
 
พระพุทธศาสนามหายานในญ่ีปุ่น 

 

       แปลและเรียบเรียงโดย 
         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
         อธิการบดี 
        มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

ความน า 
      

  หลกัศรทัธาดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น คือศรทัธาในบรรพบรุุษ(Filial Piety) และศรทัธาในธรรมชาต ิ ศรทัธาทัง้ 
๒ อยา่งรวมกนัเป็นความเช่ือแตด่ัง้เดมิของญ่ีปุ่ น บรเิวณท่ีเป็นประเทศญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั ถือวา่เป็นดนิแดนแหง่รุง่
อรุณ   (Land of rising sun) มีเทพนิยายอยูใ่นคมัภีรโ์คยิกิ   ของญ่ีปุ่ น(ของชินโต ?) เป็นต านานเก่ียวกบั
การสรา้งเกาะญ่ีปุ่ น 

  ตวัละครท่ีมีบทบาทในการสรา้งเกาะญ่ีปุ่ น เทพอิซานางิกบัอิซานามิ  อิซานางิ คือ ปฐมเทพท่ีเป็นพลงัฝ่าย
บวก เทียบไดก้บัหยางของจีน(เพศชาย) เป็นฝ่ายจิต (นามธรรม) อิซานามิ คือ ปฐมเทพี เป็นพลงัฝ่ายลบ เทียบ
ไดก้บัหยินของจีน (เพศหญิง) เป็นพลงัฝ่ายวตัถ ุ ทัง้อิซานางิและอิซานามิ มีปฐมธาตเุป็นตวัควบคมุอยูอี่กทอด
หนึ่ง เรียกว่า ฮอนย ิซูอยิะกุ ต านานบอกว่า  อิซานางิกบัอิซานามิอยู่รว่มกนั ท าใหก้ าเนิดเทพอีกหลายองค ์เทพท่ี
ส าคญัท่ีมีบทบาทในการสรา้งเกาะญ่ีปุ่ น คือ 
     (๑)  เทพแหง่ดวงจนัทร ์ ช่ือ  ซคึโุยมิ 
   (๒)  เทพแหง่ทะเล ช่ือ สซึาโนโอะ 
   (๓)  เทพีแหง่พระอาทิตย ์ ช่ือ อะมะเตระส ุ  

      อะมะเตระส ุ เป็นเทพีผูเ้ป็นเจา้แหง่เกาะญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ ชาวญ่ีปุ่ นมีชีวิตอยู่ในทา่มกลางความคดิ 
ความหวงัและความใฝ่ฝันท่ีลอ้มรอบดว้ยเรื่องเทพ-เทพี กลา่วโดยสรุป ศรทัธาของชาวญ่ีปุ่ น เป็นการหลอ่หลอม
ขึน้มาจาก ๖ สว่นคือ (๑)ศรทัธาในบรรพบรุุษและหมูเ่ทพทอ้งถ่ิน  (๒)ศรทัธาในเตา๋ (๓)ศรทัธาในขงจือ๊ (๔)

ศรทัธาในพระพทุธศาสนามหายาน (๕)ศรทัธาในครสิตศ์าสนา และ(๖)ศรทัธาในชินโต 
 

ความสัมพันธด์้านศาสนาระหว่างจนีกับญี่ปุ่น  
 

  ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ๒ ชาตปิรากฏชดัเจนตัง้แต ่ พ.ศ.๑๐๐๐ ค าว่า ”ญ่ีปุ่น-Japan” แผลงมาจาก
ภาษาจีนวา่  จิเปน (Jih-pen) แปลวา่ บอ่เกิดแหง่พระอาทิตย์ (จิเปน เป็นช่ือเรียกดนิแดนทางทิศตะวนัออกของ
ประเทศตวัเอง) ปัจจบุนั ญ่ีปุ่ นมีประชากร ๑๒๖,๗๗๑,๖๖๒ คน มากกว่าประชากรของไทย แตมี่พืน้ท่ีเพียง 
๓๗๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร นอ้ยกวา่พืน้ท่ีของประเทศไทย (ไทยมีพืน้ท่ี ๕๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร)  



 ๒ 
 

   ถามวา่ “พระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศญ่ีปุ่ นเม่ือไรและอยา่งไร ?” สภาพทางภมูิศาสตรข์องญ่ีปุ่ นใน
ปัจจบุนั มีเกาะใหญ่อยู ่๔ เกาะ คือ ฮ็อกไกโดอยูเ่หนือสดุ  ฮอนชอูยูต่อนกลาง ชิโกกอุยูใ่ตฮ้อนชลูงมา และกิวชิวอ
ยูใ่ตส้ดุ แบง่ประเทศออกเป็น ๘ ภาค ๔๗ จงัหวดั ตามความแตกตา่งของสภาพอากาศ ภมูิศาสตร ์และวฒันธรรม 
 เสน้ทางท่ีพระพทุธศาสนาแผ่จากเมืองจีนเขา้ไปสูญ่ี่ปุ่ น อาจมี ๒ เสน้ทาง  คือ เสน้ทางท่ี ๑ จากจีน
(ปัจจบุนัคือบรเิวณเซินหยาง)ผา่นเกาหลีแลว้เขา้สูญ่ี่ปุ่ นซึ่งนา่จะเป็นบรเิวณเกาะฮอนชแูละกิวชิว เขตพืน้ท่ีภาค
กลาง เสน้ทางท่ี ๒ จากจีนผา่นรสัเซียแลว้เขา้สูญ่ี่ปุ่ นซึ่งนา่จะเป็นบรเิวณเกาะฮ็อกไกโด เขตพืน้ท่ีภาคเหนือของ
ญ่ีปุ่ น 

  พระพทุธศาสนาแผจ่ากอินเดียเขา้จีนประมาณ  พ.ศ. ๖๐๐  แผจ่ากจีนเขา้สูเ่กาหลี ประมาณ พ.ศ.๙๐๐  

จากเกาหลีเขา้สูญ่ี่ปุ่ น  พ.ศ.๑๐๐๐  

     พระพทุธศาสนาก่อนท่ีจะเขา้ไปสูญ่ี่ปุ่ น ตอ้งผา่นเกาหลี โดยพระญ่ีปุ่ นไปศกึษาพระพทุธศาสนาในจีนแลว้
กลบัมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในบา้นเมืองของตน แตเ่ดนิทางจากเมืองจีนไปญ่ีปุ่ น ตอ้งผา่นเกาหลีก่อน  

สนันิษฐานว่า พระภิกษุท่ีเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในเกาหลีเป็นพระญ่ีปุ่ น เพราะมีช่ือเหมือนชาวญ่ีปุ่ น เชน่ พระเอ
โดะ      

     ปัจจยัท่ีสนบัสนนุใหพ้ระพทุธศาสนาแผจ่ากเกาหลีไปญ่ีปุ่ น คือกษัตรยิข์องเกาหลี ท่ีช่ือ เซียงเมียง กษัตรยิ์
ของเกาหลี เม่ือทรงรบันบัถือพทุธศาสนา ทรงสนบัสนนุพทุธศาสนาใหเ้จริญในเกาหลี ยคุหนึ่งตกเป็นเมืองขึน้ของ
ญ่ีปุ่ น ถึงคราวสง่เครื่องบรรณาการไปถวายกษัตรยิญ่ี์ปุ่ น ก็นิยมท่ีจะสง่พระพทุธรูปและคมัภีรไ์ปถวายจกัรพรรดิ
ญ่ีปุ่ น พระเจา้เซียงเมียงสง่พระพทุธรูปไปถวายพระเจา้กิมเมอิ พรอ้มคมัภีร ์ ชาวญ่ีปุ่ นในยคุแรกจงึรบัพทุธศาสนา
ในลกัษณะเป็นคมัภีรแ์ละพระพทุธรูป แตช่าวญ่ีปุ่ นรูจ้กัพทุธศาสนามาก่อนหนา้นีแ้ลว้หลายปี     

      พ.ศ. ๑๑๓๕ สมยัพระนางซูอิโกะ จกัรพรรดนีิท่ีเป็นปา้ของเจา้ชายอมุายาโดะ หรือโชโตก ุ
พระพทุธศาสนารุง่เรืองมาก พระนางซูอิโกะถึงกบัสละราชสมบตัิ ออกบวชเป็นภิกษุณี ใหเ้จา้ชายอมุายาโดะผูเ้ป็น
หลาน ส าเรจ็ราชการแทน เจา้ชายอมุายาโดะนีเ้ม่ือสิน้พระชนมแ์ลว้ ไดร้บัการขนานนามวา่ “โซโตก”ุ หรือ “โชโตก ุ
ไดชิ” ซึ่งพระองคเ์ป็นผูว้างกฎเกณฑว์ฒันธรรม อารยธรรมของญ่ีปุ่ น โดยอาศยัพทุธศาสนาเป็นพืน้ฐาน 

 

วิถชีีวิตเชิงศาสนาในญีปุ่่น 
 

  พระพทุธศาสนาดัง้เดมิตัง้แตย่คุนารา ในช่วงประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ ถึงยคุเมยี พ.ศ.๒๔๕๕ รวมเวลา
ประมาณ ๑๒๐๐ ปี พระพทุธศาสนาผกูติดอยูก่บักลุม่คนท่ีมีอ านาจมาโดยตลอด เป็นราชส านกับา้ง ขนุนางบา้ง 
กลุม่ชนชัน้สงูบา้ง นิกายท่ีเขา้ไปในญ่ีปุ่ น ในระยะเวลารวมประมาณ ๑๒๐๐ ปี ก็มีนิกายเชิงปรชัญา และนิกายเชิง
ศรทัธา นิกายสรวาสตวิาทิน ซึ่งเป็นแนวปรชัญาก็เขา้ไป นิกายเสาตรานตกิะก็เขา้ไป นิกายมาธยมิกะ ของนาคาร
ชนุก็เขา้ไป  นิกายโยคาจารของอสงัคะ วสพุนัธุ  นิกายตนัตระ  นิกายสขุาวดี ก็เขา้ไป  ฌาน(เซน) ก็เขา้ไป     

      นิกายในเชิงปรชัญา กลายสภาพเป็นหลกัวิชาการ น าไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาของญ่ีปุ่ น สว่นนิกาย
เชิงศรทัธาก็เขา้ไปหลอมรวมกบัวฒันธรรม ประเพณีดัง้เดมิในญ่ีปุ่ น และเจรญิรุง่เรืองมาถึงปัจจบุนั  มีการส ารวจ



 ๓ 
 

ขอ้มลูพบวา่ในญ่ีปุ่ น มีศาสนาชินโตเป็นศาสนาหลกั แตว่ฒันธรรมวิถีชีวิตของชาวบา้นเป็นการผสมผสานระหว่าง
ซินโตกบัพระพทุธศาสนามหายาน เป็นจดุท่ีท าใหเ้กิดผลิตผลชัน้ยอด ชินโตเป็นภาพสะทอ้นของความเอาจรงิเอาจงั 
มีความศรทัธามุง่มั่น  มหายานสะทอ้นภาพของเมตตากรุณา โอบออ้มอารี เอือ้เฟ้ือ เผ่ือแผ ่ 
  พ.ศ.๒๕๐๓ มีการส ารวจขอ้มลู เก่ียวกบักลุม่พทุธศาสนาในญ่ีปุ่ น กลุม่ใหญ่ ๆ มีดงันี ้ กลุม่เซนมีศาสนิก
ทัง้หมด  ๙.๒ ลา้นคน  กลุ่มสขุาวดี ๘.๕ ลา้นคน กลุม่นิจิเรน  ๒.๕ ลา้นคน   

  ตอ่มา พ.ศ. ๒๕๓๑ มีการส ารวจขอ้มลูในลกัษณะเดียวกนัอีกครัง้ ปรากฎวา่ กลุม่เซน มีศาสนิก ๑๘ ลา้น
คน สขุาวดี ๓๙ ลา้นคน นิจิเรน ๖๕ ลา้นคน จ านวนศาสนิกเหลา่นีไ้มไ่ดเ้พิ่มมาจากไหน แตเ่ป็นศาสนิกท่ีออกมา
จากชินโต คือยงัคงนบัถือชินโตอยู ่ และเปล่ียนมานบัถือพทุธศาสนาพรอ้มกนัไปดว้ย เป็นเรื่องท่ีตอ้งศกึษาและ
คน้พบใหไ้ดโ้ดยเฉพาะประเดน็ครอ่มวฒันธรรม (Cross Culture) วา่เป็นเพราะเหตใุด เกิดอะไรขึน้ผลิตผลจาก
การครอ่มศาสนา เป็นลกัษณะนิสยัแบบญ่ีปุ่ น  

  ลกัษณะการครอ่มทางวฒันธรรมนีย้ิ่งมีมากขึน้ในยคุตอ่มา จากการส ารวจอีกครัง้ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ท า
เป็นเปอรเ์ซนต ์ ออกมาจากประชากรญ่ีปุ่ นทัง้หมด คนท่ีนบัถือชินโต มี ๕๙ เปอรเ์ซนต ์  พทุธศาสนา ๔๙ 

เปอรเ์ซนต ์ จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี ๓๑  ธนัวาคม ๒๕๓๙  พบวา่ ชินโตมีศาสนิก ๑๐๒,๒๑๓,๗๘๗ คน มีศาสน
สถาน ๘๙,๓๒๑ แหง่ มีนกับวช ๘๒,๗๙๗ คน  พระพทุธศาสนามีศาสนิก ๙๑,๕๘๓,๘๔๓ คน มีศาสนสถาน 

๘๗,๔๒๙ แหง่ มีนกับวช ๒๓๖,๐๘๗  รูป ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีชาวพทุธมากเป็นอนัดบั ๒ รองจากจีน    

     ในปัจจบุนั ญ่ีปุ่ นมีประชากร ๑๒๖,๗๗๑,๖๖๒ คน  แตร่วมศาสนิกของทัง้ ๒ ศาสนา จ านวน 

๑๙๓,๗๙๗,๖๓๐ คน จะเห็นวา่ จ านวนศาสนิกของทัง้ ๒ ศาสนาดงักลา่ว มีมากกวา่จ านวนประชากรของญ่ีปุ่ น  

ท่ีเป็นเชน่นี ้ เพราะบางคนนบัถือ ๒ ศาสนาในขณะเดียวกนั  เพราะฉะนัน้ เวลานบัจ านวนศาสนิก ใน ๑ คนตอ้ง
นบั ๒ ครัง้ 
 

พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแต่ละยุค 
 

      ก าเนิดและพฒันาการแหง่พระพทุธศาสนาในญ่ีปุ่ น ถา้แบง่เป็นยคุตามระบบการปกครองของฝ่าย
บา้นเมือง สามารถแบง่ได ้๖ ยคุ ดงันี ้ 

  ๑.  ยคุนารา  ประมาณ  พ.ศ.๑๒๕๓–๑๓๒๗ 

  ๒.  ยคุเฮอนั  ประมาณ  พ.ศ.๑๓๓๗–๑๗๒๘ 

  ๓.  ยคุกามากรุะ ประมาณ  พ.ศ.๑๗๒๘–๑๘๗๖ 

  ๔.  ยคุหลงันิจิเรน  ประมาณ  พ.ศ.๑๘๔๓–๒๑๔๓ 

  ๕.  ยคุโตกงุาวา  ประมาณ  พ.ศ.๒๑๔๓–๒๔๑๑ 



 ๔ 
 

  ๖.  ยคุเมยี1  ประมาณ  พ.ศ.๒๔๑๑–๒๔๕๕ 

 

      ๑. ยุคนารา (พ.ศ. ๑๒๕๓–๑๓๒๗) 

  พระพทุธศาสนาในยคุนารามีลกัษณะเป็นเชิงวิชาการ เป็นเพราะสาเหต ุ ๒ ประการ คือ การรบั
พระพทุธศาสนาเขา้ไปในญ่ีปุ่ นในยคุแรก เป็นการรบัเอาคมัภีรเ์ขา้ไปศกึษา และลกัษณะการท่ีชาวญ่ีปุ่ นเขา้ไปสืบ
พระศาสนาในเมืองจีน  เป็นการเขา้ไปศกึษาพระพทุธศาสนา ลกัษณะการรบัพระพทุธศาสนาจงึมีนยัเชิงวิชาการ
มากกวา่  ในยคุนารา มีนิกายตา่ง ๆ ดงันี ้
 

  นิกายกุษะหรือโกศะ  
  (หรือนิกายสรวาสตวิาทนิหรือไวภาษิกะ) 

 

  นิกายกษุะก าเนิดขึน้มาโดยมีคมัภีรอ์ภิธรรมโกศะของทา่นวสพุนัธุเป็นพืน้ฐาน บางท่ีเรียกวา่ “โกศะ”(ใน
อินเดียเรียกวา่ สรวาสติวาทินหรือไวภาษิกะ)  มีบทบาทในอินเดียมาก่อนท่ีจะเขา้มาในญ่ีปุ่ น มีหลกัปรชัญาวา่ 
“สรรพสิ่งด  ารงอยูใ่นกาลทัง้ ๓ อดีตและอนาคตเป็นสจัจะ ปัจจบุนัมีรากฐานอยูใ่นอดีต ผลของปัจจบุนัมีอยู่ใน
อนาคต  ปัจจบุนัอยูใ่นฐานะเป็นผลของอดีตและเป็นเหตแุหง่อนาคต“  นอกจากนีย้งัสอนทฤษฎีอะตอม “สรรพ
อะตอมมีขนาดเล็กมากจนกระทั่งวา่ เป็นสิ่งท่ีสามารถรบัรูไ้ดเ้ฉพาะพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัว”์  
  การสอนทฤษฎีปรชัญาสดุโตง่น่ีเอง  ท าใหส้ถานะของสรวาสตวิาทินไมโ่ดดเดน่ รุง่เรืองอยูใ่นเฉพาะในยคุท่ี
นกัวิชาการรุง่เรือง เม่ือสิน้ยคุวิชาการ นิกายนีก็้เส่ือมสญูไป เหลืออยูแ่ตค่มัภีรไ์วศ้กึษาในสถาบนัตา่ง ๆ เท่านัน้ 

 

  นิกายโยยทิสุ  

  (หรือนิกายเสาตรานตกิะ หรือสุตตันตกิะ) 
 

   พระภิกษุชาวเกาหลีเป็นผูน้  านิกายนีเ้ขา้มาเผยแผใ่นญ่ีปุ่ น ประมาณ พ.ศ.๑๑๖๘ โดยมีคมัภีร ์“สตัยสิทธิ” 
ของทา่นหริวรมนัเป็นพืน้ฐานส าคญั   สอนวา่ “สรรพสิ่งในจกัรวาลไมมี่การด ารงอยู่อยา่งแทจ้รงิ ยกเวน้นิพพาน  

ธาต ุ ๘๔ ไมมี่สจัภาวะท่ีคงทน ปรากฏการณท์ัง้หมดสามารถลงทอนไปสู่ ‘อะตอม’ การรวมกนัของวตัถ ุ เป็นการ
รวมกนัตามเหตปัุจจบุนัในปัจจบุนั อดีตและอนาคตไม่มีอยูด่ว้ยตวัเอง แตร่วมอยู่ท่ีปัจจบุนัขณะ ปรากฏการณ์
เป็นไปชั่วขณะ มีระยะเวลาสัน้มากจนไมอ่าจรบัรูไ้ด”้ 
 โยยิทสหุรือเสาตรานติกะสอนเรื่องศนูยตา เรียกวา่ “อนัตมิศนูยตา(ศนูยตาแหง่ศนูยตา)” บรรลไุดโ้ดยการ
ก าจดัอปุาทาน ๓ อยา่ง คือ อปุาทานในนาม อปุาทานในธาต ุและอปุาทานในธรรม สถานะของเสาตรานตกิะใน
ญ่ีปุ่ นเหมือนกบัสถานะนิกายสรวาสตวิาทิน มีลกัษณะแหง้แลง้ ไมเ่กือ้กลูแก่การด ารงชีวิตอย่างแทจ้รงิ 
               

                                      
  1อาจารยเ์สถียร พนัธรงัสี ระบวุา่ ยคุเมยีเริ่มประมาณ พ.ศ.๒๑๔๖-๒๔๑๐ เป็นยคุแหง่ศาสนาใหมใ่นญ่ีปุ่ น 
ตอ่จากนัน้เป็นยคุไทโช(พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๖๙) และยคุโชวา(พ.ศ.๒๔๖๗-)  



 ๕ 
 

นิกายซันร่อน   

(หรือนิกายมาธยมิกะ) 
 

พระภิกษุเกาหลีช่ือ  “เอกนั” เป็นผูน้  านิกายนีเ้ขา้มาเผยแผใ่นญ่ีปุ่ น ประมาณ พ.ศ.๑๑๖๘ โดยมีคมัภีร ์
“มาธยมิกศาสตร”์ เป็นพืน้ฐาน  สอนทฤษฎี “ศนูยตา”  แสดงใหเ้ห็นความไมแ่ตกตา่งระหวา่งการตอบรบัและการ
ปฏิเสธ  ความจรงิหรือสจัภาวะ  ไมส่ามารถแสดงออกมาไดด้ว้ยค าพดูวา่ “ใช”่ หรือ “ไมใ่ช”่   หรือ “มนัเป็น…” 
หรือ “มนัไมเ่ป็น…” ถามว่า “ความจรงิหรือสจัภาวะอยูท่ี่ไหน ?”  ค าตอบคือ อาจจะอยูท่ี่ใดท่ีหนึ่งระหวา่ง “Yes”  
กบั “No”, หรือ ระหว่าง “It is…” กบั  “It is not …” 
 

นิกายฮอสโซ  

(หรือนิกายโยคาจาร) 
 

       สมณะเฮ่ียนจั๋งเดนิทางไปศกึษาปรชัญาฮอสโซหรือโยคาจารท่ีนาลนัทามหาวิหาร กลบัไปเผยแผใ่นจีน  

ประมาณ พ.ศ.๑๐๙๘  ทา่นโดโซะชาวญ่ีปุ่ นเดนิทางไปศกึษาปรชัญานีก้บัทา่นเฮ่ียนจั๋งในจีนแลว้กลบัมาเผยแผใ่น
ญ่ีปุ่ น ประมาณ พ.ศ. ๑๑๙๗  คมัภีรส์  าคญัคือ โยคาจารภมูิศาสตร ์สอนใหป้ฏิบตักิรรมฐาน(โยคะ)  เพ่ือรวมจิต
กบัวตัถเุขา้ดว้ยกนั   

 ฮอสโซเห็นว่า ไมมี่อะไรอยู่นอกเหนือจากจิต  โลกแหง่ปรากฏการณด์ ารงอยู่โดยอาศยัมโนภาพ เป็นการ
สรา้งสรรคข์องจิต(อาลยวิชญาณ)  จิตท าหนา้ท่ี ๔ อยา่งในขณะเดียวกนั คือ (๑) หนา้ท่ีเป็นวตัถหุรืออารมณ ์

(๒) หนา้ท่ีเป็นจิตผูร้บัรู ้(๓) หนา้ท่ีส านกึตวัเอง (๔) หนา้ท่ีตรวจสอบทบทวน 
   

 นิกายริทสุ  

(หรือนิกายวินัย) 
 

    ประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ ท่านเตา้ซวงแหง่นิกายโยคาจารเป็นผูเ้ผยแผน่ิกายวินยัในจีน เรียกวา่ “ลกุจง” 
ยดึถือพระวินยัของนิกายธรรมรคปุตะเป็นพืน้ฐาน  วินยัส าหรบัพระภิกษุ ๒๕๐ ขอ้ ส าหรบัภิกษุณี ๓๔๘ ขอ้ 
      ประมาณ พ.ศ.๑๒๖๗ จกัรพรรดโิชมสูง่พระภิกษุญ่ีปุ่ น ๒ รูปไปศกึษาพระพทุธศาสนาในเมืองจีน และเชือ้
เชิญนกัปราชญช์าวจีนมาสอนพระวินยัใหแ้ก่พระสงฆญ่ี์ปุ่ น  วินยัส าหรบัพระภิกษุ ๒๕๐ ขอ้ ส าหรบัภิกษุณี ๓๔๐ 

ขอ้ ซึ่งแตกตา่งจากวินยัท่ีถือปฏิบตัใินเมืองจีน นกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียงในญ่ีปุ่ น เชน่ ทา่นโดเซน 

      หลกัการตดัสินความผิดตามพระวินยั มี ๓ ระดบั คือ แสดงอาบตัิ(ปลงอาบตั)ิ กระท าปฏิสารณียกรรม
(ใหส้  านกึผิด) ลงอกุเขปนียกรรม(ขบัไล่ออกจากหมู่) การด าเนินงานบางสว่นมีลกัษณะเชิงวิชาการเหมือนกนั โดย
ศกึษาคมัภีรส์  าคญั เชน่ มลูสรวาสติวาทวินยั มหาสงัฆิกวินยั เป็นตน้ สอนเนน้ใหค้วามส าคญัของจิตเหมือนนิกาย
โยคาจาร ถือว่า สิ่งทัง้ปวงไมมี่อยูจ่รงิ ทกุอยา่งเป็นปรากฏการณข์องจิต พืน้ฐานของศีลอยูท่ี่จิต 
 

 
 

 นิกายเคก้อน  
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(หรือนิกายฮวานเหยน หรืออวตังสกะ) 
      

      ประมาณ พ.ศ.๑๒๗๙ พระภิกษุช่ือ “โพธิเสนะ” ซึ่งเป็นชาวอินเดียเขา้มาเผยแผ่นิกายเคกอ้นในญ่ีปุ่ น  

แบง่เป็น ๒ นิกายใหญ่ คือ เคกอ้นฝ่ายเหนือมีทศันะว่า “อาลยวิชญาณไมเ่ป็นสจัจะ แยกจากตถตา” เคกอ้นฝ่าย
ใตมี้ทศันะวา่ “อาลยวิชญาณเป็นสจัจะ เทียบเท่ากบัตถตา” ทฤษฎีส าคญัอีกอยา่งหนึ่งของเคกอ้น คือ “เอกสตัย
ธรรมธาต”ุ ไดแ้ก่ ความจรงิหนึ่งเดียวท่ีอยูใ่นตวัสตัวโ์ลกแตล่ะตวัตน นั่นคือ พทุธภาวะ  สรรพสิ่งไมเ่คยขดัแยง้กัน 

เพราะมีลกัษณะรว่มอยู ่ในเชิงอภิปรชัญา เรียกวา่ “ภตูตถตา” ในเชิงญาณวิทยา เรียกวา่ “พทุธธาต”ุ 
  ในกลุม่ศาสนิกของเคกอ้นยอมรบัเคกอ้นฝ่ายใตม้ากกว่า เพราะถือวา่เป็นนิกายดัง้เดมิแทจ้รงิ อย่างไรก็
ตาม โดยสรุป เคกอ้นก็ยงัเป็นศรทัธาท่ีลอย ท่ีไมมี่พืน้ฐานในระดบัลา่ง คลา้ยกบัพทุธศาสนาในยคุนาลนัทา เพราะ
เป็นศรทัธาท่ีลอย เขา้ไมถ่ึงจิตใจของคนระดบัลา่ง พอคนชัน้สงูท่ีใหก้ารสนบัสนนุหมดอ านาจไป ก็ถกูปลอ่ยปละ
ละเลย ผูมี้อ านาจกลุม่อ่ืนเขา้มาก็ใหก้ารสนบัสนนุนิกายอ่ืนตอ่ไป 

 

 ๒. ยุคเฮอัน (พ.ศ. ๑๓๓๗–๑๗๒๘)   

   เม่ือสิน้ยคุนารา ไดมี้การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปท่ี “นางาโอกะ” ตอ่มายา้ยจากนางาโอกะไปท่ีเฮอนั
หรือเกียวโต  สาเหตแุหง่การยา้ยเมืองหลวงมี ๒ ประการ คือ 
 ประการที ่ ๑  พระพทุธศาสนาเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนมากเกินไป ท าใหมี้ความโดดเดน่ 

โดยเฉพาะดา้นการเมืองการปกครอง  จกัรพรรดกิมัมจูงึไดย้า้ยศนูยก์ลางการปกครองไปเรื่อย เพ่ือหนีอิทธิพลของ
พระพทุธศาสนา 
 ประการท่ี ๒    ญ่ีปุ่ นมีความเช่ือดัง้เดมิว่า เมืองท่ีเจา้ผูค้รองเมืองเสียชีวิตแลว้ เป็นดนิแดนไมบ่รสิทุธ์ิ ค า
วา่ “ไมบ่รสิทุธ์ิ” อาจหมายถึงมีดวงวิญญาณของบรรพบรุุษยึดครองแลว้ ลกูหลานไมค่วรแยง่ยึดครองสถานท่ีของ
บรรพบรุุษ 

 นิกายส าคญัในยคุเฮอนั มีดงันี ้      
 

       นิกายชนิงอ่น  

  (หรือนิกายตันตระ) 
 

     พระภิกษุชาวญ่ีปุ่ นช่ือ “กไูก” ผูท่ี้น  านิกายตนัตระเขา้มาเผยแผใ่นญ่ีปุ่ น คมัภีรส์  าคญั คือ “มหาไวโรจน
สตูร” และ “วชัรเสขรโยคสตูร”  นิกายนีน้บัถือ พระไวโรจนพทุธะ ถามวา่ “เพราะเหตไุรจงึนบัถือพระไวโรจนพทุธะ 
?”  ค าวา่ “ไวโรจนะ”  แปลวา่ รศัมีรุง่โรจน ์หรือแปลวา่พระอาทิตยก็์ได ้ สนันิษฐานวา่ ปราชญแ์หง่นิกายนีด้  าเนิน
แนวทางใหเ้ขา้ไดก้บัความเช่ือดัง้เดมิของสงัคมญ่ีปุ่ น ท่ีนบัถือเทพีแหง่พระอาทิตยน์ามวา่  “อะมะเตระส”ุ  
     รูปภาพแสดงคพัภธาตมุณฑล จะปรากฏรูปของ “พระไวโรจนพทุธะ” อยู่ตรงกลางพระธยานีพทุธะอีก ๔  

อยูใ่นต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้

  พระอมิตาภะอยู่ทางทิศตะวนัตก 



 ๗ 
 

  พระอกัโษภยะอยูท่างทิศตะวนัออก 
  พระรตันสมัภวะอยูท่างทิศใต ้

  พระอโมฆสิทธิอยู่ทางทิศเหนือ 
    ขอ้นีแ้สดงถึงความส าคญัของพระไวโรจนพทุธะ นิกายตนัตระเผยแผแ่นวคิดเรื่องพระไวโรจนพทุธะ เทา่กบั
สนบัสนนุการบชูาสรุยิเทพไวโรจนะ แตต่อ่มาก็นบัถือพระอมิตาภะพทุธะ แสดงหลกัค าสอนในเชิงปรชัญาว่า    
ปรชัญาทัง้สิน้เป็นการแสดงตวัออกมาของสรุยิะเทพ  มีพระไวโรจนะเป็นศนูยก์ลาง อยูใ่นจดุเกิดดบัของโลก 
ประมาณ พ.ศ.๑๔๔๓ มีการสรา้งเทวรูปชินโตขึน้มาจ านวนมาก ควบคูไ่ปกบัการสรา้งพระพทุธรูปแบบตนัตระ 
การเผยแผ่ตนัตระในญ่ีปุ่ น เทา่กบัการรือ้ฟ้ืนลทัธิ “อิสสรนิมมานวาท” ใหโ้ดดเดน่ขึน้มาในสงัคมญ่ีปุ่ นนัน้เอง 
 

  นิกายเทน็ได  

  (หรือนิกายเทยีนไท้ หรือสัทธรรมปุณฑริกสูตร) 
 

       “ฮยุเหวิน” จดัระบบค าสอนเรื่อง “ศนูยตา” ของนาคารชนุแลว้พฒันาเป็นนิกายเทียนไท(้ในจีน ?) ค าวา่ 
“เท็นได” เป็นค าผสมระหว่างจีนกบัญ่ีปุ่ น พระภิกษุชาวญ่ีปุ่ นช่ือ “ไซโจ” เป็นผูเ้ผยแผน่ิกายนีใ้นญ่ีปุ่ น ในยคุ
เดียวกนักบันิกายตนัตระ(ชินง่อน) พระสตูรส าคญัของนิกายคือ สทัธธรรมปณุฑรกิสตูร 
     นิกายเท็นไดยึดถืออย่างมั่นคงใน “ธรรมกาย” สอนเรื่องพทุธภาวะท่ีมีอยูใ่นตวัสรรพสตัว ์ เช่ือมั่นวา่ 
“พระพทุธเจา้แมเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ก็ยงัด  ารงอยู่ในภาวะแหง่ธรรมกาย” ทา่นไซโจเผยแผเ่ท็นไดผสมผสาน
กบัชินโต บางครัง้จงึมีค  ากล่าววา่ “กไูกเป็นก าลงัส าคญัฝ่ายตนัตระ ส่วนไซโจเป็นก าลงัส าคญัของฝ่ายชินโต” 
 

     ๓. ยุคกามากุระ (พ.ศ. ๑๗๒๘–๑๘๗๖)      

      “กามากรุะ” เป็นช่ือของหมู่บา้นเล็กๆอยูห่่างจากเมืองเกียวโตไปทางทิศตะวนัออก  ยคุเฮอนัดงัท่ีกลา่ว
มาแลว้ ถือเป็นยคุท่ีชนิโตรุง่เรอืงควบคูไ่ปกบัตนัตระและเทน็ได  ตระกลูท่ีสนบัสนนุชนิโตคือ “นากาโตม”ิ หรอื “ฟจูิ
วารา่” อยูใ่นฐานะเป็นกษัตริย ์ 
     ประมาณ พ.ศ. ๑๗๒๘ กลุม่ทหารแหง่ตระกลู “มินาโมโตะ” เขา้ครองอ านาจแทน ตัง้ระบบขนุนางหรือ
ระบบโชกนุ(Shogunate)ขึน้มาปกครอง ยคุนีเ้รียกวา่ “กามากรุะ”  เรียกผูน้  าวา่ “โชกนุ”  ระบบทหารท าใหเ้กิด
สภาพความบีบคัน้ทางสงัคมมากกวา่ท่ีเคยเป็นมา ลทัธินิยมในทางศาสนาตอ้งปรบัตวัอยา่งมาก จากลกัษณะเชิง
วิชาการมาเป็นลกัษณะท่ีเขา้กนัไดก้บัชีวิตจรงิ  นิกายท่ีรุง่เรืองอยูใ่นยคุกามากรุะ มีดงันี ้

 
     นิกายโยโด หรือโยโดชนิ  

  (หรือนิกายสุขาวด)ี  
 

     โยโดมีบทบาทส าคญัมากในยคุนี ้  นิกายนีมี้พฒันาการโดยเริ่มจากท่านกยูา่ในระหวา่ง พ.ศ.๑๔๔๖–
๑๕๑๕ ตอ่มา ทา่นเรียวนินสถาปนานิกายเนมบตุสใุน พ.ศ. ๑๖๖๗ ตอ่มาทา่นโฮเนนไดพ้ฒันาเป็นนิกายโยโดใน 



 ๘ 
 

พ.ศ.๑๗๑๘  นบัวา่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการเผยแผ่นิกายนี ้  โยโดสอนหลกัศรทัธาสงูสดุ ใหเ้ช่ือมั่นในพระอมิ
ตาภพทุธะ โฮเนนแบง่วิธีปฏิบตัทิางศาสนาออกเป็น ๒ แนวทาง คือ  
         แนวทางท่ี ๑ วิถีศกัดิส์ิทธ์ิ หรือวิถีแหง่ศรทัธา แนวทางนีเ้รียกวา่ “โชโด” เขา้ใจวา่เป็นวิถีแหง่พิธีกรรม 

ตอ้งการใหก้ลมกลืนกบัวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น เขา้กนัไดก้บัชินโต ขงจือ๊ เตา๋   
       แนวทางท่ี ๒ วิถีแหง่ดนิแดนบรสิทุธ์ิ เรียกว่า “โยโด” เขา้ใจวา่เป็นแนวทางดัง้เดิม ประสงคท่ี์จะรกัษา
สภาพความเป็นสขุาวดีพทุธเกษตรไว ้ 
  โยโดถือปฏิบตัหิลกั “เนมบุตสุ”  สืบทอดเจตนารมณข์องทา่นเรียวนิน ค าว่า “เนมบตุส”ุ หมายถึงการนั่ง
สมาธิภาวนานอ้มนกึช่ือพระอมิตาภพทุธะ มีความเช่ือมั่นวา่ การนั่งภาวนา นั่งกรรมฐานแลว้เอย่นามพระอมิตาภ
พทุธะซ า้ๆ ดว้ยความเช่ือ จะท าใหม้นษุยบ์รสิทุธ์ิจากบาปไดโ้ดยอตัโนมตั ิ  เม่ือท าจติเป็นสมาธิ ทา้ยท่ีสดุก็บรสิทุธ์ิ
จากบาป 
 

     ชินรัน 

 นักปฏวัิตแิหง่โยโด (สุขาวด)ี 
 

      ชินรนั นกัปราชญค์นส าคญัแหง่โยโด มีชีวิตอยูใ่นชว่ง พ.ศ.๑๗๑๖–๑๘๐๕ ก่อตัง้นิกายโยโดชินขึน้มาใน 

พ.ศ. ๑๗๖๗ ถือเป็นนกัปฏิวตัแิหง่สขุาวดี สรา้งหลกัการใหม่ๆ  ขึน้มา เป็นผูท่ี้เผยแผพ่ทุธศาสนาในเชิงรุกมาก 
สนันิษฐานว่า สาเหตท่ีุท าใหเ้กิดการปฏิวตัิ  เพราะถกูบีบคัน้จากกลุม่คนชัน้สงูมาก  ระบบทหารมกัจะมีกฎเกณฑ์
บงัคบัมาก  เชน่ จ ากดัจ านวนศาสนิก จ ากดัขอบเขตในการประกอบพิธีกรรม จ ากดัเสรีภาพในการแสดงความ
คดิเห็นบา้ง      
       ชินรนัเป็นผูสื้บทอดเจตนารมณข์องทา่นโฮเนน มีชีวิตอยู่ในระหวา่ง พ.ศ.๑๗๑๖–๑๘๐๕ เป็นบตุรของ
ตระกลูชัน้สงู มีสายเลือดผสมระหวา่งกลุม่ฟจูิวารา่กบัมินาโมโตะ  ชินรนัสรา้งประเพณีพระมีครอบครวั โดยตวัทา่น
เองแตง่งานกบัภิกษุณี(Nun) ช่ือ “เอชิน” ซึ่งเป็นธิดาของอ ามาตย ์ “กาเนซาเนะ” เม่ือแตง่งานแลว้ ชินรนัลา
สิกขาบทจากความเป็นภิกษุ มาด ารงสภาวะเป็นสามเณร 
  ชินรนัเห็นวา่ พระภิกษุมีฐานะหลายอยา่งในขณะเดียวกนั บทบาทในฐานะตา่ง ๆ ของพระภิกษุ เชน่  

บทบาทในฐานะเป็นผูเ้ผยแผ่พระพทุธศาสนา  ในฐานะเป็นผูท่ี้เป็นท่ีเคารพบชูาสงูสดุของชาวบา้น ในฐานะเป็น
พลเมืองตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายของบา้นเมือง ในฐานะเป็นพระภิกษุ ตอ้งรกัษาศีลของพระ 
  บทบาททัง้หมดนีท้  าใหเ้ป็นภาระ ปรบัตวัไมท่นัความเปล่ียนแปลงของสงัคม     วตัถปุระสงคท่ี์สรา้ง
ประเพณีนีข้ึน้มาก็เพ่ือก าจดัการแบง่แยกระหว่างพระภิกษุกบัคฤหสัถ ์ สรา้งความสะดวกในการเผยแผศ่าสนา โดย
ไมต่อ้งกงัวลวา่จะละเมิดพระวินยัท่ีเป็นขอ้หา้ม ท าใหเ้กิดความสบายใจในขณะปฏิบตัหินา้ท่ี ทา่นชินรนัเอง
ภายหลงัจากแตง่งานแลว้ก็ลาสิกขาบทมาเป็นสามเณร ด ารงสภาวะเป็นสามเณร  ซึ่งประเพณีอยา่งนีมี้ปรากฏใน
คมัภีรว์ินยัปิฎก 



 ๙ 
 

  ในพระวินยัปิฎกเลม่ ๑ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ ก าหนดไวว้า่ “การอวดอตุตรมินสุสธรรม คือ เวลาอวดไป
แลว้ คนจะเช่ือหรือไม ่ ก็เป็นปาราชิก ผูต้อ้งอาบตัิปราชิกนัน้ ถา้ตอ้งการสวรรคห์รือคณุวิเศษอ่ืนใดท่ีหยอ่นกวา่
มรรคผลนิพพาน  ตอ้งลดตวัจากพระภิกษุมาเป็นอนปุสมับนั (สามเณรท่ีเป็นคฤหสัถ)์ ทา่นชินรนัก็ลดตวัลงมาเป็น
สามเณร จดุประสงคเ์พ่ือเผยแผพ่ทุธศาสนาไดง้่ายขึน้ ภาระไมม่าก  
  มีขอ้สนันิษฐานวา่ ทา่นชินรนัเองอาจไปพลาดท่าเสียทีมีภรรยาก่อน ก็เลยตอ้งหาเหตผุลในการท าใหต้น
ด ารงสถานะเป็นนกับวชใหไ้ด ้ เพ่ือความสะดวกในการเผยแผ่พทุธศาสนา แตต่  าราบอกวา่ เพ่ือก าจดัการแบง่แยก
ระหวา่งพระกบัคฤหสัถ ์    

  สขุาวดีรุง่เรืองตอ่มาได ้ โดยมีระบบศาสนทายาทท่ีเขม้แข็ง ผูสื้บทอดเจตนารมณท์่านชินรนั ท่ีส  าคญั มี ๓ 

ทา่น คือ เรียวโย โชไก, อิปเปน, และเรนเนียว มีการวางรากฐานโดยใชศ้รทัธาเป็นตวัน า ระบบการบชูาของเขา 
เป็นเรื่องท่ีมีทัง้ความเรียบง่าย มีเสนห่ ์ มีความลกึลบัรวมๆ กนั จะมีศาลเจา้ มีท่ีบชูา ในวิถีชีวิตพยายามแสดง
ความศรทัธาออกมาตลอดเวลา ศรทัธาคือน า้ คนท่ีมีน า้อยูใ่นตวัตลอดเวลา ศรทัธาคือสิ่งท่ีแสดงความมีชีวิตชีวา
อยูต่ลอดเวลา หลวงพอ่วดัปากน า้บอกวา่ ศรทัธาเหมือนตน้ไมใ้หญ่ ใบหนา ผลดก อาศยัรม่เงาก็ได ้อยากกินผลก็
กินได ้ตอ้งการความงามก็ได ้สขุาวดีด าเนินนโยบายเชน่นี ้ไปทกุหยอ่มหญา้ สขุาวดีจงึสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั  

  ประเพณีพระมีครอบครวัมีทัง้สว่นดีและเสียในขณะเดียวกนั  สว่นดีคือท าใหเ้กิดความคลอ่งตวัและด าเนิน
นโยบายเชิงรุกได ้ส่วนเสียคือขาดความนา่เช่ือถือในฐานะปชูนียบคุคล มีภาระตอ้งเลีย้งดคูรอบครวั ศีลสิกขาบทท่ี
ส าคญัเชน่ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ถกูท าลายไป 

 
  นิกายเซน  

  (หรือนิกายธยาน หรือฌาน)  
   

      หลวงพอ่พทุธทาสบอกว่า “เซนเป็นเหมือนการเลน่ปาห่ี ศาสนาปาห่ี แตเ่ป็นปาห่ีแบบมีอะไรซอ่นเรน้ จงึ
เป็นเสนห่ข์องเซน” เซนเป็นการพฒันาตอ่จากสขุาวดี นิกายสขุาวดีเนน้ศรทัธาวิถีปฏิบตักิรรมฐาน ภาวนาถึง
พระอมิตาพทุธะ เซนก็คือฌานหรือโยคะ ปฏิบตักิรรมฐาน มีวิธีปฏิบตัธิรรมในวิถีชีวิตแบบสขุาวดี แตมี่วิธีคดิแบบ
มาธยมิกะ คิดเรื่องสญุญตา เนน้การพฒันาจิตเหมือนโยคาจาร เซนจงึมีทัง้สาระท่ีเป็นสขุาวดี มาธยมิกะ และโย
คาจารในขณะเดียวกนั 

  เรื่องการหา้มอวดอตุตรมินสุสธรรมท่ีมีจรงิและไมมี่จรงิ ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ เป็นตน้เคา้ของหลกัการ
ของเซน พระอวดอตุตรมินสุสธรรมท่ีไมมี่ในตนจรงิ ถกูปรบัอาบตัิปาราชิก เป็นการปอ้งกนัมิใหมี้การหลอกลวงกนั  

พระบอกอตุตรมินสุสธรรมแมจ้ะมีจรงิก็ถกูปรบัอาบตัิปาจิตตีย ์ถามวา่ “เพราะเหตไุร จงึหา้มบอก ?”  จดุประสงค์
ก็คือไม่ตอ้งการใหพ้ดูมาก ความจรงิสงูสดุเป็นสิ่งท่ีรูไ้ดเ้ฉพาะตน บอกใหค้นอ่ืนรูไ้ดไ้มค่รบถว้น ยิ่งพดูมากยิ่งสบัสน 

เซนก็ไมต่อ้งการใหพ้ดูเหมือนกนั 



 ๑๐ 
 

  สิ่งสงูสดุถ่ายทอดดว้ยค าพดูไมไ่ด ้ (อนีรวจนียะ) ถ่ายทอดถึงกนัและกนัไดด้ว้ยจิต เลา่สูก่นัฟังดว้ยวาจา
ไมไ่ด ้ ค าพดูเป็นเพียงตวัแทนของความรูส้กึ(เวทนา) แมผู้บ้รรลก็ุพดูไมไ่ด ้ เพราะแมค้นท่ีเป็นพระอรยิะก็มีเวทนา
(ความรูส้กึ)เหมือนกนั จะเอาค าพดูกบัเวทนาไปเช่ือมกนั แลว้ถ่ายทอดใหต้รงๆ ไมไ่ด ้ 

 รอ่งรอยของเซนอีกอย่างหนึ่งก็คือท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกเลม่   ๑  คือ วิธีเจรญิอานาปานสติ ๑๖ ขัน้ 

พิจารณาลมหายใจเขา้ออก อานาปานสต ิ คือ พิจารณาลมหายใจเขา้ออก ๑๖ ขัน้ คือ ฌาณ คือนั่งกรรมฐาน  

หรือปฏิบตัโิยคะซึ่งเป็นประเพณีอินเดียโบราณ วิธีปฏิบตัอิานาปานสติคือรอ่งรอยของชฌาน จดุประสงคส์งูสดุใน
การปฏิบตัแิบบเซนคือ ก าจดัความแตกตา่งระหวา่งผูรู้ก้บัสิ่งท่ีถกูรู ้ เซน   คือ ชัน้สงูสดุของตกึ ชัน้ท่ี ๒ เป็น
มหายาน  ฐานของตกึเป็นเถรวาท 

  เซนไมว่า่จะเป็นนิกายไหน อดุมการณร์ว่มคือการรูเ้ฉพาะตน (ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหูิ) การตรสัรูอ้าจ
มีผูชี้แ้นะในเบือ้งตน้ แตท่า้ยท่ีสดุเป็นเรื่องเฉพาะตน เซน คือ เมล็ดพนัธุพื์ชจากอินเดีย หวา่นลงในดนิแดนจีน 

อาศยัปุ๋ ยคือเตา๋กบัขงจื๊อ พอมาญ่ีปุ่ นก็อาศยัปุ๋ ยคือชินโต  
 

 เซนกับการตอบสนองอารมณข์องผู้เบือ่คัมภรี ์
 

  เซนมีลกัษณะนุม่นวลออ่นนอกแข็งใน กิริยานุม่นวลยากท่ีจะหยั่งถึง เป็นประเพณีท่ีสงัฆนายกแหง่เซนถือ
ปฏิบตัมิาตัง้แตใ่นอินเดีย ท่านโพธิธรรมสงัฆนายกองคท่ี์ ๒๘  (ในอินเดียแตเ่ป็นองคท่ี์ ๑ ในจีน) ไดสื้บทอด
ประเพณีนีใ้นจีน ในคมัภีรเ์ถรวาทมีบาลีวา่ สิตงั ปาตฺวากาส ิ(ท าการแยม้ใหป้รากฏ)  

      ถามวา่ “แยม้ตา่งจากยิม้อย่างไร ?”  พระอรหนัตเ์วลาทา่นแสดงนยับางอยา่ง ทา่นจะแยม้ จะไมย่ิม้และ
ไมห่วัเราะ  เวลาเห็นอะไรหรือประจกัษอ์ะไรบางอยา่งในตวัเอง ทา่นจะแยม้ เชน่พระโมคคลัลานะ เห็นเปรตท่ีมี
รูปรา่งอปัลกัษณอ์าศยัอยูบ่รเิวณเชงิเขาคชิฌกฏู ทา่นรูส้าเหตท่ีุท าใหเ้ปรตมีรูปรา่งอปัลกัษณอ์ยา่งนี ้ ทา่นก็แยม้ให้
พระลกัขณเถระเห็น พระลกัขณะถือเป็นลกูคูข่องพระโมคคลัลานะก็ได ้ เวลาเห็นพระโมคคลัลานะแยม้ พระ
ลกัขณะก็จะถาม แตพ่ระโมคคลัลานะจะไมต่อบตอนนัน้ จะไปตอบตอ่หนา้พทุธองค ์ พระพทุธเจา้ก็จะทรงแยม้
เชน่เดียวกนัในเวลาเห็นอะไรท่ีเป็นสิ่งท่ีมีนยั “การแยม้ใหเ้ห็นเป็นนยั คือรอ่งรอยของเซน” กิรยิาท่ียิม้เป็นการสนอง
ตอ่อารมณ ์   สว่นกิรยิาท่ีแยม้เป็นการเผยความจรงิสงูสดุ ซึ่งประจกัษเ์ฉพาะตน ธรรมคณุบทหนึ่งก็บอกว่า “ธรรม
เป็นสิ่งท่ีวิญญชูนจะพงึรูไ้ดเ้ฉพาะตน”     

      ตอนท่ีพระโพธิธรรม(ชาวอินเดียตอนใต)้เดนิทางไปจีน ทา่นเอาลงัการวตารสตูรไปดว้ย พระสตูรนีเ้ป็น
หลกัการของเซน โพธิธรรมเขา้ไปก็ไปสอนวิธีการแบบเซน แตช่าวบา้นไมรู่เ้รื่อง เพราะไมคุ่น้ชินกบัวิธีการแบบเซน 

ทา่นโพธิธรรมเลยหนีไปอยูใ่นป่า สอนเนน้ใหพ้ระมีความเขม้แข็งทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ มีผลท าใหเ้กิดมวยจีนใน
วดั เกิดวดัเสา้หลิน ต านาน ๑๘ อรหนัต ์(ปรมาจารยต์ั๊กมอ้) ยคุท่ีท่านโพธิธรรมเขา้ไปในจีนเป็นยคุท่ีประเพณีการ
สรา้งวดัก าลงัเฟ่ืองฟู ประชาชนบ าเพ็ญบญุกิรยิาวตัถมุาก สรา้งโบสถห์ลงัหนึ่งไดบ้ญุเทา่ไร สรา้งพระพทุธรูปตาม
หนา้ผา ไดบ้ญุเทา่ไร  ประชาชนคุน้ชินกบัวิธีการแบบนี ้  ทา่นโพธิธรรมเขา้ไปอยูใ่นป่า นั่งกรรมฐานหนัหนา้เขา้หา
ผนงัถ า้ กลายเป็นประเพณีสรา้งพระพทุธรูปตามหนา้ผาในจีน ถามวา่ “ทา่นโพธิธรรมนั่งกรรมฐานหนัหนา้เขา้หา



 ๑๑ 
 

หนา้ผา เพราะเหตไุร ชาวจีนจงึสรา้งพระพทุธรูปตามหนา้ผาโดยหนัพระพกัตรอ์อก ? (ซึ่งไมต่รงกบักิรยิาของท่าน
โพธิธรรม)” สนันิษฐานวา่ ชาวจีนโบราณคงอยากใหพ้ระพทุธรูปหนัหนา้ออกมาโปรดประชาชนบา้ง สรุปว่า 
พระพทุธรูปตามหนา้ผาก็มาจากประเพณีของเซน พระเซนนิยมนั่งกรรมฐานหนัหนา้เขา้หาหนา้ผา หนัหลงัออก
ไมใ่หม้องอะไร  
  เซนคอืผลิตผลเมลด็พนัธุ์พชืแหง่อนิเดีย ไดร้บัปุ๋ ยคอืเตา๋กบัขงจือ๊ในจีน แผม่าถงึญีป่ ุ่ นก็ไดร้บัปุ๋ ยจาก
วฒันธรรมจากชินโต เซนถอืเป็นทางเลอืกส าหรบัผูแ้สวงหาการตรสัรูโ้ดยพึ่งตนเอง ซ่ึงแตกตา่งตรงกนัขา้มกบั
สขุาวดทีีแ่สวงหาการตรสัรูโ้ดยพึ่งผูอ้ืน่     

         เซน คือจดุหมายของผูแ้สวงหาและผูต้อ้งการเลน่กบัสิ่งใหม่ๆ  เป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความคดิฝันใน
เชิงพทุธปรชัญาได ้ เป็นความคดิฝันทางอารมณ ์ คือ ตอบสนองความคิดฝันเหลา่นีไ้ด ้  เซน คือ สิ่งท่ีสามารถ
ตอบสนองคนท่ีอ่ิมคมัภีร ์อ่ิมคมัภีรถ์ึงขัน้ “นิพพิทา(เบื่อหนา่ย)” ภาษาองักฤษใชค้  าว่า “Fed up”  
  เซน คือ บางสิ่งบางอยา่งท่ีคนก าลงัแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  อยากได ้แตบ่อกไมไ่ดว้่ามนัคืออะไร พรอ้มท่ีจะเตมิ
เตม็ชอ่งวา่งภายในจิตใจ เพราะฉะนัน้ตะวนัตกจงึมีลกัษณะเชน่นี ้ ถกูสอนมาโดยหลกัศรทัธาแบบทางตนั เวลาพดู
ถึงจดุหมายสงูสดุไปแลว้มนัตนั มีพระเจา้ยืนตระหง่านขวางอยู่ เป็นทางตนัเดนิตอ่ไปไมไ่ด ้ เหมือนกบัวา่หนทาง
ขา้งหนา้ตอ่จากพระเจา้ไปเป็นหนา้ผาหรือหบุเหว  
       ศาสนาในตะวนัตกทกุครัง้ท่ีพดูบทสรุป ก็เจอพระเจา้ยืนตระหง่านอยูแ่ลว้ไปตอ่ไมไ่ด ้ ชาวตะวนัตกหลาย
คนก็เลยหนัหลงัใหศ้าสนาของตน พวกนีช้อบคดิ ชอบฝัน แลว้หาอะไรบางอยา่งมาตอบสนองความคดิฝันของ
ตนเอง ทางตะวนัตกมีลกัษณะอยา่งนี ้ มีความรูส้กึขาดพรอ่งในจิตใจ แลว้อยากจะหาอะไรมาเตมิเตม็ความขาด
พรอ่งของตนเองนี ้ ชาวตะวนัตกเป็นพวกอ่ิมทฤษฎี (Fed up) เพราะฉะนัน้ เซน จงึตอบสนองไดท้ัง้หมด  ใน
ประเทศจีนมี ๔ ส านกั แตท่า้ยท่ีสดุ ก็เหลือ ๒ ส านกั คือ ลินชิ(ญ่ีปุ่ น : รนิไซ)และเซา้ทง(ญ่ีปุ่ น : โซโตะ) ตอ่มา
รุง่เรืองในญ่ีปุ่ น ทิง้รอ่งรอยท่ีมาจากจีนอยา่งสิน้เชิง เซนในจีนกลายสภาพไปอยูใ่นเตา๋  
   

   เซน  ๒  ส านักในญี่ปุ่น  
 

       ๑. ส านักรินไซ  

            (หรือส านักลินชิ) 
    

      ทา่นเอไซซึ่งมีชีวิตอยูใ่นชว่ง พ.ศ.๑๖๘๔–๑๗๕๘  ไปศกึษาเซนในเมืองจีน กลบัมาเผยแผเ่ซนนิกายรนิไซ
ในญ่ีปุ่ นเม่ือ พ.ศ.๑๗๓๔ เริ่มสรา้งวดัเซนขึน้ในเมืองเกียวโต และเกียวโตน่ีแหละเป็นฐานท่ีมั่นของรนิไซ  ทา่นเอไซ
น าวฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบจีนมาเผยแผ่ คือ ประเพณีการด่ืมชา เอามาประกอบกบัหลกัค าสอนของเซน เช่ือวา่
การด่ืมชาจะท าใหอ้ายยืุน และความเป็นจรงิก็นา่จะเป็นตามนัน้ เพราะคนญ่ีปุ่ นมีอายโุดยเฉล่ียประมาณ ๘๐ ปี 

ในขณะท่ีคนไทยมีอายโุดยเฉล่ียประมาณ ๖๘ ปีเทา่นัน้ 



 ๑๒ 
 

      วิธีปฏิบตัธิรรมแบบนิยกายรินไซใชว้ิธีสนทนาโตต้อบกนัระหวา่งอาจารยก์บัศิษย ์ ใชบ้ทปริศนาธรรม ๒ 

แบบ คือ วิธีแบบโกอาน (Ko-an)และวิธีแบบมอนโด 

      “โกอาน” คือ ถอ้ยค าท่ีมีลกัษณะคลา้ยขดักนัหรือไรส้าระ เป็นประโยค Nonsensical sentences 

ประโยคท่ีไมมี่ความหมาย เป็นวลีท่ีไมมี่ความหมาย แตมี่นยัเชิงปรชัญาแฝงอยู่ เป็นปรศินาธรรมท่ีไมส่ามารถหา
ค าตอบไดด้ว้ยวิธีการใหเ้หตผุลหรือพทุธิปัญญา ลกัษณะของโกอานคือ ถามประโยคเดียว ตอบประโยคเดียว แต่
ไมต่รงค าถาม เชน่ 

 ศษิยถ์ามอาจารยว์า่  “เม่ือเชา้ทา่นไปไหนมา ?” 
 อาจารยต์อบว่า  “ผมกินขา้วแลว้” 
     จดุประสงคข์องนิกายรนิไซท่ีใชว้ิธีโกอาน คือเพ่ือจ ากดักรอบความคิดท่ีไรข้อบเขต วิธีการจ ากดักรอบ
ความคดินี ้ ตรงกบักรอบท่ีเรียกวา่องคข์องรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เซนใชว้ิธีแบบโกอาน เพ่ือสรา้งกรอบ
ความคดิใหอ้ยูเ่หนือการแบง่แยกทัง้หลาย การถามตอบ ถามประโยคเดียว ตอบประโยคเดียว แลว้ค าตอบก็ไมต่รง
กบัค าถาม   

     “มอนโด” คือค าถามและค าตอบสัน้ ๆ ระหวา่งศิษยก์บัอาจารย ์เป็นบทสากจัฉา(Dialogue)  ความจรงิ
วา่โดยเนือ้หาแลว้ มอนโดก็คือโกอาน แตมี่เนือ้หาตอ่เน่ืองยาวกวา่ เป็นการถามมาตอบไปจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจ
ของทัง้ ๒ ฝ่าย แลว้เกิดซาโตริ (Satori) คือรูแ้จง้เฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ค าถามก็ดี ค าตอบก็ดี เป็นการกระตุน้
ความคดิ เชน่ 

 อาจารยน์นักาก ุเยโชถามวา่ “ทา่นแสวงหาอะไรจงึมานั่งขดัสมาธิอยูน่ี่ ?” 
 บาโซผูเ้ป็นศิษยต์อบวา่  “ผมอยากเป็นพระพทุธเจา้” 
 ครัน้อาจารยน์นักากหุยิบอิฐกอ้นหนึ่งขึน้มาขดัสีกบักอ้นหิน  เม่ือบาโซผูเ้ป็นศิษยถ์ามวา่ “ทา่นท าอยา่งนัน้
ท าไม ? อาจารย”์  
 อาจารยน์นักากตุอบวา่ “เราก าลงัพยายามท ากอ้นอิฐใหเ้ป็นกระจกเงา” 
 บทสนทนานีใ้หค้วามจรงิเก่ียวกบัอะไร ? นั่งสมาธิเพ่ือตอ้งการเป็นพระพทุธเจา้ ยากแสนสาหสั ยิ่ง
ปรารถนามากยิ่งเป็นไปไดย้าก เหมือนกบัการฝนกอ้นอิฐใหเ้ป็นกระจกเงา แทท่ี้จรงิแลว้ เซนตอ้งการชีใ้หเ้ห็นว่า 
การเขา้ถึงแก่นของโลกและปรากฏการณโ์ดยวิธีการเดมิ ๆ นัน้เป็นไปไดย้ากยิ่ง “ยิ่งไลต่าม ยิ่งหา่งไกล ยิ่งไขวา่ควา้ 
ยิ่งสดุเอือ้ม ยิ่งโหยหา ยิ่งสิน้หวงั” การไลต่ามอารมณ(์หรือธรรมารมณ)์เป็นวิธีการแบบเดมิซึ่งเซนไมเ่ห็นดว้ย เพราะ
ยิ่งไลต่ามยิ่งท าใหจ้ิตเหน็ดเหน่ือยออ่นลา้ บางครัง้ไมเ่พียงแตส่ญูเปล่าเทา่นัน้ แตย่งัท าใหจ้ิตตดิหลม่อยู่กบัแนวคิด
หรือประเดน็บางอย่าง(ท่ีธรรมเนียมเถรวาทเรียกว่า ทิฏฐุปาทาน) เซนจงึพยายามหนัเหความคดิของมนษุยใ์หอ้อก
นอกกรอบเดมิใหม้ากท่ีสดุ เพ่ือเจาะใหถ้ึงแก่นของโลกและปรากฏการณ ์
 

๒. ส านักโซโตะ  
    (หรือส านักเซ้าทง)  
 



 ๑๓ 
 

  ทา่นโดเกนมีชีวิตอยูใ่น พ.ศ.๑๗๔๓–๑๗๙๖ ไปศกึษาเซนในจีนเป็นเวลา ๔ ปี กลบัมาตัง้เซนนิกายโซโตะ
ใน พ.ศ. ๑๗๗๐ โซโตะปฏิบตัธิรรมดว้ยวิธี “ซาเซน” คือนั่งกรรมฐาน ท าสมาธิ เพง่พิจารณาภายใน นั่งเงียบๆ บน
เส่ือตาตามิ หนัหนา้เขา้ผนงั เวลาปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือในชว่ง ๐๓.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น. ซึ่งเป็นชว่งท่ีเงียบสงดั 

เปา้หมายสงูสดุของซาเซนคือรูแ้จง้ธรรมชาติท่ีแทจ้รงิของสิ่งทัง้หลาย คน้หาพทุธธาต ุหรือพทุธภาวะในตวัตน  

  เซนตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีอ่ิมคมัภีร ์ ประสงคท่ี์จะรูธ้รรมชาตท่ีิแทจ้ริงของตนเอง จงึมีคาถา
พิเศษประจ านิกายวา่ 
      ถ่ายทอดพิเศษนอกเหนือคมัภีร ์ 
         ไมอ่าศยัค าพดูและตวัอกัษร  
           ชีต้รงไปยงัจิตของมนษุย ์ 
          รูแ้จง้ภายในธรรมชาตขิองตวัเอง   
  ทา่นโพธิธรรมเดนิทางเขา้ไปจีน ดว้ยจดุประสงคอ์ยา่งหนึ่งคือ ปฏิวตัอิงคก์รทางพระพทุธศาสนาในจีนท่ี
ก าลงัหมกมุ่นอยูก่บัค าพูดและตวัหนงัสอื ทา่นโพธิธรรมถือวา่ ค าพดูและตวัหนงัสือคืออปุสรรคส าคญัในการบรรลุ
ธรรม มนัมีค าท่ีชอบใชซ้  า้ ๆ อยู่ ว่า สิ่งท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความคดิสรา้งสรรคม์ากท่ีสดุก็คือ บรรดาสิ่งเก่า ๆ 
ทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นความคิดเก่า (old ideas)  ความเช่ือเก่า(old believes)  ความตัง้ใจหรือเจตจ านง
เก่า(old intentions)  แผนเก่า(old plans)  หลกัการเก่า(old principles)  กฎศีลธรรมเก่า(old 

moral rules)  ความใฝ่ฝันเก่า(old-ambitions) และอดุมการณเ์ก่า (old ideals)  

  สิง่เก่าเหลา่นีเ้หมือนฝงูเพรียงเกาะอยูใ่นหวัเรา ค าพดู ตวัหนงัสือ เป็นสิ่งถ่ายทอดความเก่า ๆ ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ จงึตอ้งก าจดัค าพดูและตวัหนงัสือ ความจรงิสงูสดุคือ ศนูยตาเทา่นัน้ ทา่นฮงุเจินพิจารณาวา่  จะมอบ
ต าแหนง่สงัฆนายกใหแ้ก่ใครระหวา่งฮยุเนง้(หรือเวย่หลา่ง)กบัชินเชา ฮยุเนง้เป็นพอ่ครวั บรรลธุรรม(ซาโตร)ิมา
ก่อนแลว้เพราะฟังปรชัญาปารมิตา ส่วนชินเชาเป็นนกัวิชาการ  ฮงุเจินมีจดุประสงคท่ี์จะใหศ้ิษย ์ ๒ คนสะทอ้น
สญุญตาออกมาโดยใชบ้ทกลอน 

   ทา่นชินเชา เสนอบทกลอนวา่ 
   กายคือตน้โพธ์ิ   
        ใจคือกระจกเงาใส  
         หมั่นปัดกวาดอยูเ่ป็นนิตย ์ 
   อยา่ใหฝุ้่ นละอองลงจบั 

  สว่นฮุย้เนง้อา่นไมค่อ่ยอออกเขียนไมค่ลอ่ง จงึขอรอ้งคนอ่ืนใหเ้ขียนว่า 
   ไมมี่กาย   ไมมี่ตน้ไม ้ 

          ไมมี่กระจกเงาใส  
         เม่ือไมมี่อะไรตัง้แตต่น้ 

   ฝุ่ นละอองจะลงจบัอะไร  



 ๑๔ 
 

  ระหวา่งแนวคดิท่ี ๑ ของชินเชากบัแนวคิดท่ี ๒ ของฮยุเนง้ แนวคิดท่ี ๒ สะทอ้นความหมายไดช้ดัเจนท่ีสดุ 

ฮนุเนง้จงึไดต้  าแหนง่สงัฆนายกไป  ศนูยตาคือความจริงสงูสดุ(ความวา่ง)  ความวา่งคือ สภาพเดมิแทข้องสิ่ง
ทัง้หลาย มนษุยป์ระกอบดว้ยความวา่ง จิตเดมิแทมี้ลกัษณะขาว ใส บรสิทุธ์ิ ท่ีเรียกวา่ จิตประภสัสร กรอบเก่า ๆ 
ทัง้หลายตามท่ีกลา่วมา เป็นตวัท าใหธ้รรมชาตจิิตดบัสญูเสียไป ถา้หมายถึงจิตเดมิแท ้นั่นคือ อจิต (True mind 

is No-mind จิตท่ีแทจ้รงิคือ อจิต)  

  ภาษาของเซนไมป่ฏิเสธกิรยิา แตป่ฏิเสธสิ่งท่ีรองรบักิริยา มีปฏิบตัิการแตว่า่ไรท่ี้ยดึเหน่ียว เชน่ Going 

nowhere ควรจะแปลอยา่งไรดี ?  สงัฆนายกองคท่ี์ ๖ ในจีนคือทา่นฮยุเนง้ บอกวา่ ความพยายามทีจ่ะควบคมุ
จิต ถือเป็นความพยายามทีเ่ลวรา้ย ความพยายามทีจ่ะช าระจิต เทา่กบัเพิ่มความสกปรกใหแ้ก่จิต  ท่านสรุปว่า  
อยา่พยายามช าระจิตใหบ้รสิทุธ์ิหรือท าจิตใหเ้ป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้แตจ่งปล่อยใหด้  าเนินไปตามวิถีของมนั มี
อีกวลีหนึ่งท่ีนา่สนใจ ซึ่งเป็นสาระส าคญัของเซนคือ “The Voice of the Silence” เสียงเพรียกจากความเงียบ 

เสียงกู่รอ้งในใจของแตล่ะคนมนัดงัมาก แตถ่า้อยากไดย้ินตอ้งเงียบ วิธีการตอ่มาของเซนท่ีชอบใชคื้อ อทวิภาวะ 
(Non-duality) ค าวา่ ”น่ี”  “นัน้”  “โนน้”  คือค าท่ีแบง่แยก ภาษาทางตะวนัตกจะตอ้งมี “I”  “Myself” มี
ประธานมาก ประธานคือค าท่ีแบง่แยก ในภาษาญ่ีปุ่ นไมน่ิยมประธาน มีแตกิ่รยิา เป็นภาษาท่ีไมมี่ประธาน เป็น
ภาษาประเภทอทวิภาวะ แสดงความไมเ่ป็นสอง     

      การท่ีอาจารยพ์ยายามบรรยายประสบการณข์องตวัเองใหล้กูศษิยฟั์งเหมือนกบัสตัวบ์กกบัสตัวน์  า้ท่ี
พยายามอธิบายสภาพของบนบกกบัในน า้ใหก้นัและกนัฟัง แมส้ตัวน์  า้จะบรรยายอยา่งไรก็ตาม แตค่วามเขา้ใจของ
สตัวบ์กเก่ียวกบัน า้ ก็เป็นความเขา้ใจแบบสตัวบ์ก ไมมี่ทางสมบรูณห์รือตรงตามความจรงิไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์

  เพราะฉะนัน้ ประโยคท่ีเกิดจากกระบวนการใหเ้หตผุล แมจ้ะสมเหตสุมผลอยา่งไรก็ตาม ก็ยงัจะมีความผิด
เพีย้นอยู ่ตรรกศาสตรแ์บบเซนจงึไมเ่หมือนกบัตรรกศาสตรแ์บบอ่ืน ตรรกศาสตรข์องนาคารชนุ ยงัพอท่ีจะสืบเคา้ได ้

ดงันี ้ตรรกศาสตรแ์บบเซน คือ  A is A because A is not A  ซึ่งมีลกัษณะเหมือนตรรกะของท่านนาคาร
ชนุท่ีบอกวา่ 
        It’s A   

       It’s not -A ,  

      It’s both A and not -A  

      It’s neither A nor not –A 

 นอกจาก ๒ ส านกันี ้อีกส านกัหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมพอสมควรคือ ส านกัโอบาก ุพระภิกษุจีนช่ือยินหยนุ(พ.ศ.

๒๑๓๕–๒๒๑๖) เป็นผูน้  าไปเผยแผใ่นญ่ีปุ่ น ทา่นยินหยนุรูจ้กัในช่ือญ่ีปุ่ นวา่ “อินเจน” ส านกันีด้จูะมีท่ีมั่นในเมือง
เกียวโต 

  ในปัจจบุนั กิจกรรมส าคญั ๓ ประการท่ีปรากฏใหเ้ห็นโดยทั่วไปในวดัเซน คือ  
    (๑) การท างาน(ซาม)ู เชน่ กวาดลานวดั คติประจ าใจของศาสนิกเซนคือ “วนัท่ีปราศจากการท างาน คือ
วนัท่ีปราศจากการกิน”  



 ๑๕ 
 

 (๒) ปฏิบตัิกรรมฐาน (ซาเซน-ของนิกายโซโตะ)  
 (๓)  สวดมนต ์(กงัคิน) การสวดมนตคื์อการดงึแก่นสารของตวัเองใหเ้ขา้มาอยูใ่นบทมนต ์ 
 
 

 เซนกับลัทธิบูชิโด 
 

 เซนพฒันาวิธีปฏิบตักิรรมฐานแบบอานาปานสตขิองเถรวาทใหถ้ึงจดุสงูสดุ บชูิโดเอาแนวคิดนีม้าใชเ้ป็น 

Self-process หมายถึงใหภ้าวะจิตอยูเ่หนือความคิด รวบรวมภายในแลว้ปล่อยพุง่ออกมาท่ีเดียว สิ่งท่ีเซนไมช่อบ
มากท่ีสดุคือ กระบวนการใชเ้หตผุล กระบวนการใหเ้หตผุลเหมือนการสรา้งประสาททางความคิด หรือสรา้งตน้ไม้
ใหพ้วกเถาวลัยไ์ตข่ึน้ไป แตก็่ไตอ่อ้ม ๆ ไปเท่านัน้ แตเ่ขา้ไปไมไ่ดถ้ึงแก่น เพราะวา่ค าพดูไมว่า่จะมีเหตผุลแคไ่หน ก็
เป็นเพียงตวัแทนของความรูส้กึอยู่ดี  

      ค าวา่ “บชูิโด” แปลว่า วิธีการใชด้าบของทหาร ภาวะของนกัดาบ หรือวิถีแหง่นกัดาบ  เป็นลทัธิท่ีรวมเอา
แก่นของการฝึกฝนของพวกซามไูรซึ่งเป็นชนชัน้นกัรบ  เซนแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของมนษุยท่ี์จะกา้วไปให้
ถึงจดุหมายโดยอาศยัสมาธิจิตท่ีอยูเ่หนือค าบรรยาย  เป็นการดงึจิตเขา้มามองดภูายในตวัเอง พฒันาศกัยภาพ
ภายในตวัใหส้ามารถแสดงพฤตภิาพออกมา  
     ลทัธิบชูิโดน าแนวคิดนีม้าประยกุตใ์หเ้ขา้กบัหลกัการของตน  ยทุธวิธีแบบบชูิโดจงึเนน้ท่ีความมั่นคงและ
สมาธิจิต ใหห้นกัแนน่ในตวัเองเสียก่อนแลว้คอ่ยโจมตีขา้ศกึ การเพง่มองภายในตน และรวบรวมพลงัภายในตนคือ
หวัใจ สาระของเซนท่ีอยูใ่นบชูิโดคือ ปัสสทัธิ(ความสงบ) มทัทวะ(ความออ่นโยน) สมาธิ(ความตัง้มั่น) สามญั
ภาวะ(ภาวะเรียบง่าย) 
  กลุม่คนท่ีถือหลกับชูิโด คือ พวกซามไูร ในญ่ีปุ่ นถือกนัว่า “สดุยอดของดอกไมคื้อดอกเชอรร์ี่ สดุยอดคนคือ
ซามไูร” ในตวัซามไูรมีทัง้หลกัของเซนกบัหลกับชูิโดฝังรากลกึอยู่ เช่ือกนัวา่ ท่ีพวกซามไูรไมก่ลวัตาย เป็นเพราะเซน
สอนเรื่องอนตัตา ไมมี่อตัตาอยา่งแทจ้รงิ มีแตอ่นตัตา และตายแลว้ก็จะเกิดใหม่ สตัวโ์ลกตายเกิดตลอดเวลา  
 

   ๔. ยุคหลังนิจเิรน (พ.ศ. ๑๘๔๓–๒๑๔๓) 

            ยุคโตกุงาว่า (พ.ศ. ๒๑๔๓–๒๔๑๑) 

        ความยุง่ยากทางการเมืองในสมยักามากรุะ อนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้กนัภายในและการถกูกองทพัมอง
โกลรุกราน ท าใหพ้ระพทุธศาสนามหายานนิกายนิจิเรนถือก าเนิดขึน้ นิจิเรนเป็นนกัชาตนิิยม เช่ือวา่ตวัเองเป็นพระ
โพธิสตัวส์ามารถกอบกูป้ระเทศใหพ้น้จากการรุกรานของชาวตา่งชาตไิด ้

  “นิจิเรน” เป็นนกับวชญ่ีปุ่ น มีชีวิตอยูใ่นชว่ง พ.ศ.๑๗๖๕–๑๘๒๕  เป็นผูด้  าเนินการปฏิรูปพระพทุธศาสนา
ในญ่ีปุ่ น ตัง้นิกายนิจิเรน ในพ.ศ.๑๗๙๖ แลว้ประกาศตวัเองว่าเป็นพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้รงิ คมัภีรท่ี์ส าคญัคือ 
สทัธธรรมปณุฑรกิสตูร นิจิเรนมีความเช่ือมั่นวา่ พทุธธรรมจะบรสิทุธ์ิและกลบัมามีบทบาทส าคญัตอ่โลกไดด้ว้ยการ
สวด สาธยายคมัภีรส์ทัธรรมปณุฑรกิสตูร สวด “นมัเมียว โฮะเรง เง็กเกียว  ขอนอบนอ้มแดพ่ระสทัธรรมปณุฑรกิ
สตูร” ยคุนีถื้อเป็นยคุทองแห่งศาสนาใหม ่ 



 ๑๖ 
 

  ตอ่มาหลงัยคุเมยี นิจิเรนแตกออกเป็น ๓ กลุม่ใหญ่คือ 
   (๑) โซกะงกัไก หรือสมาคมสรา้งคณุธรรมของโทดา โยเซอิ(ถือก าเนิดประมาณ พ.ศ.๒๔๗๓) เป็น
ศาสนาของกลุม่คฤหสัถผ์ูค้รองเรือน เพ่ือสรา้งลทัธิชาตนิิยมแผนใหม่ 
   (๒) เรยไูก หรือชมรมสหายทางวิญญาณของคโูบ คากตุาโร ตัง้ขึน้ภายหลงักรุงโตเกียวและเมืองโย
โกฮามา่ประสบภยัแผน่ดนิไหวเม่ือ พ.ศ.๒๔๖๘ 
   (๓) รชิโชโคเซไก หรือสมาคมเพ่ือการสถาปนาความถกูตอ้งและความสมัพนัธฉ์นัทเ์พ่ือนของนิก
เกียว นิวาโน แยกตวัออกมาจากเรยไูกก่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ.๒๔๘๑ 
     ยคุโตกงุาวา่ เป็นระบบโชกนุ(ทหาร) แตอ่ยูใ่นระยะใกลจ้ะหมดอ านาจ แมศ้าสนาจะถกูจ ากดับทบาท แต่
นิกายโยโดผสมกบัลทัธิขงจือ้ และชินโตยงัคงมีบทบาทส าคญั การใชอ้  านาจริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การนบัถือศาสนา ท าใหเ้กิดปฏิกิรยิาตอ่ตา้น ในท่ีสดุ ระบบทหารก็ตอ้งคืนอ านาจใหแ้ก่ระบบจกัรพรรดิ 

 

   ๕. ยุคเมย ี(ยุคเสรีภาพ พ.ศ.๒๔๑๑–๒๔๕๕) 
 

  การสิน้สดุยคุอ านาจโชกนุ ท าใหเ้สรีภาพกลบัคืนมา  (ยคุทหาร) ปัจจยัส าคญัในยคุนีคื้อการประกาศใช้
รฐัธรรมนญูระบบใหม ่ใหเ้สรีภาพทางดา้นศาสนา แตว่า่พรอ้มกบัการใหเ้สรีภาพนี ้จะมีการเชิดชชูินโตขึน้มา ความ
จรงิชินโตก็คือเตา๋ (มาจากภาษาจีนว่า เชงเตา๋ แปลวา่วิถีแหง่พระเจา้) เชิดชศูาสนาชินโต  ตัง้สถาบนัทางศาสนา
เรียกวา่ “ไดเกียวยิน” วตัถปุระสงคคื์อ การรวมนกับวชชินโตกบัพทุธเขา้ดว้ยกนั นิกายท่ีสามารถปรบัตวัไดใ้นยคุนี ้
คือนิกายโยโด หรือสขุาวดี นิกายเซน นิกายนิจิเรน เป็นกลุม่วิถีแหง่ศรทัธาทัง้หมด มีวิถีแหง่ปัญญาแทรกเขา้มา
หนึ่งคือ ตนัตระ หรือซินง่อน ก็สามารถเขา้มาอยูไ่ด ้แตไ่มเ่ป็นท่ีนิยมมากนกั  หลกัศรทัธาท่ีเนน้ในยคุนี ้คือ 
  (๑)  ใหบ้ชูาเทพเจา้ของชินโต และสง่เสรมิลทัธิชาตนิิยม 

  (๒)  สง่เสรมิจริยธรรมภายในชาติ 
  (๓)  จงรกัภกัดีตอ่จกัรพรรดใินฐานะโอรสแหง่สวรรค ์

 นกัปราชญฝ่์ายพระพทุธศาสนารวมพลงักนัวางรูปแบบการเผยแผพ่ทุธธรรม โดยน าหลกัพระพทุธศาสนา
แบบจีนมาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมญ่ีปุ่ น 

 

   ๖. ยุคไทโช (พ.ศ.๒๔๕๕–๒๔๖๙)  
  

    ตัง้แตย่คุไทโชเป็นตน้มา มีการฟ้ืนฟอูดุมการณข์องชินรนัขึน้มา นกับวชในพทุธศาสนาสว่นมากเปล่ียน
ทศันะตวัเองมาเป็นคฤหสัถค์รองเรือน ปฏิบตัธิรรม มีบตุรและภรรยาไดเ้หมือนคนทั่วไป ยคุชินรนัเกิดขึน้ในสมยั
กามากรุะ (พ.ศ.๑๗๐๐) ก็ไดร้บัการฟ้ืนฟขูึน้มาในยคุนี ้

  ขอ้สงัเกตประการหนึ่ง คือ การเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตญ่ีปุ่ นของปรชัญาคารล์ มารก์ซ ์ โดยแฝงเขา้กบั
พทุธปรชัญากลุม่นิจิเรน มีผลท าใหช้าตญ่ีิปุ่ นวุน่วายเกือบลม่จม  ชาวญ่ีปุ่ นตอ้งชว่ยกนัแกไ้ขโดยฟ้ืนฟูปรชัญา 



 ๑๗ 
 

Predestinationism หรอื Ontology หรือ Extremist Cosmotheism ท่ีถือวา่พระเจา้คือผูคุ้ม้ครองสงูสดุ 

จกัรพรรดิคือโอรสแหง่สวรรค ์ ท าใหช้าตญ่ีิปุ่ นอยูร่อดปลอดภยั  รฐับาลญ่ีปุ่ นออกกฎหมาย “คุม้ครองสนัตภิาพ
สาธารณรฐั(Public Preservation Law)” จดุประสงคเ์พ่ือรือ้ฟ้ืนแนวคดิ “จกัรพรรดิคือโอรสแหง่สวรรค”์ 
นั่นเอง 
  ลทัธินิยมในศาสนาอยูใ่นสายตาของฝ่ายบา้นเมือง พระพทุธศาสนาตอ้งเฝา้ดแูนวนโยบายแหง่รฐั
ตลอดเวลา เพ่ือปรบัตวัใหเ้ขา้สถานการณ ์ แนวทางหนึ่งท่ีจะท าใหอ้ยูร่อดก็คือ การเชิดชพูระโวโรจนพทุธะในฐานะ
เทพผูเ้ป็นศนูยก์ลางแหง่โลก เป็นผูส้รา้งสงูสดุ เป็นประธานแหง่สวรรค ์

 

 ๗. ยุคโชวา  (พ.ศ. ๒๔๖๙–๒๔๗๘) 
 

  เพ่ือใหอ้ยูร่อดในสงัคมท่ีก าลงัซบัซอ้นมากขึน้ นกับวชในพทุธศาสนาตอ้งท าหนา้ท่ี ๒ อย่างใน
ขณะเดียวกนัคือ ประกอบธุรกิจ เชน่เป็นเจา้ของโรงพยาบาล เจา้ของธุรกิจใหญ่โต เพระตอ้งระดมทนุเอง และท า
หนา้ท่ีนกับวช ท่ีส  าคญัอย่างยิ่งคือ สมยัโชวาเป็นยคุเสรีภาพทางศาสนา ท าใหมี้ลทัธินิกายทางศาสนาเกิดขึน้มาก 
เชน่ ชินโตมี ๖๕ กลุม่ พระพทุธศาสนามี ๒๙ กลุม่ คริสตศาสนามี ๔ กลุม่ การตอ่สู ้การด ารงตนในสงัคม จงึถกู
กดดนัหลายดา้น จากระเบียบกฎเกณฑ ์ แนวคิดชินโต จะสรา้งชินโตแหง่รฐัเป็นศาสนาประชาชาติ เป็นศนูยร์วม
ของทัง้หมด จงึพยายามรวมนกับวชทัง้หมด  ยคุหลงัโชวา(หลงัพ.ศ.๒๔๗๘) ประกาศนโยบายรวมโลกทัง้ ๘ ให้
มาอยูภ่ายใตห้ลงัคาเดียวกนั ใหถื้อวา่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นดนิแดนของพระเจา้ อ านาจของญ่ีปุ่ นครอบคลมุโลกทัง้ ๘ 

เห็นไดช้ดัเพราะว่า เพราะนโยบายนีน่ี้เอง ญ่ีปุ่ นจงึเขา้ยดึจีนบา้ง  เกาหลีบา้ง และอีกหลายประเทศ แลว้ประกาศ
สงครามโลก  
 

สรุป 

สถานการณพ์ระพุทธศาสนา 
กับภาวะหลงมิตทิางศาสนาในญี่ปุ่นปัจจุบัน 
 

  พระพทุธศาสนามหายานไดเ้ป็นแกนหลกัแหง่สงัคมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั ท่ีเห็นไดช้ดัมีอยู ่ ๓ เรื่องคือ 
(๑)ความเด็ดเด่ียวมั่นคงในการคิดและท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คดิและท าอย่างตอ่เน่ืองจนกวา่จะแลว้เสรจ็ ขอ้นีไ้ดร้บั
อิทธิพลจากพระพทุธศาสนานิกายเซน (๒)ความมีศลิปะและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ขอ้นีก็้เป็นอิทธิพลจากเซน
เชน่เดียวกนั (๓)การมีศรทัธาในโลกนีแ้ละโลกหนา้ ศรทัธาในดินแดนอดุมคตซิึ่งรบัรูห้รือรูเ้ห็นไมไ่ดด้ว้ยประสาท
สมัผสั ท าใหชี้วิตมีความหวงัตลอดเวลา ขอ้นีเ้ป็นอิทธิพลของพระพทุธศาสนานิกายสขุาวดี  
  แตมี่ขอ้สงัเกตท่ีนกัวิเคราะหไ์ดน้  าเสนอไว ้เก่ียวกบัแนวโนม้ใหมท่างศาสนาปัจจบุนั โดยเฉพาะแนวโนม้ใหม่

ท่ีเรียกวา่ “วิกฤติการณแ์หง่อตัตลกัษณห์รือเอกลกัษณแ์ห่งมวลชน(Mass Identity Crisis)” มีหลายลกัษณะ เชน่ 

เป็นครสิตน์ิกาย Prebyterian แตไ่มเ่ช่ือในพระเจา้ เป็นครสิตน์ิกายโปรดเตสแตนทแ์ตป่ฏิบตัโิยคะ นบัถือยดูายแต่



 ๑๘ 
 

ประกาศวา่ “เราเป็นอเทวนิยม”  นบัถือนิกายลเูทอรแ์รน แตป่ฏิบตักิรรมฐานแบบพระพทุธศาสนา กลา่วโดยสรุปก็
คือ ศาสนิกของแตล่ะศาสนาไมรู่ศ้าสนธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถืออยู่ “มองตวัเองไมอ่อก บอกตวัเองไมไ่ด ้ใชต้วัเอง
ไมเ่ป็น” 
 ความไหลบา่แหง่ทางเลือก ท าใหเ้กิดภาวะหลงมิตมิากขึน้ การเลือกท่ีจะนบัถือศาสนาใด ๆ ไมมี่กฎหมาย
ก าหนดไว ้ วิธีการท่ีจะเขา้หาศาสนาก็มีหลากหลาย ปรากฏการณท์างศาสนาแบบไหนจรงิ แบบไหนถกูป้ันแตง่ขึน้
ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม ่ยากท่ีจะแบง่แยกและตดัสิน 
 พระพทุธศาสนาแบบสถาบนัในญ่ีปุ่ น จ ากดับทบาทของตวัเองมาก หรือบางทีเป็นเพราะความไมน่ าพาพระ
ธรรมวินยั ท าใหส้งัคมใหค้วามส าคญัแก่พระสงฆน์อ้ยลง พระสงฆเ์องตอ้งดิน้รนประกอบธุรกิจเพื่อยงัชีพ บางคนใน

ญ่ีปุ่ น เรียกพระพทุธศาสนาวา่ “พระพทุธศาสนาแหง่งานศพ(Funeral Buddhism) คฤหสัถไ์ม่ไดค้าดหวงั
บทบาทอะไรจากวดั ยกเวน้เรื่องงานและการตาย  พระสงฆญ่ี์ปุ่ นสญูเสียความสามารถท่ีจะอบรม
ประชาชนดา้นศีลธรรมโดยสิน้เชิง 
 ท่ีนา่เศรา้ยิ่งขึน้ไปอีกก็คือวา่ ในวดัจ าเป็นตอ้งมีสสุาน เพ่ือเก็บคา่เชา่เป็นรายของวดั พระสงฆมี์ฐานะเพียง
คนเฝา้สสุาน เม่ือมีคนตาย ชาวญ่ีปุ่ นเสียคา่จดังานศพประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เยนตอ่หนึ่งรายในเวลา ๒ วนั
(ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) ชาวญ่ีปุ่ นบางคนเรียกพระสงฆญ่ี์ปุ่ นแบบดถูกูวา่ “พระแดง(Red Monk)” เหมือนใน
เมืองไทยท่ีบางคนเรียกพระไทยวา่ “จิง้เหลือง” 
  วดัแหง่พระพทุธศาสนากบัศาลเจา้แหง่ชินโตก าลงัตอ่สูก้นัในระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการหารายได ้ ขอ้
แตกตา่งก็คือว่า วดัก าหนดคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสสุานคอ่นขา้งจะตายตวัมากกวา่ศาลเจา้แหง่ชินโต   ใน พ.ศ.๒๕๔๓ มี
การส ารวจกลุม่ตวัอย่าง พบวา่ ๗๖.๖ เปอรเ์ซ็นตไ์มน่บัถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ปัจจบุนั ทัง้พทุธและชินโตมีคูแ่ขง่เพิ่มขึน้มาอีก คือ ครสิตศ์าสนา มีชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมากนิยมแตง่งานแบบ
ครสิต(์Christian Styled Wedding) มีการส ารวจกลุม่ตวัอยา่ง ๔๐๐ กลุม่ตวัอยา่งท่ีแตง่งาน ๗๐.๒ เปอรเ์ซ็นตบ์อกวา่ “จดั
งานแตง่งานแบบครสิต”์ ๑๗.๘ เปอรเ์ซ็นตแ์ตง่แบบพิธีชินโต  ๑๑.๑ เปอรเ์ซ็นตไ์มไ่ดจ้ดัพิธีทางศาสนา และไมมี่ใคร
จดังานแตง่งานในวดัแหง่พระพทุธศาสนาเลย  ถามว่า “เกิดอะไรขึน้ในสงัคมญ่ีปุ่ น ?” ชาวครสิตใ์นญ่ีปุ่ นมีประมาณ 
๐.๘ เปอรเ์ซ็นต ์ โบสถค์รสิตมี์เพียง ๖,๕๐๐ แหง่ ศาลเจา้ชินโตมี ๘๐,๐๐๐ แหง่ และวดัแหง่พระพทุธศาสนามี 
๗๕,๐๐๐ แหง่(พ.ศ.๒๕๔๑) 
 

 

 

 

 

 

 

 


