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ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา
The Cultural Flower of Buddhism
สหไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan M.A)1

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังร้อนระอุด้วยความคิดและทัศนคติของคนต่างสีที่ขัดแย้งกัน
ก่อให้เกิดการบ่มเพาะความโกรธแค้น ชิงชัง เอาไว้ในใจ และพร้อมที่จะส่งผลต่อความก้าวร้าวรุนแรงไปยัง
ฝ่ายตรงข้ามและผู้ที่อยู่ใกล้ ทว่า ไกลออกไปยังดินแดนใต้สุดของสยาม “นราธิวาส” เหตุการณ์ที่นั่นวันนี้ก็
ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง แต่ทุกคนสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ปัจจุบันได้ ซึ่งยังมีมุมเล็กๆ
ของวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ รักสงบ ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ มีสมาธิอันงดงาม
สื่อสารกันเข้าใจ มีพลังจิตที่มั่นคง ส่งผลให้ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” นัยหนึ่งคือ “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรม
ของพุทธศาสนา” กำาลังผลิดอกสวยสดงดงาม ส่งกลิ่นหอมกรุ่นอยู่ในจิตใจของผู้ใฝ่ธรรมะและสันติสุข
สัทธรรมปุณฑริกสูตร มีประวัติความเป็นมามากกว่า 3,000 ปี หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงละทิ้ง
ความสุขสบายต่างๆ เพื่อเสาะหาวิธีที่จะแก้ไขความทุกข์ยากของมนุษย์ และได้ค้นพบคำาสอนสูงสุดที่เรียกว่า
“สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ประชาชนสมัยนั้นยังไม่สามารถเข้าใจคำาสอนที่ท่านเทศนาได้
พระพุทธองค์จึงต้องเปลี่ยนแนวทางการสอนเป็นลักษณะของ “ศีล” หรือข้อห้ามเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นคำาสอน
พื้นฐานก่อนที่จะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร เรียกว่า พุทธศาสนา ผ่านหินยาน ซึ่งมีความหมายว่า ยานลำาเล็กที่
สามารถช่วยเหลือเพียงชนกลุ่มน้อยเท่านั้น จวบจน 8 ปีสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ปรินิพพาน จึงได้สอน
คำาสอนฝ่ายมหายาน คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร 28 บท
สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคำาสอนที่พระพุทธองค์ปรารถนาที่จะเทศนาสั่งสอนประชาชน โดยสอน
เรื่องที่สำาคัญ 2 เรื่องคือ
1. สอนว่าชีวิตเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลา
2. สอนว่ามนุษย์ทุกคน มีสภาวะพุทธะที่สูงส่งอยู่ภายในชีวิตทุกคน
หลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน พุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกไปนอกประเทศอินเดีย โดยแยก
ออกเป็น 2 เส้นทาง คือ คำาสอน ฝ่ายหินยาน แผ่ไปทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และศรีลังกา
ส่วนฝ่ายมหายานได้เข้าสู่ตอนเหนือได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม ฯลฯ
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ราว 100 ปี หลังจากพระพุทธองค์ปรินพิ พาน เมือ่ คำาสอนฝ่ายมหายานได้เผยแผ่ พระสงฆ์จนี ท่านหนึง่
ชือ่ “พระเทียนไท้” สามารถเข้าใจหลักปรัชญาอันสูงส่ง สัทธรรมปุณฑริกสูตร และได้นาำ มาเขียนเป็นทฤษฎีธรรม
ขึน้ เรียกว่า “หนึง่ ขณะจิตสามพัน” เป็นการอธิบายถึงความลึกซึง้ ของชีวติ ทีว่ า่ ทุกขณะจิตของคนเราเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา เราสามารถพัฒนาให้มน่ั คงและเปลีย่ นแปลงได้ทกุ ชัว่ ขณะ ท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีธรรมว่า ธรรมชาติ
พุทธ มีอยูแ่ ล้วในชีวติ ทุกคน เพียงแต่อาศัยปัจจัยหนึง่ นำาพุทธะออกจากชีวติ ของเรา ท่านรูว้ า่ ปัจจัยนัน้ คืออะไร แต่ก็
ไม่ได้เปิดเผยเพราะท่านรูด้ วี า่ ขณะนัน้ ยังไม่ถงึ เวลา...จะปรากฏและเผยแผ่ได้ในช่วงสมัยธรรมปลาย
ต่อมาเมือ่ พระเทียนไท้ได้ดบั ขันธ์ลง พระสงฆ์จากประเทศญีป่ นุ่ หลายท่านได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพือ่
นำาคำาสอนไปเผยแผ่ทป่ี ระเทศของตน “พระธรรมมาจารย์เด็งเงียว” เป็นพระสงฆ์จากญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้าไปศึกษาสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรอย่างลึกซึง้ และนำากลับไปเผยแผ่ทญ
่ี ป่ี นุ่ แต่ปรัชญาธรรมลึกซึง้ เกินกว่าจะเข้าใจและใช้เวลายาวนานใน
การบำาเพ็ญเพียร คำาสอนจึงจำากัดอยูใ่ นวงแคบ มีเพียงชนชัน้ สูงทีม่ คี วามรูแ้ ละพระสงฆ์ทว่ี า่ งมากจึงปฏิบตั ไิ ด้
พระศากยมุนพี ทุ ธ พระเทียนไท้ และพระเด็งเงียว ต่างเป็นผูม้ จี ติ ใจเมตตากรุณาต่อประชาชน ท่านจึง
ได้พยากรณ์ถงึ คำาสอนทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในสมัยต่อมา เป็นการทำานายว่า ณ ทีใ่ ด เวลาใด จะมีใครถือกำาเนิด
ขึน้ เพือ่ เผยแผ่คาำ สอนทีช่ ว่ ยเหลือประชาชนให้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง และในช่วงเริม่ ต้นสมัยธรรมปลาย ผูท้ ม่ี ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพุทธะทำานายคือ ... “พระนิชเิ ร็นไดโซนิน”
พระนิชเิ ร็นไดโซนิน เดิมชือ่ “เซ็นนิชมิ าโร” หลังจากออกบวชได้ชอ่ื ว่า ... “เร็นโซ” ช่วงนัน้ ญีป่ นุ่ ตกอยูใ่ น
ภาวะกลียคุ เกิดสงคราม เกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติทร่ี า้ ยแรง เกิดโรคระบาด และได้รบั ความอดอยาก ทำาให้คนเกือบ
ครึง่ ประเทศถูกทำาลายไปสิน้ สิง่ ทีเ่ ลวร้ายไปกว่านัน้ คือ ศาสนาเองก็ยงั ดิน้ รนเพือ่ เอาตัวรอด ไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนให้เกิดความหวังขึน้ ได้ในชาติน้ี เช่น นิกายสุขาวดี พวกเขากลับชีว้ า่ ประชาชนจะมีความสุขได้ตอ่ เมือ่ เสีย
ชีวติ ไป ยิง่ ทำาให้ทกุ คนรูส้ กึ ว่า ชีวติ นัน้ ได้สญ
ู สิน้ ความหวัง ทำาให้พระนิชเิ ร็นไดโซนิน รูส้ กึ แปลกใจว่า ทำาไมชีวติ ของ
ประชาชนจึงมีแต่ความทุกข์สาหัสมากมายเช่นนี้ ทำาไมคำาสอนพุทธศาสนาจึงไม่สามารถช่วยประชาชนให้พน้ ทุกข์
และช่วยโลกให้พน้ ความวิบตั ไิ ด้ ทำาให้ทา่ นเริม่ ต้นศึกษาค้นคว้าพระสูตรทัง้ หมด เพือ่ หาคำาตอบจนสามารถรูแ้ จ้งว่า
นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว หรือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร คือ เอกธรรมทีม่ พี ลังต่อการช่วยเหลือประชาชนในสมัยธรรม
ปลายได้ จึงได้ประกาศคำาสอนในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1253 บนเชิงเขา คาซาจะโมชิ และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “นิชิ
เร็น” จากนัน้ ได้เริม่ เผยแผ่คาำ สอนโดยการให้สวด นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว นอกจากนี้ ท่านยังได้เตือนรัฐบาลว่า อย่า
เชือ่ ถือต่อคำาสอนทีผ่ ดิ จะทำาให้ประเทศชาติตอ้ งล่มจม และได้นาำ เสนอบทความเรือ่ ง “การก่อตัง้ คำาสอนทีถ่ กู ต้อง
เพือ่ ให้ประเทศเกิดสันติ” ทัง้ ยังเสริมว่า...คำาสอนของพุทธศาสนาอันแท้จริงมีจดุ หมายอยูท่ ส่ี นั ติภาพและความสุข
ของประเทศทัง้ หมด ทำาให้รฐั บาลและผูน้ าำ นิกายอืน่ ๆในสมัยนัน้ ต่างพากันโกรธแค้นมาก ท่านจึงถูก บีทาธรรม และ
ประทุษร้ายมาตลอด แต่ในทีส่ ดุ ท่านสามารถจารึกโงะฮนซน ขึน้ เพือ่ เป็นสิง่ สักการะสูงสุดแก่ประชาชนนับหมืน่ ๆปี
สืบไป
พระนิชเิ ร็นไดโซนิน ได้ดบั ขันธ์ในปี ค.ศ.1281 หลังจากมอบธรรมทัง้ หมดให้พระนิกโดโซนิน ซึง่ ถือว่า
เป็นการบรรลุเป้าหมายอันยิง่ ใหญ่ ในการเกิดมาของท่าน นิชเิ ร็นไดโซนิน
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โงะฮนซน
คือ สิ่งบูชาที่แสดงสภาพชีวิตพุทธะ
โงะฮนซน
คือ สิ่งสักการะบูชาเพื่อการเห็นแจ้งจิต
โงะฮนซน
คือ ตัวตนของนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ซึ่งเป็นธรรมมหัศจรรย์ อันเป็น
กฎขั้นรากฐานที่เป็นตัวตนของทุกสิ่งทุกอย่างในสกลจักรวาล
โงะฮนซน
แสดงถึงพิธีเทศนาธรรมในอากาศซึ่งปรากฏในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
สถานที่ประดิษฐานโงะฮนซน
การบูชาด้วยสิ่งของนั้น แม้โงะฮนซนจะไม่ได้รับประทาน แต่เราถวายด้วยจิตใจที่ขอบคุณและยกย่อง
บุญกุศลย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้น และที่สำาคัญก็คือในการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ต้องสวดต่อโงะฮนซน
นัม = นะโม คือ อุทิศ
เมียวโฮ = ธรรมมหัศจรรย์
เส็งเง = ดอกบัว
= เหตุและผล
เคียว = สูตร
= เลี่ยงสรรพสัตว์
= ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
ดังนั้น นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว คือ
1. ธรรมมหัศจรรย์แห่งเหตุและผลที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับมีชีวิตในทุกชีวิตทั้งในมหภาคและจุลภาค
2. ธรรมที่เป็นบ่อเกิดของสกลจักรวาลซึ่งเป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวงในสกลจักรวาลทุกสิ่งทุก
อย่างดำาเนินไปภายใต้กฎหรือธรรมแห่ง นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว
3. ธรรมที่เป็นบ่อเกิดของการบรรลุพุทธภาวะของสรรพสัตว์ทั้งหลาย คือ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว
พระพุทธทุกองค์รวมทั้งพระศากยมุนีพุทธ และพระประภูตรัตนพุทธ ต่างก็บรรลุพุทธภาวะได้ด้วยนัมเมียวโฮ
เร็งเงเคียว
การที่ต้องสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ต่อหน้าโงะฮนซน เนื่องจากว่า จิตของเราเปลี่ยนไปมาต่างๆนานา
ในแต่ละชั่วขณะ ซึ่งแบ่งได้เป็น 10 ชนิด และสิ่งที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้คือ ทฤษฎี 10 โลก
ทฤษฎี 10 โลกได้แบ่งปรากฎการณ์ของชีวิตไว้ 10 ชนิด
1. โลกนรก ในพุทธรรมได้กล่าวไว้ว่า “ความโกรธแค้นคือนรก” โลกนรกจึงไม่ใช่โลกหลังความตาย
แต่เป็นโลกที่เราดำาเนินชีวิตประจำาวัน ใช้เรียกสภาพชีวิตที่เป็นทุกข์ ทุกข์ด้วยความโกรธแค้นไม่มีอิสระ ถูกมัด
ด้วยความเศร้าหมอง
2. โลกเปรต ในพุทธธรรมกล่าวว่า “ความโลภคือเปรต” สำาหรับมนุษย์ ความปรารถนาต่างๆ ไม่มี
ขอบเขตจำากัด ตราบใดที่ถูกทำาให้หวั่นไหวด้วยความปรารถนา แต่เราสามารถควบคุมได้โดยเลือกดำาเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง
3. โลกเดรัจฉาน ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความโง่เขลาคือเดรัจฉาน” เป็นสภาพชีวิตที่เหมือนสัตว์
ที่มีการกระทำาไปตามสัญชาตญาณ
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4. โลกอสุระ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความคดเคี้ยวคืออสุระ” เป็นสภาพชีวิตที่ยึดตนเองเป็นใหญ่
ไม่คำานึงถึงคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความอิจฉา ฉุนเฉียว โกรธแค้น และชอบการต่อสู้ อาจก่อให้เกิด
สงคราม
5. โลกมนุษย์ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความสงบราบเรียบคือมนุษย์” เป็นสภาพที่ได้รับความสงบ
สุขราบรื่นในช่วงเวลาสั้นๆ ท่ามกลางการดำาเนินชีวิตที่หวั่นไหวไปตามอารมณ์
6. โลกเทวะ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความปิติยินดีคือเทวะ” เป็นสภาพที่ยินดี และพอใจเหมือนได้
ขึ้นไปถึงสวรรค์ สภาพชีวิตที่ร่าเริง ในเวลาที่ดีใจมาก มีความรู้สึกราวกับว่าเท้าไม่ถึงพื้น เรียกว่า “โลกเทวะ” แต่
เป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืน
7. โลกสาวก เป็นสภาพจิตใจที่เข้าใจในความคิดเห็น ประสบการณ์ ของผู้คนต่างๆ พยายามพัฒนา
ตนเองเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการขัดเกลาตนเอง และใฝ่หาความรู้ตลอดจนศิลปวิทยาการอยู่
เสมอ
8. โลกปัจเจก เป็นสภาพชีวติ ทีไ่ ปสัมพันธ์กบั อะไรบางอย่างแล้วสามารถตระหนักรูใ้ นกฎเกณฑ์ของชีวติ
และของจักรวาล เพียงบางส่วน รูส้ กึ ปิตยิ นิ ดีทไ่ี ด้สร้างหรือค้นพบอะไรขึน้ มา ก่อให้เกิดความคิดทีว่ า่ ...ตนเองยิง่
ใหญ่ ไม่แยแสผูอ้ น่ื และเชือ่ ว่าตนเองเท่านัน้ ทีเ่ ข้าสูส่ ภาวะนัน้ ได้
9. โลกโพธิสัตว์ เป็นสภาพการเห็นประโยชน์ของผู้อื่น พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตคนอื่น
10. โลกพุทธ เป็นสภาพสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ หยั่งรู้ถึงความสุขสัมพันธ์และความสุขสัมบูรณ์
- ความสุขสัมพันธ์ หมายถึงสภาพที่พึงพอใจทางด้านวัตถุสิ่งของหรือความอยาก ความ
ปรารถนาที่ได้รับการเติมเต็ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีขอบเขตจำากัด
- ความสุขสัมบูรณ์ หมายถึงสภาพชีวิตที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่
ได้มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขที่สุดแล้ว นั่นคือ ความสุขด้านจิตใจ
สัทธรรมปุณฑริกสูตร สอนว่ามนุษย์ทกุ คนมีสภาวะพุทธะทีส่ งู ส่งอยูภ่ ายในชีวติ ทุกคน แต่จะทำาอย่างไร
ให้โลกพุทธปรากฏออกมาได้ ทางพุทธธรรมเรียกความเป็นไปได้ทม่ี นุษย์มอี ยูด่ ง้ั เดิมว่าเป็น “เหตุ” เรียกความเป็น
ไปได้ทด่ี งึ เอาความเป็นไปได้ออกมาว่าเป็น “ปัจจัย” และโดยอาศัยปัจจัยสภาพความเป็นไปได้ทถ่ี กู ดึงออกมาเรียก
ว่า “ผล” จะกล่าวเป็นสมการว่า เหตุ+ปัจจัย =ผล ฉะนัน้ ถ้าได้พบปัจจัยดี ความเป็นไปได้ดกี จ็ ะปรากฏออกมาเอง
สภาพ 10 โลก จะถูกดึงออกมาโดยอาศัยปัจจัยอย่างหนึง่ หรือโอกาสทีจ่ ะทำาให้ปรากฏสภาพชีวติ แห่งความสุขเหนือ
ความทุกข์ เนือ่ งจากว่าปัจจัยทีจ่ ะดึงโลกพุทธซึง่ เป็นสภาพชีวติ ทีส่ งู ส่งทีส่ ดุ ออกมานัน้ ไม่มอี ยูใ่ นโลกนี้ จึงไม่สามารถ
ปรากฏออกมาได้
เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นหรือมีความสุข การศรัทธาต่อโงะฮนซนและสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็สามารถ
ดึงเอาพลังชีวิตที่เข้มแข็งและปัญญาอันพรั่งพรูออกมาไม่ว่าจะทุกข์ขนาดใดก็สามารถก้าวข้ามไปได้ และมี
ความสุขและที่เรียกว่า ความเชื่อศรัทธานั้นไม่ใช่การไปอ้อนวอน ขออะไรบางอย่าง หรือไปผูกมัดตนเอง

117

แต่เป็นความเชื่อในความเป็นไปได้ที่ยอดเยี่ยมที่ตัวเราเองมีอยู่แล้ว พยายามดึงมันออกมา และท้าทายขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนเองยิ่งกว่านั้น ไม่ได้หวังแต่ความสุขของตนเองเท่านั้น แต่ปรารถนาถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของสังคม และความสุขของทุกๆคนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกำาเนิดของวิถีการดำาเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยม
สมกับความเป็นมนุษย์มากที่สุดโดยที่พยายามทำาให้สันติสุขเกิดขึ้นในโลก
ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสมาคมโชคาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกสมาคมท่านแรกคือ อาจารย์มา
คิงุจิ ท่านที่ 2 คือ อาจารย์โอเซอิ โทดะ ท่านที่ 3 ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันคือ อาจารย์ไดซาบุ อิเคดะ
ท่านได้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 และถือเป็นวันเริ่มต้นการเผยแผ่
ธรรมเข้าสู่ประเทศไทย และมีการจัดตั้งสมาคม สร้างคุณค่า ในประเทศไทย หรือ Soka Gakkai Thailand
(SGT) สมาคมนี้ ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโซนิน อันเป็นพุทธศาสนามหายาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก โดยไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง ได้ดำาเนินกิจกรรมการเผยแผ่ธรรม โดย
แยกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งมีผู้ใหญ่ฝ่ายชาย ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ฝ่ายยุวชนชาย และฝ่ายยุวชนหญิง โดยแต่ละฝ่ายจะจัด
ประชุมและดำาเนินการของตนเอง ภายใต้กรอบโครงสร้างภาระความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกจากน้อยไป
มาก คือ ระดับหมู่ ระดับตำาบล ระดับเขต ระดับภาค และระดับมหาภาค จนถึงระดับสมาคม สมาชิก “SGT” มี
อยู่ทุกจังหวัดทั้งประเทศแม้แต่ “นราธิวาส” ดินแดนปลายด้ามขวานของไทย ดอกไม้แห่งวัฒนธรรม “สัทธรรม
ปุณฑริกสูตร” ยังคงบานงดงามในใจ สำาหรับคนที่ใฝ่ธรรมะ รักสันติสุข ท่ามกลางไฟใต้ที่ยังคงโชนแสง
เหตุการณ์ที่ผ่านมา เสียงปืน ระเบิดเพลิง อาวุธสงคราม ควันไฟ... เปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำา ผู้คนบาด
เจ็บล้มตาย ยังคงเป็นภาพความทรงจำาอันโหดร้าย อันเกิดจากความคิดที่ขัดแย้งของคนต่างสี ทิ้งไว้เพียงซาก
ปรักและบาดแผลในใจอันแสนสาหัส ยากที่จะเยียวยา เหมือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ ทำาให้บางท่านเกิดความท้อแท้ สิ้นศรัทธาในมนุษย์ หมดหวังในบ้านเมือง ผู้เขียนขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะ
ร่วมกับท่านลุกขึ้นมาร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด อุดมการณ์ใด เพียงเรารู้จักยอมรับ
เข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตราบใดที่ชีวิตยังต้องดำาเนินต่อไป เรา
ต้องมีความหวังว่าจะพบทางออกของความทุกข์ เพราะไม่มีคืนใดที่จะมืดมิดไปตลอด ที่สุดของคืนอันมืดมิดคือ
ฟ้าสางและรุ่งอรุณ สัทธรรมปุณฑริกสูตร เสมือนดอกไม้แห่งวัฒนธรรม เบ่งบานอย่างสง่า...ช่วยเยียวยารักษา
ใจให้สงบและมีความสุขอย่างแท้จริง เปลี่ยนโลกที่สับสนวุ่นวายไปสู่โลกแห่ง “สันติภาพ”
รายการอ้างอิง
เดชา สัมฤิทธิ์ .(2552). “สร้างคุณค่า“. วารสารสร้างคุณค่า. 24(279).
เดชา สัมฤิทธิ์ .(2552). “สร้างคุณค่า“. วารสารสร้างคุณค่า. 24(280).
เดชา สัมฤิทธิ์ .(2552). “สร้างคุณค่า“. วารสารสร้างคุณค่า. 24(281).
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย. (ม.ป.ป.). คู่มือการฝึกอบรมสร้างคุณค่า. นนทบุรี : ม.ป.ท.
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย. (2542). สัทธรรมปุณฑริกสูตร. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์คุรุสภา.

