
พระพุทธศาสนามหายานในจนี 

 

       แปลและเรยีบเรยีงโดย 
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี  มจร 
 
ความน า 
    พระพทุธศาสนาแผจ่ากอินเดียไปสูน่านาประเทศตัง้แตส่มยัพระเจา้อโศกมหาราช  เริ่ม
แผไ่ปสูจี่นหลงัจากท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๔ ท่ีกาศมีระ ในเบือ้งตน้แผข่ึน้เหนือ โดยมีฐานท่ีมั่นอยูท่ี่บา
มิยนั  (ปัจจุบนั :  อาฟกานสิถาน)  หลกัฐานทีส่  าคญัคอืพระพระพทุธรูปใหญ่  ๒ องค ์ทีห่นา้
ผาสรา้งขึน้ประมาณ  พ.ศ.๘๐๐ - ๙๐๐  โดยสกดัจากหนิทราย พระองคใ์หญ่สูง  ๑๗๕  ฟตุ  

องคเ์ลก็สูง   ๑๒๐  ฟตุ ปัจจุบนัถูกท าลายโดยรฐับาลตาลบีนั ความจรงิ เสน้ทางท่ี
พระพทุธศาสนาแผจ่ากอินเดียไปเมืองจีนมี ๔ เสน้ทาง ประกอบดว้ย (๑)  ตอนเหนือสดุของ
อินเดีย (๒) เสน้ทางผา่นภเูขาหิมาลยั (๓) เสน้ทางเดนิเทา้ผา่นพมา่ ลาว เวียตนาม (๔) 

เสน้ทางเรือผา่นชวา ศรีวิชยั แลว้ขึน้บนท่ีเมืองกวางตุง้ 
   ในเสน้ทางสายเหนือสดุของอินเดีย พระพทุธศาสนาแผจ่ากอินเดียสูบ่าบยินัก่อน 

ตอ่จากนัน้ขา้มภเูขาฮินดกูชู  เขา้บลัข ์ ขา้มเทือกเขาปารมี์  เขา้กษัการ ์พทุธศาสนิกชนหรือพอ่คา้
ชาวเปอรเ์ชีย ชาวตะวนัตกพกัท่ีกษัคารก์่อนตดัสินใจวา่จะใชส้ายเหนือหรือสายใต ้  

   สายใต้    จากกษัคาร ์  ผา่นรฐัโขตนั เดนิทางมุง่สูถ่  า้ตนุฮวง  ก่อนเขา้สูจี่นตอนกลาง 
รฐัโขตนันีมี้ความสมัพนัธก์บัแควน้มคธอยู่บา้ง กลา่วคือสมยัพระเจา้อโศกมหาราช   อคัรมเหสี
ของพระเจา้อโศก ช่ือวา่พระนางกณุาละ มีนิสยัโหดรา้ย  เม่ือพระเจา้อโศกเล่ือมใส
พระพทุธศาสนา  เสดจ็ไปไหวต้น้โพธ์ิและใชเ้วลาอยู่ท่ีนั่นจนไมมี่เวลาอยู่กบัพระนาง  พระนาง
อิจฉาตน้โพธ์ิ  เอายาพิษไปรดจนตน้โพธ์ิตาย   พวกนางสนมไมช่อบความโหดรา้ยของนางเลยหนี
ไปอยูร่ฐัโขตนั   พากนัสรา้งวดัช่ือวา่  โคตมีวิหาร   
  สายเหนือ จากกษัคารไ์ปทางเหนือ  ขา้มทะเลทรายตกัละมะกนั ไปถึงแควน้กฉุะ  
(กจีุ) ซึ่งเป็นบา้นเดมิของกมุารชีพ ผา่นการษ์คาร ์ ผ่านเตอรฟ์าน  มุง่สูถ่  า้ตนุฮวงก่อนเขา้สูจี่น
กระจายไปตามภมูิภาคอ่ืน ๆ  
   ถ า้ตนุฮวงนีเ้ขา้ใจวา่เป็นถ า้ท่ีพอ่คา้สญัชาติตา่ง ๆ สรา้งไวเ้พ่ือเป็นศนูยก์ลางการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพวกจาริกแสวงบญุ  ทัง้ท่ีเป็นพทุธและไมใ่ชพ่ทุธ  ถือเป็นถ า้นานาชาติ  พวก
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พระภิกษุชาวจีนท่ีจะไปอินเดียก่อนยคุสมณะฟาเหียนมีมาก แตไ่ปไมถ่ึงอินเดีย ติดอยูท่ี่แควน้กจุ
ฉะเสียเป็นสว่นมาก  ไปติดลาภสกัการะ  ศกึษาพระพทุธศาสนาท่ีกฉุะนัน้แลว้กลบัเมืองจีน 

 
  ประวัตศิาสตร ์
     ชาวจีนเริ่มรูจ้กัพระพทุธศาสนาในสมยัราชวงศฮ์ั่น  พ.ศ. ๓๓๗-๗๖๓  มีต  านานวา่ 
พระเจา้อโศกมหาราช  ตอนท่ีทรงรบัสั่งใหส้รา้งวิหาร  สถปูเจดีย ์  และเสาอโศก  ๘๔๐๐๐ แลว้
ใหป้ระดิษฐานทั่วอินเดีย  ความจรงิพระเจา้อโศกไมไ่ดท้รงสรา้งเองทัง้หมด  แตป่ระกาศเป็น
นโยบายออกไป  ประชาชนท่ีเล่ือมใสพระพทุธศาสนาก็ชว่ยกนัสรา้งตามพระราชประสงคแ์ลว้
ประดษิฐานไวท้ั่วชมพทูวีป  มีการพบสถปูเจดียแ์ละเสาอโศกในจีน ๑๙  แหง่ บางแหง่มีพระบรม
สารีรกิธาตบุรรจอุยู่ ซึ่งเป็นหลกัฐานแสดงวา่คนในถ่ินนัน้รบัรูพ้ระพทุธศาสนาในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช  
     พ.ศ. ๖๐๐  พระเจา้มิ่งตี่แหง่ราชวงศฮ์ั่น  ทรงเป็นผูเ้ริ่มในการน าพระพทุธศาสนาไปสูเ่มือง
จีน  พระองคท์รงสบุนิเห็นเทวดาตวัสีทองอุม้พระพทุธรูปเหาะผา่นพระราชวงั  โหรท านายวา่  
เทวดาสีทองหมายถึงพระพทุธเจา้เสดจ็อบุตัใินอินเดีย แมเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  แตค่  าสอน
ยงัรุง่เรืองในอินเดีย   พระองคร์บัสั่งใหท้ตูไปสืบพระพทุธศาสนา  ในยคุนัน้  ศาสนาดัง้เดมิในจีนคือ 
เตา๋และขงจือ้ยึดครองพืน้ท่ี  มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมประเพณีจีนคอ่นขา้งสงู  เตา๋เนน้การปลีกออก
จากสงัคม นิยมนั่งสมาธิ นั่งกรรมฐานเหมือนกบัพระพทุธศาสนา ขงจือ้เนน้จริยศาสตร ์ และสงัคม   
        จากความฝันของพระเจา้มิ่งต่ี  ประมาณ  พ.ศ. ๖๐๐  มีการสง่ทตูไปสืบ
พระพทุธศาสนาในอินเดียและน าพระสตูร  ๔๒ ตอนจากบรเิวณเอเซียกลางกลบัเขา้จีน  

ตอ่จากนัน้ก็เริ่มมีพระภิกษุชาวเอเชียกลางเดนิทางเขา้จีน  ชดุแรกคือ  พระกสัสปะ มาตงัคะ  
ตอ่มาพระอนัสิเกาไปกบัคณะซึ่งเป็นชาวเอเชียกลางสว่นมาก  มิใชพ่ระภิกษุท่ีเป็นชาวอินเดียแท ้

ๆ   แตเ่ป็นพวกลกูผสม   อาจมีบางทา่นเป็นชาวอินเดียแตเ่ขา้ไปอยูท่ี่วดับรเิวณเอเชียกลาง  
เพราะพระพทุธศาสนาบรเิวณเอเชียกลางเป็นศาสนาแบบมีชีวิต  (Living  Buddhism)  

ซึ่งในอินเดียไมค่อ่ยมี  เพราะฉะนัน้ เวลาพระภิกษุไปจ าพรรษาท่ีเอเชียกลาง ภารกิจคือแปลพระ
สตูร  อย่างอ่ืนท าไมไ่ด ้  เพราะถกูจ ากดัสิทธิบางสว่นคือ  คนชัน้สงูโดยเฉพาะกลุม่ท่ีนบัถือขงจือ้
กบัเตา๋มาก่อน   ถวายค าแนะน าแก่กษัตรยิใ์หอ้อกกฎขอ้บงัคบัไมใ่หป้ระชาชนเขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
ศาสนาอยา่งเตม็ท่ี   เชน่ ไม่อนญุาตใหบ้วช  แตใ่หไ้ปช่วยงานแปลคมัภีรไ์ว ้ 
    เพราะฉะนัน้งานท่ีพระสงฆจ์ากเอเชียกลางท าไดใ้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในจีน
คือ  สรา้งงานแปลคมัภีรข์ึน้มา  โดยวางยทุธศาสตรอ์ย่างแรกคือ  พยายานสรา้งความเป็นมิตร
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กบัเตา๋ใหม้ากท่ีสดุ  เพราะเล็งเห็นความเหมือนกนัในหลายดา้น ระหวา่งพระพทุธศาสนากบัเตา๋ 
พระอนัสิเกาเป็นชาวปาเถียร ์  ไปตัง้ถ่ินฐานเผยแผพ่ระพทุธศาสนาท่ีเมืองโลยาง(ลั่วหยาง) สรา้ง
วดัมา้ขาว (วดัแป๊ะเบ๊ย่ี)  เป็นศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ใชย้ทุธศาสตรก์ารแปลคมัภีร ์
และสรา้งมิตรกบัพวกเตา๋    
 
   ลักษณะร่วมระหวา่งพุทธกับเต๋า 
    การผสมผสานระหวา่งพทุธกบัเตา๋เกิดจากการท่ีมีแนวคดิหลายอยา่งเหมือนกนั แต่
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหมี้การผสมผสานกนัโดยง่าย คือ 
   (๑) พิธีกรรมสาธารณะ เชน่ การบชูาไมใ่ชก่ารบชูายญั แตเ่ป็นการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ
เพ่ือใหเ้กิดผลดีงาม ส่วนพิธีสว่นตวั เนน้สมาธิและสมถะเหมือนกนั  พระพทุธศาสนาเนน้ช าระจิต
ใหบ้รสิทุธ์ิ ก าจดักิเลส งดเวน้ความหรูหราฟุ่ มเฟือย 
    พระพทุธศาสนาเช่ือวา่ ผูไ้ดฌ้านเม่ือตายไป ยอ่มไปเกิดในพรหมโลก สอนเรื่องความ
ตอ่เน่ืองของวิญญาณ(Indestructibility of soul)และท าใหมี้การเกิดใหม่(Rebirth) 

สว่นเตา๋เช่ือในดนิแดนแหง่อมตภาวะในดินแดนทะเลตะวนัออก แสวงหาอมตภาพในสวรรคว์ิสทุธิ
ภมูิ 
   (๒) ชาวเตา๋เขา้มามีสว่นรว่มในการแปลคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาในยคุแรก ขอ้นีท้  าให้
เกิดความสนิทสนมกบัพระภิกษุในพระพทุธศาสนา และชาวเตา๋เหล่านัน้น าศพัทพ์ระพทุธศาสนา
ไปใช ้ท าใหเ้กิดความเหมือนกนั อีกประเดน็หนึ่ง คือ ชาวเตา๋น าธรรมส าคญัของพระพทุธศาสนา
ไปใช ้เชน่ อรยิสจั ๔ ปฏิจจสมปุบาท นิพพาน  อนตัตา  อนิจจตา อานาปานสติ 
   (๓) ความใกลช้ิดกบัพระสงฆแ์ละความมีหลกัการส าคญัเหมือนกนั ท าใหช้าวเตา๋คดิว่า 
พระพทุธศาสนาเป็นเพียงแง่มมุหนึ่งของเตา๋  ชาวเตา๋เห็นวา่ พระพทุธศาสนาเป็นเพียงวิธีการใหม่
แหง่การท่ีจะไดร้บับรรลอุมตภาพ  นิพพานแหง่พระพทุธศาสนาไมแ่ตกตา่งจากนิพพานเตา๋  พระ
อรหนัตใ์นพระพทุธศาสนาเหมือนกบัวิสทุธชน(Chen Jen)ของเตา๋  
   ความคิดพืน้ฐานของเตา๋คือ เหลาจือ้(เตา๋) ตายจากเมืองจีนแลว้เดนิทางไปอินเดีย ไป
เกิดเป็นพระศากยมนีุพทุธเจา้ เม่ือพระองคป์รินิพพานแลว้ก็เดนิทางกลบัมาท่ีเมืองจีน มีการ
เช่ือมโยงกนัดา้นศาสนาตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ผูก้่อตัง้พระพทุธศาสนากบัผูก้่อตัง้เตา๋เป็นคนคน
เดียวกนั 
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สรุปสถานการณพ์ระพุทธศาสนาในจนี  

    ยุคที ่๑  ต่อจากสมัยราชวงศฮ่ั์น 

     ยคุราชวงศช์ินตะวนัออกประมาณ  พ.ศ. ๘๐๐ - ๙๐๐  พระพทุธศาสนาในจีน  มี
รากฐานอยูใ่นคมัภีรป์รชัญาปารมิตา   กิจกรรมทางดา้นพระพทุธศาสนาเป็นเรื่องของการแปล
คมัภีรเ์ป็นสว่นมาก  นกัแปลท่ีมีช่ือมากท่ีสดุคือ  กมุารชีพ  มีความสามารถทางภาษาถึง ๑๐  

ภาษา  เป็นชาวแควน้กจุฉะ กมุารชีพรูม้ากถึง ๑๐  ภาษาจงึเป็นนกัแปลได ้ พอ่ของกมุารชีพเป็น
ชาวอินเดีย  ช่ือว่า กุมารายณะ  แมเ่ป็นชาวกฉุะ  ช่ือว่า  ชีวา   ช่ือพอ่และแมร่วมกนัเป็นกมุาร
ชีพ    

    พระพทุธศาสนายคุราชวงศช์ิน ตะวนัออก  ประมาณ พ.ศ. ๘๐๐ - ๙๐๐  ถือคมัภีร ์
ปรชัญาปารมิตาเป็นหลกั    เพราะฉะนัน้ ส านกัตา่ง ๆ  ท่ีปรากฏช่ือประมาณ ๗ ส านกั จงึเป็น
ส านกัในเชิงปรชัญาทัง้หมด  โดยมีคมัภีรป์รชัญาปารมิตาเป็นพืน้ฐาน   พระพทุธศาสนาจงึ
ปรากฏในลกัษณะวิชาการมากกวา่เชิงปฏิบตัิ   ในปลายยคุราชวงศช์ินตะวนัออก  พระจีนท่ีเขา้
มาสืบคน้พระพทุธศาสนาในอินเดีย   เริ่มประสบความส าเร็จมากขึน้โดยมีท่านสมณะฟาเหียน  

เป็นคนแรกท่ีเดนิทางไปถึงอินเดีย  เขา้ทางอินเดียเหนือแลว้กลบัมาทางเรือ  ต านานบอกวา่ท่าน
ไปศรีลงักาดว้ย  ผา่นประเทศไทยแถวบรเิวณอาณาจกัรศรีวิชยั  แลว้ขึน้เรือท่ีกวางตุง้ เขา้อินเดีย
ทางเหนือ กลบัเมืองจีนทางใต ้   เพราะเอาคมัภีรก์ลบัไปมาก  จงึตอ้งบรรทกุเรือส าเภาของพวก
พอ่คา้ แตไ่มว่า่จะเป็นทางเกวียนหรือเรือ  ก็ตอ้งอาศยัชาวบา้นทัง้นัน้  พวกพอ่คา้กลบัจากขาย
สินคา้  พาหนะวา่ง พระภิกษุเลยขอรอ้งใหช้ว่ยขนคมัภีรก์ลบั  ตอนมาเอาสินคา้มาขาย  เม่ือขาย
สินคา้หมด พาหนะวา่ง ตอนเดนิทางกลบัเลยเอาพาหนะชว่ยขนคมัภีรใ์หพ้ระ  
 ยุคที ่ ๒  ยุคต่อมาครอบคลุม  ๔  ราชวงศ ์  

  ราชวงศห์ลิวสงุ  พ.ศ.   ๙๖๒ -๑๐๒๒ 

  ราชวงศฉี์   พ.ศ. ๑๐๒๒ - ๑๐๔๕ 

  ราชวงศเ์หลียง  พ.ศ.  ๑๐๓๖–๑๑๐๐ 

  ราชวงศเ์ชิน   พ.ศ.  ๑๑๐๐ - ๑๑๓๒ 

   แมจ้ะเป็นระยะเวลาสัน้ๆ  เพียง ๑๖๙  ปี  ก็มีการส ารวจส ามะโนจ านวนประชากร 
ส ารวจจ านวนพระภิกษุและวดัไวด้ว้ย  ในชว่งสัน้ๆ  สมยัราชวงศห์ลิวสงุ  มีพระภิกษุ ๓๖,๐๐๐  

รูป  มีวดั  ๑,๙๖๓  วดั   สมยัราชวงศฉี์  มีพระจ านวน  ๓๒,๐๐๐  รูป  มีวดั  ๒,๐๐๐  แหง่  
สมยัราชวงศเ์หลียง มีพระจ านวน ๘๒,๐๐๐  รูป  มีวดั ๒,๘๐๐  วดั  เม่ือเทียบกบัประชากรจีน  

ถือวา่จ านวนพระยงันอ้ยอยู่  วดัก็ยงัไมม่าก    มีสาเหตสุ  าคญั ๒-๓ ประการท่ีท าใหจ้  านวน
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พระภิกษุนอ้ยและวดัมีจ านวนไมม่ากเทา่ท่ีควร สาเหตหุลกัมาจากพวกปโุรหิตท่ีนบัถือลทัธิเตา๋และ
ขงจือ้    กลา่วหาว่าพระพทุธศาสนาในหลายเรื่อง เชน่  

    (๑) เรื่องสรา้งวิหาร เจดีย ์ และศาสนสถาน  มีลกัษณะเป็นการเลียนแบบราชส านกั 
เลียนแบบสิ่งก่อสรา้งพระราชวงั แลว้ก็เอาระฆงัไปตัง้ไวใ้นวดั  ตีบอกสญัญาณเวลา  เป็นการลด
ความส าคญัของนาฬิกาทรายท่ีราชส านกัมอบใหช้าวบา้นใชบ้อกเวลาประจ าหมูบ่า้น   (ประเพณี
การใชน้าฬิกาทรายสืบทอดมาจากนาลนัทา)  ขอ้กลา่วหานีแ้มจ้ะไมห่นกัหนาแตเ่หมือนกบัแมลง
หว่ีตอมตาชา้ง 
   ๒. พระภิกษุในพระพทุธศาสนายยุงใหป้ระชาชนกระดา้งกระเดื่องตอ่ราชส านกั  โดย
การสรา้งงานขึน้  หางานใหป้ระชาชนท าแทนราชส านกั  งานท่ีพระพทุธศาสนาใหแ้ก่ประชาชนก็
คืองานแปลคมัภีร ์  
   ๓. พระภิกษุเทศนส์อนประชาชนเรื่องท าดีไดดี้  ท าชั่วไดช้ั่ว  เรื่องท าดีไดร้บัรางวลั  ท า
ชั่วไดร้บัการลงโทษ  สรา้งบทลงโทษแทนกฎของสวรรค ์  ท่ีฝ่ายปโุรหิตลทัธิดัง้เดมิเขาพดูไวว้า่  
สวรรคล์งโทษ  สวรรคใ์หค้ณุ  สวรรคใ์หโ้ทษ  พวกปโุรหิตบอกวา่ พระภิกษุสรา้งความหงดุหงิด
เคืองใจใหแ้ก่สวรรค ์  ขอ้กล่าวหาเล็กๆ นอ้ยๆ นีเ้ป็นตวัจ ากดัความรุง่เรืองของพระพทุธศาสนาทัง้
จ  านวนพระภิกษุ จ านวนวดัและพิธีกรรมตา่งๆ  
  ยุคที ่๓ ราชวงศถ์ัง  พ.ศ. ๑๑๕๑ - ๑๔๕๐ 

      ยคุราชวงศถ์งัเป็นยคุทอง  แมก้ระนัน้ก็เหมือนไมใ่ชย่คุทอง  เหมือนสมยัพระเจา้อโศกใน
อินเดียซึ่งเป็นยคุทองของพระพทุธศาสนา     แตว่่าพรอ้ม ๆ กบัความรุง่เรืองก็มีความเส่ือมแทรก
อยู ่มีคนจ านวนมากปลอมบวชเป็นพระภิกษุ  มีศาสนาธรรมปลอม  ศาสนาวตัถปุลอมมาก พระ
ถงัซ าจั๋ง (สมณะเฮ่ียนจั๋ง) ซึ่งเป็นพระในราชวงศถ์งั  เดนิทางมาอินเดียตอนเหนือแลว้น าคมัภีร ์
กลบัเมืองจีนทางตอนเหนือของอินเดียเหมือนกนั  เอาคมัภีรก์ลบัจีนเป็นจ านวน  ๖๕๗  เรื่อง   
๕๒๐  หวัขอ้ ซึ่งตอ่มามีการแปลเป็นภาษาจีนไดเ้พียง  ๗๓  เรื่อง  ท่ีวา่รุง่เรืองแลว้มีความเส่ือม
แทรกเขา้มาดว้ย  ก็คือ ประมาณ พ.ศ. ๑๓๘๘ มีการส ารวจสมัมะโนประชากร มีพระจ านวน 

๒๖๐,๐๐๐ รูป ในราชวงศถ์งั มีวดัจ านวน ๔๖,๐๐๐ วดั  มีสถปู  ๔๐,๐๐๐  เป็นพระของนิกาย
สทัธรรมปณุฑรกิสตูร  นิกายเทียนไท ้  และนิกายฌาน    เม่ือจ านวนพระมีมากเกินไป  จงึเริ่มมี
การจ ากดัจ านวนพระลงมา เพราะกลวัวา่จะเป็นพระปลอม  มีการสงัคายนาพระธรรมวินยัและ
บงัคบัใหพ้ระลาสิกขา(สกึ)ไป มีการท าลายวดัหลายแหง่ซึ่งเป็นวดัท่ีผิดกฎหมาย  จ านวน
พระภิกษุภิกษุณี  ตอ้งมีการขึน้ทะเบียนไวอ้ยา่งเป็นทางการ 
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   นักปราชญ์อีกท่านหน่ึงคือสมณะอีจิ้ง เป็นผูท่ี้บนัทกึรอ่งรอยการสืบสาน
พระพทุธศาสนาไวม้ากตามเสน้ทางท่ีทา่นเดนิทาง    ทา่นอีจ้ิงเดินทางเรือกลบัทางเรือ ใชเ้วลา
ศกึษาตลอดเสน้ทางยาวนานท่ีสดุ  จากทา่เรือกวางตุ้งของจีนไปท่ีทา่เรือตามรลิปติของอินเดียใช้
เวลา  ๒ ปี  สนันิษฐานวา่สมณะอีจ้ิงมาอยูแ่ถวอาณาจกัรศรีวิชยัหลายเดือน    มีบางคนบอกวา่  
อาณาจกัรศรีวิชยัเป็นท่ีศกึษาภาษาสนัสกฤตของพระจีนก่อนเขา้อินเดีย    เรียนใหอ้า่นออกเขียน
ได ้ ก็จะไปแปลคมัภีรใ์นอินเดีย    
   ในสมยัราชวงศถ์งั  การท่ีพระพทุธศาสนารุง่เรืองมาก ท าใหมี้ความเส่ือมแทรกอยู่ คือ 
รฐัเขา้มาคมุอ านาจ บรหิารจดัการคณะสงฆเ์กือบทัง้หมด  ควบคมุดแูลออกกฎหมาย  รฐับาลเขา้
มาดแูลจดัระบบใหพ้ระสงฆ ์  ตัง้แตก่ารบวชเป็นพระ   การแตง่ตัง้สมณศกัดิ ์  การบริหารการ
จดัการในวดั  เพราะฉะนัน้ จ านวนพระภิกษุภิกษุณีจงึลดลง เดมิพระภิกษุมี  ๒๖๐,๐๐๐ รูปเริ่ม
ลดลงในปลายราชวงศถ์งั  เหลือจ านวนพระภิกษุเพียง  ๗๕,๐๐๐  รูป ภิกษุณีเหลือเพียง  
๕๐,๐๐๐   

  มีคนนิยมบวชเป็นพระมาก รฐัก็เขา้มาจดัการ  โดยตัง้ขอ้ก าหนดวา่ ถา้จะบวชตอ้งมี
ประกาศนียบตัรรบัรองคณุสมบตัซิึ่งออกใหโ้ดยรฐั ตอ้งจา่ยคา่บวชแลว้รบัใบเสรจ็ไปขอบวช  
จ านวนพระก็มีก าหนดแนน่อน  คือ ฆราวาสคนหนึ่งจะบวชไดก็้ตอ่เม่ือมีพระรูปหนึ่งมรณภาพหรือ
ลาสิกขา(สึก)  มีต  าแหนง่วา่งแลว้มีคนไปสวมแทน  เหมือนต าแหนง่พระราชาคณะในเมืองไทย  
ตอ้งมีพระราชาคณะรูปหนึ่งมรณภาพหรือลาสิกขาแลว้จึงจะแตง่ตัง้คนใหมเ่ขา้สวมแทน  มีการ
สอบวดัคณุสมบตักิ่อนบวช  คนท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุตอ้งทอ่งไดไ้มน่อ้ยกวา่  ๑๕๐ สตูร คนท่ีจะ
บวชเป็นภิกษุณีทอ่งไดไ้มน่อ้ยกวา่  ๑๐๐ สตูร  สอบขอ้เขียนแลว้จงึสอบดว้ยการสมัภาษณ ์  ใน
ระหวา่งนีมี้เหตแุทรกซอ้นคือ  มีกบฎลซูานเกิดขึน้  รฐัตอ้งใชเ้งินไปลงทนุปราบกบฎ  จ าตอ้ง
ระดมทนุเขา้ทอ้งพระคลงัโดยมีนโยบายคือ การขายประกาศนียบตัรในการบวชเป็นพระใน
พระพทุธศาสนา  และบวชเป็นพระในลทัธิเตา๋    
   สาเหตหุนึ่งท่ีมีคนตอ้งการบวชเป็นพระมาก คือบวชแลว้ฐานะมั่นคงขึน้  ขอ้ส าคญัคือ
ไม่ตอ้งถูกเกณฑ์ทหารไปออกรบ  ประเพณีนีเ้มืองไทยก็ถือปฏิบตัิอยู่ พระภิกษุสามเณรไดร้บัการ
ยกเวน้การเกณฑท์หาร เม่ือสอบไดน้กัธรรมชัน้ตรีขึน้ไปก็ไมต่อ้งเกณฑท์หาร  ในเมืองจีนครัง้นัน้ มี
หลกัฐานบอกวา่ พระภิกษุบางองคท์ าหนา้ท่ีออกเงินกูใ้หท้หาร   
   ยิ่งมีการจ ากดัจ านวนพระเขม้งวด ยิ่งมีคนอยากบวชมาก จงึท าใหร้าคาประกาศนียบตัร
เพิ่มขึน้  ยิ่งเม่ือเกิดกบฏลซูาน รฐัตอ้งการระดมทนุ มีการเพิ่มจ านวนพระ  เกิดระบบนายหนา้  มี
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การรบัประกาศนียบตัรบวชพระไปขายตอ่ สถานการณใ์นศาสนาพทุธเลยยุง่เหยิงพอสมควร    
สรุปไดว้า่ 
   พ.ศ. ๑๒๗๒ มีการขึน้ทะเบียนพระจ ากดัจ านวนพระอยา่งชดัเจน  โดยรฐัเป็นผูก้  าหนด  

ฆราวาสคนหนึ่งจะบวชไดก็้ตอ่เม่ือมีพระรูปหนึ่งมรณภาพหรือลาสิกขาก่อน  มีระบบการเก็บ
คา่ธรรมเนียมการบวชอยา่งชดัเจน  มีการก าหนดประเภทของพระสงฆ ์ ไว ้ ๓ ประเภท คือ 
   (๑) พระหลวง  (Official  Monk-ราชกลุปุกะ)  เป็นพระประจ าราชส านกั  
พระของรฐั  ท าหนา้ท่ีประกอบพระราชพิธี และรฐัพิธี  มีวดัส าหรบัพระหลวง  ๔๗ วดั 

  (๒) พระเอกชน (Private  monk-กลุปุกะ) พระประจ าตระกลู คลา้ยกบัพระรบั
บาตรประจ าครอบครวั (บณิฑบาตประจ า) อปุถมัภไ์ว ้ มีวดัส าหรบัพระเอกชน  ๘๗๙  วดั 

  (๓) พระของประชาชน (Public  monk) หรือ Monk  of  people มีวดั
ส าหรบัพระของประชาชน  ๓๐,๐๐๐  วดั  
 

ข้อก าหนดเบือ้งต้นในการบวช 

 มีขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ในการบวช อนวุตัตามนยัแหง่พระวินยั แตมี่บางประเดน็ท่ีก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เช่น 

 (๑) ผูจ้ะบวชตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ ๑๔ ปี  

(๒) ไมเ่คยผ่านการบวชมาก่อน 

(๓) สอบผา่นการท่องพระสตูร ชายตอ้งท่องได ้๑๕๐ ผกู(Leave) หญิงท่องได ้๑๐๐ 

ผกู นอกจากนีย้งัตอ้งสอบผ่านขอ้เขียน สอบสมัภาษณ ์บรรยายธรรม ปฏิบตักิรรมฐาน 

 

พุทธบริษัท  ๘ 

 รฐัธรรมนญูจีนก าหนดพทุธบรษิัทไว ้๔ คู ่รวมเป็น ๘ กลุ่ม  คือ 
 (๑)  นาคหรือพอ่ขาวและแมข่าว บ าเพ็ญตนเป็นอนาคารกิ 
 (๒)  สามเณรและสามเณรี 
 (๓)  ภิกษุและภิกษุณี 

 (๔)  อบุาสกและอบุาสิกา 
การบริหารกจิการคณะสงฆ ์

 การบวชเป็นพระสามารถยกฐานะของตวัเองไดพ้อสมควร มีหลกัฐานระบวุา่ “ชาวบา้นยืม
เงินพระ หรือพระออกเงินกูใ้หท้หาร” โครงสรา้งสงัคมของพระมีความซบัซอ้นมากขึน้ รฐัจงึจ  าเป็น
จดัตัง้องคก์รขึน้มาดแูล จ านวนวดั พอสรุปไดด้งันี ้
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 (๑) สมยัราชวงศช์ินตะวนัตก  (พ.ศ. ๘๐๘–๘๕๙) มีวดั  ๑๘๐ 

 (๒) สมยัราชวงศช์ินตะวนัออก  (พ.ศ.๘๖๐–๙๖๓)  มีวดั  ๑๖๘ 

 (๓) สมยัราชวงศเ์ลียว สงุ  (พ.ศ.๙๖๓–๑๐๒๒)  มีวดั   ๑,๙๑๓ 

 (๔) สมยัราชวงศฉี์   (พ.ศ.๑๐๒๘–๑๐๔๕)  มีวดั   ๒,๐๑๕ 

 (๕) สมยัราชวงศเ์หลียง  (พ.ศ.๑๐๔๕–๑๑๐๐)  มีวดั   ๒,๘๔๖ 

 สมยัราชวงศเ์วยเหนือ(Northern Wei-พ.ศ.๙๒๙–๑๐๗๗) มีการส ารวจและแบง่
ประเภทวดั โดยวดัหลวงมี ๔๗ แหง่ วดัเอกชนหรือวดัขนุนาง มี ๘๓๙ แหง่ และวดัราษฎรมี์ 

๓๐,๐๐๐  

 

วิธีสืบทอดพระไตรปิฏกในจนี 

   ในยคุตน้ ๆ  มีการแปลคมัภีรพ์ระพทุธศาสนามาก  การแปลมีหลายวิธี  และล าบาก
มากท่ีตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญทางพระพทุธศาสนาเป็นผูบ้รรยายใหฟั้งเป็นภาษาบาลี–สนัสกฤต  แลว้มี
คนฟังรูเ้รื่องไปบนัทกึเป็นภาษาจีน    มีกรรมการขดัเกลาภาษา  ก่อนด าเนินการแปลเป็น
ภาษาจีน  

   อยา่งไรก็ตาม   พระไตรปิฏกเมืองจีนมีการสืบทอดกนัเรื่อยมาในลกัษณะบดิเบือน
เปล่ียนแปลงมาก  เพราะมีการเปล่ียนแปลงประโยคเดมิ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจีนบา้ง  
ขอ้ความตอนไหนอา่นยาก  ถา้นา่สนใจก็ปรบัใหอ้่านง่ายขึน้  มีลกัษณะในเชิงนิยาย  หรือเป็น
นิทานมากขึน้  หรือตดัขอ้ความซ า้ๆออก  ซึ่งขอ้ความซ า้ๆนีมี้นยัส าคญั  เป็นเสนห่ข์อง
พระไตรปิฎก  การแปลจะตดัขอ้ความซ า้ๆออก  หรือขอ้ความยาวก็เอาเฉพาะตอนกลางมา  ตดั
ตอนตน้กบัตอนปลายออก  เอาแตต่อนกลางมา  หรือถา้ขอ้ความท่ีมีค าอธิบายยาวเกินไป  ก็จะ
เอาเฉพาะตอนตน้  เพราะฉะนัน้ พระไตรปิฎกจีนจงึมีลกัษณะผิดแผกจากตน้ฉบบั ไมเ่หมือน
พระไตรปิฎกตามประเพณีเถรวาท  เริ่มมีการแกะบล็อกพิมพพ์ระไตรปิฎกจีนเม่ือ  พ.ศ.๑๕๑๕ 

แกะบล็อกเสรจ็ประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บล็อก  พฒันาการดา้นการพิมพเ์ริ่มมาเป็นขัน้ตอน 

ส านวนปัจจบุนัพิมพเ์ม่ือประมาณ  พ.ศ.๒๔๖๗ ตรงกบัสมยัรชักาลท่ี ๗ แหง่กรุงรตันโกสินทร ์แต่
คนท าหนา้ท่ีบรรณาธิการไมใ่ชช่าวจีน  เป็นชาวญ่ีปุ่ นช่ือ  ตะกากุสุ  เป็นบรรณาธิการ
พระไตรปิฎกจีน  รวบรวมพระสตูรได ้  ๓,๓๖๐ สตูร  เนือ้หาพระไตรปิฎก  มิไดมี้เฉพาะ
คมัภีร(์บาลี)อยา่งเดียว  แตมี่ทัง้อรรถกถา  ฎีกา  พทุธประวตัริวมเขา้ดว้ยกนั  พระไตรปิฎกฉบบั
ปัจจบุนัจงึแบง่เป็น  4  หมวดคือ ทีรฆอาคม (ทีฆนิกาย) มชัฌิมนิกาย (มธัยมาคม)   สงัยตุต
นิกาย(สงัยกุตอาคม)  และองัคตุตรนิกาย (เอโกตตราคม) แตว่่าการสืบทอดจะเป็นลกัษณะเก็บ



 ๙ 
 

เอาไวเ้ป็นแหลง่ศกึษา  ซึ่งคนมีการศกึษานอ้ย  ตัง้แตร่าชวงศถ์งั เป็นตน้มา  พระพทุธศาสนา
ไดร้บัการอปุถมัภจ์ากพระราชส านกั  กษัตริยถ์งัไทจ้ง  มอบพระราชธิดาช่ือเหวินเฉิงใหเ้ป็นมเหสี
ของกษัตรยิท์ิเบตช่ือ  ซองตส์นักมัโป  เพ่ือสรา้งสมัพนัธก์นัทางพระพทุธศาสนาใหแ้นน่แฟ้นยิ่งขึน้  

เพ่ือใหพ้ระนางเหวินเฉิงไปช่วยเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในทิเบต 

   แตเ่ม่ือระบบกษัตรยิส์ิน้สดุลง  พระพทุธศาสนาในเมืองจีนก็อยูใ่นฐานะล าบาก  พ.ศ.
๒๔๙๐ ในยคุเหมาเจอ๋ตงุ  วดัถกูจ ากดัสิทธ์ิในการครอบครองสมบตัิ  ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๓ 

นกับวชในพทุธศาสนาและนกับวชในศาสนาเตา๋ถกูจ ากดัสิทธิ  ใหพ้ระภิกษุอยูใ่นฐานะคนงานใน
วดั  (Religious  Worker)  พระภิกษุถกูลดฐานะใหเ้ป็นชนชัน้กาฝากสงัคม  

(Parasite  on  Society)  ในยคุหนึ่งท่ีมีการกล่าวเสมอวา่  “พระเป็นกาฝากของสงัคม” 
แนวคิดนีแ้ผม่าจากจีน   

 

นิกายส าคัญและสารธรรม 

      ๑.  นิกายลุกจง  (วินัย)  

  ในสมยัพระธรรมกาลเดนิทางจากอินเดียเขา้สูจี่น เริ่มมีการบวชใหก้ลุบตุรจีน โดยยึดพระ
วินยัของนิกายมหาสงัฆิกะเป็นหลกั ตอ่มา มีการประมวลรวมพระวินยัปิฎกของนิกายธรรมคปุต ์

สรวาสติวาทิน มหิศาสกะ และแปลเป็นภาษาจีนในกาลตอ่มา 
  ศีลของพระภิกษุ  ๒๕๐ แบง่เป็นปาราชิก ๔ สงัฆาทิเสส ๑๓ ปาจิตตีย ์๑๒๐ อนิยต ๒ 

ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขากรณีย(์เสขิยะ) ๑๐๐  อธิกรณสมถะ ๗  

  ศีลของภิกษุณี      ๓๔๘  แบง่เป็นปาราชิก ๘  สงัฆาทิเสส ๑๗  ปาจิตตีย ์  ๒๐๘  

ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขากรณีย(์เสขิยะ) ๑๐๐  อธิกรณสมถะ ๗ 

  พระวินยัของนิกายนีเ้ป็นประมวลพระวินยัของหลายนิกายเขา้ดว้ยกนั การรกัษาพระวินยั
ไมไ่ดเ้นน้ท่ีบทบญัญตัิ แตเ่นน้ท่ีสภาวจิตท่ีเป็นกศุล ซึ่งจะก่อใหเ้กิดเมตตาธรรมและกรุณาธรรม 

พระวินยัจงึอยูใ่นฐานะ “กศุลสงัคหศีล-การประกอบกศุลไมข่าด” และ “สตัตวารถกรยิาสงัคหศีล-
การบ าเพ็ญประโยชน ์

 ๒.  นิกายกู้เส่ียจง (อภธิรรมโกศะ)  
  เป็นนิกายท่ีถือคมัภีรอ์ภิธรรมโกศะเป็นหลกั ทา่นวสพุนัธุเป็นผูเ้ขียนคมัภีรนี์ ้เป็นนิกายท่ี

สืบทอดมาจากสรวาสตวิาทินหรือไวภาษิกะ ปรชัญาส าคญั คือ “อาตมนัไมมี่อยูจ่รงิ แต่
สภาวธรรมท่ีรองรบั เชน่ ขนัธ ์ธาต ุอายตนะ มีอยูจ่รงิ” 



 ๑๐ 
 

 สิ่งทัง้ปวงมีสภาวะของตวัเอง ด ารงอยูโ่ดยปรมตัถ ์ มีอยูแ่มจ้ะปราศจากจิต และมีอยู่
ตลอดกาลทัง้ ๓   ส านกัอภิธรรมโกศะรุง่เรืองอยูใ่นยคุของสมณะเฮีย้นจั๋ง หลงัจากยคุนีเ้ล็กนอ้ย 

ไดเ้ส่ือมลงกลายเป็นแขนงหนึ่งของส านกัโยคาจาร 
 ๓.  นิกายเทียนไท้ ของฉีอี ้(สัทธรรมปุณฑริกสูตร) 
  คมัภีรม์หาปรชัญาปารมิตาและมาธยมิกศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานของปรชัญาเทียนไท ้ ตอ่มามี
การขยายความคมัภีรท์ัง้ ๒ และคณาจารยจี์นไดต้ัง้ส  านกัขึน้บนภเูขาเทียนไท ้ เรียกช่ือส านกัวา่ 
“เทียนไทจ้ง” 
  ในยคุตอ่มา ปรากฏวา่ คมัภีรส์ทัธธรรมปณุฑรกิสตูรเป็นคมัภีรส์  าคญัของนิกายเทียนไท ้ 

นโยบายส าคญัคือ รวมสตัวโ์ลกเป็นหนึ่งเดียวกนัแลว้จดักลุม่ออกไปตามความแก่กลา้ของอปุนิสยั
ของแตล่ะกลุม่ 

 
     นโยบายปรับระดับอุปนิสัย 

   แนวคิด และอัธยาศัย 

  นิกายเทียนไทบ้อกวา่ พระพทุธเจา้ทรงจ าแนกกลุม่สตัวโ์ลกก่อนแสดงธรรม กลุ่มท่ีมี
อปุนิสยัแก่กลา้คือพระโพธิสตัว ์พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมใหฟั้งก่อน เรียกวา่ยคุอวตงัสกะ ทรง
ใชเ้วลาเพียง ๑๗ วนั 

  กลุม่ท่ีมีอปุนิสยัแก่กลา้หยอ่นลงมาคือพระสาวก มีโอกาสไดฟั้งธรรมในยคุตอ่มา เรียกวา่ 
ยคุอาคม  ค าว่า “อาคม”   หมายถึงคณุธรรมท่ีเกิดขึน้ในตวัของแตล่ะบคุคล ยคุนีมี้การตรสัรู ้
ธรรมมากโดยเฉพาะในกลุม่ของบคุคลท่ีมุง่ความหลดุพน้เฉพาะตน บางครัง้จงึเรียกวา่ ยคุสาวก
ยาน ทรงใชเ้วลา ๑๒ ปี 

  กลุม่ตอ่มามีอปุนิสยัแก่กลา้เหมือนกบักลุม่แรก มีวิธีคดิเหมือนกนั แตมี่อธัยาศยั
กวา้งขวาง  จงึมีความแตกตา่งใน ๒ เรื่องท่ีพระพทุธเจา้ทรงใชก้บัคนกลุม่นี ้ คือ (๑) พระสตูร
หรือพระธรรมเทศนา (๒) วิธีการแสดง 
  พระสตูรท่ีทรงแสดงมีเนือ้หาครอบคลมุในวงกวา้ง แทนท่ีจะมุง่แสดงเฉพาะแก่พระสาวก
ก็แสดงแก่อบุาสกอบุาสิกา นอกจากนีย้งัเนน้สาระเชิงปฏิบตัิ สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของชีวิต 

จ ากดัเนือ้หาอยูใ่นเรื่องหลกั คือ ตถาคตครรภ ์ธรรมกาย พทุธภาวะ โพธิจิต ส่วนวิธีการแสดง ทรง
ใชว้ิธีการบรรยายภาพเหตกุารณม์ากขึน้ ทรงยกกรณีตวัอยา่งบางเรื่องเพ่ือปลกุเรา้จิตใจของผูฟั้ง
ใหฮ้กึเหิม ยคุนีเ้รียกวา่ ไวปลุยะ  ทรงใชเ้วลา ๘ ปี 

  กลุม่ตอ่มามีคณุสมบตัิหมือนกบักลุม่ในยคุไวปลุยะ พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาลึกซึง้ เชน่ ปรชัญาปารมิตา มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเปล่ียนวิธีคดิของผูฟั้ง ความยดึมั่นไมใ่ชส่ิ่ง



 ๑๑ 
 

ท่ีควรสละทิง้เฉพาะในสว่นอกศุลธรรมเทา่นัน้ ยงัรวมถึงกศุลธรรมดว้ย ความว่างไมไ่ดมี้เฉพาะใน
สตัวบ์คุคล ตวัตนเราเขาเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงความวา่งแหง่ธรรมดว้ย 
  วิธีคิดท่ีพงึประสงค ์ คือ การท าลายขอบเขตแหง่ความคดิ หรือคดิอยา่งไรข้อบเขต ไม่
เพียงแตท่ าลายพรมแดนแหง่เขากบัเราเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งท าลายพรมแดนสรรพธรรมอีกดว้ย ยคุนี ้
ทรงใชเ้วลา ๒๒ ปี 

  กลุม่สดุทา้ย เป็นประชาคมของคนทกุประเภท รวมถึงสตัวท์กุชนิดดว้ย เป็นผลจากการท่ี
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในแตล่ะยคุ คนท่ีรวมอยูใ่นกลุม่นีผ้า่นจากการกลั่นกรองในยคุทัง้ ๔ 

ดงักลา่วแลว้  ทรงปรบัความคิดของสตัวโ์ลกทกุชนิดใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนั(เอกยาน) ใหก้ าจดั
ความแตกตา่งโดยสิน้เชิง ยคุนีท้รงใชเ้วลา ๗ ปี 

  นิกายเทียนไทเ้ช่ือวา่ พระพทุธเจา้ทรงใชเ้วลา ๔๙ ปี ๑๗ วนัในการปรบัระดบัอปุนิสยั 
ความคดิและอธัยาศยัของสตัวโ์ลก นอกจากนี ้ เทียนไทย้งัสะทอ้นนโยบายของตนไวใ้นสทัธรรม
ปณุฑรกิสตูร  แสดงแนวคิดวา่ “เอกภาพในพหภุาพ และพหภุาพในเอกภาพ” พระพทุธศาสนา
ส าหรบัปัจจบุนัอยา่งแทจ้รงิ คือ นิกายเทียนไท ้
       ทา่นฉีอี ้ (รูจ้กักนัในนามวา่พระพทุธเจา้นอ้ย =Little  Buddha)  เป็นก าลงัส าคญั
ของนิกายนี ้แพรห่ลายอยู่บริเวณเมืองนานกิง อยูใ่กลท้ะเล ใกลเ้มืองเซ่ียงไฮใ้นปัจจบุนั  ชาวบา้น
มีอาชีพท าการประมงเป็นส่วนมาก  นิกายเทียนไทมี้สทัธรรมปณุฑรกิสตูรเป็นพืน้ฐานส าคญั  

ตอนแรกถือคมัภีรป์รชัญาปารมิตา  ยคุหลงัเปล่ียนมาถือสทัธรรมปณุฑรกิสตูร  ซึ่งเป็นหนึ่งในสตูร
กลุม่ปณุฑรกิสตูร อนัประกอบดว้ย อสงัขยสูตร สทัธรรมปณุฑริกสูตร และโพธิสตัตวสมาธิสูตร     
 นิกายเทียนไทพ้ยายามเช่ือมโยงโลกธาตหุลายๆ ส่วนเขา้ดว้ยกนั เนือ้หาของสทัธรรม
ปณุฑรกิสตูรพดูถึงธาต ุ๑๐ มีอยูใ่นตวัสตัวโ์ลกทกุตวัตน  สทัธรรมปณุฑรกิสตูรถือกนัวา่เป็นเพชร
หนึ่งในเกา้หรือนวธรรมของมหายาน ประกอบดว้ย(๑)สทัธรรมปณุฑรกิสตูร(๒)อษัฏสาหสรกิา
ปรชัญาปารมิตา (๓)กณัฑวยหูสตูร   (๔)ทสภมูิสวระ (๕)สมาธิราชสตูร(๖)ลงักาวตารสตูร 
(๗)  ตถาคตาคหยกะ  (๘)  ลลิตวิสตระ (๙)  สวุรรณประภาส 
 

    กุมารชีพกับสัทธรรมปุณฑริกสูตร  
      พระสตูรนีมี้ทัง้หมด  ๒๘  บท  เริ่มแปลเป็นภาษาจีน  ประมาณ  พ.ศ. ๘๒๘  

ตอ่จากนัน้ก็มีการแปลเรื่อยมา ฉบบัท่ีทา่นกมุารชีพแปลเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ  ทา่นกมุารชีพเรียน
สทัธรรมปณุฑรกิสตูรกบัอาจารยช่ื์อ  สรูยโสมะ (สรูยโสมะ  แปลวา่ พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร)์ 
ท่ีแควน้กฉุะ   กมุารชีพไปศกึษาพทุธศาสนาในอินเดีย  บวชเป็นสามเณรตัง้แต่  ๗  ปี  เม่ือ



 ๑๒ 
 

เดนิทางกลบัมาแควน้กจุฉะ ไดไ้ปเรียนคมัภีรก์บัสรูยโสมะ  อาจารยส์รูยโสมะไดฝ้ากสทัธรรม
ปณุฑรกิสตูรไวก้บักมุารชีพและไดบ้อกวา่ พระอาทติย์คือพระพทุธเจา้  ตกไปทิศตะวนัตก  และ
รศัมีแผม่าถงึทิศตะวนัออก  สทัธรรมปณุฑริกสูตรเป็นสะพานเชือ่มตะวนัตกตะวนัออก  
เพราะฉะนัน้จึงควรเผยแผพ่ระสูตรนีไ้ดด้ ี  
      ถามวา่   “สทัธรรมปณุฑริกสตูรนีแ้ตง่ขึน้เม่ือไร ?”  ไมป่รากฏหลกัฐานวา่แตง่ไวต้ัง้แต่
เม่ือไร  สนันิษฐานวา่น่าจะเกิดจากกลุม่คมท่ีมีแนวคิดเหมือนกนั ไปรวบรวมแนวคิดแปลกใหม่ มา
ไวก้ลุม่เดียวกนักลายเป็นสทัธรรมปณุฑรกิสตูร  มีการแปลเป็นภาษาจีน  ๖  ฉบบั   

     กมุารชีพเกิด  พ.ศ.  ๘๘๗  บดิาช่ือ  “กมุารายณะ”  มารดาช่ือ  “ชีวา”  เป็นชาวแควน้
กจุฉะ  เดนิทางไปจีนเพราะอาสาเป็นตวัประกนัแทนประชาชนแควน้กจุฉะ เรื่องมีอยูว่า่ เกิด
สงครามระหวา่งจีนกบัแควน้กฉุะ เม่ือแควน้กฉุะพา่ยแพ ้ จีนตอ้นเอาประชาชนแหง่แควน้กฉุะไป
เป็นตวัประกนั แตก่มุารชีพอาสาไปแทน เม่ือไปถึงเมืองจีนแลว้เลยถือโอกาสประกาศ
พระพทุธศาสนา ท าหนา้ท่ีเป็นอปัุชฌายข์องบวชใหก้ลุบตุรจีน  กมุารชีพมรณภาพเม่ือ พ.ศ.๙๕๖  

มีความรู ้๑๐ ภาษา แปลหนงัสือมากกว่า  ๑๐๐  เรื่อง  
      กษัตริยเ์ยาชินเล่ือมใสกมุารชีพมากจงึอยากใหมี้คนสืบทอดเชือ้สาย บงัคบัใหก้มุารชีพ
แตง่งาน  ท่านไมย่อมแตง่  แตก่ษัตรยิเ์ยาชินอยากมีบตุรสืบทอดเลยสั่งใหค้นแอบเอาเหลา้ให้
กมุารชีพด่ืมจนเมาไรส้ต ิ  ในท่ีสดุมีเพศสมัพนัธก์บัสตรีนางหนึ่งดว้ยความเมา  ในตอนใกลต้าย  
ทา่นไดต้ัง้ค  าอธิษฐานไวว้า่  “ขา้พเจา้ถูกบงัคบัใหล้ะเมิดศลีดว้ยการแตง่งาน  แตข่า้พเจา้เชือ่มั่น
วา่  ศลีทีข่า้พเจา้แสดงไว ้  ไม่ขดัตอ่พทุธประสงค์  ถา้ขา้พเจา้ซื่อสตัยใ์นศลีของขา้พเจา้  ลิน้ของ
ขา้พเจา้จะเหลอือยูเ่มือ่ร่างกายถูกเผา” ในตอนเผามีต านานเลา่วา่  เม่ือรา่งกายถกูเผา ลิน้ของ
ทา่นไมไ่หม ้เปลง่รศัมีสว่างไปทั่วจนกระทั่งปัจจบุนั  ลิน้ก็คือ  สทัธรรมปณุฑรกิสตูร   
       ทา่นฉีอีเ้ป็นสงัฆนายกองคท่ี์ ๓ ของนิกายสทัธรรมปณุฑรกิสตูร  เป็นคนสืบทอดนิกายนี ้
ในเมืองจีน  ท าใหน้ิกายนีมี้อิทธิพลในจีนอยา่งมหาศาล  นิกายเทียนไทแ้สดงสจัจะไว ้ ๓ อยา่ง 
คือ 
    ๑.  ศนูยตา  (Emptiness) หมายถึง สมัโภคกายของพระพทุธเจา้    

 ๒.  อนิจจตา  (Impermanence) หมายถึง นิรมาณกาย   
 ๓.  มชัฌิมา  (Middleness) หมายถึง ธรรมกาย  
    นิกายสทัธรรมปณุฑรกิสตูรเขม้แข็งมาก พระญ่ีปุ่ นเม่ือเดนิทางมาศกึษา
พระพทุธศาสนาในจีน ไดศ้กึษาสทัธรรมปณุฑรกิสตูรแลว้น าไปเผยแผใ่นญ่ีปุ่ น  ประมาณ  พ.ศ.
๑๑๔๑  เจา้ชายอบุายาโดะ  ของญ่ีปุ่ น  (หรือพระนามท่ีเรียกตอ่มาวา่ โชโตกไุดชิ)  ศกึษา



 ๑๓ 
 

สทัธรรมปณุฑรกิสตูรอยา่งแตกฉานแลว้เอาคมัภีรนี์ไ้ปเป็นพืน้ฐานสรา้งธรรมนญูของญ่ีปุ่ น  ๑๗  

มาตรา  เป็นการวางรากฐานวฒันธรรมประเพณีของญ่ีปุ่ นทัง้หมด  โดยมีสทัธรรมปณุฑรกิสตูร
เป็นพืน้ฐาน นิกายท่ีเป็นพระพทุธศาสนาปัจจบุนั (Living Buddhism) ก็คือเท็นได
(สทัธรรมปณุฑรกิสตูร) ผูท่ี้สืบทอดแนวทางของเท็นไดปัจจบุนัคือกลุม่นิจิเรน   
 

 

  เนือ้หาโดยสรุปของสัทธรรมปุณฑริกสูตร 
   พระสตูรในกลุม่ปณุฑรกิะกลา่วถึงกฎแหง่เหตผุล  ๑๒  ประการ ไดแ้ก่ปฏิจจสมปุบาท  

กลา่วถึงปรากฏการณท์ัง้หมดวา่ “เป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลง  แตว่า่กฎคือปฏิจจสมปุบาทไมเ่ปล่ียน”  
ปฏิจจสมปุบาทครอบคลมุนยัทัง้กายภาพและจิตภาพทัง้หมด  ปฏิจจสมปุบาทเท่ียง  ไม่
เปล่ียนแปลง   
     ในตวัสตัวท์กุประเภทมี  ภมูิ ๑๐  หรือธาต ุ๑๐  รวมอยูด่ว้ยกนั  เพราะฉะนัน้บางตอน
จงึมีการพดูถึงอาณาจกัร  ๓,๐๐๐ ใน ๑ จิต (Three Thousand  dreams  in  

One–mind)  สาระคือทกุขณะจิตมนษุยห์มนุอยูใ่นโลก  ในฝ่ายโลกิยะ  ๖  อยา่งเริ่มตัง้แต ่ 

นรก  เปรต  ดริจัฉาน  อสรุกาย  มนษุย ์ และสวรรค ์ จิตมนษุยจ์ะหมนุอยูใ่นโลกิยวิสยั ๖ ระดบั
นี ้ บางขณะพยายามปรบัใหอ้ยูเ่หนือโลกขึน้ไปอีก ๔ ระดบัคือ  ระดบัท่ีเป็นสาวก  ปัจเจกพทุธะ  
พระโพธิสตัว ์  สมัมาสมัพทุธะ  แตว่า่หมนุแลว้ไปไมถ่ึงก็กลบัมาหมนุในท่ีเดมิ  ความมีกนัและกนั
มีอยูใ่นสตัวท์กุชนิด  ไมมี่ก าแพงกัน้ระหวา่งกนั 

    เฉพาะในสทัธรรมปณุฑริกสตูร ขอ้ความบางตอนสะทอ้นถึงอธัยาศยัอนัยิ่งใหญ่  

เรียกวา่มหชัฌาสยั  บอกว่าสตัวห์ลากชนิดอยู่บนโลกใบเดียวกนั  เปรียบเหมือนกบัพืชหลากชนิด
บนโลกผืนเดียวกนั  ย่อมไดร้บัอานิสงสจ์ากเม็ดฝนทั่วถึงกนั 

   ขอ้ความบางตอนสะทอ้นมหากรุณา  (ความกรุณาอนัยิ่งใหญ่)  พดูถึงวา่  คนชั่ว
ทัง้หลายจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้  สตัวท์กุชนิดจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ทัง้หมด  ไมมี่มมุ
ไหนในโลกท่ีพน้จากกระแสแหง่ความเมตตากรุณาของพระโพธิสตัว ์  โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวร
โพธิสตัว ์ บางแหง่พระอวโลกิเตศวรแสดงธรรมแก่สตัวใ์นรูปของพระพทุธเจา้  บางแห่งแสดงธรรม
ในรูปของโพธิสตัว ์  บางแห่งแสดงธรรมในรูปพระปัจเจกพทุธเจา้  บางแหง่แสดงธรรมในรูปของ
พระพรหม  มีอวตารปรากฏอยูท่กุหนทกุแหง่ 
   มีขอ้ความท่ีชอบยกมาอา้งมากท่ีสดุ  ซึ่งเป็นขอ้ความท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นมหาอบุาย  ความ
ยืดหยุ่นในการประยกุตใ์ชว้ิธีการ  ไมค่  านงึถึงวิธีการมาก  แตค่  านงึถึงเปา้หมายเป็นหลกั คือ  
ขอ้ความตอนท่ี เศรษฐีหลอกใหลู้กออกมาจากบา้นทีก่ าลงัถูกไฟไหม ้ ลูก  3  คนก าลงัเลน่อยูใ่น



 ๑๔ 
 

บา้นทีถู่กไฟไหม ้ บอกลูกซ่ึงลูกก าลงัเพลนิกบัการเลน่ใหอ้อกมาจากบา้น  หลอกล่อว่า ถาัออกมา
แลว้จะใหข้องทีด่กีว่าทีก่  าลงัเลน่อยู่  พอลูกออกมาแลว้กลบัไม่ใหต้ามสญัญา  ไปใหอ้กีอยา่งหนึ่ง  
ลกูท่ีเลน่อยูใ่นบา้นท่ีก าลงัไฟไหม ้  เปรียบเหมือนสตัวโ์ลกท่ีก าลงัเพลิดเพลินอยูใ่นโลก เศรษฐีผู้
เป็นพอ่เปรียบเหมือนพระโพธิสตัวใ์นมหายาน เวลาสอนใชอ้บุายหลอกลอ่อยา่งไรก็ได ้  เพ่ือใหพ้น้
ไปจากโลกใหไ้ด ้  คือไมใ่หค้  านงึถึงวิธีการมาก  เชน่ เวลาเลน่ฟตุบอล จะใชอ้วยัวะสว่นใดก็
ได(้ยกเวน้มือ) ท าใหล้กูบอลเขา้ประต ู  

    นิกเกียว  นิวาโนะ ผูน้  าแหง่นิกายรชิโชโคเซไก ท าวิจยัพระสตูรกลุม่ปณุฑรกิะ  ใชช่ื้อ
เรื่องวา่  Buddhism  for  Today  วิเคราะหพ์ระสตูรกลุม่ปณุฑรกิะ  เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่ เจตนารมณท์ัง้หมดของพระพทุธเจา้บรรจอุยูใ่นสทัธรรมปณุฑรกิสตูร  พทุธศาสนาท่ีทนัยคุ
ทนัสมยัมากท่ีสดุคือ  พทุธศาสนาท่ียึดสทัธรรมปณุฑรกิสตูรเป็นหลกั 
    กลุม่สทัธธรรมปณุฑริกสตูร  แตง่บทสวดวา่ “นมัเมียว  โฮะเร็ง  เงะเคยีว” ซึ่งดเูหมือน
ประสงคจ์ะแขง่กบันิกายสขุาวดีท่ีมีบทสวดวา่  “นะโม  อมิตาภะ พทุธายะ” พิจารณาดขูอ้ความท่ี
กลา่ววา่ “เป็นพทุธศาสนาทีเ่หมาะกบัโลกปัจจุบนั” ก็นา่จะเป็นจรงิตามนัน้ ไปดสูาระธรรมของ
นิกายนิจิเรนในญ่ีปุ่ นไมต่อ้งพดูมาก  เนน้สวดมนตเ์ป็นหลกั  เพราะถา้ใหมี้รายละเอียดของ
หลกัการมาก  ศาสนิกท่ีเป็นคฤหสัหไ์มมี่เวลาอทุิศใหใ้นการศกึษาหลกัการ จงึใหศ้าสนิกปฏิบตัิ
โดยประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั   

 

 ๔.  นิกายฮ่ัวเงีย่มจง (ฮวาเหยน หรืออวตังสกะ)   
    นิกายนีไ้ดร้บัการก่อตัง้ขึน้ประมาณ  พ.ศ. ๑๐๐๐ มีพืน้ฐานอยูท่ี่ “อวตงัสกสตูร” หรือช่ือ
เตม็วา่ “พทุธาวตงัสกมหาไพบลูยสตูร”  ซึ่งมหายานถือวา่พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่พระโพธิสตัว์
ชัน้สงูในคราวตรสัรูใ้หม่ ๆ  ตอ่มา ทา่นอศัวโฆษไดเ้ผยแผห่ลกัธรรมในพระสตูรนี ้ภายใตช่ื้อคมัภีร ์
ใหมว่า่ “มหายานศรทัโธตปาทศาสตร”์    

      หลกัธรรมส าคญับางเรื่อง เชน่  เรื่องหลี (Li)  วา่ดว้ยเรื่องโลกจรงิแท ้

(Noumenon  Absolute  Principle)  เรื่อง ชิ (Shih)  วา่ดว้ยเรื่องโลก
ปรากฏการณ(์Phenomenon) ทัง้โลกจรงิแทแ้ละโลกปรากฏการณห์รือสมมตสิจัจะ
กบัปรมตัถสจัจะแทรกอยูใ่นกนัและกนั เหมือนกบัเวลาเราจองตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั  กรุงเทพฯ -
เชียงใหม ่ ขอ้ความบนตั๋วจะเขียนวา่ “กรุงเทพฯ –เชียงใหม-่กรุงเทพฯ”  ค าวา่ “เชียงใหม”่ จะอยู่
ตรงกลาง   โลกจรงิแทก้บัโลกปรากฏการณก็์เชน่กนั โลกปรากฏการณจ์ะแทรกอยู่ในโลกจรงิแท ้

ดงันี ้ “โลกจรงิแท-้โลกปรากฏการณ-์โลกจรงิแท”้ 



 ๑๕ 
 

    ในยคุประมาณ พ.ศ.๒๑๔๗  ท่านฟ่าฉ่างแสดงธรรมแก่พระราชินีบสีูเทียน(บเูช็ค
เทียน ?)  อธิบายใหเ้ห็นความจรงิของแตล่ะอยา่งวา่  รวมหรือแทรกอยูใ่นท่ีเดียวกนั ตวัอยา่งเชน่  

สิงโตท่ีท าดว้ยทองค า  จะใหเ้รียกว่าอย่างไรระหวา่งค าวา่  “สิงโตเป็นทองค า หรือทองค าเป็น
สิงโต”  เรียกอยา่งไรจงึจะถกูตอ้งมากท่ีสดุ  ในกรณีท่ีสิ่งของมีในกนัและกนัอยา่งนี ้

    โลกปรากฏการณเ์ป็นช่องทางปรากฏตวัของโลกจรงิแท ้ เพียงแตโ่ลกจรงิแทมี้ หนึ่ง
เดียว  โลกปรากฏการณมี์มากกวา่  แตจ่รงิ ๆ แลว้ก็คือทัง้หมดอยูใ่นหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวอยูใ่น
ทัง้หมด  (All  in  One, One  in  All)  แทรกอยู่ดว้ยกนั   นิกายฮวาเหยนนิยมท่ีจะ
พดูเก่ียวกบัความเป็นหนึ่งเดียวของโลกธาต ุ เรื่องเอกสตัยธรรมธาต ุเรื่องเอกจิตของจกัรวาล เรื่อง
ลกัษณะรว่ม ๖ ประการของโลกธาต ุ เป็นหลกัการส าคญัของนิกาย เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความ
จรงิเก่ียววฏัฏะ(วนหรือกลม) โลกธาตหุมนุวนอยา่งนี ้

 
       ๕.   นิกายฮวบเซีย่งจง (ธรรมลักษณ ์ หรอืวิชญาณวาทิน หรอืโยคาจาร)   
    นิกายฮวบเซ่ียงจงหรือธรรมลกัษณะไดร้บัอิทธิพลจากมหาสงัฆิกะ สรวาสตวิาทิน และเสา
ตรานตกิะ ท่านอสงัคะไดร้วบรวมสารธรรมจากนิกายเหลา่นีม้าปรุงขึน้เป็นหลกัธรรมของธรรม
ลกัษณะ ขอ้มลูเชิงประวตัิศาสตรบ์อกวา่ ทา่นโพธิรุจิและปรมตัถะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการ
เผยแพรใ่นจีน ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ สมณะเฮ่ียนจั๋งศกึษา “มหายานสงัคหะ”  เขา้ใจวา่ศกึษาท่ี
เมืองจีน ไมจ่ใุจจงึเดนิทางไปศกึษาท่ีนาลนัทากบัท่านศีลภทัระ  ธรรมลกัษณะเขา้ไปในจีนแตไ่ม่
สามารถปรบัตวัในเชิงปฏิบตัิได ้  ปัจจบุนัในญ่ีปุ่ นก็เป็นนิกายเชิงวิชาการเหมือนกนั  ไมไ่ดเ้ป็น 

Living Buddhism เนือ้หาสาระในสว่นท่ีเป็นหลกัการมนัมากเหลือเกินท่ีนาลนัทา  แตพ่อ
เอาไปแลว้ไมส่ามารถท าใหเ้ป็นวิถีชีวิตได ้(down  to  earth)    

 พระสตูรท่ีส าคญัของนิกาย เชน่ สนัธินิรโมจนสตูร ลงักาวตารสตูร  นอกจากนีย้งัมี
ศาสตรส์  าคญั เชน่ โยคาจารภมูิศาสตร ์ มหายานสมัปรคิหศาสตร ์ ทศภมูิกศาสตร ์  หลกัการ
ส าคญั เชน่ เรื่องวิชญาณ ๘ โดยเฉพาะเรื่องกลิษฏมโนวิชญาณ(กิลิฏฐมโนวิชญาณ) อาลยวิช
ญาณ  พีชะในอาลยวิชญาณ  ธรรมลกัษณะพดูเสมอว่า “โลกนีเ้ป็นแตเ่พียงการแสดงตวัออกมา
ของจิต  โลกของวตัถเุกิดมาจากพีชะท่ีรวมตวักนั เรียกวา่ ปฐวีพีชะ อาโปพีชะ เตโชพีชะ และ
วาโยพีชะ สว่นโลกของนามธรรมอยูใ่นลกัษณะเป็นกศุลพีชะ อกศุลพีชะ และอพัยากตพีชะ  
ทัง้หมดเป็นเชือ้ท่ีบรรจอุยูใ่นอาลยวิชญาณ” 
 

 



 ๑๖ 
 

   ๖.  นิกายมกิจง (ตนัตระ, หรือมนัตระ หรือคุยหยาน)      

 ต านานบอกวา่ พระไวโรจนพทุธะเป็นผูแ้สดงหลกัของตนัตระ(มนัตระ) ตอ่มาวชัรสตัวไ์ด้
รวบรวมเก็บไวใ้นเจดียเ์หล็กในบรเิวณอินเดียตอนใต ้  ตอ่มานาคารชนุน าออกมาประกาศแก่
ชาวโลก โดยถ่ายทอดแก่ทา่นนาคโพธิก่อน นาคโพธิถ่ายทอดตอ่แก่ศภุกรสิงหะและวชัรโพธิ  ท่าน
ศภุกรสิงหะน่ีเองน าตนัตรยานมาเผยแผใ่นประเทศจีน ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐  

      ตนัตระนี ้ มีช่ือเรียกอีกหลายช่ือคือ  มนัตระ  วชัระ  สหชะ หรือคยุหยาน ค าวา่  
“ตันตระ”  แปลว่า  ระเบียบ หรืเสน้ดา้ย  เพราะเป็นนิกายท่ีมีระเบียบแบบแผน  มีระเบียบท่ี
ชดัเจนเครง่ครดัในการปฏิบตัิ  เม่ือปฏิบตัจินมีพฒันาการทางจิตสงูสง่แลว้  สามารถเอาเพศ
ตรงกนัขา้มารว่มในภาคปฏิบตัเิพ่ือเป็นปัจจยัเรง่ใหบ้รรลเุรว็ขึน้  

      การเอาเพศตรงขา้มมาเป็นตวัเรง่ใหบ้รรลธุรรมเรว็ขึน้  ท าใหถ้กูวิพากษว์ิจารณม์ากว่าเป็น
พวกนอกรีต เป็นการเอาแนวคดิแบบฮินดตูนัตระมาผสม  บางกลุม่ถึงกบับอกว่าโพธิจิตฝังอยูใ่น
น า้อสจุิ  พวกตนัตระบอกว่า กรุณาเป็นสญัลกัษณเ์พศชายสะทอ้นภาพออกมาเป็นพระโพธิสตัว ์ 
ปัญญาเป็นสญัลกัษณข์องเพศหญิง จะเห็นวา่มหายานแบบตนัตระ นิยมท่ีจะสรา้งรูปพระ
โพธิสตัวค์ูก่บัศกัติ (Consort) รวมอยู่ดว้ย  
       ค าวา่ “มันตระ”   เพราะนิยมทอ่งมนต ์  หรือมนัตระท่ีอยูใ่นรูปของธารณี เชน่ มหา
กรุณาธารณี  หรือโอม มณี ปัทเม หมู  มนัตระเหล่านีเ้ป็นพยานศกัดิส์ิทธ์ิ  เวลาเปลง่ออกมาแต่
ละอยา่ง  ภาษาของพระเป็นวรรณคดี มีการจดัระบบตวัอกัษรเพ่ือใหก้ระตุน้ประสาทภายในตวัคน
ใหต่ื้นตวั ปลกุระบบประสาท  มีนยัแฝงอยูว่า่ค  านีต้อ้งไวต้รงนี ้ เวลาพดูออกไป  มนัจะไปกระตุน้
กลไกการท างานของรา่งกาย  อกัษรทกุตวัจะเป็นตวักระตุน้กลไกการท างานของรา่งกาย 

     ค าวา่ “วัชระ”   เพราะมีสญัลกัษณส์ าคญัคือ  สายฟ้าเพชร  เรียกว่า “ตรีศลู” “วชัระ” 
แปลวา่ เพชร เป็นค าท่ีใชเ้รียกอนัตมิสจัจะ(Ultimate Reality) ท่ีมีลกัษณะเหมือนเพชร 
ไมมี่ใครแบง่แยกได ้ อาจวิเคราะหไ์ดว้า่ “วชัระกบัศนูยตา” มีลกัษณะเหมือนกนั บรรดาสิ่ง
ทัง้หลายในโลกนี ้ความวา่ง(ศนูยตา)เทา่นัน้มั่นคง แบง่แยกไมไ่ด ้เผาท าลายไมไ่ด ้ลกัษณะอย่าง
นีเ้หมือนกบัวชัระ การบรรลวุชัระก็คือการบรรลธุรรมชาติอนัเป็นศนูยะแหง่สิ่งทัง้ปวง เป็นสภาวะ
อยูเ่หนือทวิภาวะ  อยูเ่หนือความแตกตา่งระหวา่งจิตซึ่งเป็นผูร้บัรูก้บัวตัถซุึ่งถกูรบัรู ้  “วชัระ”  คือ  
“มณี”   ในมนัตระ หมายถึงวิญญาณบรสิทุธ์ิซึ่งเป็นฐานแหง่ปรากฏการณท์ัง้ปวง “วชัรภาวะ” 
สรา้งวชัรกายซึ่งเป็นกายท่ี ๔ นอกเหนือจากนิรมาณกาย สมัโภคกาย และธรรมกาย เป็นท่ีรวม
ของศนูยตาและกรุณารวมทัง้วิญญาณบรสิทุธ์ิ กลา่วอีกอยา่งหนึ่งวา่ “ปรชัโยบายกบัวิญญาณ
บรสิทุธ์ิ” 



 ๑๗ 
 

    ค าวา่ “สหัชชะ” แปลวา่ เกิดรว่มกนั หมายถึงการเกิดรว่มกนัแหง่ปรชัญากบักรุณา การ
คลกุเคลา้กนัระหวา่งปรชัญากบักรุณา  เป็นจดุท่ีลกัษณะแหง่จิตท่ีเป็นบวกและลบถกูก าจดัทิง้ไป  

จิตบรสิทุธ์ิปลอดจากความเป็นและความไมเ่ป็น 

   อีกนยัหนึ่ง “สหชะ” หมายถึงภาวะสงูสดุท่ีเป็นจดุรว่มของสรรพสิ่ง ความหลากหลาย
บนโลกนี ้ ในระดบัโลกิยะก็มีภาวะท่ีเป็นจดุรว่มกนัอยู่ ในระดบัโลกตุตระ เม่ือพฒันาถึงขีดสงูสดุ
แลว้ ย่อมเบนเขา้หากนัทัง้หมด มีจดุรว่มเป็นหนึ่งเดียว  ถามว่า “ความหลากหลายแตกดบัไปใช่
หรือไม ่?”  ความหลากหลายไมไ่ดแ้ตกดบั แตห่ลอมรวมเขา้ไปสูจ่ดุเดียวกนั 

       ภาพแบบ Living Buddhism(พระพทุธศาสนาท่ีมีการถือปฏิบตัิ)ของตนัตระ ถา้
จะดใูหไ้ปดท่ีูทิเบต เป็นพระพทุธศาสนาแบบทิเบต ภาพแบบ Living Buddhism  ในจีน
คงไมมี่ ในญ่ีปุ่ นก็คงหาดยูาก ในญ่ีปุ่ นเรียกนิกายนีว้า่  “ชินง่อน”  ในทิเบตมีพิธีส  าคญัเรียกวา่ 
“กาลจกัร”  เป็นพิธีใหญ่โอฬารมาก  
 มีระบบการถ่ายทอดค าสอนดว้ยวิธีการ “อภเิษก” ผา่นจากอาจารยส์ู่ศษิย ์ จะเรียนดว้ย
ตวัเองมิได ้ตอ้งไดร้บัการอภิเษกจากอาจารยอ์ยา่งนี ้  ความรูส้งูสดุคือ การรูแ้จง้ในจิตของตน  มี 

“สรรเพชรดาญาณ” คือความรูช้ดัวา่จิตของตนแตไ่หนแตไ่รมาก็ไมมี่การเกิดดบั รูช้ดัอย่างนีก็้จกั
บรรลพุทุธภมูิ 
 

    ๗.   นิกายเจง้โท้จง (สุขาวด)ี 

     โทจ้งมีพืน้ฐานอยูบ่นจลุสขุาวดีวยหุสตูร มหาสขุาวดีวยหุสตูร และสขุาวดีธยานสตูร 
วตัถปุระสงคแ์หง่การแตง่พระสตูรกลุม่นี ้วิเคราะหส์รุปได ้๔ ประเดน็ ดงันี ้

   (๑) เพ่ือสะทอ้นวิถีแหง่ศรทัธาใหโ้ดดเดน่เหนือวิถีแหง่ปัญญา 
   (๒) เพ่ือเชิดชบูทบาทของโพธิสตัวใ์หเ้หนือพระพทุธสาวก  เชน่ พระอญัญาโกณ
ฑญัญะเป็นตน้ 

   (๓) เพ่ือปลกุเรา้คนท่ีมีขอ้จ ากดัทางกายภาพและจิตภาพใหมี้ความหวงัอยูเ่สมอ 

   (๔) เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นกระแสเทวนิยมแหง่พระพทุธศาสนาท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจาก
เทวนิยมทั่วไป กล่าวคือ เทวนิยมทั่วไปมีลกัษณะเป็นจากฟ้าลงสูด่นิ(Top-Down) สว่นเทวนิ
ยมแหง่สขุาวดีมีลกัษณะเป็นจากดนิสูฟ่้า(Bottom-Up) 

   ในสมยัราชวงศช์ินตะวนัออก(พ.ศ.๘๖๐–๙๖๓)  พระสงฆใ์นจีนจ านวนมากถือนิกาย
สขุาวดี เชน่ ท่านชิตนุ(Chih Tun) ทา่นฮยุหยวน โดยเฉพาะท่านฮยุหยวนนีไ้ดร้บัยกยอ่งให้
เป็นสงัฆนายกรูปแรกของสขุาวดีในจีน 



 ๑๘ 
 

   พ.ศ.๑๐๑๙–๑๐๘๕ เป็นยคุท่ีเตา๋รุง่เรือง ลทัธิเวทยม์นตรก็์รุง่เรือง พระจีนหลายรูป
นิยมศกึษาหลกัค าสอนของเตา๋และลทัธิเวทยม์นตร ์ ทา่นตนัหลวนซึ่งเป็นอาจารยแ์ห่งสขุาวดี ครัง้
หนึ่งเดนิทางไปศกึษา “อมตสตูร” จากอาจารยเ์ตา๋ ในดินแดนทางใต ้ขณะเดนิทางกลบัถ่ินเดมิ ได้
พบกบัทา่นโพธิรุจิ มีโอกาสไดศ้กึษาหลกัธรรม จงึพบวา่ ในพระพทุธศาสนามีพระสตูรจ านวนมาก
ท่ีจะท าใหชี้วิตเป็นอมตะ ตนัหลวนละทิง้หลกัค าสอนเตา๋โดยสิน้เชิง 
   พ.ศ.๑๐๗๓–๑๐๘๓ มีการสรา้งรูปพระอมิตาภะและอวโลกิเตศวรมาก ปัจจยัท่ี
เกือ้หนนุแก่การเผยแผส่ขุาวดีคือ กลุม่นกัศลิปะ นกัวาดเขียน และนกัจินตกวีในยคุนัน้เอง 

 
    ๘.   นิกายเซีย้งจง (ธยาน, หรือฌาน) 

    นบัแตพ่ระอนัชิเกาน าหินยานมาเผยแผใ่นจีน และปรบัตวัเปล่ียนสภาพเป็นเซีย้งจงหรือ
ฌานในสมยัตอ่มา มีปัจจยัเกือ้หนนุหลายอยา่งท่ีท าใหฌ้านรุง่เรือง  แมแ้ตท่า่นเตาอนัและฮยุ
หยวนแหง่สขุาวดีก็ยงัปฏิบตัิฌาน 

    จดุเปล่ียนแหง่นิกายฌานคือยคุของทา่นฮยุเนง้(ฌานฝ่ายใต)้ และทา่นเชนหยุ(ฌาน
ฝ่ายเหนือ) โดยเฉพาะฌานฝ่ายใตข้องทา่นฮยุเนง้ ถือเป็นฌานใหม่ นโยบายมีแนวโนม้ท่ีจะ
ปฏิเสธการสรา้งพระพทุธรูปและรูปโพธิสตัว(์Iconoclastic) ตอ่ตา้นคมัภีรแ์ละพิธีกรรม 

   ในสมยัราชวงศถ์งั (พ.ศ.๑๑๖๑–๑๔๕๐)  มีการตัง้นิกายฌานขึน้ ๕ นิกาย คือ (๑)

ลินชิ-รนิไซ (๒)เซา้ทง-โซโตะ (๓)ไกวยงั (๔)ยนุเหมิน (๕)ฟาเหย็น  
     นิกายฌานถกูสังคมจีนวิพากษพ์อสมควร โดยเฉพาะในประเดน็เหล่านี ้

   (๑) การท่ีฌานตอ้งการใหค้นปลีกตวัอยู่คนเดียว นั่งเขา้ฌาน เพง่ดา้นใน รวมทกุอยา่ง
เป็นหนึ่งในตน จะไมก่่อใหเ้กิดแนวคดิ “เอกภาวะเฉพาะตวั” หรือแนวคดิเห็นแก่ตวัหรือ ? 

   (๒) ค ากลา่วท่ีวา่ “ใหฆ้่าทกุคนท่ีพบ พบพระอรหนัต ์ พระสงัฆนายก หรือแมก้ระทั่ง
พระพทุธเจา้ ใหฆ้า่เสีย” นัน้ มีนยัส าคญัอยา่งไร ? 

   (๓) อะไรคือวตัถปุระสงคแ์หง่วิธีการแบบกงุอาน(โกอาน) เชน่ อะไรคือเสียงท่ีเกิดจาก
การตบมือขา้งเดียว ? จะเอาหา่นออกจากขวดโดยไมท่ าลายขวด จะท าไดอ้ย่างไร ? 

   (๔) แนวทางท่ีกระตุน้ใหค้ดิเพ่ือหกัมมุกระแสจิต อนัจะน าไปสูก่ารตรสัรู(้ซาโตร)ิ ใน
ท่ีสดุจะไมก่ลายเป็นกระบวนตรรกะเชิงตบตาหรือ ? 

 การแสดงทรรศนะมีนยัเชิงสดุโตง่ในบางเรื่อง ท าใหถ้กูตัง้ขอ้สงสยัวา่เป็นพวกปฏิเสธนิยม
หรือไม ่ ? เป็นพวกจินตนาการนิยมหรือไม ่ ? แทท่ี้จรงิแลว้ท าไดห้รือไม่ ? เชน่ เรื่อง การไมใ่ช่



 ๑๙ 
 

ค าพดูและตวัหนงัสือ การส่ือความดว้ยประโยคท่ีดเูหมือนไรค้วามหมาย(โกอานและมอนโด) การ
ไมถื่อรูปแบบโดยสิน้เชิง ถามวา่ “กรอบในการพฒันาตนคืออะไร ?” 
  จดุเดน่ของฌานคือการเนน้นโยบายตรสัรูโ้ดยฉับพลนั ฌานฝ่ายใตน้  าแนวทางนีม้าใช ้
และถกูตอ่ตา้นโดยกลุม่ชาวพทุธดว้ยกันเอง เชน่ นิกายเทียนไท ้ ในท่ีสดุ ตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ. 
๑๒๐๐ เป็นตน้มา ชาวจีนก็มีทา่ทีเปล่ียนไป 

   ในตอนเริ่มตน้ ชาวจีนนบัถือพระพทุธศาสนาแบบอินเดีย หลงัจาก พ.ศ.๑๒๐๐ ชาวจีน
ประยกุตพ์ระพทุธศาสนาใหเ้ป็นแบบจีน  ภาพสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชาวจีนมีวิธีคิดใหม่ ท าใหม่ดา้น
ศาสนา คือ วิธีการตรสัรูโ้ดยฉบัพลนัน่ีเอง 
   ในชว่ง พ.ศ.๑๑๖๘–๑๒๐๐ แหง่ราชวงศถ์งั นบัเป็นเวลา ๑๓๐ ปีท่ีบา้นเมืองสงบ
รม่เย็นเพราะนิกายฌาน ชาวบา้นไม่ตอ้งฟังเสียงวิพากษว์ิจารณข์ดัแยง้เชิงศาสนา  ประมาณ 

พ.ศ.๑๓๐๐ วฒันธรรมดา้นศาสนา ศลิปะ และวรรณคดีในจีนรุง่เรืองสงูสดุ 

 
  ฌานกับเต๋า 
     แนวคิดของฌานกบัเตา๋กลมกลืนกนัมาก บางครัง้แบง่แยกไมถ่กูว่าขอ้ไหนเป็นของฌาน 

ขอ้ไหนเป็นของเตา๋ การเนน้ความเรียบง่ายของฌาน คลา้ยคลงึกบัวิธีการของเตา๋ 
   ฌานเห็นว่า สาระแหง่พทุธะปรากฏอยู่ในทกุคน และทกุคนพบวา่ตวัเองอยูใ่กลช้ิดกบั
สิ่งท่ีเตา๋สอนอยู ่ทัง้ฌานและเตา๋ตา่งเนน้วิธีการท่ีไมพ่ดูมาก  ฌานสอนวา่ “สจัจะแสดงออกไมไ่ด้
ดว้ยค าพดูและตวัอกัษร” ในขณะท่ีเตา๋ก็สอนวา่ “ผูรู้ไ้มพ่ดู ผูพ้ดูไมรู่”้ ค าสอนทัง้ ๒ ประโยค
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องพระพทุธเจา้ท่ีทรงบญัญตัพิระวินยัไวว้า่ “ภิกษุอวดอตุตรมินสุสธรรม
ท่ีไมมี่จรงิ ตอ้งอาบตัิปาราชิก”(ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔) และวา่ “ภิกษุบอกอตุตรมินสุสธรรมท่ีมี
จรงิแก่คนท่ีไมเ่ป็นพระภิกษุ(อนปุสมับนั) ตอ้งปาจิตตีย ์ยกเวน้พระเจา้หนา้ท่ี” 
  หลกัประจ าใจของฌานขอ้ท่ีวา่ 
    ถ่ายทอดพิเศษนอกเหนือคมัภีร ์
    ไมอ่าศยัค าพดูและตวัหนงัสือ 
    ชีต้รงไปยงัจิตของมนษุย ์
    เห็นแจง้ในธรรมชาตขิองตน 

  หลกัการนีต้รงกบัหลกัของเตา๋ท่ีว่า “เตา๋ท่ีอธิบายได ้มิใชเ่ตา๋อนัอมตะ ช่ือท่ีตัง้ใหก้นั มิใช่
ช่ืออนัสงูสง่” ความเหมือนกนัของหลกัทัง้หมดดงักล่าว ไมใ่ชป่ระเดน็ท่ีน่าสงสยั เม่ือมีบทสรุปท่ีวา่ 
“ฌานเป็นผลจากการประสานรวมกนัระหว่างเตา๋ พทุธ และขงจือ้” ภาพของขงจือ้เห็นไดจ้ากแบบ



 ๒๐ 
 

แผนการปฏิบตัเิขม้งวดในอารามและพิธีกรรมของฌาน  พิธีกรรมและขอ้ปฏิบตับิางอยา่งของ
ขงจือ้ท่ีสญูหายไปนบัแตส่ิน้ขงจือ้ กลบัมารุง่เรืองขึน้อีกในวดัฌาน 

  หลกัธรรมท่ีลกึซึง้ทัง้หมดของเตา๋ ไดห้ลอมรวมกบัฌาน จงึมีค  ากล่าววา่ “เพชรอินเดีย
หลอมรวมกบัเพชรจีน”  พระพทุธศาสนาคือภาพสะทอ้นจิตใจของอินเดีย ซึ่งพุง่ขึน้ไปบนทอ้งฟ้า 
ในขณะท่ีจิตใจแบบจีนติดอยู่กบัดิน  ฌานคือวิถีชีวิต เพราะในการปฏิบตัมิุง่ท่ีลมหายใจ(ปราณ 

คือลมหายใจ หรือชีวิต) เหมือนกบัเตา๋ซึ่งหมายถึงมรรคา 
 
 สภาพปัจจุบัน 

     การปฏิวตัจีินใน พ.ศ.๒๔๕๔ ท าใหร้าชวงศแ์มนจสูิน้สดุลง ลม้ลา้งระบบจกัรพรรดิ ตัง้
ระบบสาธารณรฐัขึน้มาแทน นบัแตน่ัน้มา องคก์รสงฆใ์นประเทศจีนก็ประสบปัญหาเรื่อยมา พ.ศ.
๒๔๗๒ พระภิกษุจีนช่ือ “ไตช”ู จดัตัง้สมาคมพระพทุธศาสนาแหง่ประเทศจีนขึน้ท่ีเมืองนานกิง 
เพ่ือรกัษาสถานะของพระพทุธศาสนา  ในชว่งการปฏิวตัวิฒันธรรมครัง้ใหญ่ระหวา่ง พ.ศ.

๒๕๐๘–๒๕๑๘ วดัและศาสนวตัถทุางพระพทุธศาสนาถกูท าลายไปและองคก์รสงฆอ์อ่นแอจน
ยากท่ีจะเยียวยา 
     คณุอรุณ  เวสสวุรรณ เดินทางไปจีนเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๒๙ เขียนหนงัสือเลา่เหตกุารณพ์ทุธ
ศาสนาในจีน  บอกวา่  พ.ศ. ๒๔๙๖  ชาวจีนท่ีเป็นคฤหสัถร์วมตวัตัง้สมาคมพทุธศาสนา  เพ่ือ
ฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา  เพราะพระถกูจ ากดัสิทธิ  เป็นแคค่นงานไปแลว้  เป็นกาฝากหรือพยาธิท่ี
เกาะกินสงัคม ชาวบา้นเลยตัง้พทุธสมาคมขึน้มา และรวบรวมขอ้มลูวา่ สมยัท่ีการปฏิวตัิ
วฒันธรรมยงัไมรุ่นแรง มีการส ารวจสมัมโนประชากรพบว่า มีพระอยูป่ระมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ รูป มี
ชาวพทุธอยู่ประมาณ  ๑๐๐  ลา้นคน  แตพ่อเหมาเจอ๋ตงปฏิวตัวิฒันธรรม  ขอ้มลูบอกวา่  วดัถกู
ท าลายไป  ๑๓๐,๐๐๐  วดั  เหลือ  ๑,๐๐๐  วดั  เก็บไวเ้ป็นท่ีกกักนัพระสงฆ ์

   จีนใหมส่มยัเหมาเจ๋อตงุประกาศปฏิวตัทิางวฒันธรรม  สั่งประหารความคดิเก่า  
วฒันธรรมเก่า  ประเพณีเก่า  และนิสยัเก่า  พระพทุธศาสนาทัง้สว่นท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  

ถกูท าลายย่อยยบัไมเ่หลือ  ทา่นโจเอินไหลและเติง้เส่ียวผิงเป็นคนทดัทานไว ้  มรดกทาง
วฒันธรรมจงึเหลืออยูบ่า้ง  โจเอินไหลเหมือนไมก้นัผีหรือไมก้นัสนุขั ไปเย่ียมชมวดัไหนก็บนัทกึไว ้ 
ไปปลกูตน้โพธิเป็นสญัญลกัษณว์า่  โจเอนิไหลมาเยีย่มวดันีแ้ลว้  อปุถมัภ์วดันี ้ ใครจะท าลาย
ไม่ได ้
   ปี พ.ศ.๒๕๒๙  คณุอรุณ เวสสวุรรณเดนิทางไปท่ีมณฑลกวางเจา  สมัภาษณไ์ตซื้อช่ือ  
“กวงหมิง” แหง่วดัหรงิโหรง  ไตซื้อบอกวา่  ปัจจบุนัวดัท่ีมีพระภิกษุอาศยัอยูมี่เพียง  ๒๐๐  กวา่



 ๒๑ 
 

วดั  นอกนัน้เป็นวดัรา้ง  เป็นโบราณสถาน  แมพ้ระภิกษุจะอยูใ่นวดัก็มีหนา้ท่ีดแูลโบราณสถาน  

ด ารงชีพไดด้ว้ยเงินท่ีมีคนบ ารุงวดั  ศรทัธาในพระพทุธศาสนาท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวนันอ้ยมาก  

กิจกรรมการฟังธรรมแทบไมมี่ปรากฏใหเ้ห็น การฟังธรรมหาคนสนใจไมไ่ดเ้ลย   
 ประเทศจีนมีพืน้ท่ีทัง้หมด  ๙,๕๙๖,๙๖๐  ตารางกิโลเมตร  ขอ้มลูใน พ.ศ.๒๕๔๔ บอก
วา่ มีประชากร  ๑,๒๗๓,๑๑๑,๒๙๐  คน  แบง่เป็นเชือ้ชาตฮิั่นประมาณ ๙๑.๙  เปอรเ์ซนต ์  ท่ี
เหลือประมาณ ๘.๑ เปอรเ์ซนต ์ เป็นคนเชือ้ชาตอ่ืิน  สว่นมากนบัถือลทัธิเตา๋  รองลงมาก็เป็น
พระพทุธศาสนา มีชาวพทุธอยูป่ระมาณ ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ คน จีนเป็นประเทศท่ีมีชาวพทุธมาก
เป็นอนัดบัหนึ่งของโลก(อนัดบัสองคือญ่ีปุ่ น อนัดบัสามคือไทย)แตอ่ยูใ่นลกัษณะ์ผสมผสาน  นบั
ถืออิสลามประมาณ ๓ เปอรเ์ซนต ์นบัถือครสิตศาสนาประมาณ ๑  เปอรเ์ซนต ์ 
 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท่ี้นบัถือลทัธิเตา๋ในประเทศจีนยงัคลาดเคล่ือนอยูม่าก เม่ือวนัท่ี ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๔๔  มีการจดัอนัดบัศาสนิกของศาสนาตา่ง ๆ ไมมี่การระบลุทัธิเตา๋ บอกแตเ่พียงวา่ 
“ผูท้ีน่บัถือศาสนาดัง้เดมิของจีน ม ี๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน” ถามวา่ “เพราะเหตไุร ขอ้มลูเก่ียวกบัผู้
นบัถือศาสนาในเมืองจีนจงึไมช่ดัเจน ?” มีขอ้เท็จจรงิอยู่ ๒ สว่นท่ีน่าจะกลา่วถึง   
 สว่นท่ี  ๑  ธรรมชาติของคนจีนนา่จะเหมือนกบัคนญ่ีปุ่ นในดา้นการนบัถือศาสนา คน
ญ่ีปุ่ นนิยมนบัถือ ๒ ศาสนาในขณะเดียวกนั คือ ชินโตและพระพทุธศาสนา  คนจีนนา่จะมี
ลกัษณะพิเศษมากกว่านัน้ อาจจะนบัถือ ๓ หรือ ๔ ศาสนาในขณะเดียวกนั คือ เตา๋ พทุธ ขงจือ้ 
และธรรมชาตนิิยม  เพราะฉะนัน้ เป็นเรื่องยากท่ีจะระบชุดัเจนวา่แตล่ะคนนบัถือศาสนาอะไร 
 สว่นท่ี  ๒  วิถีชีวิตของชาวจีนท่ีเก่ียวกบัศาสนาไดข้าดตอนไปประมาณ ๑๐๐ ปี  พ.ศ.
๒๔๖๗ ตะกากสุ ุ ชาวญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้มารบัหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกจีน แสดงให้
เห็นวา่ชาวจีนอาจมีปัญหาดา้นก าลงัคนท่ีจะท างานดา้นนีใ้นยคุนัน้หรือก่อนยคุนัน้ ประมาณ 

พ.ศ.๒๔๙๐ วิถีชีวิตของชาวจีนกบัศาสนาถกูกนัใหห้่างเหินกนัมากขึน้  เพราะฉะนัน้ ภาพของวิถี
ชีวิตจีนจงึไมมี่รอ่งรอยของศาสนาใดศาสนาหนึ่งชดัเจน แตก็่จะมีลกัษณะรว่มระหวา่งเตา๋ พทุธ 
ขงจือ้ ชาวจีนรุน่ใหมอ่าจไมรู่ด้ว้ยซ า้ไปวา่มีศาสนาอะไรบา้งท่ีนบัถือกนัหรือเคยมีการนบัถือกนัใน
เมืองจีน 

 

 

 

 

 

 


