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บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาเป็ นความหวังของประชาสาธุชนทัง/ หลายทีจ1 ะนําพาวิถอี ารยธรรมไปสู่การพัฒนาสันติภาพ
โดยเริม1 ทีก1 ารพัฒนาบุคคล ให้อยู่กบั ด้วยหลีกเว้นจากการเบียดเบียนกันด้วยกายวาจา มีท่าทีปรารถนาดีต่อกัน ด้วย
ไมตรีจติ มิตรภาพ มีความมุ่งมันสู
1 ป้ ั ญหา และมีปัญญาใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบด้านในการทีจ1 ะทําการทัง/ หลาย โดย
ตระหนักว่าไม่ทาํ ลายตน สังคม และสภาพแวดล้อม ในปั จจุบนั เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมัง1
คังพรั
1 งพร้
1 อมทางด้านวัตถุ ภายใต้กระแสการแข่งขันอันเชีย1 วกรากนัน/ และความเป็ นไปของอารยธรรม กลับมีปัญหาใน
ทุกระดับ กล่าวคือ ระดับบุคคล ภายในใจของบุคคลกําลังเรียกร้องหาไมตรีจติ มิตรภาพ
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, สันติภาพ

Absract
The Buddhism as a wish of people that will lead civilization way to peace development. That way
will be started with human resource development that will be lived to avoid exclude from exploiting with
statement body, wish well each others, friendship, be engrossed in fight a problem, intellect considers to
meditate give round the inside with regard to will do that do not destroy the self, social, and the environment.
In the present, economic, social were be fast to change then the individual wish to find friendship and calm in
their mind.
Key words: Buddhism, Peace.

บทนํา
สังคมโลกมีววิ ฒ
ั นาการมาอย่างยาวนาน แต่ละช่วงเวลาได้ผ่านวิกฤตการณ์อนั เป็ นโศกนาฏกรรมมาแล้ว
มากมาย ประวัตศิ าสตร์โลกได้มคี วามเกีย1 วโยงอยู่กบั ความขัดแย้งมาทุกยุคสมัย มนุษย์ได้พยายามพัฒนาเครื1องมือและ
ศักยภาพในการแย่งชิงและสร้างโอกาสเอารัดเอาเปรียบในการแสวงหาผลประโยชน์ ทําให้เกิดปรากฏการณ์การแย่งชิง
ทรัพยากรทีม1 อี ยู่อย่างจํากัด สภาพการณ์เช่นนี/จงึ ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึน/ ซึง1 ความขัดแย้งส่วนใหญ่ได้ถูกยกระดับ
ไปสู่ความรุนแรง ทัง/ ความรุนแรงในระดับบุคคล สังคม กลุ่มคน ประเทศชาติ และความรุนแรงระหว่างประเทศ ซึง1
แสดงออกในรูปของสงคราม การทําลายล้าง รวมไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็ นต้น1 แต่สงั คมไทย ไม่เคยประสบภาวะ
∗

อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระวิมาน คมฺภรี ป]ฺโญ (ตรีกมล) “ การศึกษาวิ เคราะห์ศีล 5 ในฐานะเป็ นรากฐานของสันติ ภาพ ”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2555 ), หน้า 18
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วิกฤตทางสังคมอย่างรุนแรง เหมือนในหลายประเทศที1เป็ นข่าวทัง/ ในอดีตและปั จจุบนั แต่ภาวะวิกฤตทางสังคมและ
การเมืองตัง/ แต่สมัย 14 ตุลาคม 2516 เป็ นต้นมา และการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมตัง/ แต่หลังสงครามโลกครัง/ ที1 2 ได้
ก่อให้เกิดปั ญหาวิกฤตตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาสิง1 แวดล้อม ปั ญหาความยากจน ปั ญหาเสื1อมโทรมจาก
ศีลธรรม หรือปั ญหาการล่มสลายของครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็ นต้น2 ด้วยเหตุน/ี จึงทําให้ชาวพุทธไทยกลุ่มหนึ1ง
มองว่าปั ญหาวิกฤตเหล่านี/เกิดจากการพัฒนาทีม1 ุ่งเน้นแต่เรื1องเศรษฐกิจโดยละเลยมิตทิ างสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทย นับตัง/ แต่รฐั แยกการศึกษาของประชาชนออกจากวัดในสมัยรัชกาลที1
5 เป็ น ต้ น มา สถาบัน ศาสนาแทบจะถู ก ตัด ขาดจากการกํา หนดทิศ ทางของสัง คมเลยก็ว่ า ได้3 นัก วิช าการใน
พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวคิดในการฟื/ นคืนชีพบทบาทพระพุทธศาสนา ขึน/ มาใหม่เพื1อให้มสี ่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมปั จจุบนั รวมทัง/ การตีความพุทธธรรมแบบใหม่เพื1อให้สอดคล้องกับปั ญหาสังคมโลกยุคใหม่ บุคคล
สําคัญทีพ1 ยายามอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้มมี ติ ทิ างสังคม เช่น พุทธทาสภิกขุ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระไพศาล วิส าโล นพ. ประเวศ วสี สุล ัก ษณ์ ศิว รัก ษ์ เครือ ข่า ยพุ ท ธศาสนิ ก เพื1อ สัง คมนานาชาติ (พ.พ.ส.)
(International Network of Engaged Buddhists-INEB) ถือว่าเป็ นขบวนการพระพุทธศาสนาเพื1อสังคมในระดับ
นานาชาติทพ1ี ยายามบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื1อแก้ปัญหาสังคมยุคใหม่ ตัง/ ขึน/ โดยการนําของสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ เมื1อ
ปี พ.ศ. 2530 โดยมีบุคคลสําคัญหลายท่านให้การอุปถัมภ์ เช่น องค์ทะไล ลามะ สมเด็จพระมหาโฆษนันทะแห่งกัมพูชา
พระติช นัท ฮันห์ พุทธทาสภิกขุ นอกจากนัน/ ยังมีผูเ้ ข้าร่วมเป็ นสมาชิกอีกกว่า 500 ท่านจากประเทศต่างๆ กว่า 40
ประเทศ บทบาทสําคัญอย่างหนึ1งของเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อสังคมนานาชาติ คือ การมุ่งพัฒนาแนวคิดเกีย1 วกับ
พระพุทธศาสนาเพื1อสังคมทีม1 ฐี านอยู่บนความมีสติ ปั ญญา และกรุณา รวมทัง/ การตีความศีล 5 แนวใหม่เพื1อสามารถ
ตอบปั ญหาสังคมโลกยุคใหม่ท1เี ต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน4 ตัง/ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั พระพุทธศาสนาเป็ นรากฐาน
อารยธรรมทีส1 าํ คัญของมุ่งประโยชน์สุข และสันติภาพให้แก่บุคคล สังคม และชาวโลกได้ หากศึกษาในประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนามีทงั / การสร้างสรรค์อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุ ษย์ นัน1 คือ พระพุทธศาสนาเกิดขึน/ ในประเทศ
อินเดียหรือชมพูทวีปได้ก่อให้เกิดการเปลีย1 นแปลงในสังคมอินเดีย5
กล่าวคือ สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็ นเทพเจ้าสูงสุด ผูส้ ร้างผู้บนั ดาลทุกสิง1 มีการบูชายัญเทพเจ้า
แล้วก็มกี ารกําหนดมนุษย์เป็ นวรรณะต่างๆ โดยชาติกาํ เนิด เป็ นกษัตริย์ เป็ นพราหมณ์ เป็ นแพศย์ เป็ นศูทร แล้วก็ถอื ว่า
พราหมณ์เป็ นผูท้ ต1ี ดิ ต่อสือ1 สารกับเทพเจ้ากับพระพรหม เป็ นผูร้ คู้ วามต้องการของพระองค์ เป็ นผูร้ บั เอาคําสอนมารักษา
6
มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ในวรรณะสูง คนวรรณะตํ1าเรียนไม่ได้ เป็ นต้น ในประเทศตะวันตกได้พยายามต่อสูเ้ พื1อ
สร้างหลักการแห่งเสรีภาพทางศาสนาขึน/ มาด้วยความยากลําบาก เพราะประเทศตะวันตกนัน/ เป็ นดินแดนของการรบรา
ฆ่าฟั นทางศาสนา มีการข่มเหง เบียดเบียนเพราะนับถือศาสนาต่างกัน (persecution) และมีสงครามศาสนา (religious
wars) มากมาย และพวกเขาได้พยายามดิน/ รนทีจ1 ะให้เกิดขันติธรรม (tolerance) ซึง1 ต่างจากพระเจ้าอโศกมหาราชทีใ1 ช้
หลักการทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดสันติภาพขึน/ มาในประเทศในสมัยนัน/ ได้พระสงฆ์เป็ นชุมชนของผูท้ ไ1ี ด้อุทศิ ตัวมุ่ง
มาสูก่ ารฝึกฝนพัฒนาตน หรือเรียนรูต้ ามหลักของไตรสิกขา แต่ในขณะเดียวกันนัน/ พระสงฆ์กเ็ ป็ นชุมชนของผูท้ อ1ี ุทศิ ตัว
เพื1อประโยชน์สขุ ของสังคมส่วนรวมอย่างบริสทุ ธิบริ
t บรู ณ์ทงั / นี/เพราะว่า ผูท้ ฝ1ี ึกฝนพัฒนาตนดีแล้ว สมบูรณ์แล้ว ก็จะไม่มี
2

มานะ วิวตั พงษ์, “บทบาทของคณะมนตรีความมันคงกั
1
บการรักษาสันติภาพและความมันคงระหว่
1
างประเทศ : มุมมองทาง
ิ
กฎหมาย”, วิ ทยานิ พนธ์นติ ศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 22.
3
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติ ภาพผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิ วตั น์ , พิมพ์ครัง/ ที1 2, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั
สหธรรมิก จํากัด, 2542), หน้า 52-53.
4
สุนยั เศรษฐบุญสร้าง, การเปลีFยนกระบวนทัศน์ ของพุทธศาสนาในสังคมไทย, กรุงเทพมหานคร, หน้า 22.
5
วีระ สมบูรณ์, อริ ยวิ นัยสําหรับคริ สต์วรรษทีF 21, (กรุงเทพมหานคร: โกมล คีมทอง, 2545), หน้า 18.
6
พระดุษฎี เมธงฺกุโร, การพัฒนาสังคมตามทัศนะของพุทธทาสภิ กขุ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มลู นิธโิ กมลคีมทอง,
2532), หน้า 3.

อะไรต้องทําเพื1อตนเองต่อไปอีก คือเป็ นผูบ้ รรลุประโยชน์ตนแล้ว ทัง/ นี/เพราะว่า ประโยชน์ทแ1ี ท้จริงของมนุษย์กค็ อื การมี
ชีวติ ประกอบด้วยพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปั ญญา (ปั ญญา) ทีไ1 ด้พฒ
ั นาสมบูรณ์แล้ว เมื1อบรรลุประโยชน์ตน
แล้วชีวิตที1เหลืออยู่ก็อุทิศให้แก่โ ลกได้เต็มที1ดงั คติของพุทธศาสนา ซึ1งจะเห็นได้ใ นการส่งพระสาวกออกไปเพื1อให้
การศึกษาแก่ประชาชนทีต1 รัสว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “เธอทัง/ หลายจง
จาริกไป เพื1อประโยชน์เกือ/ กูลและความสุข แก่ชนจํานวนมาก เพื1อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลก7 พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้มนุ ษย์แต่ละคนทีเ1 ป็ นสมาชิกของสังคมพึงระลึกถึงกัน มีน/ําใจประสานกลมกลืนพร้อมทีจ1 ะร่วมมือกันเริม1 ตัง/ แต่
ทางกายเราก็มเี มตตาต่อกัน ปฏิบตั ติ ่อกันด้วยเมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน ทางวาจาเราก็พดู ด้วยนํ/าใจรักกัน ในจิตใจ
เราก็คดิ ปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รบั สิง1 ใดมาก็มาแบ่งปั นกัน ในการรักษาสถานภาพของ
สังคมเราก็รกั ษาระเบียบวินัยมีศลี เสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กนั และปฏิบตั ิตามกฎกติกาของ
ส่วนรวม เราก็มคี วามเชื1อมันยึ
1 ดถือและเข้าใจหลักการสําคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความ
จริงทีเ1 ป็ นธรรมชาติของโลกและชีวติ ทีจ1 ะรองรับความเป็ นมนุษย์ของเราไว้ดว้ ยกัน เพียงเท่านี/กอ็ ยู่เป็ นสุขและพัฒนาได้
ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ทด1ี งี ามมันคง
1 โดยทีแ1 ต่ละคนก็มคี วามระลึกถึงกันมีน/ําใจประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็
ยึดเหนี1ยวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะทีเ1 รียกว่า เอกภาพ หลักการดังกล่าวนี/กค็ อื หลักสาราณียธรรม 6 สาราณียธรรม 6
หมายถึง ธรรมเป็ นทีต1 งั / แห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็ นธรรมทีเ1 ป็ นพลังในการสร้างควาสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ
1. กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระทําทางกายทีป1 ระกอบด้วยเมตตา เช่นการให้การอนุเคราะห์
ช่วยเหลือและเอือ/ เฟื/ อต่อผูอ้ 1นื ไม่รงั แกทําร้ายผูอ้ 1นื
2. วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาทีด1 ี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้รา้ ยผูอ้ 1นื ทํา
ให้ผอู้ 1นื เดือดร้อน
3. มโนกรรมอัน ประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดทีป1 ระกอบด้วยเมตตาทัง/ ต่อหน้าและลับหลัง เป็ นการคิดดี
ต่อกันไม่คดิ อิจฉาริษยาหรือไม่คดิ มุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบตั ิเหมือนกันความสามัคคีกจ็ ะเกิดขึน/ ใน
สังคม
4. สาธารณโภคี คือ การรูจ้ กั แบ่งสิง1 ของให้กนั และกันตามโอกาสอันควร เพื1อแสดงความรักความหวังดีของผู้
ทีอ1 ยู่ในสังคมเดียวกัน
5. สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความ
ประพฤติสจุ ริตปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ 1นื
6. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตวั รูจ้ กั เคารพและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ 1นื
ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สงั คมให้เกิดความสงบ ธรรม 6 ประการ ที1ผใู้ ดได้ประพฤติจะเกิดความสามัคคีเป็ น
อันหนึ1งอันเดียวกัน เกือ/ กูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน อันจะเป็ นสิง1 ทีก1 ่อให้เกิดความรักความสามัคคีกนั ตลอดไป
แนวคิดศีลกับสันติภาพทางสังคม : ผูท้ เ1ี สนอแนวคิดนี/ขน/ึ มาคือ พระธรรมปิ ฎก (สมณศักดิปัt จจุบนั คือ พระ
พรหมคุณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ โ ต) พระธรรมปิ ฎ ก เป็ น พระสงฆ์อีก ท่ านหนึ1 งที1พยายามจะฟื/ นฟู มิติทางสังคมของ
พระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาใหม่ ซึง1 ท่านมองว่าเป็ นสิง1 ทีม1 อี ยู่แล้วแต่ถูกมองข้ามไปหรือถูกมองในเชิงปั จเจกจนเกินไป
เป็ นทีท1 ราบกันดีว่า เรื1องศีลหรือวินัยทีอ1 ธิบายตามจารีตประเพณีในสังคมไทย ส่วนใหญ่กจ็ ะเน้นเรื1องของความดีงาม
ส่วนบุคคลเป็ นสําคัญ โดยมองเพียงว่าสังคมทีด1 เี กิดจากการมีปัจเจกชนทีด1 หี ลายคนมารวมกันท่านได้กล่าวว่า “คําสอน
และหลักปฏิ บตั ิ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนทีF เกีF ยวข้องกับสันติ ภาพของสังคม และสะท้ อนเจตนารมณ์ ของ
พระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมากทีF สุดก็คือ คําสอนและหลักปฏิ บตั ิ ในขันP ศีล เพราะศีลเป็ น
ระบบการควบคุมชี วิตด้านนอกเกีFยวด้วยการแสดงออกทางกายวาจา เป็ นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิF งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ ของหมู่ชน
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การจัดสภาพความเป็ นอยู่และสิF งแวดล้อมให้เรียบร้อยและเกืPอกูลแก่การดํารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนันP และแก่
ความผาสุกแห่งสมาชิ กทังP ปวงของหมู่ชน อันจะเอืPออํานวยให้ทุกคนสามารถบําเพ็ญกิ จกรณี ยท์ ีFดีงามยิF ง ๆ ขึนP
ไป”8
พุทธทาสภิกขุ มีจุดเน้นในเรื1องสันติภาพป็ นจุดหมายเดียวกันกับพระธรรมปิ ฏก คือเน้นทีธ1 รรมหรือธรรมชาติ
ว่ามีเจตนารมณ์ทางสังคมส่วนท่านหลังเน้นเรื1องบัญญัตหิ รือวินยั ว่ามีเจตนารมณ์ทางสังคม กล่าวคือ พุทธทาสภิกขุมอง
ว่าการทีพ1 ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ นิ ยั ให้เจตนารมณ์ทางสังคม ก็เพราะเจตนารมณ์ของธรรมกําหนดให้ตอ้ งบัญญัตอิ ย่าง
นัน/ ส่วนพระธรรมปิ ฎก มองว่าศีลหรือวินัยมีเจตนารมณ์ทางสังคม แต่ไม่ได้ยนื ยันว่าธรรมมีเจตนารมณ์ทางสังคม
หรือไม่ เพียงแต่บอกว่า การบัญญัตวิ นิ ยั ทีด1 ตี อ้ งตัง/ อยู่บนฐานของธรรม คือต้องเกิดจากความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้อง
ในธรรม ดังที1ท่านกล่ าวไว้ว่า “ธรรมจึงเป็ นทังP ฐานของวิ นัย และเป็ นทังP จุดหมายของวิ นัย (1) ทีF ว่าเป็ นฐาน
หมายความว่า ต้องรูค้ วามจริงของกฎธรรมชาติ จึงจะสามารถมาจัดตังP วางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์เพืFอให้
มนุษย์ได้ประโยชน์ จากธรรมนันP ได้ ถ้าไม่รู้ การจัดตังP ก็ผิดพลาดหรือไร้ความหมาย (2) ทีF ว่าเป็ นจุดหมายคือ
การทีFให้มนุษย์มาอยู่รว่ มกัน และมีการจัดตังP ระเบียบแบบแผนทังP หมดนันP ก็เพืFอช่วยให้มนุษย์เข้าถึงและได้รบั
ประโยชน์จากธรรมนันF เอง” ศีลธรรมก็เหมือนสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ซึง1 มีทงั / ส่วนทีเ1 ป็ นโครงสร้าง ส่วนทีเ1 ป็ นสิง1 ตกแต่ง
เหมือนอาคารซึง1 มีโครงสร้างกับสิง1 ตกแต่งให้มนั น่าอยู่มากขึน/ สวยงามมากขึน/ มีประโยชน์มากขึน/ สิง1 ทีพ1 ระสอนจะสอน
ในสิง1 ทีเ1 ป็ นส่วนตกแต่งแต่สว่ นโครงสร้างมันพังไปแล้ว ถ้าโครงสร้างพังแล้วถึงจะพยายามตกแต่งอย่างไร มันก็ไม่มอี ะไร
ให้ตกแต่ง นพ. ประเวศ ได้ตงั / คําถามว่า “ผมพยายามจับตรงนี/มาหลายปี ก็ตงั / คําถามเหมือนกัน ผมเป็ นชาวพุทธ เราก็
รักพุทธศาสนา และพุทธศาสนาเป็ นของดี และเราเป็ นเมืองพุทธ แล้วทําไมมีความเสื1อมมากมาย จะตอบปั ญหาตรงนี/
อย่างไร” นอกจากความเสื1อมโทรมจากด้านศีลธรรม นพ.ประเวศยังได้ตงั / คําถามว่าทําไมสังคมไทยไม่ประสบ
ความสําเร็จในการปลูกฝั งศีลธรรม ทัง/ ทีเ1 รามีพระสงฆ์มากมาย มีการสมาทานศีล 5 อยู่เป็ นประจํา และมีการสนับสนุ น
ให้พระสงฆ์ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน “ขณะนี/เราพูดเรื1องศีลธรรมแต่มองไม่เห็นความหวังอะไรเลย เพราะเราไปมอง
แค่การเรียนการสอนจริยธรรมในโรงเรียน และเมื1อเรียนแล้วก็มองไม่เห็นว่า ศีลธรรมจะดีขน/ึ อย่างไร พระก็สอนเยอะ
ทุกวันก็มกี ารให้ศลี ห้า แต่คนก็ละเมิดกันมากขึน/ ตามไปด้วย” ถามว่าทัง/ ทีห1 ลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็ นของดี แต่
ทําไมถึงไม่มพี ลังในการเข้าไปแก้ปัญหาสังคม การที1จะตอบปั ญหานี/ได้ นพ.ประเวศเสนอให้วเิ คราะห์ปัญหาระดับ
โครงสร้างหรือระดับสังคม แทนที1จะมองว่าเป็ นความชัวหรื
1 อความไม่ดสี ่วนบุคคล9 แพทย์ประเวศได้เสนอแนวคิด
เกีย1 วกับ “ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง” (structural violence) ว่าเป็ นรากฐานทีม1 าของความเสื1อมโทรมทางศีลธรรม และ
เป็ นทีม1 าของความล้มเหลว ในการปลูกฝั งศีลธรรมโครงสร้างของความรุนแรง หมายถึง สภาพทีส1 ถาบันทางสังคม เช่น
สถาบันครอบครัว ชุมชน อยู่ในภาวะอ่อนแอหรือล่มสลายจนไม่สามารถทําหน้ าที1เป็ น “ภูมคิ ุ้ม กันทางสังคม” ได้
นอกจากนัน/ โครงสร้างแบบนี/ยงั เป็ นตัวขับเคลื1อนคนทัง/ หลายให้ทาํ ในสิง1 ทีไ1 ม่ถูกต้องโดยไม่รตู้ วั ด้วยเรื1องโครงสร้างของ
ความรุนแรง เป็ นเรื1องร้ายแรงมากกว่าเรื1องบุคคลใดบุคคลหนึ1งทําไม่ดอี ย่างนัน/ อย่างนี/ โครงสร้างทัง/ โครงจะขยับคน
ทัง/ หลายให้เข้าไปทําในสิง1 ทีไ1 ม่ถูกต้องและโดยไม่รูด้ ว้ ยว่าเป็ นสิง1 ที1ไม่ถูกต้อง เรียกว่าเป็ นโครงสร้างของความรุนแรง
ขณะนี/เรามีโครงสร้างของความรุนแรงดําเนินอยู่10 คําตอบสําหรับการฟื/ นฟูศลี ธรรมในสังคมไทยตามทัศนะของนพ.
ประเวศ จึงไม่ใช่การมุ่งทําให้แต่ละคนเป็ นดีแล้วสังคมทัง/ หมดจะดีขน/ึ เอง หากแต่อยู่ทว1ี ่าทําอย่างไรจึงจะให้โครงสร้าง
ของสังคมเข้มแข็งจนสามารถเป็ นภูมคิ ุม้ กันทางสังคมได้ บนรากฐานของโครงสร้างสังคมทีเ1 ข้มแข็งนี/เองจึงจะสามารถ
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พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิ ติ ศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั สหธรรมิก จํากัด, 2539), หน้า 16.
พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้ มและทางออกจากวิ กฤต, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธสิ ดั ศรี-สฤษดิ t
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โยฮัน กัลตุง, การเปลีFยนแปลงขับเคลืFอนความขัดแย้งด้วยสันติ วิธี, แปลโดย เดชา ตัง/ สีฟ้า, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2550), หน้า 11.
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ปลูกฝั งศีลธรรมได้ง่ายและบางครัง/ ศีลธรรมก็สามารถเกิดขึน/ ได้เองโดยอาศัยโครงสร้างทางสังคมเป็ นตัวหล่อหลอมใน
รูปแบบของวัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ ถ้าเราอยู่ในชุมชน ชุมชนจะเป็ นภูมคิ ุม้ กันให้ความอบอุ่นทางจิตใจ ช่วยเหลือกันทาง
เศรษฐกิจ ลูกเต้าได้ช่วยกันดูแล มันเป็ นความอบอุ่นอันพึง1 พิงกันได้ ผมจึงเรียกตรงนี/ว่าเป็ น “ภูมคิ ุม้ กันทางสังคม” เมื1อ
ครอบครัวแตก ชุมชนแตก สังคมหมดภูมิคุ้มกัน หลังจากนัน/ เป็ นโรคอะไรเข้ามาก็ระบาดรุนแรงเกิด “โรคของ
วิกฤตการณ์ทางสังคม” จากทีก1 ล่าวมาจะเห็นว่า แม้นักคิดและนักวิชาการในสังคมไทยทีเ1 สนอแนวคิดเกีย1 วกับมิตทิ าง
สังคมของพระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย แต่โดยสรุปแล้วมีฐานอยู่บน 2 แนวคิดหลัก ๆ คือ แนวคิดทีต1 งั / อยู่บนฐาน
ของธรรมชาติ (nature-based) และแนวคิดทีต1 งั / อยู่บนฐานของวินัย (discipline-based) แนวคิดแรก ได้แก่ แนวคิดธัม
มิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ ซึง1 เป็ นแนวคิดทีม1 องว่าธรรมหรือกฎธรรมชาติมเี จตนารมณ์ทางสังคม เพราะควบคุม
สรรพสิง1 ในจักรวาลให้เป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและดําเนินไปแบบพึง1 พาอาศัยกันหรือขึน/ อยู่กบั กันและกัน ดังนัน/
วิถชี วี ติ แบบเน้นความสําคัญของสังคมจึงถือว่าดําเนินตามเจตนารมณ์ของธรรมชาติ ส่วนแนวคิดที1 2 ได้แก่ แนวคิดศีล
กับสันติภาพของสังคมของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ1ง เป็ นแนวคิดทีม1 องศีลหรือวินัยในมิติทค1ี รอบคลุมทัง/ เรื1อง
ความประพฤติดงี าม ส่วนบุคคลและการจัดววางระเบียบแบบแผน การจัดโครงสร้าง และการจัดระบบความสัมพันธ์ของ
คนในสังคม สําหรับแนวคิดท่านอื1น ๆ ส่วนใหญ่จะได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดทัง/ สองนี/11
ในยุคต่อมาเมื1อสันติสงั คมเปลีย1 นแปลงไป ปั ญหาการถกเถียงกันเกีย1 วกับว่าพฤติกรรมอย่างไรผิดหรือไม่ผดิ
ศีล 5 หรือถ้าบอกว่าผิดหรือไม่ผดิ มีหลักอะไรเป็ นเกณฑ์ตดั สิน ปั ญหาในลักษณะนี/คงจะหาเหตุผลมาอธิบายให้เป็ นทีย1 ุติ
ได้ยากพอสมควร พระอรรถกถาจารย์ผแู้ ต่งคัมภีรอ์ ธิบายข้อความในพระไตรปิ ฎก คงจะมองเห็นว่าปั ญหายุ่งยากนี/ จึง
ได้แสดงองค์หรือเกณฑ์ตดั สินศีล ๕ทีเ1 ป็ นคําตอบคําว่าสันติภาพ แต่ละข้อไว้ดงั นี/
1) ปาณาติบาต มีองค์ 5 คือ (ก) สัตว์มชี วี ติ (ข) รูอ้ ยู่สตั ว์มชี วี ติ (ค) มีจติ คิดจะฆ่า (ง) มีความพยายามในการ
ฆ่า (จ) สัตว์ตายด้วยความพยายามนัน/
2) อทินนาทาน มีองค์ 5 คือ (ก) ของผู้อ1นื หวงแหน (ข) รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน (ค) มีจติ คิดจะลัก (ง) มีความ
พยายามลัก (จ) ลักของได้ดว้ ยความพยายามนัน/
3) กาเมสุมจิ ฉาจาร มีองค์ 4 คือ (ก) สตรีหรือบุรุษทีไ1 ม่ควรละเมิด (ข) จิตคิดจะเสพ (ค) มีความพยายามใน
การเสพ (ง) ยังมรรค คือ อวัยวะสืบพันธุใ์ ห้ถงึ กัน
4) มุสาวาท มีองค์ 4 คือ (ก) เรื1องไม่จริง (ข) จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื1อน (ค) มีความพยายามทีจ1 ะกล่าวให้
คลาดเคลื1อน (ง) ผูอ้ 1นื เข้าใจความทีพ1 ดู นัน/
5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีองค์ 5 คือ (ก) สิง1 นัน/ เป็ นของเมา (ข) จิตใคร่จะดื1ม (ค) มีความพยายามในการ
ดื1ม (ง) กลืนให้ล่วงลําคอลงไป
นอกจากแสดงเกณฑ์สาํ หรับตัดสินว่าผิดหรือไม่ผดิ ศีลแล้ว พระอรรถกถาจารย์ยงั ได้แสดงเกณฑ์ตดั สินในแง่
ของการผิดศีลทีม1 โี ทษมากและโทษน้อยด้วย โดยวางเกณฑ์การตัดสินไว้ดงั นี/ (1) คุณ: ฆ่าสัตว์มคี ุณมาก ก็มโี ทษมาก
ฆ่าสัตว์มคี ุณน้อยหรือไม่มคี ุณ ก็มโี ทษน้อย เช่น ฆ่าพระอรหันต์มโี ทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่า
ฆ่าสัตว์ดุรา้ ย (2) ขนาดกาย : สําหรับสัตว์จาํ พวกดิรจั ฉานทัวไปที
1
ไ1 ม่มคี ุณเหมือนกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่กม็ โี ทษมาก ฆ่าสัตว์
เล็กมีโทษน้อย (3) ความพยายาม : ถ้ามีความพยายามในการฆ่ามากก็มโี ทษมาก ถ้ามีความพยายามในการฆ่าน้อยก็มี
โทษน้อย (4) กิเลสหรือเจตนา : ถ้ากิเลสหรือเจตนาแรงก็มโี ทษมาก ถ้ากิเลสหรือเจตนาอ่อนก็มโี ทษน้อย เช่น ฆ่าสัตว์
ด้วยโทสะ มีโทษมากกว่าฆ่าด้วยป้ องกันตัว
สรุปสันติภาพในพระพุทธศาสนา 3 ข้อ คือ 1) สันติภาพของศีล 5 ตามทัศนะของเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อ
สังคมนานาชาติเป็ นอย่างไร ผลการศึกษาทําให้ทราบว่า นักวิชาการตะวันตกที1สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิง
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ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษย์กบั สันติ ภาพ, พิมพ์ครัง/ ที1 4, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552), หน้า 128.

วิชาการ ส่วนใหญ่จะเชื1อว่าพระพุทธศาสนาไม่มมี ติ ทิ างสังคม เพราะเป็ นระบบจริยธรรมทีม1 ุ่งเน้นการปฏิเสธโลกและ
ความหลุดพ้นส่วนบุคคล ส่วนพระพุทธศาสนาเพื1อสังคมในสังคมปั จจุบนั ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ทางศาสนาทีไ1 ม่เคย
เกิดขึน/ มาก่อนในประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนา หากแต่เกิดจากแรงกดดันของวิกฤตในช่วงสงครามโลกครัง/ ที1 2 และ
ปั ญหาทางศีลธรรมของสังคมโลกยุคใหม่ ปั ญหาเหล่านี/ผลักดันให้ชาวพุทธต้องปรับเปลีย1 นระบบจริยธรรมให้มมี ติ ทิ าง
สังคมอย่างทีไ1 ม่เคยมีมาก่อน เช่น การผลักดันนโยบายสาธารณะ การปรับเปลีย1 นโครงสร้างทางสังคม ทัง/ นี/เพื1อทําให้
พระพุทธศาสนามีฐานยืนและสามารถตอบปั ญหาสังคมยุคใหม่ได้ ส่วนนักคิดหรือนักศาสนาทีเ1 ป็ นชาวพุทธมาแต่เดิมอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นพระราหุล อริยรัตนะ พระติช นัท ฮันห์ องค์ทะไล ลามะ และพระเขมธัมโม และชาวพุทธไทย เช่น
พุทธทาสภิกขุ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ นพ.ประเวศ วสี มีความเห็นตรงกันว่าพระพุทธศาสนามี
มิตทิ างสังคมและให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างสังคม โดยเฉพาะพระติช นัท ฮันห์ ประกาศชัดเจน
ว่า “พระพุทธศาสนาทัง/ หมดต้องผูกพันกับสังคม” (All Buddhism is engaged) เพียงแต่รูปแบบการทํางานเพื1อสังคม
อาจจะแตกต่างกันบ้างตามสภาพปั ญหาของแต่ยุคสมัย โดยหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทีถ1 อื ว่าเกีย1 วข้องกับสังคม
โดยตรง ได้แก่ ศีล หรือวินัย เพราะเกี1ยวข้องกับการจัดวางระบบความสัมพันธ์ทางสังคม จัดโครงสร้าง และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอือ/ อํานวยต่อการเข้าถึงสัจธรรม
2) ตามทัศนะของเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อสังคมนานาชาติ การตีความศีล 5 ในแนวจารีต มีขอ้ จํากัดในการ
ตอบปั ญหาสังคมโลกยุคใหม่อย่างไร ผลการศึกษาทําให้ทราบว่า เครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อสังคมฯ มองว่า การตีความ
ศีล 5 ตามแนวจารีตประเพณีเป็ นรูปแบบการตีความเพื1อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของสังคมแบบเกษตรกรรม ซึง1
เป็ นปั ญหาทางศีลธรรมแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมา แต่สงั คมปั จจุบนั เป็ นสังคมแบบอุตสาหกรรม เป็ นสังคมยุคข้อมูล
ข่าวสาร และปั ญหาทางศีลธรรมก็มคี วามสลับซับซ้อนตามความซับซ้อนของสังคม ศีลเป็ นเรื1องของบัญญัตหิ รือการ
ออกแบบเพื1อตอบปั ญหาสังคม เราจะออกแบบศีลอย่างไร ก็ขน/ึ อยู่กบั ว่าสภาพปั ญหาทางศีลธรรมในบริบททางสังคม
ขณะนัน/ ๆ เป็ นอย่างไรเป็ นสําคัญ 3) เครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อสังคมนานาชาติได้เสนอวิธกี ารตีความศีล 5 แบบใหม่
อย่างไร ผลการศึกษาทําให้ทราบว่า เครือข่ายพุทธศาสนิกเพื1อสังคมฯ ได้ตคี วามศีลห้าโดยเน้น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ1 ป็ น
เจตนารมณ์ของศีล และส่วนทีเ1 ป็ นคํานิยามของศีล ส่วนทีเ1 ป็ นเจตนารมณ์ของ หมายถึง เจตนารมณ์ทม1ี ุ่งให้มนุ ษย์ใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน ให้รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใ จเรา นอกจากนัน/ เจตนารมณ์ของศีลยัง
ครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมความทีเ1 อือ/ ต่อการเข้าถึงสัจ
ธรรม ส่วนการคํานิยามความหมายของศีล เครือข่ายพุทธฯ มองว่า ศีลห้าต้องมีพลวัตรและมีความหมายทีย1 ดื หยุ่น ต้อง
สามารถปรับเปลีย1 นให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของปั ญหาในแต่ละยุดสมัย คือ ศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์ ต้องให้ครอบคลุม
ถึงปั ญหาความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ทัง/ โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ปั ญหาสงคราม ปั ญหาการก่อการร้าย ปั ญหาการใช้
สารเคมี ปั ญหาการใช้แรงงานเด็ก การทําแท้ง และการติดต่อพันธุกรรมของพืชและสัตว์ ศีลข้อห้ามลักทรัพย์ ต้องขยาย
ความให้ครอบคลุมถึงการลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาประเทศทีก1 ระจายรายได้อย่างไม่เป็ นธรรม การ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มนายทุนหรือผูม้ อี ทิ ธิพล การจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็ นธรรม การละเมิดลิขสิทธิ t
ทางปั ญญา หรือการปั น1 ราคาหุน้ เป็ นต้น ศีลข้อห้ามประพฤติผดิ ในกาม ต้องขยายให้ครอบคลุมถึงปั ญหาโสเภณี การ
เผยแพร่ส1อื ลามกอนาจารทีย1 วยุ
ั 1 ให้เกิดความกําหนัดทางเพศ ศีลข้อห้ามพูดมุสา ต้องให้ครอบคลุมปั ญหาการปิ ดบัง
ความจริงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปั ญหาการโฆษณาสินค้าแบบเกินจริง การโฆษณาชวนเชื1อของพวกนักการเมือง และ
การไม่ทําตามนโยบายของรัฐบาล และศีลข้อห้ามดื1มสุราและเมรัย ต้องให้ครอบคลุมถึงยาเสพติดทุกชนิดและสิง1 มอม
เมาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น สือ1 ทีม1 อมเมาประชาชน ทําให้หลงผิดหรือหลงใหลมัวเมาในสิง1 เหล่านัน/ ๆ โดยสรุป แนวคิดใน
การตีความศีล 5 แบบใหม่ของกลุ่มชาวพุทธเพื1อสังคม คือ ต้องการให้ศลี 5 มีความหมายครอบคลุมปั ญหาสังคมยุคใหม่
ได้ทงั / หมด แทนทีจ1 ะเป็ นเพียงการละเมิดกันระหว่างบุคคลกับบุคคลแบบตรงไปตรงมาเท่านัน/
ข้อเสนอแนะพระพุทธศาสนาสนใจปั ญหาของมนุ ษย์ 2 ด้านหลักๆ คือ (1) ปั ญหาสากลของมนุ ษยชาติ ได้แก่
ปั ญหาการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันมีรากฐานมาจากความไม่รู้ (อวิชชา) ความอยาก (ตัณหา) และความยึดมัน1

ถือมัน1 (อุปาทาน) ปั ญหาประเภทนี/สรรพสัตว์มเี หมือนๆกันไม่ว่าพวกเขาจะเกิดในยุคสมัยใดก็ตาม ปั ญหาประเภทนี/
สามารถแก้ไขได้ด้วยความเพียรพยายามส่วนบุคคล บุคคลอื1นหรือแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้
เป็ นได้เพียงกัลยาณมิตรผูค้ อยชีท/ างเดินเท่านัน/ หรือแม้แต่สงั คมก็เป็ นเพียงสภาพเอือ/ ให้ปัจเจกบุคคลสามารถบําเพ็ญ
เพียรส่วนบุคคลได้สะดวกรวดเร็วขึน/ เท่านัน/ ถ้ามองปั ญหาในแง่น/ีจะเห็นว่า การตีความพุทธจริยธรรมโดยเฉพาะเรื1อง
ศีล 5 ในเชิงปั จเจกบุคคล ก็ถอื ว่าเป็ นเรื1องสําคัญทีเ1 ราจะมองข้ามไม่ได้ และการทีใ1 นอดีตศีล 5 ได้รบั การเน้นยํ/าเฉพาะ
ในความหมายเชิงปั จเจกนัน/ อาจจะเป็ นเพราะว่า คนสมัยก่อนสนใจปั ญหาสากลของมนุษย์มากกว่าปั ญหาทีเ1 กิดตามยุค
สมัย (2) ปั ญหาตามยุคสมัย ได้แก่ ปั ญหาทางศีลธรรมทีเ1 ปลีย1 นแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัย ทัง/ ในแง่ความ
หลากหลายและความซับซ้อนของปั ญหา พระพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามปั ญหาประเภทนี/ ดังจะเห็นได้ว่าในการบัญญัติ
ศีลหรือสิกขาบท 227 ข้อของพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ไขปรับปรุงอยู่เนืองๆ เพื1อให้ทนั กับความเปลีย1 นแปลง
และความซับซ้อนของปั ญหาทางศีลธรรมในขณะนัน/ ๆ ด้วยเหตุน/ี ผูเ้ ขียนจึงมองว่า ข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายพุทธ
ศาสนิกเพื1อสังคมนานาชาติในการตีความศีล 5 แนวใหม่ น่ าจะสอดคล้องกับแนวทางดัง/ เดิมของพระพุทธศาสนาและ
สมควรทีจ1 ะนํามาใช้ในการตอบปั ญหาทางศีลธรรมของสังคมปั จจุบนั ได้
ข้อมูลทีผ1 ูเ้ ขียนนําเสนอ เป็ นเพียงส่วนหนึ1งของขบวนการพระพุทธศาสนาเพื1อสันติภาพของสังคมทีเ1 น้นการ
ตีความพระธรรมวินัยให้สอดคล้องกับปั ญ หาสังคมโลกยุ คใหม่เท่ านัน/ แต่ มีแนวโน้ มใหม่อีก แบบหนึ1ง ในวงการ
พระพุทธศาสนาเพื1อสังคมระดับนานาชาติ คือแนวคิดเรื1องความเป็ นพหุนิยม (pluralism) ในพระพุทธศาสนา แนวคิดนี/
เกิดจากความพยายามทีจ1 ะเสนอรูปแบบของศาสนาทีเ1 หมาะสมกับสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง1 เป็ นสังคมทีเ1 ชื1อมโยงถึง
กันหมดเหมือนหมู่บา้ นเดียวกันหรือหมู่บา้ นโลก(global village) ว่าต้องเป็ นศาสนาแบบพหุนิยม (pluralistic religion)
หรือเป็ นศาสนาโลก (world religion) หรือซึ1งมีรูปแบบที1แตกต่ างจากศาสนาแบบเดิมที1มกั จะเป็ นศาสนาแบบ
“exclusive” คือแยกตัวเองอยู่ต่างหากและไม่ยอมรับศาสนาอื1นๆ และอีกแบบหนึ1งคือ “inclusive” คือยอมรับว่าศาสนา
อื1นเหมือนกัน แต่กถ็ อื ว่าศาสนาของตนดีทส1ี ดุ ความเชื1อแบบนี/บางท่านมองว่าเป็ นทีม1 าของความขัดแย้งทางศาสนาและ
สงครามศาสนา ดังนัน/ ศาสนาในสังคมโลกยุคใหม่ควรจะเป็ นศาสนาแบบ “pluralistic” คือยอมรับหลากหลายทาง
ศาสนา ให้เกียรติกนั ยอมรับแนวทางของกันและกัน และมีการสนทนาแลกเปลีย1 นระหว่างศาสนา (interfaith dialogue)
ไม่แยกตนอยู่โดดเดีย1 วและไม่ยกตนว่าเหนือกว่าศาสนาอื1นๆ
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