
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การพัฒนาการดําเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไทเฉิง อําเภอ      
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีจากตํารา เอกสารทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอดังนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของ 
1.1 ประวัติความเปนมาของอนุตตรธรรม 
1.2 หลักธรรมของอนุตตรธรรม 
1.3 ทฤษฎีความเชื่อและการพัฒนา 
1.4 บริบทสถานธรรมไทเฉิง อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.  กรอบความคิดในการวิจัย 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของ 
  1.1  ประวัติความเปนมาของอนุตตรธรรม 
  ตั้งแตโบราณมาผูนําทางศาสนาลวนเปนผูบําเพ็ญในศาสนาพุทธทั้งสิ้น ดังคัมภีร  
อิงเจ๊ียจิง กลาวไววา “เม่ือเริ่มกําหนดฟาดินโลกนี้ ก็ไดกําหนดใหทศมพุทธาปกครองธรรม
จักรวาล”  (ศุภนิมิตร, ม.ป.ป.ข : 91) แตในความรูสึกนึกคิดเปรียบเทียบของคนทางโลก  จะเห็นวา
พุทธรรมมีความสูงสงที่สุด ในเม่ือศาสนาทั้งสามมีหลักมาจากสัจธรรมเดียวกัน จึงไมมีทางสูงต่ํา
กวากัน 
  สิบพระพุทธเจาที่ทรงรับพระภาระโปรดสัตวโดยตรง เปนหลักศาสนาในแตละยุค
สมัยตั้งแตบรรพกาลมามีดังนี้ คือ 
  1)  พระวิสัสสีพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศใต ปกครองธรรมกาล 6,000 ป 
  2)  พระสิขิพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศเหนือ ปกครองธรรมกาล 4,800 ป 
  3)  พระเวสสภูพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศตะวันออก ปกครองธรรมกาล 3,720 ป 
  4)  พระกกุสันธพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศตะวันตก ปกครองธรรมกาล 7,080 ป 
  5)  พระโกนาคมนพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปกครองธรรมกาล 
5,284 ป 
  6)  พระกัสสปพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปกครองธรรมกาล 5,516 ป 
  7)  พระโคดมพุทธเจา อุบัติ ณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปกครองธรรมกาล 5,800 ป 
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  พระอริยฟูซี อุบัติ ณ ทิศตะวันตกเฉียงใต พระองครับพระภาระปกครองธรรมกาล
แทนพระพุทธเจา 500 ป 
  1)  พระทีปงกรพุทธเจาเริ่มวาระธรรมกาลยุคเขียว ปกครองธรรมกาล 1,500 ป 
  2)  พระศากยพุทธเจา เร่ิมวาระโปรดสัตวใหออกบวช บําเพ็ญในธรรมกาลยุคแดง         
ปกครองธรรมกาล 3,000 ป 
  3) พระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจา จะอุบัติมาในภายหนา สําหรับพระทีปงกรพุทธเจา 
และพระศากยพุทธเจา นอกจากจะเปนหน่ึงในสิบพระพุทธาที่ทรงรับพระภาระปกครองธรรมกาล    
สืบเนื่องตอมาตามลําดับพุทธบรรกาลแลว ทั้งสองพระองคยังทราบรับพระภาระรวมกับ          
พระศรีอริยเมตตรัยเปนสามพระพุทธาในศุภวาระเก็บวิสุทธิธรรมญาณทั้งมวล คืนสูนิพพานให
หมดในธรรมกาลยุคขาวสุดทายนี้ดวย สําหรับพระประวัติ และพระพทุธรปูบชูาของเจด็พระพทุธรปู
บูชาของเจ็ดพระพุทธายังมีหลักฐานสืบทอดตอมาชานานในประเทศจีนที่วัดมุขมนตรี ตาเซียงกั๋ว 
หมูบานหมาอ๋ิง ตําบลเซียวอ้ี อําเภอเฟนหยัง มณฑลซันซี เปนวัดที่พระอริยฟูซีสรางขึ้น นอกจากรูป
บูชาเจ็ดพระพุทธ-เจาแลว ยังมีศิลาจารึกกําหนดกาลเปนไปของโลกนี้หลายพันปตอมากระทั่งบัดนี้ 
ใหประจักษจริงทุกประการ เม่ือพระทีปงกรพุทธเจาปกครองธรรมกาลครบ 1,500 ป ไปแลว ก็ถึง
สมัยของพระศากยพุทธเจา (ศุภนิมิตร, ม.ป.ป.ค : 92 - 93) 
  พระพุทธองคอุบัติในรัชสมัยโจวเจาอองฮองเต แปดค่ําเดือนสี่ขางจีนพระบิดาคือ 
พระเจาสุทโธทนะ พระมารดาคือ พระนางมหามายา ออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได 29 ชันษา 
พระทีปงกรพุทธเจาไดชี้ชัดพยากรณไววา จะสําเร็จเปนพระพุทธเจาในกาลขางหนาภายหลงัทีต่รสั
รูแลว ไดโปรดแสดงธรรมอยูสี่สิบเกาป ซึ่งพระอัครสาวกไดรวบรวมเปนพระไตรปกฎคัมภรยธรรม
เปนแสงสวางแกชาวโลกมาสองพันกวาป พระธรรมคําสอนของพระองคชี้ใหเห็นจิตเดิมแท             
อันวิสุทธิ์ เปนพุทธจิตของตนสอนใหคนหาธาตุแทแหงตนละสิ่งอันเปนรูปธรรม นําจิตใหคืนสู
นิพพาน พระองคไดรับการเทิดทูนวา “พระสัมมาสัมพุทธเจา” 
  พระอริยเจาเหลาจื้อ พระนามเดิมหลีเออ นามรอง ปองหยัง คุณานามตัน อุบัติใน  
รัชสมัยโจวติ้งอวง ปมะเส็ง ณ เมืองฉู แควนเฉิน เคยรับราชการเปนผูตรวจราชการแทนพระองค 
หรือพระราชเลขาในพระเจาโจวจิ้งอองฮองเต บิดาแซหัน นามฉียน นามรองเอวี๋ยนป มารดาจิงฟู
ตั้งครรภทานเหลาจื้อ อยูแปดสิบปจึงไดกําเนิด ณ ใตตนลี้ จึงเปลี่ยนมาใช แซสกุลลี้ 
  หลังจากที่ทานขงจื้อเดินทางมาเรียนรูจริยธรรมจากทานแลว ไมนานตอมาทานก็ขี่
ควายออกไปนอกแควนทางดานหันกูกวน มุงสูทิศตะวันตก เพ่ือจะถายทอดวิถีธรรมแดเจาชาย  
สิทธัตถะ กอนจะเดินทางถึงดานหันกูกวน นายดานนามวาอ่ินสีมองเห็นแสงฉัพพรรณรังสีพวยพุง
ขึ้นสูทองฟาเบื้องหนา อ่ินสี่นึกรูทันทีวาผูมีบุญญาธิการวิเศษกําลังจะผานมา เม่ือเห็นทานเหลาจื้
อจึงไดกมลงกราบขอใหทานแสดงธรรม ทานเหลาจื้อไดโปรดเมตตาเขียนคัมภีรธรรมมอบใหดวย
อักษรหาพันคํา ชื่อวาคัมภีรคุณธรรม (เตาเตอจิง) อันลึกซึ้งเปนแนวทางปฏิบัติธรรมอันสูงสง
สําหรับสาธุชนรุนหลังสืบตอมาจนทุกวันนี้ วิถีธรรมของทานเหลาจื้อเปนไปอยางเรียบงาย          
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ทานใหเลี้ยงจิตใหสงบ กําหนดจิตที่สงบจนเกิดความสวาง ละจากรูปสังขาร เขาสูภาวะนิพพานให
น้ําและไฟในกายเกิดคุณเนื่องกันจนวัชรญาณหรือจิตเดิมแทคงตัว 
  คัมภีรที่ทานไดโปรดถายทอดไวมี คัมภีรคุณธรรม (เตาเตอจิง) คัมภีรวิสุทธิสูตร        
(ชิงจ้ิงจิง) ทานไดรับการเทิดทูนวา “บิดาแหงเตา” วิถีธรรมของทานขงจื้อ ดําเนินควบกันไปทั้งทาง
โลกและทางธรรม อยูกับรูปแตไมติดรูป ใหพนรูปธรรม อรูปธรรม เขาสูนิพพาน วิถีธรรมนี้เปนที่
คุนเคยกันไมจําเปนจะตองแจง สรุปคือ วิถีธรรมของศาสนาใหญทั้งสามลวนมีจุดมุงหมายอยูที่จิต 
คุณธรรมความดีงาม ที่แสดงออกลวนปรากฏออกมาจากธาตุแทธรรมญาณ เม่ือธาตุแทธรรมญาณ
สวางแลวคุณธรรมทั้งหมดจะงดงามเที่ยงตรงเอง โดยมิตองฝกฝน ดังคํากลาวที่วา “เม่ือเขาใจใน
ภาวะธรรมแหงตนแลว ผลแหงคุณงามจะเกิด” “เม่ือรากฐานมั่นคงแลว กิ่งกานสาขาจะงอกงามเปน
หลักธรรมดา”  
 เสียดายที่พุทธศาสนิกชนรุนหลังไมไดรับรูวิถีแหงจิตอันวิเศษโดยตรง สานุศิษยใน
ศาสนาเตาก็ไมไดรับรูเคล็ดลับรหัสคาถาอันแยบยลในการรวมศูนยจิตวิญญาณ สานุศิษยในศาสนา
ปราชญก็ไมไดรับวิถีแหงจิตโดยตรง อักษรศาสตรบัณฑิตทั้งหลาย ก็ไดแตชื่นชมหาคําแปลอัน
ไพเราะตามความหมายของตัวอักษรในคัมภีร หารูความแยบยลลึกซึ้งที่แฝงอยูในคําเหลานั้น           
ไม ความประณีตของการรูจุดหยุดนิ่ง ไมยินไมยล รูแจงสัจธรรม จิตแทปรากฏกลอมเกลีย้งเลีย้งจิต 
โนมนําสํารวมจิต ผูรูไดไมมีสักกี่คน เชนนี้จึงทําใหศาสนาของพระอริยทั้งสามใกลกาลเสื่อมสูญ 
ฉะนั้น การถายทอดวิถีแหงจิตอันแทจริง จึงจําเปนจะตองบําเพ็ญกันตามหลักคําสอนของทั้งสาม
ศาสนาอยางถูกตองโดยไมเอนเอียงจะตองดําเนินตามหลักจริยมโนธรรมของศาสนาปราชญ ใช
ความประณีตละเอียดออน สุขุมคัมภีรภาพในการประคองจิตตามแนวปฏิบัติของศาสนาเตา และ
รักษาศีลปฏิบัติบําเพ็ญตามหลักศาสนาพุทธ การปฏิบัติบําเพ็ญตามอัธยาศัย จะชวยใหอายุวัฒนะ
ปฏิบัติบําเพ็ญอยางจริงจัง อาจบรรลุธรรมสําเร็จมรรคผล อันเปนเรื่องที่พึงตระหนักสําหรับผูบําเพ็ญ 
วิถีอนุตตรธรรมนี้สั่งสอนผูคนดวยหลักสัจธรรม เอาความดีเขาแปรเปลี่ยนความชั่ว เม่ือเขาสูวิถี
ธรรมแลว ไมวาจะเปนนิสัยความเคยชิน เสพติดเลวราย อบายมุขใดๆ จะตองขจัดออกไปใหหมด
สิ้นชี้แจงใหทุกคนเขาใจถึงภัยอันตรายของมันคอยๆ ชักนําชี้ชวนใหเกิดจิตสํานึกดี ใหรูสภาพ
ความเปนจริง รูคุณรูโทษตักเตือนหามปรามใหเหมาะกับลักษณะนิสัยของแตละคน จะดวยทางตรง
หรือทางออมก็ตาม ที่สุดคือจะตองใหบรรลุจนกวาเขาผูนั้นจะกลับตัวกลับใจเปนคนดี ตนกําเนิด
ของศาสนาทั้งสามเกิดจากหลักสัจธรรมเดียวกัน แมจะตางภาษาคํานิยม แตเน้ือแทเปนหลัก      
สัจธรรมเดียวกัน ศาสนาทั้งสามเกิดขึ้นตามวาระอันควร สนองรับกับยุคสมัย ลวนเปนงาน         
กลอมเกลาจิตใจของผูคนแทนเบื้องบน ฉุดยั้งเปลี่ยนแปรความชั่วรายใหเปนคุณ และเปลี่ยนแปลง
คนเลวใหเปนคนดีนั่นเอง ยิ่งกวานั้นศาสนาเตามีหลักการบําเพ็ญใหจิตวางเปนหลัก ระวังรักษา 
จิตญาณคืนสูนิพพาน ศาสนาพุทธใหละสังโยชน ตัดกิเลสความทุกขกังวล หมนหมองทั้งปวง 
เพ่ือใหจิตไดวิมุติสุขเจาสูภาวะนิพพานเชนกัน ศาสนาปราชญใหเห็นแจงในจิตประภัสสรแหงตนใช
ชําระกิเลสตัณหาจนหมดสิ้นเปนความบริสุทธิ์ โดยแทเชนเดียวกับหลักสัจธรรมของฟา           
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หลักสัจธรรมของฟาก็คือ ธาตุแทความดีงามจิต หมายถึง ความสงบนิพพาน ซึ่งนิพพานก็คือ     
สัจธรรมนั่นเอง จะเห็นไดวาศาสนาทั้งสามลวนเกิดจากหลักเดียวกันคือ “นิพพาน” ศาสนาพุทธให
บําเพ็ญหม่ืนธรรมขันธคือ สูความเปนหนึ่ง ใหจิตสงบเปนธรรมญาณแหงตน ศาสนาเตา ใหบาํเพญ็
จิตฝกธรรมญาณประคองธาตุกําเนิดรักษาความเปนหน่ึงไว ศาสนาปราชญใหโนมนําจิตกลอม
เกลี้ยงธรรมญาณ ประคองจิตจุดกลางสูความเปนหน่ึงที่รูแจง แมการถายทอดวิถีธรรมของสาม
ศาสนาจะตางกัน แตลวนมาจากหนึ่งอันเปนตนกําเนิดเดียวกันมีจุดเริ่มตนที่จิตเชนกัน จากสัจ
ธรรมเดียวกันแยกออกเปนสามศาสนา อุปมาดังกายสังขารเดียวกันที่แบงออกเปน กายธาตุ พลัง
ธาตุ และวิญญาณธาตุ ฉะนั้น ศาสนาทั้งสามไดรวมกันเปนหน่ึง เปนนิมิตรหมายของการเก็บงาน
เพ่ือกลับคืนสูภาวะนิพพาน แตเดิมมาลวนเปนจิตสมบูรณอีกทั้งรวมกันเปนหน่ึง พระพุทธเจา        
ที่รับภาระโปรดสัตวครั้งใหญในแตละธรรมกาล คือ 
 1) พระทีปงกรพุทธเจาครั้งธรรมกาลยุคเขียว กอน 5,000 ป ลงมา 
 2) พระศากยพุทธเจาครั้งธรรมกาลยุคแดง กอน 2,500 ป ลงมา 
 3) พระศรีอาริย ซึ่งทรงพระภาระเก็บรวบรวมธรรมญาณใหคืนสูนิพพานใหไดมากที่สุด
เปนครั้งสุดทายในธรรมกาลยุคขาวนี้ 
 ในการอุบัติพระภาคครั้งที่แปดในยุคปจจุบันเม่ือไมนานมานี้ พระองคอุบัติในปลาย  
ราชวงศถังที่ประเทศจีน ทุกคนรูจักพระองคในพระภาค “พระสงฆถุงยาม” ดวยพระลักษณะอวน
ขาว มือหน่ึงถือถุงยาม มือหน่ึงถือลูกประคําและไมเทา ครองผาเปดอกเปดพุง ใหเปนปริศนาธรรม
อยูตลอดเวลา พระองคโปรดสัตวเทศนากลอมเกลาจิตใจผูคนอยูทั่วเมือง เพ่ิงฮวา มณฑลเจอเจียน
อันกวางใหญไพศาล  ซึ่งมีลําดับพงศาธรรมดังพระนามตอไปน้ี 
 1) พระโพธิธรรม (จาริกจากประเทศอินเดียสูประเทศจีนในสมัยพระเจาเหลียงอูตี้) 
 2) พระธรรมจารยเสินกวน 
 3) พระธรรมาจารยเซิงซั่น 

4) พระธรรมาจารย เตาซิ่น 
 5) พระธรรมาจารย หงเหยิ่น 
 6) พระธรรมาจารย ฮุยเหนิง (เวยหลาง) 
 7) พระธรรมาจารย ไปอวี้ฉัน และหมาตวนหยัง 
 8) พระธรรมาจารย หลัวอุยฉวิน 
 9) พระธรรมาจารย หวงเตอฮุย 
 10) พระธรรมาจารย อูจ้ือเสียง 
 11) พระธรรมาจารย เหอขู 
 12) พระธรรมาจารย เอวี๋ยนทุยอัน 

13) พระธรรมาจารย หยังหวนชวี และสวีหวนอู 
 14) พระธรรมาจารย เอ้ียวเฮอเทียน 
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 15) พระธรรมาจารย หวังเจวี๋ยอี 
 16) พระธรรมาจารย หลิวชิงชวี 
 17) พระธรรมาจารย ลูจงอี (พระบรมธรรมมาจารยจินกง)  
 18) พระธรรมาจารย กวงป และซุนซูเจิน 
 
 1.2 หลักธรรมอนุตตรธรรม 
  หลักธรรมที่สําคัญของอนุตตรธรรม ดังนี้ (ศุภนิมิต,  ม.ป.ป.ก : 1 - 100) 
  1.2.1  เคารพฟาดิน ฟาพอ ดินแม  
     นําเนื่องคุณประโยชนเต็มที่ไมลางผลาญทรัพยากร เทิดทูน จริงใจ ประหยัด
ใชสอย มีคุณธรรม สํารวมกาย วาจา ใจ ไมลามกอนาจาร ไมกลาวโทษฟาดิน ดังตัวอยาง สมัย
ราชวงศหมิง ปหน่ึงที่มณฑลเจียงชู แลงจัดราษฎรรองทุกขใหผูวาฯ ชวยขอฝนจากฟา แตทําพิธี       
กี่ครั้งฝนก็ยังไมตก คืนหน่ึงผูวาฯ ฝนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอก “พรุงน้ีจะมีชายคนหนึ่งถือรมเขา
เมืองมาเขาจะขอฝนได”  วันรุงขึ้นชายชราถือรมเขาเมืองมาจริงๆ ชายชราปฏิเสธ บอกวาไมเคย
ทําพิธีนี้มากอน แตก็จะลองดูเพ่ือชวยชาวเมือง ขณะทําพิธีฝนตกลงมาอยางไมนาเชื่อ ชายชรา
เปนใครวอนขอตอเบื้องบนอยางไรหรือสุดทายไดความวา ทานเปนคนธรรมดา เพียงแตมีความ
เคารพจริงใจตอฟาดินเสมอมา ทุกวัน 1 ค่ํา 15 ค่ํา จะชําระกายใหหมดจรด กราบไหวฟาดนิ ถอืศลี
กินเจอยางเครงครัด ถาออกนอกบาน ระหวางทางหากจําเปนจะตองขับถายจะกางรมปดบังจน
มิดชิด มิใหอุจาด นัยนตาแกฟาดิน  
  1.2.2 บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สํานึกพระคุณ  
    ยําเกรงไมหยาบคุยลวงเกิน กราบไหว บูชาบริสุทธิ์ใจ ไมลืมที่ไดบนบาน
สัญญาไว เจริญรอยตามแบบอยาง ประกาศความศักดิ์สิทธิ์ดังตัวอยาง พระเจาเหลียงอูตี้ เคยกราบ
เรียนถาม พระอาจารยจ้ือกงวา พระองคเคยทําอะไรไว จึงไดเกิดมาเปนฮองเต พระอาจารยตอบวา 
“เคยเกิดเปนไสเดือนชอบฟงธรรม จากนั้นแปรเปนตนวานน้ํา ตอมาเปนชายตัดฟน สละหมวก   
กุยเลยไมไผปกปององคพระดวยจิตปรารถนาวาเปนพระอุโบสถ ความเคารพบูชานี้จริงใจยิ่งใหญ 
จึงไดมาเสวยบุญวาสนาเปนฮองเตในชาตินี้”  
  1.2.3 รักชาติซื่อสัตยตอหนาที่  
    ประพฤติตนเปนพลเมืองดี ขยันหม่ันเพียร อบรมกุลบุตรกุลธิดาอยาให
เสียหาย ชวยกันเสริมสงแผนดินธรรมแผนดินทอง ดังตัวอยาง ฉินซีฮองเต กลืนกินทั้งหก
บานเมืองนอยใหญ ทําลายราชวงศพงศเผาเกือบหมดสิ้น เหลือแตราชบุตรองคนอยของเมืองเอวัย
ที่หาไมพบ จึงตั้งรางวัลอยางงามนําจับ หากใครปดบังไวจะฆาใหหมดสิบโคตร มีผูหวังดีมาบอก
แมนมของราชบุตรวา “ถารูวาราชบุตรอยูที่ไหน ก็ไปรับรางวัลเสียดีกวาที่จะหาเรื่องรายใสตัว”         
แมนมตอบอยางเจ็บแคนวา “เราไมรู แมรูก็ไมบอก เราจะตองตายก็ยอม หนาที่รับเลี้ยงก็เพ่ือใหอยู
รอด ไมใชสงใหไปตาย หากเพื่อเงินทอง แลวยอมทรยศตอชาติ ตอหนาที่ แมมีชีวิตตอไป           
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ก็ไรประโยชน” แมนมซุกซอนราชบุตรหลบหนีเรื่อยไป สุดทายเมื่อไปพักเหนื่อยขางบึงใหญ          
ถูกทหารฉินซีพบเขาหมดหนทางไม ทหารยิงธนูเขาใสแมนมเปนเกราะกําบังราชบุตรไว ราชบุตร
ปลอดภัย แตแมนมรางพรุนไปดวยลูกธนู ถึงสิบสองดอก ฉินซี-ฮองเตแมจะโหดเหี้ยม แตเม่ือไดรู
ความเปนจริงน้ียังรูสึกสะเทือนใจ สั่งใหกรมวังตั้งโตะเซนไหววิญญาณอีกทั้งแตงตั้งพ่ีชายของแม
นมใหเปนขุนนาง เพ่ือแสดงความสํานึกผิดตอแมนม 
  1.2.4 เชิดชูจริยธรรม  
    อบรมตน ยอนมองสองตน เปนแบบอยางที่ดี อยาประมาทความพลาดผิด 
ตรึกคิดวิริยะอยาดูแคลนความดีเพียงนอยนิด ตั้งใจเสริมสรางความดี ดังตัวอยางขุนพลหลางซัน 
เขตเมือง หนันทง มีวัดมหาอริยะที่ศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่ง วันหน่ึงแมของเด็กหนุมกตัญูปวยหนัก 
เขาจึงไปบนบานอธิษฐาน “หากแมหายปวยจะมาถวายธูปแตเชาเปนคนแรก” ไมกี่วันผานไป           
แมหายปวยจริง รุงขึ้น เขาตื่นแตเชามืดขึ้นเขาไปตะวันเพิ่งจะทอแสง แตในกระถางมีธูปถวายไป
นานแลวหลายดอก เขารูวามาสายไป คืนนั้นเขาจึงคางแรมที่กระทอมกลางเขา หวังวาพรุงน้ีจะเชา
กวานี้ เชาตรูวันรุงขึ้น เขารีบขึ้นไปที่วัด ปรากฏวามีใครเพิ่งถวายธูปไปกอนแลวอีก เขาจึงถามคน
ที่นั่นวาใครหรือที่มาเชากวานี้ เขาตอบวาไมเห็น เด็กหนุมไมสบายใจที่ไมอาจแกบน เชนนี้จะ
กลับไปบอกแมไดอยางไร ขณะทอดถอนใจอยูนั้น ภิกษุชรารูปหน่ึงเห็นเขา ถามไถไดความวา จึง
บอกแกเด็กหนุมวา “สวมรองเทาฟางของหลวงพอไปสิ” จะไดถวายธูปเปนคนแรกเชาวันรุงขึ้นเขา
ไดถวายธูปเปนคนแรกจริง เม่ือเอารองเทามาคืน เขาถามหลวงพอเพราะเหตุใด หลวงพอวา 
“เพราะพระมหาอริยเจาไมชอบใหคนสวมรองเทาหนังถวายธูปเปนคนแรก” วันนั้นเด็กหนุมแกบน
แลวก็เดินชมวัดไปไดเห็นกลองหนังใบใหญ จึงรองทักเสียงดังวา “ไมชอบรองเทาหนังแตทําไมใช
กลองหนัง” พอเด็กหนุมทักทวงขาดคํา หนังกลองพลันระเบิดกระจุย มหาอริยเจาถูกเด็กหนุมหยัน
เร่ืองหนังกลอง จึงไดเรียกพระเวทยมาสั่งการวา “จงตามดูเด็กคนนี้ผิดพลาดอะไรใหโบย” พระ
เวทยรับพระบัญชา แตสามปผานไปลวนตองชื่นชมวา “เด็กหนุมกตัญู เชิดชูจริยธรรมงดงามทุก
อิริยาบถ” วันหน่ึง เห็นเด็กหนุมเลือกขาวเปลือกในชามขาวออกมาวางไวบนโตะ พระเวทยคิดวา
เด๋ียวจะไดโบยเปนผลงานสักชิ้นหนึ่งเถิด แตสุดทาย เด็กหนุมไดหยิบขาวเปลือกขึ้นมาขบเนื้อขาว
กินทิ้งแตเปลือกไป เอาผิดไมไดอีก วันหนึ่งอากาศรอนจัด เด็กหนุมเดินทางไกลผานไรแตง
กระหายน้ําจึงเขาไปเก็บแตงกิน กอนจากไป พระเวทยคิดวาปวยการจะจับผิดติดตาม ถือแสเสนนี้
ไปก็ไรประโยชนจึงโยนแสทิ้งแลวกลับไปรายงานตอมหาอริยเจาวา “สามปไมอาจโบยตีเด็กหนุม
กตัญูไดเลย” มหาอริยเจาตอบวา “ดีแลว กลองของเราก็จงขึงดวยผาเถิด” รูปบูชาของพระเวทย
ตามวัดตางๆ จะถือแสประจําองค แตที่วัดนี้องคพระเวทยไมมีแส กลองที่วัดไหนๆ ก็ขึงดวยหนัง 
แตกลองที่วัดนี้ขึงดวยผา ชายหนุมลูกกตัญูไมเพียงเชิดชูจริยธรรมสํารวมตน ยังเปนผลใหสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์พลอยไดรับอิทธิพลความดีไปดวย 
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  1.2.5 กตัญูตอพอแม  
    เคารพบูชาดูแลรักษาใสใจ เอาใจใหสุขสบาย รักษาปวยไข ชวยแกปญหาให
คลายกังวล หนุนนําใหทําบุญทําทาน ใหทานวางใจพึ่งพาอาศัยไมทุกขรอน ไมทําราย ไมทําลาย
ตนเอง ดังตัวอยางเชน พระเจาโจวเหวินฮวงเปนฮองเตที่สูงสงดวยคุณธรรม เปนลูกกตัญูที่          
เลื่องชื่อไปทั่วแผนดิน ปรนนิบัติรับใชพระบิดาอยางหาที่ติมิได ตื่นบรรทมทุกเชาจะตองเขาไปดูแล
ถามทุกขสุขของพระบิดามารดากอน ตอนบายตอนค่ํา ก็ทําเชนน้ีเปนประจําวันละสามครั้ง 
พระองคเอาใจใสทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับพระบิดามารดา จนกระทั่งขาราชบริพาร ลูกหลานตาง
ซาบซ้ึงทําตามในรัชสมัยของพระองคจึงมีแตความสุขสมาน สืบราชวงศ นานถึงแปดรอยสามสิบเจ็ด
ป สามสิบเจ็ดชั่วคน บุญวาสนาทุกอยางลวนเกิดจากความกตัญู สงผลดลบันดาลใหเปนไป 
  1.2.6 เคารพครูอาจารย  
    เชื่อฟงตั้งใจศึกษาสืบตอปฏิปทาคุณธรรมความดี เชิดชูบูชา รับใชใหเสมอ
ดวยบิดามารดาตน ประพฤติสูงสงดีงามอยาใหไดอายแกพระองคทานดั่งตัวอยาง ในสมัยตงฮ่ัน 
บุคคลสําคัญคนหนึ่งในสมัยนั้นนามวาอุยเจา เม่ือครั้งเปนเด็กไดพบอาจารยกัวหลินจง ก็รูสึก
เคารพรักทันที เขาบอกแกเพ่ือนรวมเรียนวา “อาจารยที่สอนอานทองพระคัมภีรนั้นหาไดงาย แต
จะหาอาจารยที่สอนใหเปนอาจารยไดนั้นหายาก” อุยเจาเคารพดูแลอาจารยกัวหลินจงเปนอยางดี 
ใหบาวไพรที่บานรายลอมรับใชทุกอยางมิใหบกพรอง ครั้งหน่ึงอาจารยอยากกินขาวตมฝมือของ
อุยเจา แตพอชิมดูก็เอ็ดตะโรใหไปตมมาใหม ตมครั้งที่สอง ครั้งที่สามก็ตวาดใหไปตมมาใหม ครั้ง
ที่สี่ อาจารยจึงยิ้มออกมาไดแลว  กลาววา “อาจารยทดสอบเจาสี่ครั้งเจาก็ยังคงรับใชหนาชื่นตา
บานแสดงออกถึงความเคารพจริงใจ” อาจารยถายทอดวิชาความรูใหอุยเจาจนหมดสิ้น สมกับที่
เปนศิษยเคารพครูอาจารยดวยความจริงใจ 
  1.2.7 สัตยจริงตอเพ่ือน  
    ไมคิดคดทรยศ ไมหลอกลวงหวังผล ไมเห็นแกตัว ไมชักจูงนําพาใหตกต่ํา
เสียหาย จริงใจใหแกกันจนกวาวันตาย ด่ังตัวอยาง พอคาชาวเรือคนหนึ่ง เรือลมรองตะโกนใหคน
ชวยตั้งรางวัลทันทีหน่ึงรอยตําลึง เรือประมงฝงตรงขามรีบจํ้าเรือมาชวย เสร็จแลวพอคาจายรางวัล
ใหเพียงสิบตําลึง ซ้ําพูดจาดูถูกวา “เทานี้ก็มากกวารายไดหาปลาทั้งวันของทานแลว” ชาวประมง
ไดแตเจ็บใจที่ชวยคนขาดความสัตยจริงใจ ตอมาไมนาน เรือของพอคาชนหินแกงพลิกคว่ําอีก 
เผอิญชาวประมงก็ไปหาปลาอยูแถบนั้น คนบนฝงเรียกชาวประมงใหออกเรือไปชวย เขาตอบวา 
“คนขาดความสัตยจริงอยางนี้มีชีวิตไปก็ไรคา ปลอยเขาไปตามกรรมเถิด”  
  1.2.8 สมานฉันทตอเพ่ือนบาน  
    เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีชวยเหลือ สมานน้ําใจไมตรี ปกปองอุมชูดูแลกัน
เพ่ือนบานใกลชิดสนิทเหมือนญาติ ดังตัวอยาง เม่ือครั้งฝูจ้ัน ไปรับตําแหนงผูวาราชการเมืองผิง
เอวี๋ยนนั้น เปนเวลาที่บานเมืองเกิดจลาจลพืชผลขาดแคลน ประชาชนอยูอยางแรนแคน ฝูจ้ัน จึง
กลาวแกภรรยาวา “เราจะกินอยูอยางปกติสุขไดอยางไร ในขณะที่ประชาชนหิวโหย เขาทั้งหลาย
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คือเพ่ือนบานของเรา”  ผูวาฯ กับภรรยาสละทรัพยสมบัติทุกชิ้นจนหมดตัว ชวยเหลือสงเคราะห
ประชาชนเพื่อนบาน ความกรุณาอารียครั้งน้ันสงผลใหทานไดเปนเจาเมือง อีกทั้งไดทายาทสืบตอ
เปนเจาเมืองอีกหลายชั่วคน 
  1.2.9 ละบาปบําเพ็ญบุญ  
    เคารพยําเกรงเทพยดาฟาดิน ละอายตอบาป กําราบจิตไมผิดซ้ํา กลาหาญ
ตัดสินใจเริ่มตนใหมใหถึงที่สุด ดังตัวอยาง เซวียเอวี้ยน มุขมนตรีเมืองเอ้ียน มีจิตริษยา เห็นใครได
ดีเปนตองอิจฉาตารอน เห็นใครเพลี่ยงพล้ําชอบซ้ําเติมดีใจ เขาเปนขุนนางใหญมาตลอดชีวิต          
ไมเคยเห็นใครดี ไมเคยยกยองเชิดชูคนเกง ไมเคยนําเสนอคนดีมารับใชบานเมือง เขามีลูกชาย
สามคน คนโตปกติ สองคนเล็กเจ็บปวยพิการ ไมนานคนโตทําผิดไปตายในคุก เซวียเอวี้ยนเร่ิมได        
คิด ผิดบาป เกิดจากตัวเขา จึงกลับใจใฝคุณธรรมสรางสมกุศลผลบุญ สุดทายยังเหลือลูกชายไว        
สืบสกุลไดหน่ึงคน 
  1.2.10  รูปฏิบัติในคุณสัมพันธหา 
    (1) พอ แมกับลูก 
         ด่ังตัวอยาง ชายคนหนึ่งชื่อจางอ้ี จิตสํานึกดี เขาจะจุดธูปของขมาตอโทษ
ผิดของตนเองเปนประจําทุกวัน จนกระทั่งซาบซึ้งถึงพญายม คืนหน่ึง พญายมไดเอาสมุดดําหนึ่ง
เลมใหญมากางดูแลวบอกวา โทษผิดบาปใหมไมมี บุญกุศลคุณความดีชดเชยโทษเกาไปเหลือ
เพียงเร่ืองเดียวที่ลบลางไมได คือ เม่ือเด็กไปเกี่ยวขาวในนา เคยถลึงตาโกรธพอ อีกทั้งกระแทก
เสียงตอบโตเปนอาการเหยียดหยามลบหลูผูมีพระคุณยิ่ง จะลบลางได โดยกตัญูตอพอแมให 
มากขึ้น อีกทั้งตักเตือนคนหนึ่งพันคนใหออนนอมตอพอแม จึงอาจลบลางได เพราะพอแมคือ       
ฟาดินของลูก คือชีวิตของลูก คือพระของลูก มิใหดูถูกไดเลย  
    (2) ผูใหญกับผูนอย 
      ดังตัวอยาง พระเจาถังไทจงหลี่ซื่อหมิน ทรงพระปรีชาล้ําเลิศ พระองค
รูจักใชคน ยอมรับฟงความคิดเห็น ปฏิบัติตอขุนนางดวยจริยธรรมสูงสงดวยพระเดชพระคุณขา
ราชบริพารทุกคนเคารพรักเปนที่สุด จะมีแตขุนนางอุยเจิงเทานั้นที่ดูอยางกับตีเสมอ แตแทจริง
แลวอุยเจิงเปนขุนนางที่ ซื่อสัตย จงรักภักดีและเปนขวัญวิญญาณของพระเจาถังไทจงทีเดียว หาก
พระองคคิดผิด พูดผิด ทําผิดเม่ือไร อุยเจิงเปนตองทัดทานทันที อะไรที่เปนประโยชนแกบานเมือง 
อุยเจิงจะสูไมถอย อะไรเปนโทษจะระงับยับยั้งเต็มที่ พระมเหสีของพระเจาถังไถจงงามพรอมดวย
กาย วาจา ใจ และปญหาเปนที่ปรึกษาที่ดีอยูเบื้องหลัง วันหน่ึงพระเจาถังไทจงกลับเขาวังใน
อารมณเสียฮึดฮัดวา “ตองฆาใหไดๆ อุยเจิงมันชักจะมากไป คัดคานกลางทองพระโรงไมไวหนากนั
เลย ตองฆามันใหได มเหสีผูแสนดีเลี่ยงออกไปสวมชุดพิธีใหญเขามาถวายพระพรวา “ฮองเตผูทรง
คุณธรรมบารมีจึงไดขุนนางดีอุมชูถวายหัวตางกับฮองเตทรราช ลมจมเพราะชอบขุนนางสอพลอ” 
ฮองเตยิ้มออกมาไดครั้งหนึ่ง พระองคจะไปลาสัตว พออุยเจิงไดทราบก็รีบไปเฝาทันที ทุกอยาง
เตรียมพรอมแลวแตพระองคไมมีทาทีวาจะออกเดินทาง   อุยเจิงจึงทูลถามวา “มีเหตุขัดของอะไร” 
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พระองคตอบวา “เกรงวาทานจะโกรธเอา จึงเปลี่ยนใจไมไปแลว” เม่ืออุยเจิงตาย พระเจาถังไทจง
โศกเศราตรัสวา “สองกระจกแตงกายไดงาม สองอดีตรูความเสื่อมรุง สองคนจะเขาใจไดหรือเสีย 
เรารักษาสามวิเศษนี้ ปองกันความผิดพลาดเสมอมา บัดนี้เราไดสูญเสียหน่ึงวิเศษไปเสียแลว” 
    (3) สามีกับภรรยา 
     จ้ิงเตอ เปนแมทัพใหญในราชวงศถัง ติดตามพระเจาถังไทจงฮองเตออก
รบชนะศึกทุกทิศ ฮองเตปูนบําเหน็จรางวัลมากมาย อีกทั้งจะยกพระธิดาใหจ้ิงเตอปฏิเสธวา 
“ภรรยากระหมอมแมจะขี้ริ้วโงเขลา แตเรารวมทุกขกันมาตั้งแตตน ซึ่งจะทํารายจิตใจนางนั้นหา        
ไดไม”   คุณสัมพันธระหวางสามีภรรยา ตางรักษาความเที่ยงธรรมดวยจรยิธรรมตอกนั ความเจรญิ
ยอมยั่งยืน 
    (4) พ่ีกับนอง 
     เด็กหนุมสวีอูสมัยฮ่ัน พอแมตาย ทิ้งนองเล็กๆ สองคนไวใหเลี้ยงดู สวีอู
ทําไรไถนาพานองไปน่ังดูกลางคืนอานหนังสือ พานองมานั่งฟง พรอมกับอบรมคุณธรรม นองโต
ขึ้นเร่ิมด้ือรั้น   สวีอูเสียใจ คุกเขาโขกศีรษะหนาปายบูชาพอแม ขอโทษที่เปนพี่ไดไมดี นองคิดได 
สงสารพี่ จึงคอยทําตัวเปนเด็กดี สวีอูอายุสามสิบแลวยังไมยอมแตงงาน กลัวจะทําใหพ่ีนองตอง
เหินหางกัน นายอําเภอไดยินกิตติศัพทของสวีอู จึงถวายรายงานฮองเตซาบซึ้งจึงเรียกตัวสวีอูไป
รับราชการ   สวีอูจัดการใหนองทั้งสองมีครอบครัว เขารับราชการมั่นคงแลว จากนั้นจึงคอยจัดการ
กับชีวิตครอบครัวของตัวเอง รวมตนกิ่งกานตางตระการ อยาตองราวฉานดวยปากเปา พบกัน 
หน่ึงครั้งแกกวาเกาอีก ชาติใดเลาพ่ีนองคลานตาม 
    (5) เพ่ือนกับเพ่ือน  
     หลิ่วเอ้ียนฮุย เปนคนสมัยซอง ขอยืมเงินเพื่อนมารักษาตัวหาสิบตําลึง เงิน
หมดไป ตัวก็ตองตาย กอนตายไดเรียกลูกชายมาสั่งเสียเรื่องนี้ไว ลูกชายสูทํางานเก็บหอมรอบริบ
จนไดเงินครบหาสิบตําลึง แลวนําไปคืนแกเพ่ือนของพอ ปรากฏวา เพ่ือนของพอก็ตายเสียแลว จึง
คืนใหแกลูกชายของเพื่อนพอ ลูกชายเพื่อนพอไมกลารับไว บอกวาพอไมเคยเอยถึง ไมมีลาย
ลักษณอักษรขอหยิบขอยืม เขาเองก็ไมไดรูเห็นเรื่องนี้ จะรับไวไดอยางไร ลูกชายหลิ่วเอ้ียนฮุย
กลาววา  “พ่ีทานไมไดรูเห็นเรื่องนี้ แตพอของเราทั้งสองรูเห็น เราเองก็ไดรับปากจะเปนธุระใหพอ 
ขอใหเห็นแกความเปนเพ่ือนที่จริงใจตอกันระหวางพอของเราทั้งสอง ไดโปรดรับไวดวยเถิด” 
ภายหลังความเปนเพ่ือนระหวางพอยังไดกอเกิดเพื่อนแทรุนตอไป คือ ลูกชายของพอทั้งสอง 
  1.2.11 คุณธรรมแปด 
   (1)  กตัญู 
      ที่มณฑลซันตง อําเภอกวนเหยา มีสะพานชื่อวา “สะพานกตัญูเซ่ียว             
ซินเฉียว”  ปหน่ึงฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน น้ําที่เคยไหลเอ่ือยแคเขา ไหลแรงสูงขึ้น บิดา
เฉินอวี้อิน จะรีบขามฟากไปทําธุระถูกน้ําพัดพาไป ลูกโตขึ้นแมเลาเรื่องนี้ใหลูกฟง เฉินอวี้อิน
เจ็บปวดใจนักสาบานวา จะสรางสะพานใหความปลอดภัยแกคนขามฟากใหได พอเปนหนุมทุกวัน
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เขาจะมายืนริมฝงนํ้าแบกคนออนแอขามฟากไปมา ใครใหคาบริการเขาจะรวบรวมไว เวลาผานไป
สิบป เก็บเงินไดพอสมควรแลว เขาซื้อวัสดุจางลงมือสรางสะพานเองดวย เฉินอวี้อินบอกกลาวแก
พอที่หายไปในแมน้ําน้ีวา “ลูกกราบขอโทษที่โตชาไป” 
    (2) พ่ีนองปรองดอง 
      พ่ีนองคูหน่ึง พ่ีชายใชจายฟุมเฟอย พอพอตายเขารีบจัดแบงมรดกออกไป
ทันที หาปผานไปพี่ชายลมจม มีหน้ีทวมทน ม้ือเย็นกอนวันตรุษจีนนองชายเชิญพ่ีสะใภมากินขาว
รวมญาติ ซึ่งทั้งสองเตรียมการจะหนีหน้ีพอดี หลังอาหาร นองชายประกาศวา “สมบัติของพอแมยัง
เหลืออยูที่ฉันครึ่งหนึ่ง ขอยกใหเปนมรดกแกพี่ชาย ขอใหเก็บรักษาไวเพ่ือเชิดชูวงศตระกูล สวน
หน้ีสินที่พ่ีทําไว นองจะทํามาหากินชวยจายให” วาแลวก็มอบกุญแจทุกอยางให สัญญาเกาที่แบง
มรดกคนละครึ่งก็เอาเผาไฟยกเลิกไป นองชายพูดกับภรรยาตนวา “ไมตองเสียดาย สมบัติหาได
ใหม  พ่ีชายมีคนเดียว เขาเกียจคราน ฉันขยัน เธอมีมโนธรรม ถึงอยางไรเราก็ไมตกต่ํา” ทุกอยาง
เปนจริงตามสัจธรรม 
    (3) จงรักภักดี 
      หวังซุนกู เปนขุนนางใหญในพระเจาฉีหมินออง ขณะลี้ภัยหวังซุนกูกับ        
ฉีหมินอองคลาดกัน หวังซุนกูจึงเดินทางกลับบาน พอถึงบานมารดาทานแทนที่จะดีใจ กลับตําหนิ
ลูกวา “เม่ือลูกออกจากบานแตเชากลับมาเวลาค่ํา แมเฝายืนคอยอยูหนาประตูบาน เม่ือลกูออกจาก
บานตอนค่ําไมกลับบาน แมไปชะเงอคอยอยูหนาทางเขาหมูบาน บัดนี้ฮองเตหายไปลูกยังจะ
กลับมาทําไม” หวังซุนกูละอายแกใจรีบออกไปตามหาฮองเต และรวบรวมกําลังพลส่ีรอยนายปราบ
ขาศึกจนราบคาบฟนฟูเมืองฉีขึ้นมาได 
    (4) ความสัตย 
      ชายคนหนึ่งชื่อเจ้ิงสูทง พอแมหม้ันหมายลูกสาวสกุลเซียในหมูบานให
เขาไวตั้งแตเด็ก ตอมาเขาสอบขุนนางได สาวคูหม้ันเกิดเจ็บปวยจนพูดไมได ญาติผูใหญบอกให
เขายกเลิกการหมั้นนั้นเสีย แลวหาสาวใหมสูทงตอบวา “เมือตอนขอหมั้น เธอยังปกติดี บัดนี้ หาก
เราไมรับเธอ แลวใครจะรับ” สูทงรักษาสัตยธรรม ครอบครัวและการงานจึงยั่งยืนราบรื่นตลอดชีวิต 
    (5) จริยธรรม 
      สมัยขุนศึก หลังจากขุนนางเมธี ลิ่นเซียงหยู ไดยกระดับเปนมหามนตรี
แลว  ขุนพลเหลียนพอที่คิดวาตนมีความดีความชอบเหนือกวาก็เดือดดาลใจ หาทางสบประมาทลิ่น
เซียงหยูใหไดลิ่นเซี่ยงหยูพยายามหลีกเลี่ยงไมประจันหนากับขุนพลมีคนถามวา “เหตุใดทานจึง
เกรงกลัว ขุนพลนัก” ทานตอบวา “การที่เมืองฉินมหาอํานาจไมกลารุกรานบานเมืองเราก็เพราะมี
ขาพเจากับขุนพลหากสองเสือสูกันเอง ฝายหนึ่งเสียหาย บานเมืองจะมิเปนอันตรายหรือที่ขาพเจา
หลบทานขุนพลดวยจริยา ก็เพราะเปนหวงบานเมือง” พอขุนพลไดรูเร่ืองนี้ละอายใจมาก ขุนพล 
“เปลือยเสื้อคาบไม” อยางนักโทษไปคุกเขาขอโทษลิ่นเซียงหยูที่จวนทั้งสองทําความเขาใจกันอยาง
ผูมีจริยธรรมอันงดงามจากแกนใจ 
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    (6) มโนธรรม 
      หวังเจิง เปนนักศึกษาครั้งที่เดินทางไปสอบในเมืองหลวง ตองพักแรม
ระหวางทาง คืนนั้นมีเสียงรองไหดังมาจากขางบาน จึงถามเจาของบานที่เขาอาศัยพักอยูวา “เปนใคร
เหตุใด” ไดรับคําตอบวา “เปนแมลูก ลูกสาวจะตองถูกเอาตัวไปใชหน้ี” วันรุงขึ้น หวังเจิงรีบไปดู
ความเปนจริง   ชัดเจนแลวจึงมอบเงินจํานวนพอเพียงใหแมของหญิงสาว และบอกวา “ฉันขอหม้ัน
หมายหญิงสาวไวอีกสามวันจะมาตกแตงใหรีบเอาเงินนี้ไปไถถอนตัว” สามวันผานไป วาที่เจาบาว
ยังไมเห็นมา วันที่สี่ วันที่หาจึงมีคนเอาจดหมายของหวังเจิงมาใหมีขอความวา “ปรารถนาเพียง
ชวยแกปญหา มิไดหวังการตอบแทน ไมใชอุบายสูขอ เกรงจะไมกลารับเงินไว ขออภัยขอใหสบาย
ใจ” ภายหลังหวังเจิงสอบไดที่หน่ึง และไดตําแหนงขุนเมือง 
    (7) สุจริต 
      เราตางรูจักขุนนางปราชญหวังหยังหมิง ผูสูงสงดวยคุณธรรมความรูแหง
ราชวงศหมิงเปนอยางดี แตนอยคนนักจะรูจักหวังฮวา บิดาของทานซึ่งเปนนักปราชญราชบัณฑิต
ผูทรงคุณธรรมเชนกัน เม่ือวัยเด็กหกป ทานเก็บทองที่ทางเดินไดกอนหนึ่ง นั่งรอเจาของทองอยู
ตรงนั้นทั้งวันกระทั่งเขากลับมาพบเจาของทอง ถามเด็กนอยวา “เก็บไดแลวทําไมไมเอาไปเลยละ” 
เด็กนอยตอบวา “เพราะมันไมใชทองของขาพเจา” สุจริตธรรมเปนบุญกุศลสงผลใหทานไดกุลบุตรคือ 
ทานหวังหยัง หมิง ที่ประวัติศาสตรตองจารึกเทิดทูนไว 
    (8) ละอายตอบาป  
      เจ้ิงสั่วหนัน เปนขุนนางสมัยซง เปนคนแกรงกลาเที่ยงตรง หลังจาก
ราชวงศซงถูกราชวงศเอวียนกลืนกินแลว ก็ไมยอมรับราชการกับฮองเตองคใหมเลย อีกทั้งเตือน
ย้ําตนใหรูละอายที่ไมอาจรักษาแผนดินซงไวได เจ้ิงสั่วหนันเปนจิตรกรอดิเรกที่ฝมือดี สันทัดการ
วาดกลวยไมดิน แตทุกภาพจะไมวาดพื้นดิน มีคนถามวา เพราะเหตุใด ตอบวา “ทานไมรูหรือวา
เราหมดสิ้นแผนดินแลว” 
  1.2.12  จรรโลงคุณวิเศษในพระธรรมคําสอนของศาสดาทั้งหา  
    ซื่อสัตย เที่ยงตรง จงรัก ใหอภัย ใจกวาง อริยสัจสี่ พรหมวิหารธรรม สงบ
บริสุทธิ์ไมยึดหมาย ใสนิ่ง จริงแท ไมแปรปรวน ความรักแผไพศาล รักศัตรูของทาน พระศาสดาทั้ง
หาที่กลาวถึงคือ บรมครูจอมปราชญขงจ้ือ ศาสนาปราชญ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา              
ศาสนาพุทธ พระอริยปราชญเหลาจ่ือ ธรรมศาสนา (เตา) พระมูฮัมหมัด ศาสนาอิสลาม พระเยซูเจา 
ศาสนาคริสต ทุกพระองคลวนโปรดประทานคําสอนอันเปนแกนแทแหงธรรมไวใหชาวโลก แกนแท
แหงธรรมของทุกพระองค ไมวาจะแสดงไวดวยพระวจนะตางกันอยางไรในภาษา หรือวาแงมุมลวน
เปนแนวทางนําเขาสูการจรรโลงศาสนามิใหเสื่อมถอย ลวนเปนแนวทางนําเขาสูการบําเพ็ญใหเปน
ประโยชนตน ประโยชนทาน เพ่ือสันติธรรมแหงโลก ลวนเปนไปเพื่อการหลุดพนจากวัฎฎะสงสาร 
บรรลุสูวิมุตติภาวะเปนที่สุดทั้งสิ้น ทุกศาสนาจึงมีคุณวิเศษอันพึงเขาใหถึงปฏิบัติตามและ           
จรรโลงไว 
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  1.2.13 ปฏิบัติตามการปกครอง จตุธรรม และประเพณีโบราณอันดีงาม 
  1.2.14 ชําระจิตใจใหผองแผว  
     รอบคอบสํารวมระวัง ไมปลอยใจไปตามอารมณกิเลส ตัณหายอนมอง         
สองตน หาความผิดพลาดบกพรอง ลด ละ โลภ โกรธ หลง แกไข สงบใจทําสมาธิ เห็นความเปน
อนิจจังของสรรพสิ่ง ดังตัวอยาง ผูบําเพ็ญทานหนึ่งเลาใหฟงวา ในวันเดียวกัน เร่ืองเดียวกัน ทาน
ไดรับทั้งบาปและบุญเร่ืองมีอยูวา มีคนหาบเหรียญสตางคเดินมาเหนื่อย นั่งพักลงบนหาบนั้น พอ
ขาพเจาเห็นเขาตกใจรีบรองบอกเขาวา “บนเหรียญมีรูปพระเจาแผนดินนั่งทับไมได” อีกคนหนึ่งที่
หาบตามกันมาเหนื่อยก็นั่งกับเขาดวย ขาพเจาก็ตะโกนบอกอีกวา “นั่งทับตัวหนังสือไมไดนะ” ยัง
ไมทันขาดคํา กลุมของเขาอีกคนหนึ่งก็หาบตามมาถึง นั่งพักบนหาบเหรียญสตางคเหมือนกัน 
คราวนี้ขาพเจาครานที่จะพูดแลวปลอยตามเรื่องเขา คืนหน่ึง จิตญาณของขาพเจาไดไปทองนรก 
ไดเห็นสมุดบันทึกบาปบุญของตนเองจึงไดรูวา ความปรารถนาดีสองครั้งแรกไดบุญกุศล ครัง้ทีส่าม
เกียจครานเปนคะแนนลบ ฉะน้ัน เราจึงตองมี จิตปรารถนาดีไวเสมอ 
  1.2.15 อาศัยกายเนื้อบําเพ็ญธรรมจริง  
     กายเนื้อธาตุดินน้ําลมไฟ ธรรมญาณชีวิตจริง จิตเปนนายกายเปนบาว อยา
เอาอารมณเปนนาย ใชกายสังขารใหเปนประโยชนใหคุมคากับเวลาไมยาวนาน ดังตวัอยาง เกอฝน 
ขุนนางใหญมณฑลเจ้ินเจียง จะทําความดีนอยใหญทุกวันไป มิใหวางเวนตลอดระยะเวลาสี่สิบปที่
ผานมาเพื่อนถามวา “ทําอะไรจึงจะเรียกวาความดี” เกอฝนชี้ใหดูแผนดินปูทางตรงหนาแลววา 
“แผนหินกระดกขึ้น คนเดินจะสะดุดหกลม เปนแลวชวยวางใหมใหตรงเรียบ กิ่งไมกีดขวางเกะกะ 
ทางเทาเปนหลุมเปนบอ ชวยคนทุกขรอน จูงคนตาบอด ชวยเด็กตกน้ํา หากใสใจจะมีสิ่งใหทํา
ความดีไดทุกทีทุกเวลา” “ขาพเจาไมเคยละเลยที่จะใชกายวาจาใจนี้ ใหเปนกุศลประโยชนคุณความ
ดีเลย” ขุนนางเกอฝนกลาวในที่สุด 
  1.2.16 ฟนฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณในตน  
     ทําใจใหเปนธรรมชาติ อยาผูกมัดยึดหมายกอนจะมีเรามีเขา ก็ไมมีทั้งเรา
และเขา เม่ือเกิดมีเรามีเขาในที่สุดก็ไมมีทั้งเราและเขา ดังตัวอยาง แตกอนมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง 
สะสวยมีเสนหนารัก แตนาเสียดายที่ตอมาเธอเกิดเจ็บปวยซูบผอม จนทําใหเบื่อชีวิต คืนหน่ึง มาร
คนหนึ่งมาเขาฝนบอกเธอวา เขาก็คือมารโรครายที่สิงสูอยูในตัวเธอ หญิงสาวคดิวามารคงพสิมัยใน
ความงามของเธอเปนแน จึงไดมาสิงสู จึงบอกแกมารวา “สาวสายกวาฉันอยูบานเหนือทําไมไมไป
สิงสูเขาละ” มารตอบวา  “ไปมาแลวแตเขาไมได เพราะจิตของเธอบริสุทธิ์สวางเกินไป” พอหญิง
สาวตื่นจากความฝน หลันก็ตื่นจากความมืดบอกลุมหลงในโลกียวิสัย  เธอบอกแกตนเองวา “ฉัน
จะตองทําใจใหบริสุทธิ์สวางเหมือนสาวบานเหนือคนนั้นใหได จากนั้นไมนานอาการเจ็บปวยของเธอ
ก็คอยๆ หายไป จนสมบูรณแข็งแรงแตกอน 
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   1.2.17    สงผลแหงจิตภาวะ มโนธรรม และพลังธรรมอันวิสุทธิ์แหงตน  
    เขาถึงจิตภาวะเดิมทีอันสงบใสดวยความสํารวมตั้งใจ เขาถึงปญญาการุณย
หาญพลังธรรมของจิตเดิมแทใชภาวะและพลังธรรมของจิตเดิมแทใหเกิดคุณ ดังตัวอยาง สวี่เหิง 
เปนคนในรัชสมัยเอวี๋ยน เม่ือเยาววัยเคยลี้ภัยไปกับกลุมผูใหญ ระหวางทางอากาศรอนจัด ทุกคน
กระหายน้ํามาก ตางมองหาวาจะมีน้ําใหแกกระหายไดบางไหม ก็ไดเห็นตนสาลี่อยูขางหนา จึงพา
กันแยงชิงขึ้นตนสาลี่ เหลือแตเด็กชายสวี่เหิง ที่ยังคงนั่งพักเลนกรวดทรายอยูเหมือนเดิม ผูใหญที่
เก็บสาลี่มาไดถามวา “ไมอยากกินบางหรือ” เด็กชายตอบวา “ไมอยากเพราะเจาของเขาไมได
อนุญาต” เจาขาวเจาของที่ไหนกันลี้ภัยลวงหนาเราไปหมดแลว” เด็กชายวา “ตนสาลี่ไมมีเจาของ
เฝา แตจิตใจของเราเองก็ไมมีเจาของเฝาอยูดวยหรือ 
  1.2.18 ชวยตนใหเปนคนสมบูรณ  
    อีกทั้งชวยผูอ่ืน กอเกิดคุณธรรมคงไว กอเกิดคุณประโยชนคงไว กอเกิดผู
วางเพลิงไดคนรายตองโทษประหารทั้งครอบครัว ขุนนางอ้ีกั๋วกงจึงถามขุนนางฝายลงอาญาวา 
“หากผูกระทําผิดเปนขุนนางละ จะตองโทษสถานใด” ตอบวา “ปลดออกจากตําแหนงหนาที่” อีกั๋ว
กงพิจารณาดูแลวเห็นวาอีกสิบกวาชีวิตในครอบครัวคนผิดจะตองตายไปทั้งๆ ที่ไมมีสวนผิดดวย 
ซึ่งชีวิตของเขาเหลานั้นยังจะสรางคุณความดีได คิดแลวจึงทําหลักฐานผูกมัดตนรับผิดแทนเสียเอง 
ทานถูกปลดออกจากตําแหนง สวนอีกสิบกวาชีวิตรอดตาย คืนหน่ึงเทพยดามาเขาฝนอีกั๋วกงวา 
“ในโลกมีแตเขาจะปายโทษเพื่อความอยูรอดของตัวเอง แตทานกลับยินดีเสียสละตนเองเพื่อให
โอกาสแกผูอ่ืนเราจะใหทานไว” “เคราฮองเต” (ลักษณะเคราจะบงบอกบุญวาสนา) และไดรบัเชญิไป
เปนมุขมนตรีของบานเมืองโดยเร็ววัน ทุกอยางเปนจริงตามนั้น 
  1.2.19 ชวยตนใหบรรลุธรรมทั้งชวยผูอ่ืน  
    บรรลุความเขาใจถองแทแลวตองสาธยายใหคุณแกผูอ่ืนตอไป บรรลุการ
ปฏิบัติอันเห็นผลไดจริงแลวตองนําใหคุณแกผูอ่ืนตอไปบรรลุความสุขสงบอันยั่งยืนแลวตองโอบอุม
หนุนนําใหคุณแกผูอ่ืนตอไป ดังตัวอยาง สุเมธดาบส ขณะบําเพ็ญในฐานะพระโพธิสัตวเพ่ือการ
บรรลุ พระสัมมาสัมโพธิญาณอยูนั้น ไดพิจารณาคนหาธรรมอันจะยังความสําเรจ็ได กไ็ดคนพบการ
บําเพ็ญบารมีตามลําดับ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติ
บารมี สัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี พระองคสนตนเองใหบรรลุ อีกทั้ง
สองผูอ่ืนเพื่อใหบรรลุดวยวา “จงใหทานดุจภาชนะที่วางคว่ําลง” (ใหจริงๆ) “จงบําเพ็ญศีล รักษาศีล
ใหบริบูรณในกาลทุกเม่ือ” “จงมุงหนาตอเนกขัมมะ เพ่ือแสวงหาทางหลุดพนไปจากภพ”                
“จงสอบถามเรียนรูกับบัณฑิตผูมีปญญาทุกทานโดยไมเลือกตลอดกาลทั้งปวง” “จงประคองความ
เพียรไวใหม่ันคง ประคองใจไวทุกเมื่อ ไมยอหยอนในทุกอิริยาบถ” “มีใจแนวแนไมยินดียินราย 
อดทนตอการยกยองและเหยียดหยาม” “จงมีวาจาแนนอนไมเปนสองไมเดินออกจากวิถีทางใน
สัจจะทั้งหลาย” “จงเปนผูไมหวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเม่ือไป” “จงเปนผูมีเมตตาดั่งฝนที่แผ
ความเย็นออกไปใหเสมอกัน” และ “จงเปนผูม่ันคงดุจตราชูใจทุกข ในสุขทุกเม่ือ” พระโพธิสัตว
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สุเมธดาบสไดบําเพ็ญตนจนบรรลุแลวอีกทั้งยังไดใหขอธรรม เพ่ือโนมนําสั่งสอนผูบําเพ็ญเพียร
ตอมาดวยจิตปรารถนาใหมวลเวไนยไดบรรลุดวยการปฏิบัติเชนน้ี เรยีกไดวาชวยตนใหบรรลอีุกทัง้
ชวยผูอ่ืนดวย 
  1.2.20 ฉุดชวยโลกใหสงบสุข  
    โลกเสียหายดวยคนขาดมนุษยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม จงแกไขโดยไวจาก     
ตนเหตุ คืนฟนฟูจิตเดิมแท กลับตัวกลับใจเริ่มตนใหม มีคํากลาววา “หากฟามิไดใหบรมครูจอม
ปราชญขงจ้ีออุบัติมา โลกจะเปนรัตติกาลอันมืดมิด” คนแมขาด “มนุษยธรรม” เรยีนรู “ศลีธรรม” ไป
ก็ไดแตรูกฎเกณฑ หากความเปนมนุษยในมโนธรรมสํานึกคืออ้ี ไมมีโลภ โกรธ หลง ยอมกําเริบ
ฤทธิ์ ทําใหหลุดไปจากกรอบของศีลธรรมไดทุกเม่ือ เชนน้ีจึงไมตองพูดถึง “คุณธรรม” ที่พึงพูนเพ่ิม
เสริมสงตนให อดทน เสียสละดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอใครๆ ได ทานบรมครูจอม
ปราชญขงจ้ือจึงพรํ่าสอนศิษยใหเอาแกนแทสูงสงดีงามของจิตใจ คือ เหยินแสดงความเปน “คน” 
เอาอ้ี มโนธรรมสํานึกในมนุษยธรรมที่ “คน” พึงเปนมาปฏิบัติตอกัน เอาหลี่ จริยธรรมที่พึงเปนผู
ออนนอมอะลุมอลวย ไมฉกฉวยแยงชิง แสดงความเปนชีวิตสวางจากฟา เพ่ือการอยูรวมกันโดย
สันติ เอาจ้ือ ปญญาในสภาวะธรรมนําพาตนใหพนความชั่วรายภัยพาล แสดงความเปนคน
ประเสริฐล้ําเลิศกวาสัตวอ่ืนใดในโลก เอาซิ่น สัตยธรรมที่กําหนดตนมิใหโลเลเหลาะแหละเปนกรอบ
รอบลอม “เบญจธรรม” ดังกลาวใหครบถวนพูนพรอมอยูทุกเม่ือ เชนน้ี โลกก็จะสงบสขุได ทานบรม
ครูจอมปราชญขงจ้ือม่ันเหมายจะใชหลักสัจธรรมนี้ ฉุกยั้งใจคน ทานจึงนําศิษยจากริกไปตาม
บานเมืองตางๆ เพ่ือหวังจะใหเจาเมืองทั้งหลายเขาใจและทําตาม หากเม่ือเจาเหนือหัวเจาชีวิต
รักษาเบญจธรรมได ไพรฟาก็ยอมปฏิบัติตาม การนี้ไมเพียงแตทานบรมครู คือ ทานปราชญเม่ิงจ้ือ 
ซึงหางจากทานขงจื้อเกือบสองรอยป ยังไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดที่จะสืบสานงาย “ฉุดชวย
โลกใหสงบสุข” ตอไปในครั้งโบราณ หากขาดเสียซ่ึงอริยปราชญฉุดยั้งจิตใจใฝต่ําของผูคนไวเปน
ชวงๆ ดังนี้ ปานฉะนี้ผูคนในโลกไมรูวาจะยิ่งตกต่ําลงไปแลวถึงขึ้นไหน ทานปราชญเมงจ่ือกลาววา 
“โลกจมลง ชวยไดดวยวิถีธรรมเทียนซี่นี่ เอวี๋ยนจืออ้ีเตา” “อนุตตรวิถี อ้ีกวนเตา” “วิถีแหงจิต” 
ฉุดยั้งหนุนนําฟนฟูจิตเดิมแท ในยุคกาลที่โลกกําลังจมลงสูความหายนะในทุกๆ ภาวะ ที่ผูคนกอ
เหตุกันเองขณะนี้ทําใหมีผูตื่นตัวตื่นใจใครจะฉุดชวยโลกใหสงบสุขกันมากมายเขาเหลานั้น 
หลังจากไดรับวิถีธรรมแลวจึงตางพยายามปฏิบัติบําเพ็ญถือศีลกินเจ ชวยตนใหเปนคนสมบูรณ 
อีกทั้งชวยผูอ่ืน ชวยตนใหบรรลุธรรม อีกทั้งชวยผูอ่ืนจีลี่ลี่เหยิน และจีตาตาเหยิน ชวยฉุดยั้ง
สภาวะเสื่อมของโลกมนุษยและที่สุดคือ กอเกิดความสงบสุขสดใส 
  1.2.21 แปรเปลี่ยนกลอมเกลาจิตใจผูคนใหดีงาม  
    ไมหลงตามสมัย ไมหลงตัวตามความพอใจ ไมทําตัวตกต่ําไปตามผีเปรต 
อสุรกาย จงตามรอยจริยาที่คิดชอบ ปฏิบัติชอบ และไปชอบแลว ทุกคนเปนครู เปนนักเรียน พึง
สอน พึงเรียนรูอริยศาสตร ดังตัวอยาง ศิษยเอกเอ๋ียนหุย กราบเรียนถามทานบรมครูขงจ้ือวา         
“เหยิน คือ อยางไร” บรมครูสอนวา “เอาชนะอารมณตนเอง ฟนฟูจริยธรรมความออนนอม คือ      
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เหยิน (แกนแทของจิตเดิมแทเปนเชนน้ี) วันใดที่ทุกคนเอาชนะอารมณตนเองนอมตนฟนฟู
จริยธรรมไดใตหลาฟานี้คืนสูจิตอันเปนแกนแท (ทุกคนจิตใจดีงามมีการุณยธรรม) ดังน้ีแลว การจะ
เขาถึงแกนแทไดนั้นก็เปนดวยตนเองหรือดวยผูใดเลา” ศิษยเอกเอ๋ียนหุยกราบเรียนถามอีกวา 
“จุดเริ่มตนควรปฏิบัติอยางไร” ทานบรมครูตอบ “มิชอบดวยจริยาธรรมอยางมอง มิชอบดว
จริยธรรมอยาฟง มิชอบดวยจริยธรรมอยาพูด มิชอบดวยจริยธรรมอยากระทํา อันแกนแทของชีวิต 
(จิต) นั้น มีความรักปรารถนาดีสิ่งที่ตนมิพึงปรารถนาอยาใหแกผูอ่ืน ตนพึงกําหนดตนอีกทั้งชวย
คนใหกําหนดตน ตนพึงบรรลุตน (แกนแท) อีกทั้งชวยคนใหบรรลุตน” พระโพธิสัตว พระพุทธะ 
พระอริยเจาทั้งหลาย โปรดทําการทุกอยางก็ลวนเปนไปเพื่อการเจริญธรรมเปนที่ตั้ง ทั้งโดย
ทางตรง ทางออม ก็เพ่ือกลอมเกลาจิตใจผูคนใหดีงามเปนเปาหมาย พระพุทธองคทรงสอนใหมี
เมตตากรุณา พระเยซูคริสตสอนใหมีความรักแผไพศาล ก็ลวนเปนการกลอมเกลาเพื่อนําเขาสูแกน
แททั้งสิ้น 
  1.2.22 เพ่ือเอกภาพและสันติธรรมแหงโลก  
    จิตวิญญาณรวมอุทรธรรมมารดา กายารวมโลกสงครามโจรภัยทําลายพี่นอง
ของตนเองอยาใหยืดเยื้อตอไป จงมุงหมายสรางรากฐานเอกภาพสันติธรรม ดังตัวอยาง ดร.ซุนยัด
เซ็น บิดาประเทศจีน (กั๋วฟูซุนจง ซันเซียนเซิง) จากนายแพทยแผนปจจุบันไปสูนักปฏิวัติ ปลด
แอกที่ชาวแมนจูเอามากดขี่ขมเหงชาวจีนเยี่ยงทาส เม่ือหน่ึงรอยกวาปกอน ตองผจญทุกขผจญภัย
เกือบเอาชีวิตไมรอดนับครั้งไมถวนก็เพราะ “หวังใหโลกเปนเอกภาพ มีสันติธรรม” ไมตองการเอา
รัดเอาเปรียบเหยียบย่ําทําลาย หยุดยั้งการทําสงคราม กดขี่บีฑา สรางความทุกขทรมานกายใจ
ใหแกมนุษยชาติ ทานใชเวลาหลายสิบปในชั่วชีวิตของทานทั้งหมดกอบกูอิสรภาพ สรางสันติธรรม
อยางชอบธรรม จนกระทั่งรางกายทรุดโทรม เจ็บหนัก วันที่สิบสองมีนาคม ปหมินกั๋วที่สิบสี่ทาน
หมดสติ แตพลังแหงความมุงม่ันภายในทําใหทานยังคงเปลงเสียงคําวา “สันติภาพ สันติภาพ 
พยายาม พยายาม ชวยชาติ” จนสิ้นลมหายใจ 
 สรุปไดวา อนุตตรธรรม คือ คําสอนจากศาสดาที่สําคัญ 3 ทาน คือ พระพุทธเจา ทาน
ขงจ้ือ และทานเลาจื้อ อนุตตรธรรมเปนวิถีธรรมที่นําไปสูนิพพาน พนจากการเวียนวายตายเกิด 
ความเปนพุทธะมีอยูในทุกคน ทุกคนจึงมีสิทธิเทาเทียมกันในการที่จะรับธรรมและปฏิบัติธรรม 
เพ่ือชําระจิตใจใหสะอาด รัตนะ 3 ประการ ของอนุตตรธรรม คือ ญาณทวาร รหัสคาถา และลัญจกร 
 ญาณทวาร  คือ ประตูทวาร ที่ธรรมญาณผานเขาออกเพื่อกลับคืนสูนิพพาน 
 รหัสคาถา คือ  สัจจคาถาที่ถายทอดจากปากสูจิต 
 ลัญจกร  คือ  สัญลักษณตราประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนหลักฐานของผูไดรับวิถี
อนุตตรธรรม 
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 อนุตตรธรรมมีความกตัญูเปนคุณธรรม ที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก เปนตนกําเนิด
ของความดีงาม เปนคุณธรรมสํานึกควรปฏิบัติรักษาที่คนจะขาดเสียมิได จุดมุงหมายของ              
อนุตตรธรรม คือ การทําใหทั้งโลกเปนครอบครัวเดียวกัน ประชาชนของประเทศตางๆ มีความรัก
ใครกันอยูกันดวยความสงบปราศจากสงคราม ทําใหสังคมและโลกซึ่งเต็มไปดวยความวุนวายและ
ความขัดแยง  มีสันติสุข และสันติภาพอยางแทจริง คําสอนของอนุตตรธรรมสวนใหญสอดคลองกับ
พระพุทธศาสนา เขากันไดไมมีอะไรขัดแยงกัน พระพุทธศาสนาและอนุตตรธรรม จึงรวมมือและ
ประสานงานกันในการพัฒนาจิตใจของคนใหสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหดีขึ้น พัฒนา
สังคมใหมีความสงบเรียบรอย พัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงและม่ังคั่ง และสรางโลกที่เต็มไปดวย
ปญหาและความขัดแยง ใหเปนโลกที่นาอยูยิ่งขึ้นเปนโลกที่มีสันติสุข และสันติภาพอยางแทจริง 

 1.3  ทฤษฎีความเชื่อและทฤษฎีของการพัฒนา 
  1.3.1  ทฤษฎีความเชื่อ 
     “ลัทธิ” คือ “เรื่องเบื้องตนของศาสนา” หรือ “จุดเริ่มของศาสนา”   เม่ือตางฝาย
ตอเน่ืองถึงกันดังน้ี จึงไมมีทางจะแยกออกจากกันได ถาจะแยกกันใหไดจริงๆ ก็จะแยกไดเพียงรูป
ศัพท แยกไดเพียงพูดวาลัทธิ คือ คําสอนเฉพาะกลุมเฉพาะพวก ซึ่งมีความหมายแคบกวา 
“ศาสนา” การจะเรียกวา ลัทธิ ศาสนารวมกันไป หรือเรียกวา ศาสนาโดยลําพังจึงถูกตองดวยกันทัง้
สองอยาง (เสถียร  พันธรังษี, 2542 : 13) ศาสนาตามความหมายในพุทธศาสนาเปนคําสอน เปน
ธรรมสากลสําหรับสังคม เปนเครื่องประคับประคองสังคมใหตั้งอยูได ชวยขัดเกลาสังคมใหพนจาก
ความดุรายมาสูความเห็นอกเห็นใจรักใครสามัคคีกัน ศาสนามิไดเปนสมบัติของชาติหน่ึงกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ แตทางแหงการปฏิบัติธรรมในศาสนาเพื่อความเรียบรอยของสังคมนั้น ยอมมีแตกตาง
กันไปตามลักษณะภูมิประเทศและสังคม ตองเปนการปฏิบัติไมเกี่ยวกับการเมือง ตราบใดที่มี
การเมืองเขามาผสมอยูในธรรมที่สังคมปฏิบัติ หรือตราบใดที่มีการเมืองเขามาเกี่ยวของกับ
ขนบธรรมเนียมของสังคมนั้นๆ การปฏิบัตินั้นไมใชเรื่องของศาสนาในที่นี้ โลกปจจุบันมีลัทธิ
ปกครองบานเมืองอยูหลายลัทธิ เจาของลัทธิแตละคนไดพยายามนําลัทธินั้นๆ มาเปนเครื่องสราง
ประโยชนโดยยึดศาสนาในสังคมเปนเครื่องมือ ที่สุดศาสนาในสังคมนั้นๆ ก็กลายเปนลัทธิการเมือง
ไปทั้งหลักปฏิบัติและผูปฏิบัติ (เสถียร  พันธรังษี, 2542 : 15) 
 พฤติกรรมและความเชื่อ สังคมอินเดียกอนพุทธกาลคือกอนที่จะกําเนิดพุทธศาสนานั้น 
ชาวอินเดียสวนใหญเคารพนับถือเทพเจาตางๆ มากมาย ทั้งที่เปนเทพระดับสูงในศาสนาพราหมณ 
ฮินดูและเทพเจาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและอํานาจลี้ลับ ประชาชนมักจะประกอบพิธีกรรม 
บูชาบวงสรวง เชน สังเวยภายในบานของตนเองเปนประจํา โดยมีรูปเคารพและเซนสังเวย            
บรรพบุรุษ สวดขอพรหรือสรรเสริญพระเจา นอกจากนี้ก็มีพิธีกรรมใหญ ซึ่งจัดทําไดเฉพาะ          
ชนชั้นสูงในสังคม เชน กษัตริย พราหมณ เศรษฐีคหบดี ขุนนางทั้งหลายมีการประกอบพิธีกรรม
ดวยการเซนสังเวย บูชายัญ ดวยธัญญาหารดีๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิต สัตว รวมทั้งคน โดยการ       
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เผา เขาไฟกองใหญดวยเชื่อวา การเผาไฟจะทําใหสิ่งที่นํามาสังเวยถึงเทพเจาโดยตรง เทพเจากิน
ไปไดดวยการเผาทําลายของไฟ นักบวชบางลัทธิก็บูชาไฟเปนพระเจา ซึ่งตอมาพระพุทธเจาได
เสร็จไปโปรดพวกชฎิลสามพี่นอง ผูมีบริวารมาก พวกนี้นับถือบูชาไฟ บําเพ็ญสมาธิตบะแรงกลา มี
ผูคนนับถือมากมาย ยิ่งประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในการประกอบพิธีกรรมมากเทาใด ก็
เสมือนมีดสองคน คือมีผลดีตอนักบวชผูประกอบพิธีกรรม ทําใหพวกนี้ร่ํารวย และมีฐานะที่คน
ทั่วไปยําเกรง เพราะเปนผูประกอบพิธีติดตอกับพระเจา แตประชาชนก็กลับยิ่งหลง งมงาย เพราะ
การทําพิธีบูชายัญย่ิงแปลกและทารุณโหดราย ลึกลับมากขึ้นทุกที และยังสิ้นเปลืองเงินทองเปน
ผลเสียตอเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม (นงเยาว ชาญณรงค, 2542 : 61) ทฤษฎีของการ
พัฒนาการ มนุษยเกิดมามีทั้งดีและไมดี อันเปนผลมาจาก “กรรม” หรือการกระทําในอดีตและ
ปจจุบัน จึงทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระพุทธองค พระองคได
แบงมนุษยเปน 4 ประเภท หรือเปรียบเสมือนบัว 4 เหลาไดแก 
 1) มนุษยประเภทบัวเหนือน้ํา เปนคนดี พรอมจะรักษาความดี และพัฒนาตน 
 2) มนุษยประเภทบัวปมนํ้าเปนคนดี พรอมจะรักษาความดี และพยายามจะพัฒนา
ตน 
 3) มนุษยประเภทบัวใตน้ําเปนคนดีจะตองไดรับการพัฒนา 
 4) มนุษยประเภทบัวในโคลนตม เปนคนที่ยากในการพัฒนา 
 พฤติกรรมของมนุษยยอมมีสาเหตุ ดังบทสวดในการบําเพ็ญกุศลผูลวงลับไปแลว ตอน
หน่ึงวา “…กรรมปจชัยโย อาหารปจชัยโย อินทรีปจชัยโย…” แสดงวากรรมหรือการกระทํา อาหาร
และอินทรียหรือรางกาย ลวนเปนสาเหตุหรือปจจัยอันมีผลตอพฤติกรรมและชีวิตของมนุษย หรือ
ในบทสวดบังสกุลตอนหนึ่งวา “อนิจจํ วตสํ ขารา…” เปนการใหแนวคิดหรือภูมิปญญาแกมนุษยวา 
ชีวิตเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแท เม่ือมีเกิด ก็มีแก มีเจ็บ และตายในที่สุด เปนเรื่องตามปกตวิสิยัของมนษุย 
มนุษยประกอบดวย รางกายและจิตใจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทางชีววิทยาในการสงผลตอการเกิด
พฤติกรรม ถารางกายปกติและจิตใจปกติ จะชวยใหเกิดพฤติกรรมที่ดีได ทั้งเปนพฤติกรรมที่ดีตอ
ตนเองและตอผูอ่ืนดวย ในทางตรงขามถารางกายผิดปกติ และหรือจิตใจผิดปกติ จะชวยใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมดีได ทั้งพฤติกรรมที่เปนผลรายแกตนเอง เชน การทํารายตนเองและเปนผลรายตอ
ผูอ่ืน เชน การทํารายผูอ่ืนหรือทั้งทํารายผูอ่ืนและทํารายตนเองดวยมนุษยที่มีจิตสํานึกดี มีสติอยู
กับตัวอยูเสมอ จะแสดงพฤติ-กรรมสวนใหญดี ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เชน 
 ดานกายกรรมจะคิดกอนทํา และคิดตรวจสอบใหรอบคอบกอน อาจพิจารณาถึง “ผล” ที่
อาจจะเกิดขึ้นดวย 
 ดานวจีกรรมจะคิดกอนพูด คิดถึงความรูสึกของผูอ่ืนดวย และพูดไพเราะนาฟง 
 ดานมโนกรรม จะคิดถึงผูอ่ืน หวังดีตอผูอ่ืน และอยากจะชวยเหลือผูอ่ืน 
 ในทางตรงขามถามนุษยมีจิตสํานึกไมดี หรือขาดสติ ขาดสัมปชัญญะอยูเสมอ จะแสดง  
พฤติกรรมมีแนวโนมในทางไมดี ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เชน 
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 ดานกายกรรม จะทําอะไรไมคอยคิดหนาคิดหลัง ชอบทําอะไรตามใจตนเอง บางครัง้
แสดงพฤติกรรมบางอยางโดยขาดสติ และจะรูสึกตัวก็ตอเม่ือสายเสียแลว 
 ดานวจีกรรม ชอบพูดพลาม พูดเพอเจอ พูดสอเสียด และพูดถากถาง 
 ดานมโนกรรม ชอบคิดเอาเปรียบผูอ่ืน คิดฉลาดแกมโกง และคิดไมซื่อ ทําใหเกิด
ปญหาทางจริยธรรมของบุคคลในสังคม  
  1.3.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา  
     การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงแงหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ 
อยางไรก็ตาม มีหลายคนเชื่อวาการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วไปแลวแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเรื่องเก่ียวกับกลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การผลิต การกระจายและการบริโภค ผลผลิตของชาติ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันมีอยูมากมาย
และใหความสําคัญแกประเด็นตางๆ มากนอยตางกันออกไป บางก็ใหความสําคัญกับการมุงสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บางก็ใหความสําคัญกับการมุงสรางความเจริญเติบโตพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ (เกื้อ  วงศบุญสิน, 2540 : 31) 
    ความหมายของการพัฒนา คําวาการพัฒนานั้นมีผูใหความหมายไวหลายคน 
และมีอยูมากมายแตกตางกันออกไป ไมมีความหมายตายตัว ทั้งน้ีเพราะการพัฒนานั้น เปน
แนวคิดเชิงปทัสถาน (normative concept) มีเปาประสงค และมีลักษณะของการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของสภาวะหนึ่งกับสภาวะอื่น ทั้งนี้ในประเด็นแรกคือ การพัฒนาเปนแนวคิดเชิง
ปทัสถาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวามีคานิยมสอดแทรกอยูนั้นดูเปนเหตุผลหลักของการที่คําวา การ
พัฒนามีความหมายมากมายแตกตางกันออกไป ทั้งน้ี ในการกําหนดความหมายเปาหมายหรือ
เปาประสงค รวมทั้งแนวทางและการวัดผลของการพัฒนาขึ้นอยูกับคานิยมของผูที่กําหนด และ
คานิยมดังกลาวนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา เห็นไดวาการเนนแนวคิดปทัสถานนี้ 
มีอิทธิพลครอบคลุมถึงคุณลักษณะอีกสองประการของการพัฒนาที่จะกลาวตอไป 
   ในประเด็นที่สองคือการพัฒนาที่เปนเรื่องเก่ียวกับเปาประสงค ซึ่งโดยทั่วไป
แสดงถึงสภาวะอันพึงปรารถนาของสังคม ไมวาจะเปนไปในทางสังคม การเมือง และ/หรือ
เศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนเชนไร นั้นขึ้นอยูกับคานิยมของผูกําหนดเปาประสงคหรือสภาวะอันพึง
ปรารถนานั้นในที่นี้ บางมองวาการพัฒนาคือ สภาวะของการพัฒนาแลว (Development as state) 
ในขณะที่อีกหลายคนมองการพัฒนาในความหมายของกระบวนการ (process) ของความกาวหนา
หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามเกณฑหรือเปาหมายของการพัฒนาตามที่กําหนด
คุณคาไว 
   ประเด็นสุดทาย การพัฒนาเปนแนวคิดที่มีลักษณะของการเปรียบเทียบสภาวะ
กับสภาวะอื่นที่สอดแทรกอยูเชนตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ซึ่งมีความหมายเดียวกับสภาวะที่พัฒนา
แลวน้ัน มองวาภาวะทันสมัยนั้นตางจากภาวะลาหลังโดยสิ้นเชิง ทั้งในแงเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
คานิยม และสติปญญาความคิด เปนตน  
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 ความหมายของการพัฒนาที่มีผูกลาวไวและมีการหยิบยกขึ้นมาอางอยูเสมอ ไดแก    
(เกื้อ วงศบุญสิน, 2540 : 72 - 73) 
 1. การพัฒนาคือ สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ สามารถทําใหผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติสูงถึงรอยละ 5 - 7 ตอป และสามารถรักษาระดับน้ันไวได เปนสภาวะที่ประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีในทางเศรษฐกิจ 
 2. การพัฒนา คือการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเรงรัดใหผลผลิตมวล 
รวมของชาติเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อันเปนกระบวนการที่สงผลใหระดับรายไดโดยเฉลี่ยตอบุคคลของ 
ประเทศสูงขึ้น และประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในทางเศรษฐกิจ 
 3. การพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและการวาจางงานตามที่ได
วางแผนไวแลว เพ่ือลดสัดสวนของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่เพ่ิมสัดสวนของภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ อยางไรก็ตามในสมัยตอมามีผูวิจารณและปฏิเสธแนวความคิดนี้ โดยมีความเห็นวา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมิใชสิ่งเดียวกับการพัฒนา กลาวคือ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีขอบเขตของ เปาหมายจํากัด เพียงการเพิ่มรายไดเฉลี่ยของมวลกายประชาชาติ และ
อาจมีความสัมพันธในเชิงลบของการพัฒนา เชน กรณีการเจริญเติบโตโดยปราศจากการพัฒนา
หรือการมีการพัฒนา โดยที่เศรษฐกิจของประเทศไมเติบโต หรือมีคาติดลบ ซึ่งลักษณะของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมมีการพัฒนานั้นเปนสถานการณที่พบไดในประเทศที่ผลผลิต     
มวลรวมประชาชาติ โดยเฉลี่ยตอบุคคลสูง แตประชาชนตองประสบปญหาความไมเทาเทียมกันใน
การกระจายรายไดมากขึ้น สภาพความยากจนรุนแรงขึ้น เปาหมายการพัฒนาในดานอื่นๆ เสื่อมลง 
เชน ทัศนคติ ภาวะทางสถาบันสังคม วัฒนธรรมการเมือง เปนตน 
 4. การพัฒนาคือ การสรางสภาวะที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง
การพัฒนานั้นจะประสบความสําเร็จไดดวยการลดหรือขจัดความยากจน ความไมเทาเทียมกนั และ
การวางงานในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังเจริญเติบโต  
 5. การพัฒนาคือ กระบวนการหลายมิติ ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงในดาน
โครงสรางทางสังคม ทาทีของประชาชน สถาบันตางๆ ของชาติ การเรงรัดความเจริญเติบโต การ
ลดความไมเทาเทียมกัน และขจัดความยากจน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงตอระบบสงัคมทัง้ระบบ และ
มุงสูความสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของปจเจกชนและกลุมตางๆ ในสังคมภายในระบบนั้น 
เปนการกาวออกจากชีวิตที่ไมนาพึงพอใจ ไปสูสภาพชีวิตที่ดีกวา ทั้งในดานวัตถุและความรูสึก         
นึกคิด  
 6. การพัฒนาคือ การสรางความทันสมัย และการพัฒนาแลวคือ ความทันสมัย มี
ทัศนคติและความคิดที่ไมงมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพัฒนา มีความเทา
เทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม มีกาเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การเพิ่มมาตรฐานการดํารงชีวิต 
การปรับปรุง สถาบันทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเปนปกแผน มีเอกราช
ของชาติและมีประชาธิปไตยโดยจากระดับพ้ืนฐาน  
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 7. การพัฒนา คือ การเพิ่มพูนขีดความหมายของสังคม โดยไมคํานึงถึงเร่ือง
ขอบเขตซึ่งถูกกําหนดโดยเปาหมาย และโครงสรางพื้นฐานของสังคมในขณะนั้น การพัฒนาเปน
กระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสรางสรรค ไมวาจะมีผลอยางไรตอเปาหมายที่มีอยู 
หรือวิถีทางที่ใชอยูในการทําสิ่งตางๆ เปนเรื่องของการมุงสูเปาประสงคที่วางไว นอกจากนี้การ
พัฒนาสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ นั่นคือเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการยอมรับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยชาติดวยกัน และระหวางมนุษยชาติกับสภาพแวดลอม การพัฒนานั้น
ตองมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในทุกเรื่องของระเบียบสังคมที่ถือวาสังคม แนวคิดนี้ปฏิเสธ
ความคิดที่วาความทันสมัยคือ การพัฒนาโดยให  เหตุผลวา แมความทันสมัยจะเปนการเพิ่มพูน
ขีดความสามารถาของสังคมเชนเดียวกับการพัฒนา แตการเพิ่มพูนน้ันทําไดภายในขอบเขตที่
เปาหมายและโครงสรางพื้นฐานของสังคมเปนตัวกําหนดอยู   ทั้งนี้อาจเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนา แตการเปลี่ยนแปลงทั้งสองอยางนี้ไมเทาเทียมกัน หรือขนานกันไปและความ
ทันสมัยอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากการพัฒนาได 
 8. การพัฒนาในทางวัฒนธรรม หมายถึง การสรางความรูสึกใหมวาตนเปนชาติ มี
ความเชื่อม่ันและพรอมที่จะทําทุกอยางโดยเสียสละ เพ่ือประเทศชาติของตน 
 9. ในทางเศรษฐศาสตรการเมือง การพัฒนาคือการปฏิรูประเบียบสังคมใหมีความ     
ยุติธรรมมากขึ้น มีเอกราชของชาติ และไดรับการธํารงไวเปนอิสระจากการแทรกแซงครอบงําของ
รัฐบาลอ่ืนใด หรือกลุมผลประโยชน 
             10. การพัฒนาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของระบบเศรษฐกจิ ในภาวะที่
มีดุลยภาพและมีพลวัตภายใตกรอบที่กระทบกระเทือนกับสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศวิทยา 
             1.3.3  แนวคิดการนําศาสนามาใชในการพัฒนา 
    ปญหาของสังคมไทยในปจจุบันสามารถแกไขหรือบรรเทาเบาบางลงไดดวย
ศาสนา เน่ืองจากตนเหตุของปญหาตางๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระทําของมนุษย การแกปญหา
จึงตองแกไขที่ตัวมนุษย ศาสนาทุกศาสนาลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลดาน
จิตสํานึกและทัศนคติและสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน เม่ือมนุษย
สามารถพัฒนาตนไดก็สามารถชวยตนเองได สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความสงบสุขและ
สามารถนําตนไปสูความพนทุกขไดในที่สุด (ภัทรพร  สิริกาญจน, 2540 : 139 - 144) 
   1.3.3.1  การพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึกและทัศนคติ 
         หลักคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือที่สําคัญและเปนหลักในการกลอม
เกลาบุคคลใหมีความสํานึกและทัศนคติที่ถูกตองดีงาม ศาสนาเปนเครื่องตอตานและกําจัด          
สัญชาติญาณฝายต่ําของมนุษย ทําใหมนุษยลดทอนกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัวและการ
ประทุษรายผูอ่ืน  ไมเพียงแตเทานั้น ศาสนายังสงเสริมคุณธรรมของมนุษยในทางสรางสรรค ให
มนุษยมีความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และความสงบเยือกเย็น ตลอดจนพรอมที่จะทําตนให
เปนประโยชนตอสวนรวม 
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     ในสังคมไทย พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรหลักคําสอนทาง
พุทธศาสนา โดยที่ประชาชนชาวไทยสวนมากขาดการศึกษาหรือมีการศึกษานอย ความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระสงฆผูปฏิบัติชอบเปนปจจัยชักนําใหประชาชนสนใจในการฟงธรรมและปฏิบัติธรรม 
สวนปญญาชนที่มีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวในระดับทฤษฎีก็สามารถนํา
หลักธรรมมาพิจารณาใหลึกซึ้งและปฏิบัติตามอยางมีเหตุผล 
     หลักธรรมในพุทธศาสนามุงใหบุคคลพัฒนาตนเองกอนไปพัฒนาผูอ่ืน 
และในการพัฒนาตนเองตองเร่ิมที่การพัฒนาจิต การพัฒนาจิตตองมากอนการพัฒนาวัตถุและเปน
รากฐานของการพัฒนาทางวัตถุ จึงจะไดประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริง หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา เชน ไตรสิกขาและหลักการพึ่งตนเอง เปนตน เปนหลักธรรมที่ชวยพัฒนาบุคคลดาน
จิตสํานึกและทัศนคติ หลักไตรสิกขาประกอบดวยศีล สมาธิและปญญา ในระดับตน ศีล คือ 
ระเบียบวินัยที่บุคคลตองถือปฏิบัติ คนที่ไมมีระเบียบวินัยจะไมสามารถพัฒนาตนเองได ใน
ระดับสูง ศีล คือ ความสามารถในการควบคุมกาย วาจา ใจ ใหสงบระงับจากกิเลสตัณหาในระดับ
ตน สมาธิคือ การพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ใหตั้งม่ันและปลอดโปรงจนสามารถมองเห็นคําตอบ
ของปญหาและขอขัดของตางๆ ได กลาวคือ เกิดปญญาในการแกไขขอขดัของและเห็นโลกตามจรงิ 
ในระดับสูง สมาธิทําใหจิตสงบและเกิดปญญาในการพบทางพนทุกขได นอกจากนั้นบคุคลทีพั่ฒนา
ตนเองไดยอมตองเปนคนที่รูจักพึ่งตนเอง กระทําความเพียร และสรางสรรคความดีดวยตนเอง 
ตลอดจนสามารถรับผิดชอบตนเองได 
   1.3.3.2  การพัฒนาปจเจกบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน 
          ในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายขอที่สงเสริมใหบุคคลดําเนินชีวิต
รวมกับผูอ่ืนดวยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการวา หากบุคคลคิดดี มีใจเปนกุศลแลว ยอมพูดดี และ
ทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบสุข 
และทําใหสังคมเจริญกาวหนาได บุคคลที่ดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดดีคือบุคคลผูไมเห็นแกตัวและ
รูจักทําตามหนาที่ของตน มิใชมุงกอบโกยเพื่อความอุดมสมบูรณของตนเองเทานั้น บุคคลที่ไมเห็น
แกตัว ไมมักมาก ยอมมีจิตใจที่สงบ รูจักเสียสละและทําประโยชนเพ่ือสวนรวม นอกจากนี้บุคคลที่
อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี คือ ผูที่รูจักทําตามหนาที่ คนเราจําเปนตองเก้ือกูลซึ่งกันและกันตามหนาที่
เพ่ือความอยูรอดของโลก เชน ชาวนาก็ทําหนาที่ทํานาผลิตขาวเพื่อเลี้ยงสังคม พระสงฆมีหนาทีส่ัง่
สอนธรรมและปฏิบัติธรรม ครูทําหนาที่สอนหนังสือ และนักเรียนก็เรียนหนงัสอื เปนตน หากทกุคน
มีจิตสํานึกที่พัฒนาแลว ยอมไมเห็นแกตัวและทําหนาที่ของตนโดยซื่อสัตย สังคมก็ยอมอยูไดโดย
ปกติสุขและภัยอันตรายตางๆ ยอมไมมี 
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   1.3.3.1  บทบาทและความสําคัญของศาสนาในการพัฒนาสังคม 
         นอกจากศาสนาจะมีความสําคัญในการพัฒนาบุคคลแลว ศาสนายังมี
บทบาทและความสําคัญในการพัฒนาสังคมสวนรวมอีกดวย บทบาทและความสําคัญของศาสนาใน
แงนี้ปรากฏอยูในการดําเนินงานขององคกรตางๆ ทางศาสนา และพระนักพัฒนา เปนตน ในที่นี้จะ
กลาวถึงเฉพาะบทบาทการดําเนินงานขององคกรและกลุมบุคคลในพุทธศาสนาซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาสังคมไทยในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการควบคุมและกําหนดทิศทางของ
พัฒนาการทางวัตถุ การวางรากฐานทางประเพณี วัฒนธรรมและระเบียบสังคม และการเสริมสราง
สังคมไทยใหเปนปกแผนและมีสันติสุข       
      (1)  การควบคุมและกําหนดทิศทางของพัฒนาการทางวัตถุ 
               พุทธศาสนามีหลักการโดยทั่วไปวาพัฒนาการทางวัตถุจะเปน
ประโยชนตอบุคคลและสังคมอยางแทจริงถามีคุณธรรมประจําใจเปนพ้ืนฐาน ฉะน้ันกอนที่จะมุง
พัฒนาทางวัตถุเพ่ือตอบสนองความตองและความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต จึงจําเปนที่ตองมี
จิตใจอันเจริญดวยคุณธรรมแลวเปนพ้ืนฐาน และใหจิตใจอันมีคุณธรรม ผูผิดชอบชั่วดี และมี
ระเบียบวินัยอันไดจากการฝกฝนอบรมตามศาสนาเปนผูควบคุมและกําหนดทิศทางของพัฒนาการ
ทางวัตถุ 
              (2)  การวางรากฐานทางประเพณี วัฒนธรรม และระเบียบสังคม  
               ในขณะที่ความเจริญทางวัตถุของโลกปจจุบันและอายรธรรม
ตะวันตกกําลังแพรกระจายอยูในสังคมไทย พุทธศาสนาก็มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และระเบียบสังคม กลาวคือคําสอนในพุทธศาสนาสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว การรักษากฎเกณฑและแบบแผนของจารีตประเพณีและการทําตามหนาที่ของสมาชิก
ของสังคม หลักคําสอนเรื่องทิศทําใหสมาธิในครอบครัวคือ พอ แม ลูก สามี ภรรยา นาย และบาว 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนเพ่ืออยูรวมกันดวยดี เชน ลูก ตองมีความเคารพเชื่อ
ฟงและกตัญูตอพอแม พอแมตองเลี้ยงดูลูก และนายตองมีความเมตตากรุณาตอบาว ผูรับใช 
เปนตน พุทธศาสนิกชนชาวไทยผูเชื่อม่ันศรัทธาและปฏิบัติตามคํานอนในพุทธศาสนายอมเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว เปนพอ แม ลูก สามี ภรรยา นาย และบาวที่ดี และทําหนาที่ของตนอยาง
ดี ผูนอยก็มีความเคารพผูใหญ ผูใหญก็เปนที่พ่ึงและปกครองผูนอยได 
            (3) การเสริมสรางสังคมไทยใหเปนปกแผนและมีสันติสุข 
              พุทธศาสนาไดมีสวนสําคัญอยางมากในการสงเสริมความสามัคคี 
และการเสียสละเพื่อสวนรวมทําใหสังคมไทยเปนปกแผนและมีสันติสุข พุทธธรรมที่สงเสริมให
คนเราลดความเห็นแกตัวมีอยูหลายขอ เชนหลักไตรลักษณที่มีแนวคิดใหเรามองเห็นวาทุกสิ่งเปน
สิ่งไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงได เปนทุกข และไมมีตัวตนใหยึดม่ันถือม่ันได ผูที่เขาใจหลักไตรลักษณ
ยอมไมยึดม่ันในตนเองและผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน จึงไมโลภ ไมกอบโกย และไมเห็นแกตัว เปนตน 
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พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงควรศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือใหตนเองหลุดพนจากความเห็น
แกตัวและรูจักทําประโยชนใหผูอ่ืน อันจะชวยใหสังคมไทยเปนปกแผนและมีสันติสุขไดในที่สุด 
 1.4  บริบทสถานธรรมไทเฉิง อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
   สถานธรรมไทเฉิง กอตั้งเม่ือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จากแรงบันดาลใจของ
คุณยาแมน ขุนเณรพานิช ซึ่งทานไดศึกษาและรับการถายทอดธรรมจาก อาจารย จาง จิน เหลียน 
จากประเทศไตหวันและทานไดบริจาคที่ดินใหสรางสถานธรรม ซึ่งตั้งอยู ณ บานเลขที่ 1/5 หมูที่ 7 
ตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาธรรมของทานกอใหเกิด 
ความศรัทธาและมองวาหลักธรรมเปนประโยชนตอประชาชนและสังคม รวมทั้งขอปฏิบัติธรรมงาย 
สอดคลองกับวิถีชีวิตปฏิบัติไดจริงสามารถเรียนรูดวยตัวเองได ดวยเหตุนี้คุณยาแมน ขุนเณร
พานิช จึงไดบริจาคที่ดิน ทรัพยสิน เพ่ือกอตั้งเปนสถานธรรม โดยในระยะกอตั้งมีอาจารยจาง       
จิน เหลียน นางสุวิมล ใจดวง อาจารย จาง ลี่ จวิน รวมดําเนินการ 
   1.4.1  สถานที่ปฏิบัติธรรมของสถานธรรมไทเฉิง 
     สถานธรรมไทเฉิง ตั้งอยูเลขท่ี 1/5 หมูที่ 7 ตําบลบางกระทุม อําเภอ          
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ทะเบียนสมาชิกสถานธรรมไทเฉิง,  2548 

ที่วาการอําเภอ
บางกระทุม 

หมูบาน
สุธาสินี 

ไป
ตล

าด
บา
งก
ระ
ทุม

 

ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

ปม ป.ต.ท. 
บางกระทุม 

สะพานขามครองหวยแกว 

สถานธรรมไทเฉิง 
1/5 ม.7 ต.บางกระทุม 

 
ภาพ 1  แสดงแผนผังที่ตั้งสถานธรรมไทเฉิง 
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  1.4.2  วิธีการปฏิบัติธรรมของสถานธรรมไทเฉิง 
     อนุตตรธรรมยึดถือการไหวพระเปนกิจวัตรสําคัญที่ขาดไมได จะตองมีพิธี
ไหวพระตอนเชา ตอนค่ํา กอนการรับประทานอาหาร กอนการบรรยาย กอนจะจากสํานักธรรมไปก็
ตองไหวพระ และเม่ือมาถึงสํานักธรรมไมจะเปนเวลาใด ดึกเพียงใดก็จะตองไหวพระกอนและ
จะตองกราบลงไปกับพ้ืนถึง 19 ครั้ง กลาวคือ กราบคารวะอนุตตรธรรมเจา 5 ครั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก   3 ครั้ง พระศรีอริยเมตตรัย 3 ครั้ง พระโพธิสัตวกวนอิม 1 ครั้ง พระอาจารย
จ้ีกง 1 ครั้ง พระโพธิ์สัตวจันทรา 1   ครั้ง พระอาจารย 1 ครั้ง พระอาจาริณี 1 ครั้ง อาจารย
ถายทอดเบิกธรรม 1 ครั้ง อาจารยผูแนะนํารับรอง 1 ครั้ง และนักธรรมอาวุโส 1 ครั้ง 
    ในวันพระขึ้น 8 ค่ํา และขึ้น 15 ค่ํา จะตองถวายผลไมแดพระพุทธ             
พระโพธิสัตวกวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นเม่ือเสร็จสิ้นพิธีจะนําผลไมแจกจายใหแกญาติ
ธรรม นอกจากนั้นในวันสําคัญตางๆ ทางพุทธศาสนาจะมีการชุมนุมญาติธรรมเพื่อกราบไหวขอพร
พระพุทธ พระ-โพธิสัตวกวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งถวายผลไมดวย สําหรับการประชุมใหญ
สมาชิกธรรม จะทําเดือนละครั้ง เพ่ือติดตามความกาวหนาของการเผยแพรธรรม จากนั้นจะแจงแก
ศูนยกลางใหญที่จังหวัดนครปฐม 
 1.5.3 สมาชิกสถานธรรมไทเฉิง 
   สมาชิกสถานธรรมไทเฉิงที่ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมตามวิถีอนุตตรธรรม 
จํานวน 921 คน ประกอบดวยสมาชิกเพศชาย 393 คน เพศหญิง 628 คน ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก
สถานธรรมไทเฉิงกระจายอยูในตําบลทุกตําบลของอําเภอบางกระทุม โดยจะอยูที่ตําบลบาง
กระทุมมากที่สุด จํานวน 198 คน รองลงมาอยูที่ตําบลสนามคลี 118 คน และตําบลทาตาลมี
สมาชิกนอยที่สุดคือ จํานวน 52 คน รายละเอียดดังแสดงในภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28  

ภาพ 2  ตารางแสดงจํานวนสมาชิกสถานธรรมไทเฉิง ป 2548  
 

จํานวนสมาชิก 
รายชื่อตําบล 

ชาย หญิง 
รวม 

1.  บางกระทุม 64 134 198 
2.  นครปาหมาก 55 52 107 
3.  สนามคลี 52 66 118 
4.  บานไร 50 65 115 
5.  วัดตายม 30 48 78 
6.  เนินกุม 43 60 103 
7.  ไผลอม 39 41 80 
8.  โคกสลุด 30 40 70 
9.  ทาตาล 30 22 52 

รวม 393 628 921 

ที่มา  :  ทําเนยีบสมาชิกสถานธรรมไทเฉงิ; 2540. 
 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 พิชัย  วงศกลม (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระศรี                
อาริยเซไคคิวเซเคียว : ศึกษากรณี ศูนยสุโขทัยเคียวไค ตําบลบานหลุม อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ความ  มุงหมายเพื่อศึกษาความรูทั่วไปของลัทธิเซไคคิวเซเคียวในดานตางๆ เชน ประวัติ
ความเปนมาของ  เซไคคิวเซเคียว หลักธรรมและพิธีกรรมของเซไคควิเซเคยีว เพ่ือศกึษามลูเหตจูุง
ใจของประชาชนในการเขาเปนศาสนิกของศูนยสุโขทัยเคียวไค และผลกระทบจากการเขาเปน               
ศาสนิกของศูนยสุโขทัย เคียวไค ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนศาสนิกของศูนยสุโขทัยเคียวไค 
จํานวน 80 คน ผูบริหารศูนยสุโขทัยเคียวไค จํานวน 10 คน รวม 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวยคําถาม 4 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ตอนที่ 2 
ความรูเกี่ยวกับพระศรีอาริยเซไคคิวเซเคียว ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของศาสนิกศูนยสโุขทยัเคยีวไค 
ตอนที่ 4 ผลกระทบจากความเชื่อเกี่ยวกับพระอาริยเซไคคิวเซเคียว วิธีการศึกษาโดยการสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณประชากรใชวิธีการกําหนดสัดสวน (Quota 
Sampling) จากนั้นจึงทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเสนองานวิจัยเปนลักษณะพรรณา
วิเคราะห (Analytical Description)  ผลการวิจัยพบวา พระศรีอาริยเซไคควิเซเคยีว มีจุดกาํเนดิและ
ถือเปนองคกรทางศาสนาในประเทศญี่ปุน โดยมีปรัชญาการเกิดขององคกร จัดเปนแนวคิดใน
ศาสนาฝายเทวนิยมอันประกอบดวย การนําคําสอนมาจากศาสนาชินโต ศาสนาพุทธ และศาสนา
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คริสต มาประยุกตใหม โดยมีการปฏิบัติคลายนิกายมหายานในศาสนาพุทธ มีองคประกอบทีส่าํคญั
คือ ความเชื่อเร่ือง พระศรีอาริยอันเปนที่เคารพบูชาสูงสุด ซึ่งอยูในสภาวะเทพเจา โดยมีทานโมกิจิ
โอกาดะ หรือทานเมซุซามะอยูในฐานะเปนศาสดาพยากรณ มีพระโอฮิคาริ หรือพระรัศมี เปน
สัญลักษณขององคกร ใชอาคารศักดิ์สิทธิ์หรือหองพระในการประกอบพิธีกรรม และพิธีกรรมที่
สําคัญเรียกวา พิธีกรรมโยเร การกอกําเนิดในประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2511 และตอมาในป พ.ศ. 
2513 ไดรับอนุญาตใหกอตั้งเปนมูลนิธิชื่อวา มูลนิธิบําเพ็ญประโยชนดานกิจกรรมทางศาสนา มี
ศูนยดําเนินงานชื่อวา กรุงเทพฯ เคียวไค ตอมาไดมีการเผยแพรและจัดตั้งศูนยไปตามภูมิภาค
ตางๆ และไดเผยแพรเขาสูจังหวัดสุโขทัยเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2523 โดยมูลนิธิบําเพ็ญ
ประโยชนดวยกิจกรรมทางศาสนา ณ บานเลขที่ 223 ถนนสิงหวัฒน หมูที่ 7 ตําบลบานหลุม 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ชื่อวา ศูนยสุโขทัยเคียวไค  มูลเหตุจูงใจของศาสนิกศูนยสุโขทัยเคียว
ไคที่มีตอความเชื่อในลัทธิเซไคคิวเซเคียว คือ เพ่ือรักษาโรคภัยไขเจ็บ เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
เพ่ือความสบาย เพ่ือความมั่งคั่ง ร่ํารวย เพ่ือการสะเดาะเคราะห และเพ่ือเปนสิริมงคล 
 พิชัย  จันทยา (2547 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับ
จรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลก กําหนดหลักการและประเด็นการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพแนวพุทธศาสนาและพัฒนาระดับจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตตาม
แนวทาง พุทธศาสนา กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาไดแก ผูเอาประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 390 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง วิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร และใชความเปนเหตุเปนผลผสมผสานขอมูลที่คนพบกับหลักธรรม และ 
คําสอนในแนวพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับ         
ปานกลางในทุกขอ หลักการและประเด็นในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิต 
เริ่มจากตัวแทนตองมีสัมมาทิฎฐิเปนพลังนําไปสูการตั้งปณิธานยึดม่ัน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพจนเกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ตัวแทนประกันชีวิต ที่ไดรับการอบรมและรวมกิจกรรมตาม
แนวพุทธศาสนาในภาพรวมมีสัมมาทิฐิ เกิดศรัทธาในอาชีพนําไปสูการตั้งปณิธานที่จะยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สงผลใหการปฏิบัติงานอยางจริงจัง จนประจักษผลในทางที่ดีขึ้น ตัวแทน
ประกันชีวิตเกิด สัมมาทิฎฐิดวย 2 ปจจัยคือ ปรโตโฆสะ หรือไดสดับแตผูอ่ืน (กัลยาณมิตร) และ
โยนิโสมนสิการ หรือการทําในใจโดยแยบคาย การนําสัมมนาทิฎฐิสูการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันชีวิตใหสูงขึ้นน้ัน ตัวแทนประกันชีวิตตองยึดม่ันหลักธรรม อิทธิบาท 4  
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 สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา บุคคลมุงปฏิบัติธรรมเพ่ือ
ความเปนสิริมงคล และเพื่อความสบายใจ โดยมีความเชื่อวาศาสนา และการปฏิบัติธรรม ทําให
บุคคลมีความเจริญงอกงาม ซึ่งเม่ือบุคคลมีการพัฒนา ยอมทําใหสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เจริญ
งอกงามดวย 
 
3.  กรอบความคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนา จากตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นําไปสูการกําหนดกรอบความคิดการวิจัย โดยมุงศึกษาวา การที่สมาชิกสถานธรรมไดปฏิบัติธรรม
ตามหลัก วิถีอนุตตรธรรม เพ่ือใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตนเองในดานอารมณ ดานสังคม ดาน    
สุขภาพ และดานเศรษฐกิจแลวน้ัน  หลังการปฏิบัติธรรมมีการพัฒนาหรือไม เพียงไร กรอบ
ความคิดในการวิจัย  
 
 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

ความตองการเปลี่ยนแปลง 
• ดานอารมณ 
• ดานสังคม 
• ดานสุขภาพ 
• ดานเศรษฐกิจ 

ญาติธรรมที่เปน 
สมาชิกสถานธรรม 

ไทเฉิง  

 
 

ปฏิบตัิธรรมตาม 
วิถีอนุตตรธรรม 

ผลการพัฒนา 
• ดานอารมณ 
• ดานสังคม 
• ดานสุขภาพ 
• ดานเศรษฐกิจ 




