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ความเจริญรุ่งเรืองของแผน่ดินของเรา 

 เป็นทีช่ดัเจนว่าจนกว่าประชาชนจะไดร้บัการศกึษา จนกว่าความคดิเหน็ของสาธารณชนจะประสาน

เขา้ด้วยกนัอย่างถูกต้อง จนกว่าขา้ราชการแมเ้ป็นเพยีงขา้ราชการผู้น้อยจะปลอดจากความทุจรติแมเ้พยีง

น้อยที่สุด ประเทศชาติจงึจะบรหิารงานได้อย่างเหมาะสม จนกว่าระเบยีบวนิัยและรฐับาลที่ดจีะก้าวไปถึง

ระดบัทีว่่า หากบุคคลหนึ่งแมจ้ะพยายามสุดความสามารถแลว้ กไ็ม่สามารถบดิพลิว้ไปจากความชอบธรรม

ไดแ้มแ้ต่เท่าเสน้ผม เมือ่นัน่การปฏริปูตามทีต่อ้งการจงึจะไดร้บัการพจิารณาว่าสมัฤทธิผ์ลสมบูรณ์ 

 นอกจากนี้กลไกใดกต็ามแมจ้ะเป็นกลไกส าหรบัประโยชน์สงูสุดของมนุษยชาต ิกอ็าจถูกใช้ไปในทาง

ทีผ่ดิได ้การใชอ้ย่างเหมาะสมหรอืใชไ้ปในทางทีผ่ดิขึน้อยู่กบัความรูแ้จง้ ความสามารถ ความศรทัธา ความ

สุจรติ ความอุทศิและความมจีติใจสงูของผูน้ าทางความคดิเหน็ของสาธารณชน... 

 แมว้่าการก่อตัง้รฐัสภา การจดัตัง้สภาส าหรบัปรกึษาหารอื จะเป็นรากฐานของการปกครอง แต่ยงัมี

ปจัจยัทีจ่ าเป็นอกีหลายอยา่งส าหรบัสถาบนัเหล่าน้ี ประการแรก สมาชกิทัง้หลายทีไ่ดร้บัเลอืกต้องมคีุณธรรม   

ย าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้ มจีติใจสงู ไมถู่กชกัจงูดว้ยความทุจรติ ประการทีส่อง พวกเขาตอ้งรูก้ฎต่าง ๆ ของพระ

ผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีในทุกแง่ ทราบหลกัการสูงสุดของกฎหมาย เชี่ยวชาญในกฎระเบียบที่ควบคุมการ

บรหิารกจิการภายในประเทศและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ช านาญในศลิปะทีม่ปีระโยชน์ต่ออารยธรรม และ

พอใจกบัเงนิเดอืนตามกฎหมาย 

 ขออยา่ไดค้ดิว่าเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะพบสมาชกิประเภทนี้ โดยกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผู้

ทีพ่ระองคเ์ลอืกสรร และโดยความพยายามอนัสูงส่งของผูท้ี่ทุ่มเทและอุทศิตน อุปสรรคทุกอย่างจะแก้ไขได้

โดยงา่ยปญัหาทุกอยา่งไมว่่าจะซบัซอ้นเพยีงไรกจ็ะงา่ยยิง่กว่าการกระพรบิตา 

 อย่างไรก็ตามหากสมาชิกของสภาที่ปรกึษาหารอืกันเหล่านี้ด้อยคุณภาพ ด้อยความรู้ ไม่ทราบ

กฎหมายการปกครองและการบริหาร ใฝ่ต ่ า ไม่ไยดี เกียจคร้าน ถือประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน จะไม่มี

ประโยชน์อนัใดเกดิขึน้จากการจดัตัง้สภาดงักล่าว ในอดตีหากคนยากจนต้องการสทิธิข์องตน เขาต้องให้

ของขวญัแก่บุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่บดันี้เขาต้องเลกิหวงัที่จะได้รบัความยุติธรรม หรอืไม่ก็ต้องให้จนเป็นที่

พอใจทัง้สภา 

 การไต่สวนอย่างถี่ถ้วนจะแสดงให้เหน็ว่า ปฐมเหตุของการกดขีแ่ละความอยุตธิรรม ความไม่ชอบ

ธรรม ผดิกฎและไมเ่ป็นระเบยีบคอืความไรศ้รทัธาในศาสนาและไรก้ารศกึษาของประชาชน ตวัอย่างเช่นเมื่อ
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ประชาชนศรทัธาในศาสนาอย่างแท้จรงิ รูห้นังสอืและร ่าเรยีนมาอย่างด ีเมื่อมคีวามยุ่งยากเกดิขึน้พวกเขา

สามารถรอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ ถ้าพวกเขาไม่ไดร้บัความเป็นธรรมและไม่ไดร้บัสทิธิ ์และเหน็ว่าการ

ด าเนินการของคณะปกครองทอ้งถิน่ขดักบัความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้และความยุตธิรรมของกษตัรยิ ์พวก

เขาสามารถเสนอเรื่องไปยงัคณะผู้พพิากษาระดบัสูงขึ้นไป และอธบิายความไม่ถูกต้องตามท านองคลอง

ธรรมของคณะบรหิารทอ้งถิน่จากนัน้คณะผูพ้พิากษาจะขอบนัทกึคดไีด ้และดว้ยวธินีี้ความยุตธิรรมจะด าเนิน

ไป  อย่างไรกต็ามในปจัจุบนัเป็นเพราะการศกึษาไม่เพยีงพอ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รูแ้มแ้ต่ค าศพัท์ที่จะใช้

อธบิายสิง่ทีต่นตอ้งการ 

 ส าหรบับรรดาผู้ที่ได้รบัการพจิารณาว่าเป็นผู้น าของประชาชน ซึ่งมอียู่ทัว่ไป เพราะว่านี่เป็นเพยีง

การเริม่ต้นของวธิกีารบรหิารใหม่ พวกเขาจงึก้าวหน้าในดา้นการศกึษาไม่เพยีงพอทีจ่ะได้ประสบกบัความ

ปีตใินการบรหิารปกครองดว้ยความยตุธิรรม หรอืลิม้รสความเบกิบานในการส่งเสรมิความชอบธรรม หรอืดื่ม

จากน ้ าพุแห่งมโนธรรมที่สดใสและเจตนาที่จริงใจ พวกเขาหาได้เข้าใจไม่ว่า เกียรติที่ยิง่ใหญ่ที่สุดและ

ความสุขที่แท้จรงิของมนุษย์อยู่ที่การเหน็คุณค่าของตวัเอง ความมุ่งหวงัอันสูงส่งและเจตนาอนัประเสรฐิ 

ความซื่อตรงและคุณธรรม ความไม่ด่างพรอ้ยของจติใจ แต่พวกเขากลบัคดิว่าความยิง่ใหญ่ของตนอยู่ทีก่าร

สะสมผลประโยชน์ทางโลกไมว่่าจะดว้ยวธิใีดกต็าม... 

 ฐานะทีสู่งสุด สภาวะทีสู่งสุด และต าแหน่งอนัประเสรฐิสุดในสรรพภาวะไม่ว่าจะมองเหน็หรอืมองไม่

เหน็ ไม่ว่าจะเป็นสิง่แรกหรอืสิง่สุดท้าย คอืต าแหน่งของพระศาสดาทัง้หลายของพระผู้เป็นเจา้ แมว้่าดูจาก

ภายนอกส่วนใหญ่แล้ว พระศาสดาเหมอืนไม่ได้ครอบครองสิง่ใดนอกจากความยากจนของตนเอง ท านอง

เดยีวกนัความรุ่งโรจน์ที่สุดพรรณนาส ารองไว้ส าหรบัธรรมธาดาและบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ธรณีประตูของพระผู้

เป็นเจา้ แมว้่าพวกเขาไมเ่คยสนใจทรพัยส์มบตัแิมเ้พยีงชัว่ขณะ ถดัมาคอืฐานะของบรรดากษตัรยิท์ียุ่ตธิรรม

ผูม้กีติตศิพัทเ์ลื่องระบอืไปทัว่ปฐพวี่าเป็นผูป้กป้องประชาชนและใชค้วามยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ และมชีื่อ

ก้องไปทัว่ว่าเป็นผู้ปรชีาสามารถในการสนับสนุนสทิธิข์องประชาชน กษัตรยิ์เหล่าน้ีไม่สนใจจะกอบโกย

ทรพัยส์มบตัมิหาศาลเพื่อตนเอง แต่เชื่อว่าความมัง่คัง่ของตนอยู่ทีก่ารบ ารุงขา้แผ่นดนิ กษตัรยิเ์หล่านี้คดิว่า

หบีสมบตัขิองตนเต็มเป่ียมเมื่อพลเมอืงทุกคนมัง่คัง่และสุขสบาย อกีทัง้ไม่ภาคภูมใินเงนิทอง แต่ภาคภูมใิน

ความรูแ้จง้และความมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งประโยชน์อยา่งทัว่ถงึ 

 ต าแหน่งถดัมาคอืบรรดารฐัมนตรแีละผูแ้ทนทีเ่ลื่องลอืดว้ยเกยีรตคิุณ ผูถ้อืว่าพระประสงคข์องพระผู้

เป็นเจา้ส าคญักว่าความประสงค์ของตนเอง และความชาญฉลาดในการบรหิารงานของพวกเขาจะพฒันา

รฐัศาสตรก์ารปกครองไปสู่ความสมบรูณ์ขัน้สงูสุด พวกเขาเรอืงรองอยูใ่นโลกแห่งวชิาการประดุจตะเกยีงแห่ง
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ความรู้เจตคติและการกระท าของพวกเขาสาธิตถึงความรกัชาติและความห่วงใยต่อความก้าวหน้าของ

ประเทศ พวกเขาพอใจกบัเงนิเดอืนธรรมดา และอุทศิทัง้ทวิาราตรต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีอ่นัส าคญั  และคดิหา

วธิทีีจ่ะรบัประกนัความก้าวหน้าของประชาชน โดยค าแนะน าทีช่าญฉลาดมปีระสทิธภิาพและวจิารณญาณที่

ล ้าลกึของพวกเขา พวกเขาท าใหร้ฐับาลของตนกลายเป็นตวัอย่างส าหรบัรฐับาลทัง้หมดในโลก พวกเขาท า

ใหเ้มอืงหลวงของตนเป็นศูนยร์วมภารกจิทีย่ ิง่ใหญ่ของโลก พวกเขาบรรลุความเป็นเอก เป็นบุคคลดเีด่นสุด

ยอดและไปถงึยอดอนัประเสรฐิสุดของชื่อเสยีงและอุปนิสยัใจคอ 

 นอกจากนี้ยงัมบีรรดาผู้แก่วชิาที่สามารถและมชีื่อเสยีง มคีุณสมบตัทิี่น่าสรรเสรญิและวชิาความรู้

ไพศาล ผูซ้ึง่ยดึมัน่ในความย าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้ และตัง้มัน่อยู่ในหนทางแห่งความรอดพน้ ปญัญาของพวก

เขามธีรรมะสะทอ้นอยู่ และญาณของพวกเขารบัแสงจากดวงอาทติยแ์ห่งความรูส้ากล ทัง้ทวิาราตรพีวกเขา

ยุ่งอยู่กับการวิจยัที่พิถีพิถันในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และอุทิศตนต่อการอบรม

นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ ในวจิารณญาณของพวกเขา เป็นทีแ่น่นอนว่า สมบตัขิองกษตัรยิท์ีเ่สนอมาใหไ้ม่

อาจเปรยีบได้กบัหยดเดยีวของธาราแห่งความรู ้ทองและเงนิกองเท่าภูเขากไ็ม่มคี่ามากกว่าการไขปญัหาที่

ยากให้ส าเรจ็ ส าหรบัพวกเขาแลว้ ความปีตทิี่อยู่นอกงานของตนเป็นเพยีงของเล่นส าหรบัเดก็ และภาระที่

รุงรงัของการครอบครองทรพัยส์นิที่ไม่จ าเป็นนัน้ดีส าหรบัคนโง่เขลาและต ่าช้าเท่านัน้ ด้วยพงึพอใจเสมอืน

วหิค พวกเขาขอบคุณส าหรบัเมลด็ก ามอืเดยีว และเพลงแห่งอจัฉรยิภาพของพวกเขาฉงนปญัญาของผูช้าญ

ฉลาดทีสุ่ดในโลก 

 นอกจากนี้ยงัมผีูน้ าที่หลกัแหลมในหมู่ประชาชนและบรรดาผู้ทีช่ ื่อเสยีงดเีด่นทัว่ประเทศ ผูเ้ป็นเสา

หลกัของรฐั ต าแหน่งฐานะและความส าเรจ็ของพวกเขาขึน้อยู่กบัการเป็นผูป้รารถนาดต่ีอประชาชนและการ

แสวงหาวธิทีีจ่ะพฒันาชาต ิเพิม่พนูความมัง่คัง่และความสุขสบายของพลเมอืง....... 

 ไมม่ขีอ้สงสยัว่า จดุหมายของการก่อตัง้รฐัสภาคอืการน ามาซึง่ความยตุธิรรมและความชอบธรรม แต่

ทุกสิ่งขึ้นกับความพยายามของผู้แทนที่ได้รบัเลือก หากพวกเขามีเจตนาที่จริงใจ ก็จะบังเกิดผลที่น่า

ปรารถนาและเกิดการปรบัปรุงอย่างคาดไม่ถึง ถ้าไม่เช่นนัน้เป็นที่แน่นอนว่าทัง้หมดจะไร้ความหมาย

ประเทศจะชะงกังนัและกจิการสาธารณะจะเสื่อมลงเรือ่ย ๆ “ขา้พเจา้เหน็ผูส้รา้งหนึ่งพนัคนก็ไม่เท่ากบัผูบ้่อน

ท าลายคนเดยีว และจะเป็นอยา่งไรหากมผีูส้รา้งคนเดยีวตามมาดว้ยผูบ้่อนท าหลายหน่ึงพนัคน?” 
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 จุดประสงค์ของถ้อยค าที่กล่าวมาคืออย่างน้อยจะได้สาธิตให้เห็นว่าความสุขและความยิง่ใหญ่ 

ต าแหน่งและฐานะ ความยนิดแีละสนัตสิุขของแต่ละคน มไิดอ้ยู่ที่ความมัง่คัง่  แต่อยู่ทีอุ่ปนิสยัใจคอทีล่ ้าเลศิ 

เจตจ านงอนัประเสรฐิ วชิาความรูท้ีก่วา้งขวาง และความสามารถในการแกไ้ขปญัหาทีย่าก.... 

 ไมค่วรคดิว่าตามทีผู่เ้ขยีนกล่าวไวเ้ป็นการประณามความมัง่คัง่หรอืชมเชยความยากจน ความมัง่คัง่

เป็นที่น่าสรรเสรญิในระดบัสูงสุด ถ้าความมัง่คัง่นั ้นได้มาด้วยความพยายามของบุคคลและกรุณาธคิุณของ

พระเป็นเจา้ในด้านพาณิชย ์เกษตรกรรม ศิลปะและอุตสาหกรรม และความมัง่คัง่นัน้ถูกใช้ไปเพื่อเห็นแก่

เพื่อนมนุษย ์เหนืออื่นใดหากผูท้ีสุ่ขมุรอบคอบและมลีู่ทาง รเิริม่มาตรการทีช่่วยบ ารุงมวลชนอย่างทัว่ถงึ ไม่มี

ภารกจิใดยิง่ใหญ่กว่านี้และในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ภารกจินี้คอืความส าเรจ็สูงสุด เพราะว่าผูอ้นุเคราะห์

ดงักล่าวจดัหาสิง่จ าเป็นและรบัประกนัความสุขสบายและความผาสุกของคนจ านวนมาก ความมัง่คัง่เป็นสิง่ที่

น่าชมเชยสุดหากประชาชนทัง้หมดมัง่คัง่ หากคนส่วนน้อยร ่ารวยจนเกนิควรขณะทีส่่วนใหญ่ขดัสน และไม่มี

ประโยชน์งอกเงยมาจากความมัง่คัง่ ความมัง่คัง่นัน้เป็นเพยีงค่าใช้จ่ายของผูค้รอบครอง ในทางตรงกนัขา้ม

หากความมัง่คัง่นัน้ใช้จ่ายไปเพื่อส่งเสรมิความรู ้ก่อตัง้โรงเรยีนประถมและโรงเรยีนอื่น ๆ สนับสนุนศลิปะ

และอุตสาหกรรม อบรมเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้  กล่าวโดยย่อ คืออุทิศเพื่อความผาสุกของสังคม ผู้

ครอบครองความมัง่คัง่นี้จะโดดเด่นต่อหน้าของพระผูเ้ป็นเจา้และมนุษยใ์นฐานะเป็นผูท้ี่ล ้าเลศิกว่าใคร ๆ ที่

อาศยัอยูบ่นพภิพ และจะไดร้บัการนบัว่าเป็นชาวสวรรค์.... 

 ผูรู้ใ้นธรรมะคอืตะเกยีงที่คอยน าทางในหมู่ชาตทิัง้หลาย คอืดวงดาราแห่งโชคชะตาทีเ่รอืงแสงจาก

ขอบฟ้าของมนุษยชาต ิพวกเขาคอืบ่อเกดิแห่งชวีติส าหรบัผูท้ีน่อนตายอยู่ในความเขลา พวกเขาคอืน ้าพุใส

แห่งความสมบูรณ์เลศิส าหรบัผูก้ระหายและเร่รอนอยู่ในทีร่กรา้งแห่งความบกพร่องและหลงผดิ พวกเขาคอื 

อุทยัสถานของสญัลกัษณ์ของเอกภาพสวรรค.์.... คอืแพทยผ์ูช้ านาญส าหรบัรา่งกายของโลกทีเ่จบ็ป่วย คอืยา

แก้พษิที่ชะงดัส าหรบัพษิที่ท าใหส้งัคมทุจรติ พวกเขาคอืปราการอนัแขง็แกร่งทีป่กป้องมนุษยชาต ิคอืทีพ่กั

พงิทีรุ่กรานไม่ไดส้ าหรบัเหยื่อแห่งความเขลาผูท้รมาน วติกกงัวลและล าบากแสนสาหสั ... ผูรู้ใ้นธรรมะต้อง

ดเีด่นด้วยความสมบูรณ์เลศิทัง้ภายนอกและภายในจติใจ พวกเขาต้องมอุีปนิสยั ใจคอที่ด ีเหน็แจง้เจตนา

บรสิุทธิ ์มคีวามฉลาดหลกัแหลม เขา้ใจ หยัง่รู ้สุขุมรอบคอบ มองการณ์ไกลพอควร เคารพธรรมะ ย าเกรง

พระผูเ้ป็นเจา้ เพราะไมว่่าเทยีนจะเล่มใหญ่หรอืยาวเพยีงไรหากไม่ตดิไฟ กไ็ม่ดีไปกว่าต้นปาลม์ทีไ่ม่ออกผล

หรอืกิง่ไมแ้ห้ง นอกจากนี้เขาควรทราบกฎและหลกัการ ธรรมเนียม สภาพความเป็นอยู่และมารยาท ขอ้ดี

ด้านวัตถุและศีลธรรมที่เป็นลักษณะของการบริหารประเทศของชาติอื่นๆ และความเชี่ยวชาญในทุก

สาขาวชิาทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัปจัจุบนั ศกึษาบนัทกึทางประวตัศิาสตรข์องรฐับาลและชนชาตใินอดตี เพราะ
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หากผูรู้ไ้มม่คีวามรูเ้กีย่วกบัคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิแ์ละวชิาทัง้ปวงเกี่ยวกบัธรรมะและธรรมชาต ิธรรมศาสตรศ์าสนา 

ศลิปะการปกครอง วชิาต่างๆ ของสมยันัน้ และเหตุการณ์ประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ เขาอาจไม่สามารถจดัการ

กบัเรือ่งฉุกเฉิน และหาไดม้คีวามรูร้อบดา้นซึง่เป็นคุณสมบตัทิีจ่ าเป็น.... 

 นอกจากนี้รฐัยงัตัง้อยู่บนฐานอ านาจสองอย่าง นัน่คอือ านาจนิตบิญัญตัแิละอ านาจบรหิาร ศูนยร์วม

ของอ านาจบรหิารคอืรฐับาล ศูนยร์วมของอ านาจนิตบิญัญตัคิอืผู้รู ้หากเสาหลกัค ้าจุนที่ยิง่ใหญ่อย่างหลงันี้

บกพรอ่ง รฐัจะตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร 

 เมื่อพจิารณาขอ้เทจ็จรงิทีว่่าปจัจุบนัน้ี บุคคลทีพ่ฒันาเตม็ทีแ่ละรอบรูด้งักล่าวหาไดย้าก และรฐับาล

และประชาชนจ าเป็นต้องมรีะบบและทศิทางโดยด่วน จงึจ าเป็นต้องก่อตัง้คณะนักวชิาการซึง่มสีมาชกิแต่ละ

กลุ่มเชีย่วชาญในแต่ละสาขาความรูท้ีก่ล่าวมา คณะวชิาการนี้ควรปรกึษาหารอือย่างแขง็ขนัและกระตอืรอืรน้

เกีย่วกบัความตอ้งการในปจัจบุนัและอนาคต แลว้ก่อใหเ้กดิระบบและความสมดุล.... 

 จ าเป็นทีบ่รรดานกัวชิาการและผูรู้ใ้นธรรมะควรใหค้ าปรกึษาและแนะน ามวลชนดว้ยเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์

และจรงิใจและเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจา้เท่านัน้ และหยอดตามวลชนให้สว่างด้วยความรู้ เพราะปจัจุบนัน้ี

ประชาชนคดิอย่างงมงายว่า ใครที่เชื่อพระผู้เป็นเจา้และสญัลกัษณ์ของพระองค์ เชื่อพระศาสดาและการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์และกฎของพระผู้เป็นเจา้ ย าเกรงพระผู้เป็นเจา้และเคร่งครดัศาสนา จะต้องเกยีจ

ครา้นและใชช้วีติอย่างเฉื่อยชาเพื่อจะไดร้บัการพจิารณาในสายตาของพระผู้เป็นเจา้ว่า เป็นผูท้ีส่ละโลกและ

สิง่ไรส้าระในโลก ปรารถนาชวีติหน้าและแยกตวัจากเพื่อนมนุษยเ์พื่อจะไดเ้ขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้...... 

 อารยธรรมทีแ่ทจ้รงิจะคลีธ่งออกมาในใจกลางสุดของโลกเมื่อประมุขผูม้ชีื่อเสยีงและจติใจสูงจ านวน

หนึ่ง ผู้เป็นแบบอย่างอันเรอืงรองของความอุทิศและความมุ่งมัน่ ลุกขึ้นเพื่อประโยชน์และความสุขของ

มนุษยชาตดิ้วยความตัง้ใจที่แน่วแน่และเห็นทศิทางอนาคตอย่างชดัเจน เพื่อสถาปนาความมุ่งหมายแห่ง

สนัตภิาพสากล พวกเขาต้องน าเรื่องความมุ่งหมายแห่งสนัตภิาพมาเป็นวตัถุประสงค์ของการปรกึษาหารอื

ทัว่ไป และพยายามทุกวถิทีางที่ท าได้เพื่อสถาปนาสหภาพของชาตทิัง้หลาย พวกเขาต้องท าสนธสิญัญา

ผูกมดัและสถาปนาปฏญิญาทีม่ขีอ้ก าหนดทีช่อบดว้ยเหตุผล ละเมดิไม่ไดแ้ละแน่นอน พวกเขาต้องประกาศ

ปฏญิญานี้ต่อทัว่โลกให้มนุษยชาตทิัง้ปวงสนับสนุน งานทีย่ ิ่งใหญ่และประเสรฐิสุดนี้ ซึ่งเป็นบ่อเกดิทีแ่ทจ้รงิ

ของสนัตภิาพและความผาสุกของทัว่โลก ควรเป็นที่เคารพของทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนโลก กองก าลงัทัง้หมด

ของมนุษยชาตติ้องระดมเขา้ด้วยกนัเพื่อรบัประกนัเสถยีรภาพและความถาวรของปฏญิญาที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ 

ในสนธสิญัญาทีค่รอบคลุมอย่างทัว่ถงึนี้เขตและชายแดนของแต่ละชาตติ้องก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน หลกัการ
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ต่างๆ ที่เป็นรากฐานของเงื่อนไขระหว่างรฐับาลทัง้หลายต้องวางไว้อย่างชดัเจน ข้อตกลงและข้อผูกพนั

ทัง้หมดระหว่างประเทศตอ้งเป็นทีรู่แ้น่ ท านองเดยีวกนัขนาดของอาวุธยทุธภณัฑข์องทุกรฐับาลควรถูกจ ากดั

อย่างเขม้งวด เพราะหากอนุญาตใหช้าตใิดตระเตรยีมสงครามและเพิม่ก าลงัทหารก็จะท าให้ชาตอิื่นระแวง

สงสยั หลกัการมูลฐานของสนธสิญัญาที่ต้องเคารพนี้ควรตายตวัไม่มเีปลี่ยนแปลง เพื่อว่าหากรฐับาลไหน

ละเมดิขอ้ก าหนดใดในภายหลงั รฐับาลอื่นทัง้หมดจะลุกขึน้ปราบรฐับาลนัน้ดว้ยก าลังทีม่อียู่ทุกอตัรา ถ้าหาก

วธิกีารรกัษาอนัยิง่ใหญ่น้ีน ามาใชก้บัโลกทีเ่จบ็ป่วยย่อมวางใจไดว้่าโลกจะฟ้ืนจากความยุ่งยากและจะคงอยู่

อยา่งปลอดภยัไรก้งัวลไปชัว่กาลนาน 

 จะสงัเกตเหน็ว่าหากสถานการณ์ที่มสีุขเช่นนี้ก าลงัใกล้เข้ามา ย่อมไม่มรีฐับาลใดจ าเป็นต้องสะสม

อาวุธอยู่ตลอด หรอืคดิว่าเป็นหน้าทีข่องตนทีจ่ะผลติอาวุธสงครามใหม่ๆ เพื่อใชพ้ชิติมนุษยชาต ิกองก าลงั

เลก็น้อยเพื่อความปลอดภยัภายในประเทศ เพื่อการลงโทษอาชญากรและแก้ไขความไม่ เป็นระเบยีบ และ

ป้องกนัความโกลาหลในทอ้งถิน่ยอ่มเพยีงพอไมต่อ้งมากกว่าน้ี ดว้ยวธิน้ีีประชากรทัง้ปวงย่อมไดร้บัการปลด

เปลื้องจากภาระค่าใช้จ่ายเพื่อจุดประสงค์ทางทหารในปจัจุบนัเป็นประการแรก ประการที่สองประชาชน

จ านวนมากยอ่มยตุกิารทุ่มเวลาใหก้บัการคดิคน้อาวุธท าลายล้างชนิดใหม่ๆ อยู่ตลอด ซึง่เป็นพยานหลกัฐาน

ของความโลภและความกระหายเลอืดทีข่ดักบัพรสวรรคข์องชวีติ แลว้หนัมาพยายามผลติสิง่ทีท่ านุบ ารุงชวีติ 

ความสงบและความผาสุกของมนุษย ์และกลายเป็นเหตุของการพฒันาและความเจรญิรุ่งเรอืงส าหรบัทุกคน 

เมื่อนัน้ทุกชาตบินพภิพจะปกครองดว้ยเกยีรต ิและประชาชนทุกคนจะไดร้บัการโอบอุ้มอยู่ในความสงบและ

พงึพอใจ 

 คนจ านวนน้อยทีไ่ม่ทราบถงึอานุภาพทีแ่ฝงอยู่ในความพยายามของมนุษยพ์จิารณาเรื่องนี้ว่าปฏบิตัิ

ไมไ่ดอ้ยา่งยิง่และอยูน่อกขอบเขตความพยายามสงูสุดของมนุษย ์อย่างไรกต็ามหาไดเ้ป็นเช่นนัน้ไม่  ในทาง

ตรงขา้มขอขอบคุณกรุณาธคิุณอนัไม่รูส้ ิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ ความเมตตารกัใคร่ของบรรดาผูท้ีพ่ระองคโ์ปรด

ปราน ความพยายามทีไ่ม่มเีสมอของบรรดาดวงวญิญาณทีช่าญฉลาดและสามารถ ความคดิของบรรดาผูน้ า

ทีไ่ม่มเีปรยีบในยุคนี้ไม่มสีิง่ใดที่จะบรรลุไม่ได้ ความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนนั ้นจ าเป็น หากปราศจาก

ความมุ่งมัน่อนัไม่ย่อทอ้กบ็รรลุสิง่น้ีไม่ได ้ความมุ่งหมายมากมายในยุคอดตีที่ถอืว่าเป็นความฝนั มาในยุคน้ี

กลายเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและปฏิบัติได้ ไฉนความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่แลประเสริฐสุดนี้  ซึ่งเป็นดาว

ประกายพรกึบนเวหาแห่งอารยธรรมอนัแท้จรงิและเป็นเหตุของความรุ่งโรจน์ ความก้าวหน้า ความผาสุก

และความส าเรจ็ของมวลมนุษยชาติจะไม่มทีางส าเรจ็ แน่นอนวนันัน้จะมาถึง คอืวนัที่แสงที่สวยงามของ

ความมุง่หมายน้ีจะส่องสว่างต่อหมูม่นุษย ์
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 การตระเตรยีมเครื่องมอืส าหรบัการสู้รบหากด าเนินต่อไปในอตัราปจัจุบนั จะไปถึงจุดที่สงคราม

กลายเป็นสิง่ที่มนุษยชาตทินไม่ได้ เป็นที่ชดัเจนตามที่กล่าวไว้แล้วว่า ความรุ่งโรจน์และความยิง่ใหญ่ของ

มนุษยม์ไิด้อยู่ที่ความกระหายเลอืดและอุ้งเลบ็อนัแหลมคม การท าลายบ้านเมอืงและก่อความพนิาศไปทัว่ 

การสงัหารกองทพัและพลเรอืน สิง่ที่หมายถงึอนาคตอนัสดใสของมนุษย์คอืกิตตศิพัท์ด้านความยุตธิรรม 

ความเมตตาต่อประชากรทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นคนสูงศกัดิห์รอืต ่าต้อย การก่อสรา้งประเทศและเมอืง หมู่บา้น

และต าบล การท าให้เพื่อนมนุษย์มชีีวิตที่ผ่อนคลาย  สงบและเป็นสุข การวางหลกัการพื้นฐานส าหรบั

ความกา้วหน้า การยกมาตรฐานและเพิม่ความมัง่คัง่ใหก้บัประชากรทัง้หมด... 

 ไม่มอีานุภาพใดบนพิภพมชียัเหนือกองทพัแห่งความยุติธรรม และทุกปราการต้องทลายลงต่อ

อานุภาพน้ีเพราะมนุษยเ์ต็มใจจะล้มลงภายใต้การฟาดฟนัของดาบน้ี และสถานที่อ้างวา้งกลบัเบ่งบานและ

เฟ่ืองฟูภายใตก้ารเหยยีบย ่าของกองทพันี้ มธีงทีท่รงอ านาจสองผนืซึง่เมือ่ทอดเงาผ่านมงกุฎของกษตัรยิอ์งค์

ใดกต็าม กจ็ะบนัดาลใหอ้ทิธพิลของรฐับาลของกษตัรยิน์ัน้กระจายไปทัว่พภิพอย่างรวดเรว็ง่ายดายประดุจดงั

แสงของดวงอาทติย ์ธงผนืแรกคอืปญัญา ธงผนืที่สองคอืความยุตธิรรม เนินเหลก็ไม่สามารถเอาชนะพลงั

สองอยา่งทีม่อี านาจทีสุ่ดนี้ และก าแพงของอเลก็ซานเดอรจ์ะแตกทลายต่อหน้าพลงัสองอยา่งนี้  เป็นทีช่ดัเจน

ว่าชวีติในโลกที่เลอืนหายไปอย่างรวดเรว็นี้จะผ่านไปและไม่คงทีป่ระดุจสายลมยามเชา้ และเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้

ยิง่ใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงและมอีนุสรณ์ของชวีติทีใ่ชไ้ปในหนทางทีเ่ป็นทีย่นิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ช่างโชคดเีพยีงไร 

 การพชิติอาจเป็นเรื่องน่าสรรเสรญิ และบางคราวสงครามกลายเป็นฐานอ านาจของสนัตภิาพ และ

การท าลายกลายเป็นวธิกีารปฏสิงัขรณ์ ตวัอย่างเช่นหากประมุขผู้มจีติใจสูงจดักองทหารเข้าขดัขวางการ

กบฏและผู้รุกรานหรอืหากเขาเข้าสู่สนามรบและเป็นเอกในการต่อสู้เพื่ อประสานสามคัคีประชาชาติที่

แบ่งแยกกนั กล่าวโดยย่อ หากเขาท าสงครามเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบธรรม เช่นนัน้แล้วสิง่ที่ดูเหมอืนว่าเป็น

ความโกรธนี้คอืความปรานีที่ดูเหมอืนว่าเป็นการใช้อ านาจบาตรใหญ่นี้คอืเนื้อแท้ของความยุติธรรมและ

สงครามน้ีคอืศิลาหลกัของสนัติภาพ ปจัจุบนังานที่คู่ควรกบัผู้ปกครองที่ยิง่ใหญ่ทัง้หลายคอืการสถาปนา

สนัตภิาพสากล เพราะอสิรภาพของประชาชนอยูใ่นสนัตภิาพนี้..... 

 ศาสนาคอืแสงสว่างของโลก ความก้าวหน้า ความส าเรจ็และความสุขของมนุษย์ เป็นผลมาจากการ

เชื่อฟงักฎทีว่างไวใ้นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์กล่าวโดยย่อ เป็นทีส่าธติไดว้่าในชวีตินี้ทัง้ร่างกายและจติใจ โครงสรา้ง

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดสถาปนาไวอ้ย่างมัน่คงทีสุ่ด ยัง่ยนืและถาวรทีสุ่ด ซึง่พทิกัษ์โลก รบัประกนัความสมบูรณ์เลศิ

ของมนุษยชาตทิัง้ทางวตัถุและจติใจ และคุม้ครองความผาสุกและอารยธรรมของสงัคม คอืศาสนา 
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 เป็นความจรงิที่ว่า มผีู้โง่เขลาบางคนที่ไม่เคยตรวจสอบมูลฐานของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้อย่าง

เหมาะสมและได้ถอืเอาความประพฤตขิองผูท้ี่เคร่งศาสนาแบบเสแสรง้มาเป็นเกณฑใ์นการใชว้ดัผู้มศีาสนา

ทุกคน แลว้สรปุว่า ศาสนาคอือุปสรรคต่อความกา้วหน้า คอืปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการแบ่งแยก คอืเหตุของความ

ประสงคร์า้ยและเป็นปรปกัษ์ระหว่างประชาชน พวกเขาหาไดส้งัเกตไม่ว่า หลกัธรรมของศาสนาของพระผู้

เป็นเจา้จะใชก้ารกระท าของผูท้ีอ่า้งตนว่านับถอืมาประเมนิไม่ได้ เพราะทุกสิง่ทีล่ ้าเลศิแมจ้ะหาทีเ่ปรยีบไม่ได ้

กอ็าจถูกใชไ้ปในทางทีผ่ดิ ตะเกยีงทีต่ดิไฟในมอืของเดก็ทีด่้อยปญัญาหรอืคนตาบอด จะไม่ปดัเป่าความมดื

หรอืท าใหบ้า้นสว่างขึน้ แต่จะไหมท้ัง้ผูถ้อืตะเกยีงและบา้น ในกรณีเช่นนี้เราจะต าหนิตะเกยีงไดห้รอื? ไม่.... 

ส าหรบัผูท้ีม่องเหน็  ตะเกยีงคอืแสงสว่างทีน่ าทางแต่เป็นภยัพบิตัสิ าหรบัคนตาบอด....... 

 เป็นทีแ่น่นอนว่า วธิกีารทีเ่ยีย่มที่สุดทีน่ าไปสู่การพฒันาและความรุ่งเรอืงของมนุษย ์กลไกทีย่ ิง่ใหญ่

ที่สุดส าหรบัการกู้โลกและให้ความสว่างแก่โลก คอืความรกัไมตรจีติและความสามคัคใีนหมู่มนุษยชาตทิัง้

ปวง ไมม่สีิง่ใดสมัฤทธผิลไดใ้นโลกนี้ ไม่แมแ้ต่ในความคดิ หากปราศจากความสามคัคแีละเหน็พอ้งกนั และ

วธิทีีส่มบรูณ์เลศิส าหรบัการเพาะมติรภาพและความสามคัคคีอืศาสนาทีแ่ทจ้รงิ.... 

 จุดประสงค์ของเราคอืเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ศาสนาที่แท้จรงิส่งเสรมิอายธรรมและเกียรติ ความ

เจรญิรุง่เรอืงและความมหีน้ามตีา วชิาการและความกา้วหน้าของชนชาตทิีเ่คยน่าเวทนา เป็นทาสและโง่เขลา

อย่างไร และเมื่อศาสนาตกอยู่ในมือของผู้น าศาสนาที่โง่เขลาและบ้าคลัง่ ศาสนาถูกใช้ไปในทางที่ผิด

จนกระทัง่ความสว่างไสวทีสุ่ดนี้เปลีย่นไปเป็นกลางคนืทีม่ดืมดิทีสุ่ดอย่างไร..... 

 ความจรงิใจคอืรากฐานของความศรทัธา นัน่คอืผูท้ีม่ศีาสนาต้องไม่ค านึงถงึความปรารถนาของตน 

และแสวงหาทุกวถิทีางทีต่นสามารถส่งเสรมิประโยชน์ของสาธารณชนได้อย่างสุดหวัใจ และเป็นไปไม่ได้ที่

มนุษยจ์ะเมนิจากประโยชน์ทีเ่หน็แก่ตวัของตน เสยีสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของชุมชนนอกจากจะ

อาศยัความศรทัธาในศาสนาที่แท้จรงิ เพราะความรกัตนเองคลุกอยู่ในดนิแห่งความเป็นมนุษย์ และหาก

ปราศจากความหวงัที่จะได้รางวลัเป็นแก่นสาร เป็นไปไม่ได้ที่มนุษยจ์ะละเลยประโยชน์ด้านวตัถุของตนใน

ปจัจุบนั อย่างไรกต็ามบุคคลที่ศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้และเชื่อในวจนะของพระผู้เป็นเจา้ เพราะว่าเขาไดร้บั

สญัญาและแน่ใจในรางวลัมากมายในชวีติหน้าและเพราะว่าประโยชน์ทางโลกไม่มคีวามหมายต่อเขาเมื่อ

เทยีบกับความปีติอนันต์และความรุ่งโรจน์ของสภาวะการด ารงอยู่ในอนาคต เขาจะทิ้งความสงบสุขและ

ประโยชน์ของตนเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ จะอุทศิหวัใจและวญิญาณของตนต่อประโยชน์ส่วนรวมได้อย่าง

อสิระ... 
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 คุณประโยชน์สากลสบืมาจากกรุณาธคิุณของศาสนาทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้า    เพราะศาสนา

น าพาให้ศาสนิก ชนที่แท้จรงิมเีจตจ านงที่จรงิใจ มจีุดประสงค์ที่สูงส่ง มคีวามบรสิุทธิแ์ละเกยีรติที่ไม่ด่าง

พรอ้ย มเีมตตาธรรมและเหน็อกเหน็ใจ รกัษาปฏญิญาตามทีต่นสญัญาไว ้ค านึงถงึสทิธขิองผูอ้ื่น มอีสิรภาพ 

มคีวามยตุธิรรมในทุกแงข่องชวีติ มคีวามเป็นมนุษยแ์ละมมีนุษยธรรม มคีวามกลา้หาญ อุตสาหะอย่างไม่ย่อ

ทอ้ในการรบัใชม้นุษยชาต ิสรปุคอืศาสนาก่อก าเนิดคุณธรรมทัง้ปวงของมนุษย ์และคุณธรรมเหล่านี้คอืเทยีน

ทีส่ว่างไสวของอายธรรม.... 

 จดุประสงคข์องค าแถลงเหล่านี้คอื เพื่อจะชีใ้หช้ดัเจนว่า ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ศลี ค าสอนธรรมะ 

คอืรากฐานที่ม ัน่คงของความสุขของมนุษย์ และประชาชนทัง้หลายของโลกไม่ต้องหวงัว่าจะได้ผ่อนคลาย

หรอืเป็นอสิระอย่างแท้จรงิหากปราศจากยารกัษาที่ยิง่ใหญ่นี้ อย่างไรก็ตามยาครอบจกัรวาลนี้ต้องให้โดย

แพทยท์ี่ช านาญชาญฉลาด เพราะในมอืของผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ การรกัษาทัง้ปวงที่พระผู้เป็นนายของมนุษย์

สรา้งไวใ้หร้กัษาความเจบ็ป่วยของมนุษยไ์ม่สามารถเสรมิสรา้งสุขภาพ และในทางตรงกนัขา้มจะท าลายผู้ที่

หมดหนทางและท าใหผู้ท้ีทุ่กขท์รมานอยูแ่ลว้หนกัใจ.... 

 เช่นกนัมกีารกระท าใดในโลกหรอืทีป่ระเสรฐิกว่าการรบัใชป้ระโยชน์ส่วนรวม?  มพีรใดหรอืทีย่ ิง่ใหญ่

กว่าการทีม่นุษยไ์ดเ้ป็นเหตุของการศกึษา การพฒันา ความเจรญิรุ่งเรอืงและเกยีรตสิ าหรบัเพื่อนมนุษย์? ไม่

ม.ี.... ความชอบธรรมสูงสุดคอื การทีด่วงวญิญาณทีว่สิุทธิจ์บัมอืของผูท้ีห่มดหนทางและปลดปล่อยเขาออก

จากความโง่เขลา ความตกต ่าและความยากจน ลุกขึน้อุทศิตนอย่างแขง็ขนัเพื่อรบัใช้มวลชนด้วยเจตนาที่

บรสิุทธิเ์พื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้า โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ทางโลกของตน และท างานเพยีงเพื่อส่งเสรมิ

ประโยชน์ของส่วนรวม... “มนุษย์ที่ดีที่สุดคอืผู้ที่รบัใช้มนุษยชาติ มนุษย์ที่เลวทรามที่สุดคือผู้ที่ท าร้าย

ประชาชน” 

 .....ช่างเป็นสถานการณ์ทีพ่เิศษเพยีงไร เมือ่ไดย้นิค ากล่าวอา้งเสนอมา ไมม่ใีครถามตวัเองว่า เจตนา

ที่แท้จรงิของผู้พูดคืออะไร และจุดประสงค์ที่เห็นแก่ตัวอะไรที่เขาอาจซ่อนไว้ในถ้อยค าที่เป็นหน้ากาก 

ตัวอย่างเช่น เจ้าพบว่าบุคคลหนึ่งที่พยายามส่งเสริมกิจส่วนตัวที่ค ับแคบ จะขวางความก้าวหน้าของ

ประชาชนทัง้หมด เพื่อจะหมุนเครื่องบดด้วยก าลงัน ้า เขาจะปล่อยใหไ้ร่นาของคนอื่นทัง้หมดแห้งและเหี่ยว

เฉา เพื่อจะคงความเป็นผู้น าของตนไว้เขาจะพามวลชนไปสู่อคตแิละความบา้คลัง่ศาสนาที่บัน่ทอนพื้นฐาน

ของอารยธรรม.... 
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 หนึ่งในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมกีารทบทวนอย่างถี่ถ้วนและปฏริูปคอื วธิกีารศกึษาความรูส้าขา

ต่างๆ และการจดัหลกัสูตรทางวชิาการให้เป็นระบบ หากขาดการจดัระบบ การศกึษาจะสบัสนและไปตาม

บุญตามกรรม วชิาไมส่ าคญัทีไ่มค่วรมรีายละเอยีดมากกลบัไดร้บัการเอาใจใส่มากเกนิไป จนนักศกึษาเปลอืง

สมองและเปลืองพลังงานอยู่เป็นเวลานานกับข้อมูลที่สมมุติขึ้นมาเองและพิสูจน์ไม่ได้ การศึกษานี้

ประกอบด้วยการลงลึกไปในข้อความและแนวความคิดที่การตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมพิสูจน์ว่า ไม่

เพียงแต่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ยงัเป็นความงมงายที่ไม่มสีิ่งเจอืปน และแสดงถึงการไต่สวนความคิดที่ไร้

ประโยชน์ และการแสวงหาสิง่ทีเ่หลวไหล ไม่มขีอ้สงสยัว่าการสนใจเรื่องฟุ้งซ่านดงักล่าว การตรวจสอบและ

โตเ้ถยีงกนัอยา่งยดืเยือ้เกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่รส้าระดงักล่าว ไมไ่ดอ้ะไรนอกจากเสยีเวลาและเปลอืงชวีติ ไม่เพยีง

เท่านัน้ยงัขดัขวางผู้นัน้ไม่ให้ศึกษาศิลปะและวทิยาศาสตร์ที่สงัคมต้องการโดยด่วน ก่อนจะศึกษาวชิาใด 

บุคคลนัน้ควรถามตวัเองว่า วชิานัน้มปีระโยชน์อะไรและจะมผีลอะไรเกดิจากวชิานัน้ หากวชิานัน้เป็นสาขา

ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ นัน่คอืถา้สงัคมจะไดป้ระโยชน์จากวชิานัน้ แน่นอนเขาควรทุ่มเทใจทัง้หมดใหก้บัวชิานั ้น 

แต่ถ้าวชิานัน้อยู่ทีก่ารโต้เถยีงทีว่่างเปล่าไม่มปีระโยชน์ และการจนิตนาการไรส้าระเป็นชุดทีไ่ม่เกดิผลอนัใด

นอกจากความเผด็รอ้นในอารมณ์ จะอุทศิชวีติของตนต่อการขุดคุ้ยและการโต้เถยีงที่ไรป้ระโยชน์เช่นนี้ไป

ท าไม..... 

 การปกครองเป็นเสมือนพัฒนาการของมนุษย์ แรกเริ่มมนุษย์เป็นเมล็ด และต่อมาพัฒนาผ่าน

ขัน้ตอนต่างๆ จนเป็นตวัอ่อนอยู่ในครรภ์ โครงกระดูกก่อร่างขึน้ห่อหุม้ดว้ยเนื้อหนัง ก่อตวัเป็นรูปร่างพเิศษ

ของตน จนในทีสุ่ดมาถงึระดบัทีม่นุษยส์ามารถบรรลุผลอย่างเหมาะสมตามวจนะเหล่านี้ “พระผูส้รา้งผูล้ ้าเลศิ

ทีสุ่ด” นี้คอืเงือ่นไขอยา่งหน่ึงในสรรพภาวะทีม่าจากปญัญาสากล เช่นเดยีวกนัการปกครองไม่สามารถพฒันา

จากขัน้ต ่ าสุดที่บกพร่องไปถึงขัน้สูงสุดที่ถูกต้องและสมบูรณ์เลิศอย่างทนัใด บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิต้อง

พยายามทัง้กลางวนัและกลางคนื ใชทุ้กวถิทีางทีเ่กือ้กูลความกา้วหน้า จนกระทัง่รฐับาลและประชาชนพฒันา

ไปในทุกดา้นทุกวนัและแมแ้ต่ทุกขณะ.... 

 สิง่จ าเป็นเบือ้งต้นและด่วนทีสุ่ดคอืการส่งเสรมิการศกึษา เป็นเรื่องสุดจะจนิตนาการไดว้่า ชาตใิดจะ

เจรญิรุ่งเรอืงและประสบความส าเรจ็ได ้นอกจากว่าเรื่องส าคญัมลูฐานนี้จะด าเนินก้าวหน้าไป เหตุผลส าคญั

ของความเสื่อมและความตกต ่าของประชาชนคือด้อยความรู้ ปจัจุบนัมวลชนมไิด้รบัทราบแม้แต่กิจการ

ธรรมดา ดงันัน้พวกเขาจะยิง่ไม่เขา้ใจเพยีงไหนเกี่ยวกบัแก่นของปญัหาส าคญัและความจ าเป็นอนัซบัซ้อน

ของยคุ 
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 ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งรบีด่วนทีจ่ะตอ้งเขยีนบทความและหนังสอืทีม่ปีระโยชน์ทีช่ีใ้หเ้หน็อย่างชดัเจนและ

แน่นอนว่า สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัประชาชนในปจัจุบนัคอือะไร และอะไรเกื้อกูลความสุขและความก้าวหน้าของ

สงัคม บทความและหนงัสอืเหล่านี้ควรตพีมิพแ์ละแพร่กระจายไปทัว่ประเทศ เพื่อว่าอย่างน้อยบรรดาผูน้ าใน

หมูป่ระชาชนจะตื่นตวัและลุกขึน้พยายามในแนวทางทีจ่ะน าไปสู่เกยีรติทีย่ ัง่ยนืของตน การตพีมิพค์วามคดิที่

สงูส่งคอือานุภาพทีม่พีลงัในเสน้เลอืดของชวีติและคอืวญิญาณของโลก ความคดิคอืทะเลไรข้อบเขต อทิธพิล

และสภาพต่าง ๆ ของการด ารงอยู่เป็นเสมอืนคลื่นแต่ละลูกทีม่ขีดีจ ากดั จนกว่าทะเลจะเดอืด คลื่นจงึจะพดั

พาไขม่กุแห่งความรูม้ายงัชายฝ ัง่แห่งชวีติ 

 ความคิดเห็นของสาธารณชนต้องถูกก ากับมายงัสิ่งที่คู่ควรส าหรบัยุคนี้ และสิ่งนี้ เป็นไปไม่ได้

นอกจากโดยการใชเ้หตุผลทีด่พีอและขอ้พสิูจน์ทีเ่ด่นชดั ครอบคลุมและแน่นอน เพราะมวลชนทีห่มดหนทาง

ไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัโลก และแมไ้ม่มขีอ้สงสยัว่าพวกเขาแสวงหาและปรารถนาความสุขของตน กระนัน้ความ

ดอ้ยความรูเ้ป็นเสมอืนมา่นขนาดใหญ่ปิดกัน้พวกเขาจากความสุข.... 

 นอกจากนี้เป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องก่อตัง้โรงเรยีนทัว่ประเทศ ...แมแ้ต่ในเมอืง ชนบทและ

หมูบ่า้นทีเ่ลก็ทีสุ่ด สนบัสนุนประชาชนทุกวถิทีางทีเ่ป็นไปไดใ้หลู้กของตนใหเ้รยีนการอ่านเขยีน หากจ าเป็น

การศกึษาควรเป็นเรือ่งบงัคบั จนกว่าเสน้ประสาทและเสน้เลอืดของชาตจิะมชีวีติชวีา มาตรการทุกอย่างทีล่ง

มอืไปจะไร้ประโยชน์เพราะประชาชนเป็นเสมอืนร่างกายมนุษย์ ความมุ่งมัน่และความตัง้ใจที่จะฝ่าฟนั

พยายามเป็นเสมอืนวญิญาณ และรา่งกายทีไ่รว้ญิญาณไม่มกีารเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 


