอบใจ (มนาปทาย ีลภเต มนาป ) 

ในยามตกอบัจะเห็นน า้ใจมิตร  
ในยามศึกประชิดจะเห็นน า้ใจทหาร  
ในยามส้ินทรัพย์จะเห็นน า้ใจสามีหรือภรรยา  
ในยามอนาถาจะเห็นน า้ใจของญาติ 

 ท าสันติภาพให้มั่นคงยัง่ยนื 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเคยมีพระบรมราโชวาทในคราวท่ีเสด็จออกมหาสมาคม ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระ
ราชด ารัสท่ีส่งเสริมความมัน่คงของสันติภาพมี ๔ ประการ 

๑. คิด พูด ท า ด้วยเมตตา (เมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตากายกรรม) ดว้ยความรัก 

๒. เกือ้กูลกนัและกนั (สาธารณโภคี) รู้จกัแบ่งปันผลประโยชน์ดว้ยความยติุธรรม ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนัเสมอ 



๓. ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าเทียมกนั (สีลสามญัญตา) ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเดียวกนั เคารพในสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กา้วก่ายหนา้ท่ีกนั   ไม่อา้งอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธ์ิใด ๆ ทั้งปวง 

๔. ปรับความคิดให้มีเหตุผล (ทิตฐิสามญัญตา) มีความคิดเห็นอยา่งเดียวกนั คิดในทางตรงกนั รู้จกัแสวงหาจุดร่วมสงวนจุด
ต่าง ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเสมอ 

คติธรรมท่ีเป็นพระบรมราโชวาทน้ีสอดคลอ้งกบัสาราณียธรรม ๖ ในทางพุทธศาสนาท่ีขอ้ ๑ มีการแบ่งออกเป็นสามขอ้
ยอ่ย (คือ เมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตากายกรรม) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะเร่งใหส้ังคมกลบัสู่สันติภาพโดยเร็ว 

ให้ท่านท่านจะให้     ตอบสนอง  
นบท่านท่านจะปอง นอบไหว้  
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา  
สามส่ิงนีเ้ว้นไว้ แต่ผู้ทรชน  

 สันติภาพข้ามพรมแดน 

การขยายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนท่ีจะมีการร่วมระบบเศรษฐกิจกนัในอีกสามปีขา้งหนา้ หากเราเอาผลประโยชน์
เป็นท่ีตั้ง คิดแต่จะเอาเปรียบเขา ไม่นานก็ตอ้งลม้ แต่ถา้เราคิดใหม่วา่ทุกประเทศจะตอ้งเขม้แขง็ดว้ยกนั และมีการเจริญ
ร่วมกนั เท่าเทียมกนัแลว้ใชจุ้ดยนืน้ีเป็นเป้าหมาย ดงัท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องเออีซีขอ้หน่ึงวา่ “..จะเป็นภูมิภาคแห่งความ
เท่าเทียมกนัในการพฒันาเศรษฐกจิ” ก็เช่ือวา่ทุกประเทศก็จะตอ้งรับและการรวมกลุ่มก็จะประสบความส าเร็จย ัง่ยนื 

อาตมาไดจ้ดัวสิาขบูชาโลกโดยมีประเทศต่าง ๆ กวา่ ๘๐ ประเทศมาร่วมประชุมเป็นเวลาต่อเน่ือง ๙ ปีแลว้ ไม่ไดมี้
ความหมายวา่เพื่อใคร แต่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความเขม้แขง็ร่วมกนั เช่นเดียวกบัเร่ืองเล่าของคน ๆ ท่ีตายแลว้
ยมบาลใหเ้ลือกไดว้า่จะไปสวรรคห์รือนรก โดยใหดู้ตวัอยา่งพวกท่ีตกนรกท่ีเตม็ไปดว้ยสมาชิกท่ีผอมแหง้อดอยากมีอาหาร
ก็กินไม่ไดเ้พราะชอ้นท่ีใชต้กัอาหารนั้นยาวมาก พอจะตกัเขา้ปากก็เลยไปตกขา้งหลงัอยูต่ลอด   ผดิกบัสมาชิกท่ีอยูใ่น
สวรรคท่ี์มีชอ้นแบบเดียวกนัแต่ก็มีสุขภาพสมบูรณ์ เพราะต่างใชช้อ้นท่ีตนเองมีตกัอาหารใหก้บัสมาชิกคนอ่ืน น่ีคือสวรรค์
ของคนให ้ของคนท่ีมุ่งใหบ้ริการผูอ่ื้นอนัเป็นอุดมการณ์ของโรตารีนัน่เอง 

ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น มีค าถามวา่เราควรเอาอะไรน า เอาเศรษฐกิจหรือสังคมน า?   ก็ขอใหพ้ิจารณาจาก
เร่ืองเล่าอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนในบา้นหลงัหน่ึงท่ีแม่บา้นก าลงัปรุงอาหารท่ามกลางความหนาวเหน็บในฤดูหนาว แม่บา้น
ไดเ้ห็นชายชราสามคนนัง่ผงิไฟอยูน่อกบา้นน่าสงสาร จึงบอกใหลู้กชายไปเชิญชายชราทั้งสามเขา้มาในบา้นเพื่อทานซุป
ดว้ยกนั ลูกชายวิง่ออกไปแลว้กลบัเขา้มาบอกแม่วา่ ชายชราสามคนน้ีไม่เคยเขา้บา้นใครพร้อมกนั ตอ้งเขา้ทีละคน แม่จึง
ถามต่อวา่แลว้จะเลือกคนหน่ึงในสามน้ีไดอ้ยา่งไรเม่ือยงัไม่รู้จกักนัเลย   ลูกก็วิง่ออกไปถามช่ือของแต่ละคน ทราบวา่มีช่ือ 
นายรวย   นายรุ่ง   และนายรัก แม่ก็เลือกนายรักเพราะถูกกบัความรู้สึกของตนเอง พอลูกออกไปเชิญก็ปรากฎวา่ชายชราทั้ง
สามเดินเขา้มาในบา้นพร้อมกนั ดว้ยความสงสัยหญิงเจา้ของบา้นจึงสอบถาม ค าอธิบายคือวา่ เม่ือบา้นตอบรับความ “รวย” 
หรือความ “รุ่ง” เด่นดงั ชีวติก็จะตอ้งโดดเด่ียวหาความรักจากผูค้นไม่ได ้  แต่หากบา้นใดเลือกเอาความ “รัก” เป็นตวัน า
แลว้ ส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะตามมาเอง ความรักท าใหค้นในครอบครัวช่วยเหลือเก้ือกลูและสร้างฐานะกนั 



ถา้คนไทยใฝ่สันติ ก็จะเหมือนกบัท่ีโบราณพดูกนัวา่ “ถ้าผเีมืองดี ผป่ีากไ็ม่เข้ามายุ่ง” พอผเีมืองทะเลาะกนั แตกแยกกนั ผี
ป่าก็จะเขา้แทรกแทน   ฉะนั้นตอ้งใหมี้ความรักใคร่ใฝ่สันติของคนในสังคมเป็นพื้นฐาน ความชัว่ร้ายต่าง ๆ ก็จะไม่เขา้มา
กล ้ากราย และดว้ยอุดมการณ์ของโรตารีท่ีปีน้ีมุ่งสันติ โดยใหใ้ชก้ารบริการหรือ “การให”้ ส่ีอยา่งดงักล่าวมาแลว้ในหวัขอ้
สังคหวตัถุ ๔ นัน่คือ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา ก็จะท าใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ปรองดอง เป็นล่ิมสลกั 
เป็นกาวใจใหก้บัสังคม กิจกรรมของโรตารีท่ีมุ่งสร้างผลงานเพื่อสันติภาพหรือ Peace Through Service จึงเป็นเร่ืองท่ีน่า
อนุโมทนา 

อาตมาจึงขอมีส่วนในการสนบัสนุน อนุโมทนาในคร้ังน้ีดว้ยการมอบธรรมทาน สนบัสนุนกิจการของท่านทั้งหลาย และ
หวงัวา่กิจการน้ีซ่ึงอาจเป็นจุดเล็ก ๆ อยา่งท่ีเราพดูกนัเร่ืองสันติสุขท่ีเป็นจุดเล็ก ๆ แต่ถา้เราอยูใ่นความมืด อยา่งเช่นในหอ้ง
น้ีดบัไฟลง แลว้ท่านจุดไมขี้ดไฟข้ึนเพียงกา้นเดียวในห้องน้ี ตาทุกคู่ของทุกคนก็จะมองมาท่ีไมขี้ดกา้นนั้น   ในสังคมท่ีมี
ความวุน่วายถา้เราเร่ิมพูดเร่ืองสันติภาพก่อน แมจ้ะเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ผูค้นก็จะมองมาท่ีน่ี และคนดีทั้งหลายก็จะเลิกเงียบ 
และหนัมาพดูเร่ืองของสันติภาพมากข้ึน และเม่ือเขาพดูดีท าดีเราก็ตอ้งชม อยา่งท่ีรัฐบาลเร่ิมคุยกบัฝ่ายคา้นอยา่งท่ีพดูไวใ้น
ตอนตน้ อยากใหพ้ดูกนัมาก ๆ และท ากนับ่อย ๆ ไม่ใช่ท าเฉพาะช่วงเวลาหาเสียง และน่ีเราไม่ไดพ้ดูเพราะหวงัผลทาง
การเมือง แต่พดูเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย เพื่อบอกกบัอนุชนทั้งหลายวา่ตวัแบบท่ีดีนั้นควรเป็นอยา่งไรเพื่อน าไปสู่
สันติภาพ 

อาตมาก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายดว้ยเวลาเพียงเท่าน้ี   ในทา้ยท่ีสุดน้ีขอกุศลความดีท่ีท่านทั้งหลายไดบ้  าเพญ็ประโยชน์
เพื่อมวลมนุษยชาติ และอานุภาพคุณพระศรีรัตนไตรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านนบัถือจงมารวมกนัเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพล
วะปัจจยัอ านวยอวยพรใหกิ้จการของโรตารีท่ีด าเนินการอยูน้ี่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไวทุ้กประการ ขอทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในชีวติส่วนตวั ครอบครัว การงานโดยปราศจากทุกข ์โศก โรค ภยั ภยนัตรายทั้งปวง เจริญดว้ยอาย ุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสานสมบติั ธนสานสมบติั ปรารถนาส่ิงใดท่ีชอบประกอบดว้ยธรรม เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์ส่วนรวม ก็ขอใหส้ าเร็จสมโนรถมุ่งมาดปรารถนาทุกประการตลอดกาลนาน
เทอญ. 
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