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ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป
- จากประเทศอินเดียไปสูประเทศญี่ปุน -

1.ประเทศอินเดีย

1. ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป

เหตุการณที่สําคัญที่สุดเหตุการณหนึ่งที่ชี้ไหเห็นถึงการเขาสูยุคใหมของประวัติ
ศาสนาก็คือการที่ “ดวงประทีปแหงเอเซีย” (Light of Asia) ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจาได
เสด็จอุบัติขึ้นเปนประทีปสองสวางในภาคกลางของประเทศอินเดีย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
“สายธารแหงปญญาและเมตตาคุณ” (The Spring of Great Wisdom and Compassion) ได
หลั่งไหลมาหลอเลี้ยงและชะลางจิตใจมนุษยใหสะอาดบริสุทธิ์อยูเปนเวลาหลายรอย
ศตวรรษเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้
พระพุทธโคดม ซึ่งเปนที่รูจกั กันในหมูพุทธมามกะในพระนาม “ศากยมุน”ี หรือ
“อริยบุรุษแหงราชวงศศากยะ” ไดสละซึ่งราชสมบัติทั้งปวง ออกผนวชถือเพศบรรพชิต
และเสด็จมุงหนาลงไปทางใตสูแควนมคธ ทรงบําเพ็ญเพียรจนไดตรัสรูบรรลุอรหัตผลใต
ตนศรีมหาโพธิ์ในเวลา 500 ปกอนคริสตกาล หลังจากนั้น พระองคไดทรงเสด็จไปในที่
ตาง ๆ เพื่อเทศนาสัง่ สอนพระสัจธรรมแหงปญญาเมตตาแกคนทั้งหลายอยูเปนเวลาถึง 45
ปโดยมิไดทรงยอทอ
จนกระทั่งเสด็จเขาสูมหาปรินิพพานยังผลใหอาณาจักรแหง
พระพุทธศาสนามีรากฐานตั้งมั่นและแผขยายอาณาเขตไปทั่ว ครอบคลุมประเทศและชน
เผาตาง ๆ ตลอดภาคกลางของอินเดีย
ระหวางรัชสมัยของพระเจาอโศก แหงราชวงศเมารยะ (268-232 กอนคริสตกาล)
คําสั่งสอนของพระพุทธโคดมไดแผขยายไปทั่วอินเดียและยังขามเลยไปสูดนิ แดน
ตางประเทศอีกดวย
ราชวงศเมารยะ เปนราชวงศทยี่ ิ่งใหญวงศแรกในบรรดาราชวงศทั้งหลายของ
อินเดียในสมัยของพระเจาจันทรคุปตปฐมกษัตริยของราชวงศนี้ (317-293 กอน
คริสตกาล) ไดครอบครองอาณาจักรกวางใหญ มีอาณาเขตตั้งแต เทือกเขาหิมาลัยทาง
เหนือไปจนจรดอาวเบงกอล ทางตะวันออกจรดภูเขาฮินดูกูช ทางตะวันตก เรื่อยไปจนถึง
เทือกเขาวินตก ทางใต พอถึงสมัยพระเจาอโศก พระองคไดทรงแผขยายอาณาเขตตอไป
ไดครอบครองเเควนกลิงค และแควนอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก เรื่อยไปจนถึงที่ราบสูงเด
คขาน
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พระเจาอโศกเดิมมีพระอุปนิสัยพาลพาโลมาก
จนไดรับการขนานนามจาก
ประชาชนวา “จันทโศก” (จาณฺฑาโศก) แปลวา พระเจาอโศกผูดุราย แตพระอุปนิสัยของ
พระองคไดเปลีย่ นไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ไดทรงเห็นสภาพความหายนะที่เกิดจาก
การสูรบในสงครามแผอํานาจครอบครองแควันกลิงค
พระองคทรงกลายมาเปนผูที่
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาผูยงิ่ ใหญ ทรงบําเพ็ญประโยชนเพื่อบํารุงพระพุทธ
ศาสนาหลายประการ ที่สําคัญ ๆ สมควรจะกลาวถึงในที่นี้มี 2 ประการ คือ
ประการแรก ไดทรงบัญชาการใหจารึกหลักพระธรรมและประกาศคําสอนลงบน
เสาศิลาและแผนศิลาไวเปนจํานวนมากตลอดจักรวรรดิของพระองค ยังผลใหคําสั่งสอน
ของพระพุทธโคดมเผยแพรไปอยางกวางขวาง
ประการที่สอง ไดทรงสงทูตไปทําการเผยแพรพระสัจธรรมยังประเทศตาง ๆ
ตลอดจตุรทิศไกลถึงซีเรีย อียิปต คีเรเน (Kyrene) มาเซโดเนียเอเปรอส (Epeiros) และ
เลยเขาไปในประเทศทางตะวันตกดวยนอกนั้นยังไดสงพระมหินทราชโอรส
เปน
ราชทูตไปยังประเทศศรีลังกา
และประสบความสําเร็จอยางงดงามในการสถาปนา
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาลงในดินแดนลังกาทวีป
เกาะลังกาจึงกลายเปน
ศูนยกลางของการเผยแพรพระพุทธศาสนาทางภาคใตตั้งแตนั้นมา

2. กําเนิดของนิกายมหายาน
พุทธศาสนิกชนรุนหลัง ๆ มักจะพูดกันวา “พระพุทธศาสนามุงหนาสูทิศ
ตะวันออก”แตความจริงแลว ในระยะเวลากอนคริสตกาล พระพุทธศาสนาเดิมมีแนว
โนมที่มุงไปสูทางทิศตะวันตกมากกวา พระพุทธศาสนาเพิ่งจะเริ่มแพรมาทางตะวันออก
เมื่อสมัยกอนเริ่มหรือหลังคริสตกาลเพียงเล็กนอยเทานั้นอยางไรก็ตาม มีสิ่งสําคัญที่ควร
จะกลาวถึงกอน คือ มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นคือ
กําเนิดของ “นิกายมหายาน” (พาหนะใหญ) ซึ่งเปนนิกายใหมที่มีบทบาทนําหนานิกาย
พุทธศาสนาอื่น ๆ ในเวลานั้น
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พุทธศาสนานิกายใหมนี้ เกิดขึ้นเมื่อไร อยางไร ใครเปนตนคิด ไมมีใครตอบได
แนชัด แตที่ทุกคนรูจักกันดีก็คือ หนึ่ง นิกายนี้ไดรับแนวความคิดมาจากบรรดาพระเถระ
ที่มีหัวคิดกาวหนาในสมัยนั้น สอง ในระหวางระยะหนึ่งหรือสองรอยปกอนคริสตกาล
จนกระทั่งถึงศตวรรษแรก ไดมีคัมภีรสําคัญ ๆ ของนิกายมหายานเกิดขึ้นแลว ตอมาเมื่อ
พระนาคารชุนไดแตงคัมภีรเลมหนึ่ง โดยอาศัยแนวความคิดจากคัมภีรมหายานของเดิมนี้
เปนหลัก
ก็ยิ่งทําใหพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีผูนิยมเลื่อมใสมากขึ้นเปน
ประวัติการณ
พุทธศาสนานิกายมหายานมีบทบาทมากในประวัติศาสตรอันยาวนานของพุทธ
ศาสนา ปจจุบันพุทธศาสนาของหลายประเทศเชน จีน และญี่ปุนก็ไดพัฒนาโดยไดรับ
อิทธิพลจากหลักคําสอนของนิกายมหายาน ซึ่งไมเปนเรื่องแปลก เพราะนิกายมหายานมี
แนวความคิดที่สรรเสริญพระโพธิสัตว
ซึ่งเปนพระผูชวยขนสรรพสัตวใหพนทุกข
ยิ่งกวานั้นนักปราชญนิกายมหายานยังไดนําผลแหงแนวความคิดวาดวยความเปนอยูของ
มนุษยและจิตวิทยาซึ่งเปนแนวความคิดที่วิเศษสุดมาใชสนับสนุนแนวความคิดของนิกาย
มหายานดวย การเชื่อมโยงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธโคดมเขากับแนวความคิด
ใหม ๆ ที่ยึดหลักปญญาและเมตตาเชนเดียวกันนี้เอง ทําใหพุทธศาสนากลายเปนศาสนาที่
มีพลังแรงกลาและเจริญรุงเรืองมากในประเทศทางทิศตะวันออกเหมือนกับสายน้ําที่ไหล
ลงสูแมน้ําใหญ
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3.เอเชียกลาง
ชาวจีนเริ่มหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาโดยผานทางเอเชียกลาง
กอนที่จะ
กลาวถึงการเผยแพรพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปสูป ระเทศจีนนั้น จําเปนจะตอง
กลาว ถึง “Silk Road” ซึ่งเปนถนนแหงเศรษฐกิจที่สําคัญมากในสมัยนั้นเสียกอน คือ ใน
ระหวางสมัยของจักรพรรดิวู แหงราชวงศฮั่น (140-87 กอนคริสตกาล) ไดมีการสราง
เสนทางพาณิชยขึ้น เริ่มจากดินแดนอันกวางใหญของทวีปเอเซียกลางไปเชื่อมตอกับ
ดินแดนทางดะวันตกและตะวันออก ในสมัยนั้นราชวงศฮ่นั ไดแผขยายอาณาเขตไปทาง
ตะวันตกถึงเมืองเฟอรกานา (Ferghana) ซากเดียนา (Sagdiana) ตุขาระ (Tukhara) และ
ปารเธีย (Parthia) เมืองเหลานี้เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองและตื่นตัวในการคามาตั้งแตสมัย
ของพระเจาอเล็กซานเดอร มหาราชแลว ในการคาขายติดตอกับประเทศทางตะวันตก
เหลานี้ สินคาผาไหมของจีนมีบทบาทสําคัูที่สุดเสนทางพาณิชยนี้จึงไดชอื่ วา “ทางสาย
ไหม” (Silk Road) ในระยะกอนหรือหลังคริสตกาลประเทศอินเดียและจีนไดเริ่มมี
สัมพันธไมตรีตอกันในดานวัฒนธรรมโดยผานเสนทางพาณิชยสายนี้ จึงกลาวไดวา ทาง
สายนี้เปนเสนทางของพุทธศาสนาเชนกัน

4.ประเทศจีน
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน เริ่มขึ้นเมื่อชาวจีนยอมรับคัมภีรพุทธศาสนา
และไดแปลเปนภาษาจีนออกเผยแพร ผลงานเกาแกที่สุดกลาวไดวา เปนพระสูตร 42 บท
ซึ่งเปนพระพุทธพจน (Sutra in Forty-two Sections Spoken by Buddha) แปลโดยพระกา
ศยปมาตังคะ (Kásyapamátanga) และคณะ ในระหวางสมัย Ying-p’ing (ค.ศ.58-76) ของ
จักรพรรดีหมิงแหงราชวงศฮั่น เเตปจจุบัน คัมภีรนี้เปนเพียงตํานานทางประวัติศาสตรที่
ยังสงสัยกันอยู สวนคัมภีรที่มีหลักฐานยืนยันเชื่อถือได คือ คัมภีรที่อํานวยการแปลโดย
An-Shih-Kao ที่นครโลยาง (Lo-Yang) เมื่อประมาณ ค.ศ.148-171 จนกระทั่งถึงสมัยของ
ราชวงศซุง (Northern Sung Dynasty ค.ศ. 960-1129) งานแปลพระคัมภีรก็ยังคงดําเนิน
ตอไปเปนเวลานับไดเกือบ 1000 ป
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ตอนตนคริสตกาล พระสงฆจากประเทศในภาคกลางของทวีปเอซียเปนผูท ี่มีบท
บาทมากในการนําเอาคัมภีรพุทธศาสนามาสูประเทศจีนเเปลคัมภีรเหลานี้ออกสูพากยจีน
เชน An-Shih-Kao จาก Parthia, K’ang-sêngkai จากสมารกันต (Samarkand) ไดเดินทาง
มาสูนครโลยางเมื่อประมาณศตวรรษที่ 3 และไดแปล“สุขาวตีวฺยูหสูตร(Sukhávativyúha)
นอกจากนั้นพระธรรมรักษ (Dharmaraksha หรือ Chu-fa-hu) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีวาเปนผู
แปล “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร” (Saddharmapundarika) ก็มาจากแควนตุขาระและพํานัก
อยูที่นครโลยาง (เชียงอาน) ราวปลายศตวรรษที่ 3 จนถึงตนศตวรรษที่ 4 ในราวตน
ศตวรรษที่ 5 เมื่อพระกุมารชีพ (Kumárajiva) ผูมาจากแควนกุฉา (Kucha) ไดทําใหงาน
แปลพระคัมภีรพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองขึ้นถึงจุดสุดยอด
นับแตนั้นเปนตนมา พระสงฆจากประเทศจีนก็ไดเดินทางไปยังอินเดียเพือ่ ศึกษา
ภาษาสันสกฤตและพระพุทธศาสนา พระสงฆผูบุกเบิกหนทางนี้ เชน หลวงจีนฟาเหียน
(Fa-hsien ค.ศ.339-420) ไดเดินทางจากเชียงอานไปพํานักอยูที่ประเทศอินเดียเปนเวลาถึง
15 ป จึงไดเดินทางกลับ ในบรรดาพระสงฆจีนที่เดินทางไปประเทศอินเดียนั้น มี
พระสงฆที่มีชื่อเสียงเดนที่สุด คือ พระสมณะเฮี้ยนจัง (Hsuan-chuang ค.ศ.602-664) ได
อยูที่อินเดียเปนเวลา 19 ป (ค.ศ.627-645) นอกจากนั้นก็ยังมีสมณะอี้จิง (I-ching ค.ศ.635713) ไดเดินทางไปอินเดียโดยทางเรือในป ค.ศ.671 และหลังจากเวลาผานไปถึง 25 ป
แลว จึงไดเดินทางกลับโดยทางเรือเชนกัน
พระสงฆเหลานี้ไดเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อศึกษาภาษาสันสกฤตและเลือก
นําเอาพระคัมภีรคาํ สอนของพระพุทธเจากลับไปยังประเทศจีนดวย
อีกทั้งมีบทบาท
สําคัญในการแปลคัมภีรเหลานี้ดวยสมณะเฮี้ยนจังไดแสดงความสามารถในดาน
ภาษาศาสตรอยางเดนชัด และดวยพลังความสามารถอันปราดเปรื่องของทาน งานแปล
พระคัมภีรพุทธศาสนาเจริญถึงจุดสุดยอดอีกครั้งหนึ่ง
นักปราชญที่ศึกษาพุทธศาสนาในยุคตอมาไดกลาวถึงผลงานแปลในสมัยกอนซึ่ง
มีพระกุมารชีพเปนตัวแทนแหงสมัยวา เปน “งานแปลสมัยเกา” ฉันใด ผลงานแปลใน
สมัยหลัง เชน ผลงานสมณะเฮี้ยนจัง ก็เปน “ผลงานแปลใหม” ฉันนั้น
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การที่พวกพระสงฆจีนเหลานี้ไดัแปลคัมภีรพุทธศาสนาเปนจํานวนมากมายมหาศาลนี้เองทําใหแนวความคิดและหลักปฏิบัติธรรมทางศาสนาของพวกเขาคอย ๆ มีแนว
โนมที่แสดงความเปนเอกลักษณของจีนมากขึ้นทีละนอย ๆ ทั้งในดานอุปนิสัย ความ
ตองการและความเชื่อมั่นในตนเอง ตอนแรกพวกเขาเคยมี แนวความคิดที่เอนเอียงไปทาง
ดานอภิปรัชญาที่วาดวย “ศูนยตา” แตในที่สุดพวกเขาก็หันหลังใหนิกายหินยาน และมุง
ใหความสนใจในนิกายมหายานเปนสวนใหญ ยิ่งกวานั้น แนวโนมนี้ยังคอย ๆ กลายมา
เปนนิกายเทนได (Tendai Sect) และในที่สุดก็กาวไปถึงจุดสุดยอดของกําเนิดแหง “นิกาย
เซน” (Zen Sect)

ชวงหลังของศตวรรษที่ 6 พระสมณะเจา Chih-i (ค.ศ.538-597) ซึ่งเปนสังฆปริ
นายกองคที่ 3 ไดทําใหนิกายเทนไดบรรลุความสําเร็จสุดยอดในประเทศจีน พระสมณะ
เจา Chih-i เปนยอดนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาที่เดนมากที่สุดคนหนึ่งของ
สมัยนั้น ไดจําแนกพระพุทธพจนออกเปนหมวดหมูเชน “ศีล 5” และ “มรรค 8” ซึ่งเปน
หลักคําสอนที่สําคัญและมีอิทธิพลอยางมากตอพุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุนมา
จนทุกวันนี้

หากพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นวาคัมภีรพระสูตรตาง ๆ ที่นักปราชญจีนนํามาแปล
นั้น ทํากันโดยมิไดคํานึงถึงลําดับกอนหลัง คือ ไดฉบับไหนมากอนก็แปลกอนจึงเกิด
ปญหาวา จะทําความเขาใจในตนกําเนิดของพระสูตร และวิวัฒนาการของแนวความคิด
ในพระสูตรที่มีอยูมากมายมหาศาลไดอยางไร ทางเดียวที่จะเเกปญหานี้ไดก็คือ จําเปน
จะตองเขาใจพุทธศาสนาอยางกวาง ๆ ทั้งหมดและใชความสามารถในการตีความหมาย
ตามเเนวความเขาใจของตนเองใหได การตีความหมายของพระสูตรจึงเปนงานคนควาที่
สําคัญของนักปราชญจีนในสมัยนั้น ในบรรดานักปราชญเดน ๆ ของจีน สมณะ Chih-i
เปนปราชญที่สามารถแจกแจงจัดลําดับพระสูตรและมีวิธีอธิบายที่แจมชัด มีเหตุผลจูงใจ
แตปจจุบันผลงานของทานไดเสื่อมอิทธิพลไปเกือบหมดสิ้นแลวเมื่อเทียบกับการศึกษา
คนควาพุทธศาสนาในแนวใหม
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ตามประวัติพุทธศาสนาของจีน นิกายเซน (Zen Sect) เปนนิกายที่เกิดขึ้นทีหลังสุด
ผูใหกําเนิดนิกายนี้กลาวกันวาคือ พระสมณะโพธิธรรม (Bodhi dharma ค.ศ.528) ซึ่งเปน
ชาวตางประเทศ แตผลงานที่ทานไดหวานเมล็ดไวเพิ่งมาออกดอกผลงดงามเพียงหลัง
สมัยของ Hui-nêng (ค.ศ.638-713) ซึ่งเปนสังฆปรินายก องคที่ 6 หลังศตวรรษที่ 8 จีนได
สงพระภิกษุสงฆผูเชี่ยวชาญไปทําการเผยแพรนิกายเซนยังที่ตาง ๆ ทําใหนิกายเซน
เจริญรุงเรืองติดตอกันมาเปนเวลาหลายศตวรรษ

เราจะเห็นไดวามีแนวความคิดใหม ๆ เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และไดหยั่งลึก
ลงไปในจิตใจของชาวจีน พูดงาย ๆ ก็คือ มีการผสมแนวความคิดทางปรัชญาแบบจีน
รวมเขาไปในพระพุทธพจนของพระพุทธโคดม เกิดเปนพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณเปน
ของจีนเอง เหมือนสายน้ําใหญที่มีกระแสน้ําสายอื่นไหลมาบรรจบรวมกันจนกลายเปน
แมน้ําใหญ ไหลไปหลอเลี้ยงประ เทศตาง ๆ ทางตะวันออกใหชุมฉ่ําตั้งแตนั้นมา

5.ญี่ปุน
ประวัติพุทธศาสนาของญี่ปุนเริ่มตนในศตวรรษที่ 6 ราว ค.ศ.538 เมื่อกษัตริยแหง
ประเทศเกาหลี ไดสงราชทูตไปถวายพระพุทธรูปและมวนคัมภีรพระสูตรแกจักรพรรดิ
Kinmei นับตั้งแตนั้นเปนตนมาประวัติศาสตรพุทธศาสนาก็ไดดําเนินติดตอกันเรื่อยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้เปนเวลากวา 1400 ปแลว

ในประวัติศาสตรอันยาวนานนี้ มีขอ ควรสังเกตสําคัญ ๆ 3 ประการคือ ประการ
แรก โดยประมาณอยางคราว ๆ แลว พุทธศาสนาของญีป่ ุนเริ่มตนในราวศตวรรษที่ 7-8
หลักฐานที่สนับสนุนขอสันนิษฐานนี้คอื มีการสรางวัดโฮริวจิ (Horyuji ค.ศ.607) และ
วัดโทไดจิ (Todaiji ค.ศ.752) เมื่อมองยอนกลับไปในสมัยนั้นสิ่งหนึ่งที่ไมควรมองขาม
ไปก็คือ ความจริงที่วา อารยธรรมทางตะวันออกไดเจริญและแผขยายไปทั่วทวีปเอเซีย
ในขณะที่อารยธรรมตะวันตก ตกอยูในยุคแหงความมืดมัว ในประเทศจีน
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ภาคกลางของเอเชีย อินเดีย และประเทศแถบทะเลใต ความเคลื่อนไหวตื่นตัวใน
ดาน ความคิด ศาสนา และศิลปะไดพฒ
ั นากาวหนาไปอยางรวดเร็วนาอัศจรรย ควบคูไ ป
กับความเคลื่อนไหวเหลานี้ พระพุทธศาสนาไดแพรหลายเขามามีอิทธิพลตอผูคนทาง
โลกตะวันออกดวย การกอสรางวัดโฮริวจิและโทไดจิที่สวยงามเลอเลิศนีเ้ ปนประจักษ
พยานที่แสดงใหวากระแสแหงวัฒนธรรมใหมนี้ไดรับแรงดลใจจากพุทธศาสนาที่ไดแผ
ขยาย
ปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณอันกวางใหญของทวีปเอเซียจนสุดแดนดานทิศ
ตะวันออก
การที่ญี่ปุนไดรับวัฒนธรรมอันยิ่งใหญแหงยุคเขามา
นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทาํ ใหประเทศญี่ปุนเปนที่รูจักแกชาวโลกในสมัยนั้นมากยิ่งขึ้น กลาว
ไดวาปจจัยสําคัญทีท่ ําใหวัฒนธรรมของญี่ปุนเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดก็คือ พระพุทธศาสนา
นั่นเอง วัดในพุทธศาสนากลายมาเปนศูนยรวมทางสังคมที่สําคัญมาก และพระสงฆก็เปน
ผูนําในการศึกษาแนวใหมนี้ นี่คือสภาพที่แทจริงของพุทธศาสนาในระยะแรกที่ไดรับการ
ปลูกฝงในประเทศนี้

ในศตวรรษที่ 9 พระสงฆที่มีชื่อเสียง 2 รูป คือ ไซโจ (เคนเกียวไดชิ ค.ศ. 767-822)
และคูไค (โคโบไดชิ ค.ศ. 774-835) ไดแตงตั้งนิกายพุทธศาสนาของญี่ปุนโดยเฉพาะ คือ
พุทธศาสนา “เฮอัน” (Heian Buddhist) โดยใชหลักธรรมและระเบียบปฏิบัติดั้งเดิมมา
เปนรากฐานของแบบ“เฮอัน” และไดสรางวัดที่เขา “ฮิเอ” (Mt. Hiei) และ“โคยะ” (Mt.
Koya) ซึ่งเปนที่สงบเหมาะสําหรับการบําเพ็ญเพียรแทนที่จะสรางที่เมืองหลวงอยางที่เคย
เปนมาเพราะวัดในเมืองทั้งหลายมักจะกลายเปนที่ที่พวกราชตระกูลและชนชั้นสูงมา
ชุมนุมกันเพื่อฆาเวลาเทานั้น นิกายเทนไดและนิกายชินกอนซึ่งเปนนิกายที่ไซโจและคูไค
กอตั้งขึ้นนี้ไดรับความเชื่อถือเลื่อมใสจากบรรดาราชวงศและขุนนางชั้นสูงของสมัยนั้น
ตลอดมาเปนเวลาประมาณ 300 ป
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ขอควรสังเกตประการที่สองคือระหวางศตวรรษที่ 12-13 มีพระสงฆที่ยิ่งใหญอีก
หลายรูป เชน โฮเนน (Honen ค.ศ.1133-1212) ชินรัน (Shinran ค.ศ.1173- 1262) โดเกน
(Dogen ค.ศ.1200-1253) และนิชิเรน (Nichiren ค.ศ.1222-1282) เปนตน เมือ่ พูดถึงพุทธ
ศาสนาในญี่ปุนเราไมอาจละเลยที่จะไมกลาวถึงนามของพระสงฆผูยิ่งใหญเหลานี้เพราะ
เหตุใดในชวงศตวรรษนี้จึงไดมีพระสงฆผูยิ่งใหญหลายทานเกิดขึ้นเลาเหตุผลก็คือ พวก
เขาตองเผชิญปญหารวมกัน หากจะถามตอไปวา ปญหารวมกันนั้น คืออะไร ก็อาจจะ
ตอบไดวา ชาวญีป่ ุนยอมรับพระพุทธศาสนาแตเฉพาะที่เปนแบบอยางของชาวญี่ปุนเอง
เทานั้น

อาจมีผูสงสัยวา พุทธศาสนาไดเผยแพรเขาสูญี่ปุนเปนเวลานานกอนหนานี้แลวมิ
ใชหรือ ถาพิจารณาตามประวัติศาสตรแลวจะเห็นวาเปนจริงตามนั้น แตระยะเวลากวาที่
ชาวญี่ปุนจะสามารถรับเขามายอยและปรับ
จนกระทั่งเปนวัฒนธรรมซึ่งมีเนื้อหาที่มี
ลักษณะเปนของญีป่ ุนเองโดยแทนั้นจําเปนตองใชเวลานานหลายรอยป จนกระทั่งถึง
ศตวรรษที่ 7-8 นั่นเอง พุทธศาสนาของญี่ปุนจึงเริ่มเปนตัวเปนตน มีความมัน่ คงขึ้น และ
ในระหวางศตวรรษที่ 12-13 ดวยผลแหงความพยายามของพระสงฆผูปรีชาสามารถ
ทั้งหลาย พระพุทธศาสนาก็ไดแพรหลายไปทั่วประเทศ

หลังสมัยของพระสงฆผูเปนปราชญที่ยิ่งใหญเหลานี้แลวพระพุทธศาสนาของ
ญี่ปุนก็มิไดรุงเรืองขึ้นกวาเดิมอีกเลยแตมีขอควรสังเกตขอหนึ่ง คือ มีผลงานการคนควา
เกี่ยวกับพุทธศาสนาดั้งเดิมดวยในการศึกษาวิชาพุทธศาสนายุคหลัง ๆ

นับตั้งแตที่ชาวญี่ปุนเริ่มยอมรับนับถือพุทธศาสนาเปนตนมาก็ไดรับอิทธิพลจาก
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พุทธศาสนานิกายมหายานของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากกําเนิดของพระสงฆผูเปน
ปราชญที่ยิ่งใหญเหลานั้น ในศตวรรษที่ 12-13 แลว การเผยเพรคําสั่งสอนของนิกาย
มหายานกลายเปนรากฐานสําคัญที่กอใหเกิดผูคนคิดนิกายอื่น ๆ ขึ้นมาใหมหลายนิกาย
จนกระทั่งถึงสมัยเมอิจิยุคกลาง (Mid Meiji) จึงไดเริ่มมีการศึกษาพุทธศาสนาในเเนว
ดั้งเดิม ผลจากการศึกษาพุทธศาสนาในแนวเดิมนี้เองทําใหพุทธศาสนิกชนญี่ปุนทั้งหลาย
สํานึกไดวานอกเหนือจากพระสงฆผูตั้งนิกายตาง ๆ แลว ยังมีพระพุทธโคดม ผูทรงเปน
พระศาสดาของพุทธศาสนาอยู และทําใหผูที่สนใจแตนิกายมหายานไดตระหนักถึงหลัก
พระธรรมคําสอนซึ่งเปนพระพุทธพจนของพระพุทธเจาดวย แตแนวโนมใหมนี้ยังจํากัด
อยูในขอบขายของการศึกษาเทานั้น ไมมีอิทธิพลที่จะกระตุนใหเกิดความศรัทธาอยาง
แรงกลาในศาสนาขึ้นใหม อยางไรก็ดีก็มีผลทําใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาของชาว
ญี่ปุนคอย ๆ เปลี่ยนไปไมนอยทีเดียว ผูเขียนจึงใครที่จะใหแนวความคิดนี้เปนขอสังเกต
ประการสุดทาย
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ประวัติการเผยแพรของพระพุทธศาสนา
2. ประวัติการเผยแพรของพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่กําเนิดขึ้นจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระศากยมุนี
(Shakyamuni)โดยที่พระองคทรงเทศนาสั่งสอนธรรมจนตลอดพระชนมชีพของพระองค
เปนเวลาถึง 45 ป ดังนั้นคําพูดที่พระองคทรงใชในการเทศนาสั่งสอนจึงมีอทิ ธิพลในทาง
ศาสนาอยางมาก โดยจะเห็นไดจากความจริงที่วา มีธรรมสถาน (Dharma gates) 84,000
แหงและมีโรงเรียนสอนธรรมอีกเปนจํานวนมาก การสอนของธรรมสถานและโรงเรียน
เหลานี้เกี่ยวของกับพระธรรมของพระศากยมุนี หนังสือชื่อ “อิสไซเคียว” หรือ “ไดโซ
เคียว” (Issaikyo or Daizokyo) เปนหนังสือที่รวบรวมจารึกคําสอนของพระพุทธเจาที่
สมบูรณเลมหนึ่ง
พระศรีศากยมุนีทรงเนนความสําคัญในความเสมอภาคของมนุษย พระธรรมของ
พระองคจึงใชคําพูดงาย ๆ ที่ใชกันอยูประจําวัน เพื่อใหทุกคนสามารถเขาใจคําสอนของ
พระองคไดทั้งหมด ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปน
จํานวนมากมายมหาศาล
โดยไมทรงหยุดพักเลยแมแตวันเดียวตราบจนกระทั่งเสด็จ
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได 80 พรรษา
หลังจากที่พระองคทรงเสด็จปรินิพพานแลว พระสาวกทั้งหลายก็ไดเทศนาสั่ง
สอนพระธรรมที่ไดรับฟงมาจากพระองคตอ ไป แตในขณะที่คําสอนไดถกู ถายทอดและ
บอกเลาตอ ๆ กันไปนั้น ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความคิด การไดยนิ หรือความเขาใจของสาวกแตละคนนัน่ เอง อยางไรก็ตามพระพุทธ
พจนควรจะตองไดรับการถายทอดและเผยแพรอยางถูกตอง และทั่วถึงประชาชนทุกคน
ไมลําเอียง หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ดังนั้นบรรดาพระเถระชั้นผูใหญจึงไดมาประชุมกันเพื่อ
ทําการสังคายนาพระธรรม ดวยการนําสิ่งที่ไดยินไดฟงจากพระพุทธองคมาบอกเลาซึ่ง
กันและกัน และซักถามย้ําความเขาใจกันวาถูกตองหรือไม เมื่อสอบทวนกันเปนที่
แนนอนแลวก็ทําการจารึกไวเปนลายลักษณอักษร การสังคายนานี้ใชเวลาหลายเดือน
ทีเดียวจึงสําเร็จลุลวง ตอมาไดมีการเพิ่มเติมอรรถาธิบาย
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และคําวิจารณโดยพระเถระผูใหญลงไปดวย และรวมเรียกจารึกที่เพิ่มเติมนี้เขากับพระ
สูตรและพระวินัยวา “Sanzokyo” หรือ “ไตรปฎก” ในภาษาสันสกฤต “Sanzokyo”
ประกอบดวย Kyozo (พระสูตร) Ritsuzo (พระวินัย) เเละRonzo (พระอภิธรรม) “Zo”
แปลวาภาชนะที่รองรับหรือบรรจุ “Kyo” แปลวาคําสอนของพระพุทธเจา “Ritsu”
แปลวาระเบียบวินยั หรือสิกขาบทของสงฆ “Ron” แปลวา อรรถาธิบายและบทวิจารณที่
พระเถระผูใหญไดเพิ่มเติมเขาไป
เกือบทุกนิกายไดทาํ การเก็บรักษาคัมภีรของตน(สันสกฤต : Tripitaka, บาลี :
Tipitaka)
แตมีคัมภีรที่หลงเหลืออยูครบถวนบริบูรณอยูเพียงชุดเดียว
คือคัมภีร
พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีซึ่งเปนของนิกายเถรวาท คัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลีนี้มี
บทบาทที่สําคัญและไดรับการจารึกอยางแพรหลายในหมูประเทศที่นับถือศาสนาพุทธซึ่ง
อยูในแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตามตํานานกลาวกันวา พุทธศาสนาไดรับการนําเขามาเผยแพรในประเทศจีนเปน
ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 67 ระหวางรัชสมัยของพระเจาหมิง (King Ming) แหงราชวงศฮั่น
(Latter Eastern Han Dynasty) แตแทที่จริงเเลวไดมีการนําเอาพระคัมภีรของพระพุทธเจา
เขามาและแปลเปนภาษาจีนเมื่อ 87 ปตอมาคือราว ๆ ค.ศ. 151 ในรัชสมัยของพระเจา
Huan แหงราชวงศเดียวกัน ในชวงเวลานั้นพุทธศาสนามหายานไดกอกําเนิดขึ้นใน
ประเทศอินเดีย
คัมภีรพระพุทธศาสนายุคตนและคัมภีรมหายานจึงไดสืบทอดมาถึง
ประเทศจีนโดยปราศจากการแบงแยก หลังจากนั้น ความพยายามในการแปลคัมภีรก็
ยังคงดําเนินสืบตอกันมากวา 1,700 ป นับจํานวนไดถึง 1,440 บทธรรม หรือ 5,586 เลม
สมุด
และความพยายามในการสงวนรักษาพระธรรมที่แปลแลวนี้ไดเริ่มทํากันในตน
ราชวงศ Wei แตไดกระทําการตีพิมพในสมัยราชวงศซุง (Northern Sung Dynasty) ซึ่ง
เปนเวลาเดียวกันกับที่มีการเพิ่มเติมงานของพระเถระผูใหญของจีนรวมเขาไป พระคัมภีร
ที่ไดรับการเพิ่มเติมนี้จึงไมเหมาะที่จะเรียกวา “Sanzokyo” อีกตอไป เมื่อถึงสมัย Suei จึง
ไดเปลี่ยนชื่อเปน“Issaikyo” ซึ่งแปลวา รวมพระธรรมฉบับสมบูรณ พอถึงสมัยถังก็
เปลี่ยนมาเรียกวา“Daizokyo”
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สวนทางทิเบตนั้นไดรับพระพุทธศาสนาเขาไปเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 7
และระหวางคริสตศตวรรษที่ 9-11 นับเปนเวลากวา 150 ปที่มีการเเปลคัมภีรพุทธศาสนา
จนเกือบหมดสิ้น
นอกจากภาษาเกาหลี ญี่ปุน สิงหล เขมร ตุรกี เเละภาษาตะวันออกเกือบทั้ง
หมดแลว ยังมีการแปลเปนภาษาลาติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และอิตาลีดวย จะเห็นได
วาพุทธาภาพของพระศากยมุนีไดแผขยายไปทั่วทุกมุมโลก
อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาถึงวิธกี ารแปลแลวจะเห็นไดวา ทั้ง ๆ ที่การพัฒนา
ของพุทธศาสนามีอายุมาถึง 2,000 กวาป และมีหนังสือพระธรรมที่แปลแลวถึง 10,000
เลมหรือมากกวาก็ตาม การที่จะดึงเอาความหมายที่แทจริงพระพุทธพจนออกมานั้นเปน
เรื่องยากทีเดียวเเมวา จะมีหนังสือ “Daizokyo” เปนแนวทางใหคนควา ผูศึกษาจําเปนตอง
ใชความสามารถและความเชือ่ มั่นในตนเองประกอบดวยในการตีความหมายของพระ
พุทธพจน
หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคําสอน
ที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับชีวิตประจําวันของเรา ไมเชนนั้นแลวก็ไมอาจจูงใจหรือ
โนมนาวจิตใจของคนทั่วไปใหหันมาเชื่อถือได ดังนั้นอยางนอยที่สุด พระธรรมที่เราควร
จําติดตัวไวควรมีความเรียบงาย มีความเปนกลาง มีเนื้อหาสาระ มีความถูกตอง ใชคํางาย
ๆ ที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน
หนังสือ “พระธรรม” เลมนี้ เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นโดยดํานึงถึงความสําคัญ
ดังกลาวเพื่อถายทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาซึง่ มีอายุมากวา 2,000 ปแลว ให
สืบตอไป อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้ยังมีขอ บกพรองที่จะตองแกไขอยูอีกมากมาย
เพราะพระพุทธพจนนั้นมีความหมายลึกซึ้งมาก และพระพุทธคุณนั้นก็หาขอบเขตจํากัด
มิได ยากที่ปุถุชนทัว่ ไปจะสามารถเรียนรูหรือเขาใจใหถองแทถูกตองทั้งหมดได
คณะผูจัดทําไดตั้งความหวังวา
หนังสือเลมนี้จะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
ตามลําดับ ทั้งในดานเนื้อหาที่เชื่อถือไดและคุณคาตอชีวิต ในการจัดพิมพครั้งตอ ๆ ไป
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ประวัติของหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา”
3. ประวัติของหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา”

หนังสือเลมนี้ไดปรับปรุงเเกไขและรวบรวมมาจากตนฉบับภาษาญี่ปุน คือ “ชิน
ยาคุ บุคเคียว เซอิเตน” (คัมภีรพระพุทธศาสนาฉบับเเปลใหม) ซึ่งตีพิมพเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2468 โดยสมาคมสงเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสมณะเจา
มุอัน คิซึ เปนประธานกรรมการ
ฉบับพิมพครั้งแรกเปนภาษาญี่ปุน รวบรวมโดยมีศาสตราจารย ชิวกาคุ ยามาเบ
และศาสตราจารย ชิเซน อะคะนุมะ เปนหัวหนา และไดรับความรวมมือจากคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาหลายทาน ใชเวลาประมาณ 5 ป จึงสําเร็จเปนรูปเลม
ออกมา
องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาจึงขอแสดงความขอบคุณตอสมณะเจา มุอนั คิซึ
และคณาจารยทั้งหลายที่ไดใหความรวมมือในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ไว ณ ที่นี้ ดัวย
เมื่อสมัยโชวะ (พ.ศ.2496-2532) ทางสมาคมไดจัดพิมพหนังสือ “คัมภีร
พระพุทธศาสนา ฉบับประชาชน” ออกจําหนาย และไดรับความนิยมอยางกวางขวาง
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2477 มีการจัดการประชุมของกลุมยุวพุทธศาสนิกชน
แหงภาคพื้นแปซิฟคขึ้นที่ประเทศญี่ปนุ จึงไดมีการแปล “คัมภีรพระพุทธศาสนา ฉบับ
ประชาชน” เปนภาษาอังกฤษ และพิมพแจกเปนอนุสรณในนามของสมาคมยุวพุทธศาสนิกชนแหงญี่ปุน ใหชื่อหนังสือวา “The Teaching of Buddha” โดยไดรับความ
รวมมือในการแปลจาก Mr. D. Goddard
ในป พ.ศ. 2505 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปที่พระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขาไป
ในญี่ปุน นายเยฮัน นุมะตะ ผูกอตั้งบริษัท มิตสุโตโย จึงไดพิมพ “คําสอนของ
พระพุทธเจา”ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นอีก
ในปพ.ศ. 2508 เมื่อนาย เยฮัน นุมะตะ ไดจัดตั้งมูลนิธิ องคการสงเสริม
พระพุทธศาสนาขึน้ แลว ก็ไดมีการจัดพิมพหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา” ฉบับ
ภาษาอังกฤษออกเผยแพรไปทั่วโลก
ตามโครงการนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแกไขหนังสือเลมนี้ขนึ้ ในป
พ.ศ. 2509 มีสมาชิก คือ บรรดาศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแก ศ.จ. คะซึโยชิ
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คิโน ศ.จ. ซิวยู คะนะโอคะ ศ.จ.เฃนโน อิชิกามิ ศ.จ. ชินโค ซะเยคิ ศ.จ.โคโด มัตสุนามิ
ศ.จ.โชจุน บันโด ศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ นอกจากนี้แลวก็ยังมี ศ.จ. ฟุมิโอ มาสุทานิ มิสเตอร
N.A.Waddell และนาย โตซิซึเคะ ชิมิสึ รวมอยูดว ยและไดจัดพิมพ “คําสอนของ
พระพุทธเจา” ขึ้นในแนวใหมเปนภาคภาษาญี่ปุน-อังกฤษ
ในปพ.ศ. 2515 ศ.จ.ชิวยู คะนะโอคะ ศ.จ.เซนโน อิชิกามิ ศ.จ.โชยู ฮานายามา
ศ.จ.ควานเซอิ ทามูระ และศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ ไดเเกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการพิมพ
บางอยางในหนังสือและรวบรวมพิมพฉบับภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม
ปพ.ศ. 2516 ไดมีการแกไขตัวอักษรจีนและขอบกพรองตาง ๆ หลายแหงโดย
คณาจารยหลายทาน คือศ.จ. เรียวทัตสึ ชิโอะอิริ ศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ ศ.จ. ฮิโรชิ ทาชิคาวา
ศ.จ. ควานเซอิ ทามุระ ศ.จ.โชจุน บันโค ศ.จ.โชยู ฮานายามา และจัดพิมพฉบับ
ภาษาญี่ปุนขึ้นใหม
ปพ.ศ. 2517 เนื่องจากคําแปลในภาคภาษาอังกฤษบางตอนมีสํานวนที่ไมถกู ตอง
เหมาะสมจึงไดมีการแกไขปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่งโดยมี ศ.จ. โคโด มัตสุนามิ ศ.จ.โชจุน
บันโด ศ.จ. ชินโค ซะเยคิ ศ.จ. โดยู โทคุนางา ศ.จ.ควานเซอิ ทามุระ และศ.จ.โชยู ฮานายา
มา ซึ่งเปนหัวหนากองบรรณาธิการ และไดรับความรวมมือจากมิสเตอร Richard K.
Steiner คราวนี้ไดรวมพิมพภาคภาษาญี่ปุนเขาไปดวย เปนฉบับอังกฤษ-ญี่ปุน
ปพ.ศ. 2521 มีศ.จ. ชิเกโอะ กามะตะ และศ.จ. ยาสุอาคิ นารา เขารวมเปน
บรรณาธิการ ตอมาในปพ.ศ. 2543 การรวบรวมเนื้อหาไดถูกเรียบเรียงใหมโดยสมาชิก
ดังตอไปนี้ ศ.จ. เซนโน อิชิกามิ ศ.จ. ยาสุอาคิ นารา ศ.จ. โคโด มัตสุนามิ ศ.จ. โชจุน บัน
โด ศ.จ. เคนเนท ทานากะ ศ.จ. โชโกะ วาตานาเบะ ศ.จ.โยชิยาสุ โยเนซาวะ และ ศ.จ.
เซนกาคุ มาเอดะ(ทําหนาที่หัวหนาบรรณาธิการ)
นอกจากนี้แลว ไดมีการปรับปรุงแกไขอีกเพื่อใหอานงายขึ้นโดยการใหนักเรียน
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของญี่ปุนและอเมริกาอานหนังสือเลมนี้โดยตลอด หลังจาก
นั้นกองบรรณาธิการก็ไดพบปะเพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจาก
นักเรียนเหลานี้และจัดการปรับปรุงแกไข
จัดพิมพ
“คําสอนของ
พระพุทธเจัา” ฉบับภาษาอังกฤษ-ญี่ปุน ขึ้นมาใหม
สวนหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา” ฉบับเเปลภาคภาษาไทยนี้ แปลโดย
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อาจารยจินตนา ยาสุคาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาตางประเทศ (Tokyo-University
of Foreign Studies) โดยไดรับคําแนะนําและตรวจทานจากศาสตราจารย โอซามุ มัตสุยา
มา อาจารยผูทรงคุณวุฒิแผนกภาษาไทยแหงมหาวิทยาลัยเดียวกัน นอกจากนั้นยังไดรับ
คําอธิบายตาง ๆ เกีย่ วกับหลักพุทธปรัชญาของลัทธิมหายานซึ่งมีแนวความคิดแตกตางไป
จากแนวความคิดของลัทธิหินยานที่แพรหลายอยูในประเทศไทย จากศาสตราจารย โชยู
ฮานายามา ศาสตราจารย ควานเซอิ ทามุระ แหงองคการสงเสริมพระพุทธศาสนา
และในฉบับปรับปรุง ปพ.ศ.2555 นี้ ไดรับความชวยเหลือจาก พระมหาชัฏพงศ
กตปฺุโ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา แหงมหาวิทยาลัยโตโย
(Toyo University) ในการแปลเนื้อหาเพิ่มเติมตามฉบับปรับปรุงภาคภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุน รวมทั้งปรับปรุงแกไขคําแปลและเนื้อหาบางสวนเพื่อใหเขาใจงายและมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
มิถุนายน 2555
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ดรรชนี
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ชีวิตมนุษย
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ศรัทธา คือ ความเชือ่ ถืออยางแรงกลา···················································· 179
ศรัทธามีหลักสําคัญ 3 ประการ ····························································· 181
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ศรัทธาเกิดขึ้นจากความจริงใจ······························································· 181
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ดวยความฉลาดสุขมุ ·············································································· 163
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·············································································································· 113
ทําตัวทานใหเปนเสมือนแสงประทีปและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ········· 10
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บุคคลควรคํานึงวาสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตน คือ อะไร
(นิทาน อุปมาอุปไมย) ··········································································· 150
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5. อธิบายศัพทสันสกฤต

อธิบายศัพทสันสกฤต (เรียงตามลําดับอักษร)

กรรม (karman)
ตามความหมายที่แทจริง หมายถึงการกระทํา แตตามความหมายที่เกี่ยวของกับ
เหตุและผล หมายถึง ผลของการกระทํา คือการกระทําหนึ่ง ๆ มักจะสงผลดี ชั่ว ลําบาก
หรือสบายตามมา ผลของการกระทํานั้น เรียกวา กรรม ยกตัวอยางเชน ในชาติกอนเคยทํา
ความดีสะสมไวมากมาย ผลแหงกรรมดีนั้นก็จะตามมาเกื้อหนุนใหประสบแตความสุข
ในชาติ ตอ ๆ ไป อนึ่ง กรรม มี 3 ประเภทคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม

กิเลส (kleśa)
คือ เครื่องหรือสิ่งที่ขัดขวางมนุษยไมใหพบหนทางแหงความจริง คือการตรัสรู
เปนเครื่องผูกมัดจิตใจคนเราใหติดอยูในความทุกขทรมาน ความวุนวายไมสงบ มีราก คือ
ตัณหาราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ฝงลึกอยู เปนเครื่องรบกวนจิตใจใหขุนมัว เศรา หมอง
กระวนกระวาย เปนสิ่งกีดขวางหนทางสูการตรัสรู เราจึงตองพยายามกําจัดกิเลสใหหมด
สิ้นดวยการฝกปฏิบัติธรรม

ธรรม (dharma)
สัจธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู และเทศนาสั่งสอนสืบมา แบงเปน 3 หมวด คือ
พระสูตร หมายถึง พระพุทธพจนที่เปนคําสั่งสอนทั้งสิ้นของพระพุทธเจา
พระวินัย หมายถึง ขอบัญญัติหรือสิกขาบทของสงฆ
พระอภิธรรม หมายถึง คําสอนของพระพุทธเจาอันวาดวยอภิปรัชญา และอรรถาธิบาย
ตาง ๆ เกี่ยวกับพระสูตรและพระวินัย
ธรรมทั้ง 3 หมวดนี้รวมเรียกวา พระไตรปฎก

นิพพาน (nirvāṇa)
ในภาษาสันสกฤต แปลวา “เปาใหดับ” เปนภาวะที่กเิ ลสธุลีและตัณหาในมนุษย
ทุกคนถูกขจัดใหหมดไป เหมือนการเปาเทียนใหดับ ผูที่เพียรพยายามมาถึงขั้นนี้เรียกวา
เขาสูนิพพาน เมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสรู บรรลุอรหัตผลเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาก็อาจ
กลาวไดวาทรงบรรลุสภาวะนิพพานเมือ่ พนขั้นนิพพานแลวจะเรียกวา“พุทธ” และเมื่อ
พระพุทธเจาสวรรคตก็เรียกวา“เสด็จเขาสูปรินิพพาน”ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิดที่วาไฟ
กิเลสจะดับมอดลงไดก็ตอเมื่อสังขารสูญสิ้นแลว
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บรรพชา (pravrajana)
การสละชีวิตครอบครัวออกบวชเปนบรรพชิต เพื่อปฏิบัติตามหนทางแหงธรรม
เพียงอยางเดียว
ตามประเพณีอินเดียการละทิ้งครัวเรือนเพื่อใชชีวติ ของนักบวชทาง
ศาสนานั้นเปนของธรรมดาพระโคดมสิทธัตถะก็เชนเดียวกัน ทรงสละละทิ้งราชสมบัติ
ทั้งปวงแลวออกผนวชจนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระศาสดาของ
พระพุทธศาสนา อนึ่ง การจําแนกขอแตกตางระหวางผูสละเรือน ถือเพศบรรพชิตกับ
ฆราวาสผูครองเรือน ตามธรรมเนียมของคณะพุทธศาสนิกชนนั้น ในญี่ปุนนับวาไม
เครงครัด

บารมี(pāramitā)
บารมีหรือคุณธรรมที่ทําใหถึงฝง คือ ขามพนจากฝงเเหงวัฏสังสารไปสูฝงแหง
การตรัสรูเปนพระพุทธเจา มี 6 อยาง คือ ทานบารมี ขันติบารมี วิริยบารมี ฌานบารมี และ
ปญญาบารมี ญี่ปุนมีเทศกาล “HIGAN” ในฤดูใบไมผลิ และใบไมรวง เปนโอกาสให
พุทธศาสนิกชนบําเพ็ญบารมีเหลานี้เพื่อจะไดขามพนหวงมหรรณพไปสูฝงเเหงการตรัสรู
คือ ดินแดนสุขาวดีนั่นเอง

ปฏิจจสสมุปบาท (pratītyasamutpāda)
คือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมี เปนความคิดหลักของพุทธศาสนาทุกสิ่งทุก
อยางมีความสัมพันธกัน ในภาษาญี่ปุนจึงมีสํานวนวา “Okage-Samade” ซึ่งแปลวา “ดวย
ความชวยเหลือเกื้อกูลของทานจึง....” เปนคําพูดแสดงความขอบคุณ และชักนําใหมีการ
ตอบแทนบุญคุณนอกจากนั้น
คํานี้ยังมีความหมายที่วิวัฒนาการไปอยางลึกซึ้งในแง
ปรัชญา และเปลี่ยนไปใชในความหมายที่เกี่ยวกับมูลการณหรือกําเนิดของวัดวาอาราม
พระพุทธรูป หรือตํานาน เปนตน บางครั้งก็ถูกนําไปใชในความหมายที่เกี่ยวกับโชคลาง
อยางไรก็ตามเราไมควรลืมความหมายตามศัพทดั้งเดิม

ปริณามา (pariṇāma)
คือการอุทิศให หมายถึงการกระทําความดี สรางกุศลไวสําหรับตัวเอง เพื่อจะได
เปนบุญหนุนใหไดพบหนทางตรัสรูในภายหนา และหมายถึงการอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น
ดวย ปจจุบัน นิยมใชกันในความหมายที่วา ดวยความปรารถนาที่จะลบลางบาปกรรมชั่ว
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ที่ผูตายไดกอไวเมื่อยังมีชีวิตอยูใหหมดไปจะไดมีโอกาสไปเกิดใหมในสุคติ ดังนั้นในพิธี
งานฌาปนกิจศพ จึงมีการสวดเทศนและการทําบุญกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไปใหผูตาย

ปญญา (prajñā)
ความหมายทางพุทธศาสนา
หมายถึง
ความรูแจงเห็นจริงที่จะเขาใหถึง
พระนิพพานในที่สุดตางกับคําวา ปญญา ที่ใชในความหมายทั่วไป ผูที่มีปญญารูเเจงเรียก
วา “พุทธ” ผูที่บําเพ็ญเพียรทางปญญาเพื่อตรัสรูเปน “พุทธ” เรียกวา “บําเพ็ญปญญา
บารมี”

พระโพธิสัตว (bodhisattva)
เดิมแปลวาการบําเพ็ญเพียรในขั้นกอนที่จะบรรลุเปนพระพุทธเจา หมายถึงผูที่
แสวงหาหนทางตรัสรูเมื่อนิกายมหายานเกิดขั้นแลว
ไดมีการตีความหมายของคํานี้
ออกไปอยางกวางขวาง เชน มีความหมายถึง พุทธศาสนิกชนผูเลื่อมใส ในนิกายมหายาน
เปนผูที่มุงมั่นปรารถนาที่จะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ การตรัสรู และขณะเดียวกันก็
เพียรพยายามชักจูงสั่งสอนผูอื่นใหแสวงหาหนทางตรัสรูดวยเชนเดียวกับตน ผูที่ปฏิบัติ
เชนนี้ เรียกวา พระโพธิสัตว นอกจากนั้นยังหมายถึงผูที่ไดรับพระเมตตาคุณและพระ
ปญญา คุณสวนหนึง่ ของพระพุทธเจา เปนตัวแทนของพระองคไปปรากฏองคในที่ตาง ๆ
ที่มีความเดือดรอนเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว พระมัญชุศรีโพธิสัตวเปนตน

พุทธ (Buddha)
แปลตามศัพทสันสกฤตหมายถึง “ผูที่ตรัสรูแลว” หมายถึงพระโคตมพุทธ ซึ่งเปน
พระศาสดาของพุทธศาสนา
ในนิกายมหายานหลังจากที่พระโคตมพุทธในประวัติศาสตรพุทธศาสนาเสด็จ
ปรินิพพานแลวไดมีการใหอรรถาธิบายวามีพระพุทธเจาผูเ ปนนิรันดรอื่น ๆ อยูมากมาย
หลายองค และมีการสรางพระพุทธรูปของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานี้ไวบูชาตามความ
นับถือของเเตละนิกาย เชน พระอมิตาภพุทธ พระไวโรจนพุทธ พระไวสัจยกุรุ
อนึ่ง ภาษาญี่ปุน เรียกผูที่ตายไปแลวทุกคนวา “HOTOKE” เปนแนวความคิดของ
นิกายสุขาวดีที่เชือ่ วา เมื่อตายแลวจะไดไปเกิดใหม เปน “HOTOKE” ในแดนสุขาวดี
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พุทธตา (buddhatā,buddhatva)
“เมล็ดพันธุแหงความเปนพุทธ” หมายถึงธรรมชาติ หรือธาตุแหงความเปน
พระพุทธเจาเปนความเชื่อที่มีความสามารถในการตรัสรูนั้นมีปรากฏอยูในทุกสิ่งทุกอยาง
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว
ไมจํากัดเพศหรือชนชั้นวรรณะ
ผูที่สามารถคนพบ
ธรรมชาติหรือธาตุแหงพุทธในตน เรียกวา “พุทธ” (HOTOKE)

มัชฌิมาปฏิปทา (madhyamā pratipad)
คือ การปฏิบัติเปนกลาง การมองทุกสิ่งดวยความไมลําเอียง มีความคิดเปนกลาง
ไมเอนเอียงไปขางฝายใด ปฏิเสธความมี และไมมี เปนการคิดในเเนวตรรกวิทยา

เมตตา กรุณา (maitrī karuṇā)
เปนหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เมตตา คือ การทําใหผูอื่นเปนสุข กรุฌา
คือการชวยเหลือใหผูอื่นพนทุกข ผูที่ปฏิบัติตามนี้ไดโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง เรียกวา
“เปนผูตื่นแลว” คือเปน “อรหันต” เชน พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (กวนอิม) พระกษิติครรภโพธิสัตว (Jisō) พูดงาย ๆ ความเมตตากรุณา ก็คือ ความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นเปนสุข
เปนทุกขดวยเมื่อเห็นผูอื่นตกอยูในความทุกข อยากจะชวยเหลือใหพนทุกขนั่นเอง

วิชญาปติมาตรตา (vijñaptimātratā)
นิกายมหายาน ถือหลักวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกเกิดขึ้นจาก “ปฏิสนธิจิต” “จิต”
เทานั้นเปนของจริงเเทที่มีอยู จิตทั้ง 8 เปนมูลฐานแหงสรรพสิ่งในโลก พฤติภาพของจิตที่
รับรูอารมณที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับเขามา 6 และจิตที่ 7 และ 8 (อาลยวิญญาณ) เปน
มูลฐานของกําเนิดแหงสรรพสิ่งทั้งหลาย

วิมุกติ-วิโมกษ (vimukti, vimokṣa)
คือความหลุดพน หมายถึงความหลุดพนจากโลกแหงการเวียนวายตายเกิดเพื่อ
เขาถึงกระแสสูนิพพาน
ผูที่หลุดพนจากบวงวัฏสังสารนี้ไปไดและเขาถึงภาวะแหง
นิพพานแลว เรียกวา “พุทธ” คือ เปนผูที่เปนอิสระ พนแลวจากกิเลสตัณหาที่เปนเครื่อง
รอยติดไวกับภพ
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ศูนยตา (śūnyatā)
คือความวางเปลา ความคิดที่วาสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน แตเปนเพียงสิ่งที่อาศัยกัน
และกันเกิดขึ้น ไมมีสิ่งใดที่อยูนิ่งหรือคงที่ ดังนั้นจึงไมควรยึดมั่นในความมีอยูหรือไมมี
อยูปรากฏการณทั้งหลายรวมทั้งมนุษยเปนของสัมพันธกนั คือ อิงอาศัยปรากฏการณ อัน
อื่นเกิดขึ้น จึงไมควรยึดถือความคงอยูหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งโดยเฉพาะแตอยางเดียว นี่
เปนความคิดมูลฐานของคัมภีรพระพุทธศาสนามหายานสายปญญา(ปรัชญา)

สงฆ (saṇgha)
หมายถึงกลุมชนผูที่ปวารณาตนเพราะมีศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนเดียวกัน
โดยทั่วไปหมายถึงผูที่เทศนาสั่งสอนธรรมแกปุถุชนทั่วไป และหมูปุถุชนที่รับฟงคําสอน
นั้นดวยใจศรัทธาอยางไรก็ตามความหมายตามรูปศัพทเดิม หมายถึง ผูทื่สละเรือนออก
บวชถือเพศบรรพชิต ภายหลังเมื่อเกิดนิกายมหายาน คํานี้มีความหมายถึง ผูที่มีศรัทธาใน
พระโพธิสัตว ไมวาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตาม รวมกลุมกันเปนคณะ ปจจุบันมี
ความหมายถึงนิกายใดนิกายหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง

สงสาร (saṃsāra)
คือการเวียนวายตายเกิด ติดตอกันเปนวงจร จากชาติกอนมาชาตินี้และตอไปชาติ
หนาเรื่อย ๆ วนเวียนอยูเชนนี้ไมมีที่สนิ้ สุด ตราบใดที่เรายังไมอาจพบหนทางตรัสรู เราก็
จะตองเวียนวายตายเกิดอยูในโลกทั้ง 3 ของนรก เปรต เดียรัจฉาน และในภพทั้ง 6 ซึ่งมี
อสูร มนุษยและเทวดา รวมอยู ผูที่สามารถขามพนวัฏสงสารไปได เรียกวาบรรลุสภาวะ
เปนพระพุทธเจา

เหตุปจจัย (hetu-pratyaya)
เหตุ คือ สิ่งหรือเรื่องที่ทําใหเกิดผล ปจจัย คือเครื่องสนับสนุนเหตุ ทุกสิ่งทุกอยาง
ในโลกนี้เกิดมีขึ้นไดเพราะเหตุปจจัย การยอมรับกฎธรรมชาติขอนี้เปนหลักสําคัญในการ
เขาใหถึงพระพุทธศาสนา คํานี้บางครัง้ มีผูนํามาใชในความหมายที่ไมดี ทําใหความหมาย
ของคําเพี้ยนไปจากเดิมจึงควรระมัดระวังในเวลาใชดวย
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อนาตมัน (anātman)
คือความไมมีตัวตน เปนหลักความคิดขั้นมูลฐานของพุทธศาสนาหลักหนึ่ง ที่เชื่อ
วา ทุกสิ่งในโลกไมมีตัวตน ตางกับลัทธิศาสนาตาง ๆ ของอินเดีย ซึ่งเชื่อในหลัก
ความคิดทีเ่ กี่ยวของกันกับ “ตน” หรือ “อาตมัน” วาเปนนิตย เปนนิรันดร ไมแตกสลาย มี
แกนสาร ตรงกันขามกับพุทธศาสนาที่ปฏิเสธ “อาตมัน” วามิใชเปนตัวตนที่เปนนิรันดร
แตเปน “อนาตมัน” หรือ “อนัตตา” คือ ไมมีตัวตนเปนแกนสาร เปนของไมเที่ยงแท ไม
จีรัง อนึ่ง คําวา “อาตมัน” คือ “ตน” นั้น ในศาสนาอื่นหมายถึง “วิญญาณ” ก็มี

อนิจจัง (anitya)
คือความไมเที่ยง ไมถาวร ทุกสิ่งในโลกไมอยูคงที่ แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เปนหลักมูลฐานอันหนึ่งของพุทธศาสนาที่แตกตางจากศาสนาอื่น ๆ เชื่อวา
ทุกสิ่งทุกอยางมีการเกิด การเติบโต การเปลี่ยนแปลง ทายสุดก็มีการดับสูญ สิ่งเหลานี้
เปนสาเหตุแหง“ทุกข”การรูจักมองสิ่งที่กอใหเกิดทุกขเหลานี้ดวยใจที่ไมผูกพันยึดมั่น
ดวยการประพฤติปฏิบัตธิ รรมนั้นเปนสิ่งสําคัญ ความคิดเชนนี้เปนหลักของอภิปรัชญา
ชั้นสูง ไมใชการมองแตในแงราย (pessimism) หรือคิดในทางทําลาย (nihilism) แตชี้ให
เห็นวา วงจรของชีวิตนั้นหมุนเวียนแปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไมหยุดนิ่งอยูกับที่

อวิชชา (avidyā)
ความไมรูจริง หรือรูอยางลาง ๆ มัว ๆ เพราะความโงเขลา คํานี้มีการตีความทาง
หลักวิชาการไปตาง ๆ อยางไรก็ตามความหมายตามรากศัพท ก็คือ กิเลสแหงอวิชชา เปน
มูลเหตุกอใหเกิดกิเลสอื่นตามมา แมในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีองคประกอบทั้งหมด
12 หัวขอ ก็ไดยกเอา “อวิชชา” ไวเบื้องตน “อวิชชา” อาจแปลวา ความปรารถนาอยากให
ตัวตนที่หลงวา “มี” นั้น “เปน” หรือ “ไมเปน” ปรารถนาใหตัวตนคงที่ถาวร อยูในรูปที่
ตองการใหมีใหเปนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะความตระหนักรูในความจริงของวิถีแหง
ธรรมชาติอยางมัว ๆ ลาง ๆ นั่นเอง
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ประวัติความเปนมาขององคการสงเสริมพระพุทธศาสนา
ประวัติความเปนมาขององคการสงเสริมพระพุทธศาสนา

เมื่อกลาวถึงองคการสงเสริมพระพุทธศาสนา เราก็ไมอาจละเลยที่จะไมกลาว
ถึง นาย เยฮัน นุมะตะ ซึ่งเปนผูกอตั้ง บริษัท มิตสุโตโย คอรปอเรชั่น
กิจการของบริษัท มิตสุโตโย คอรปอเรชั่นไดเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตปพ.ศ.
2477 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งนี้ก็เพราะนาย เยฮัน มุมะตะ มีความเชื่อมั่นวา
ความสําเร็จในกิจการทั้งปวงจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความสมดุลยระหวางสวรรคโลกและ
มนุษย การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีจะตองควบคูไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจที่
ประกอบดวยปญญา เมตตาและความกลาหาญ โลกจะมีสันติสุขไดก็ตอเมื่อมนุษยมี
จิตใจที่ไดรับการพัฒนาแลวอยางสมบูรณโดยอาศัยความศรัทธาในศาสนาคือ
พระพุทธศาสนานั่นเอง
ดวยความเชื่อมั่นนี้ นาย เยฮัน นุมะตะ จึงไดับริหารกิจการบริษัทของเขาอยู
ควบคู ไปกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาในดานดนตรี ภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาและ พระธรรมคําสอนใหแพรหลายตามแนวการสมัยใหม เรื่อยมาจนกระทั่ง
ปพ.ศ. 2508 ในเดือนธันวาคม เขาก็ไดสละเงินทุนสวนตัวบริจาคเขาสมทบในการ
กอตั้งมูลนิธิ องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นดังที่ทานเห็นอยูทุกวันนี้เพื่อเปน
กําลังในการสรางสันติสุขแกชาวโลกทั้งปวง
นับแตนั้นมามูลนิธิ องคการสงเสริมพระพุทธศาสนา จึงไดเปนองคการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาของสาธารณชน มีจุดมุงหมายที่จะเผยแพรพระธรรมคํา
สอนของ พระพุทธเจาใหกวางไกลออกไปทุกมุมโลกเพื่อใหชาวโลกทั้งปวงไดมี
โอกาสรับแสงสวางแหงปญญาและเมตตาคุณอันมหาศาลของพระพุทธเจา
มูลนิธิองคการสงเสริมพระพุทธศาสนาจะรักษาอุดมการณและปฏิบัติตามจุดมุง
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หมายของผูกอตั้ง
นิรันดร

โดยรับชวงงานเผยแพรพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองตอไปชัว่ นิจ

กิจการงานที่องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาดําเนินการอยู ก็คือ การเผยแพร
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหแพรหลายออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
ถาพิจารณาดูประวัติศาสตรอันยาวนานของญี่ปุนเเลว จะเห็นไดวาชาวญี่ปุนมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีรากฐานกําเนิดจากพระพุทธศาสนาอยาง
มากมาย แตกลับไมมีคัมภีรพระพุทธศาสนาที่เปนของตนเองเลย ดวยเหตุผลดังกลาว
นี้เอง ทางองคการจึงไดจัดพิมพคัมภีรเลมนี้ขึ้น
คัมภีรเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อใหผูอานทุกทานสามารถเขาถึงพระพุทธเจาได
เสมือนไดพบพระองคอยางแทจริง เพื่อใหเปนโภชนาหารทางจิตใจสําหรับทุกคน
ไมวาจะเก็บไวที่โตะทํางานหรือนําติดตัวไปไหนมาไหน
องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาจึงไดพยายามเผยแพรพระคัมภีรเลมนี้ไปสู
ครอบครัวตาง ๆ ใหมากที่สุดที่จะมากได ดวยความหวังวา สักวันหนึ่งมนุษยทุกคน
จะมีโอกาสไดรับแสงสวางแหงพระธรรมของพระพุทธเจาอยางเสมอภาคถวนหนา
กัน
สาธุคุณ
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