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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค            
๒) เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๓) เพ่ือศึกษา
การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ   
๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ“รูปแบบการด าเนินชวีิตของพระสงฆ์จีนนิกาย
ตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ        
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์ ๔ รูป ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนามหายาน ๕ ท่าน แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) หลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคนั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพุทธศาสนามหายาน  

ที่มีจุดประสงค์ในการบ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงและ
ตนเองจะเป็นคนสุดท้ายที่จะพ้นทุกข์ โดยมีหลักปฏิบัติคือ การบ าเพ็ญบารมีด้วยอุดมคติ ๓ ประการ 
ได้แก่ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปายกุศล การตั้งมั่นในมหาปณิธาน ๔ ประการ ได้แก่           
จักโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ จักละกิเลสของตนและผู้อ่ืนให้ได้ จักศึกษาธรรมให้เจนจบ และท าความรู้แจ้ง
ให้เกิดขึ้นในตนให้จงได้ และสุดท้าย มีการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติ(ขันติ) วิริยะ ธยาน 
(สมาธิ) และปรัชญา(รู้แจ้งในปุคคลศูนยตาและธรรมศูนยตา) 

๒) การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค มีการด าเนิน
ชีวิตและการบ าเพ็ญตน เป็นไปตามหลักแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค โดยปฏิบัตามอุดมคติ ๓ 
ประการ เพ่ือการเผยแผ่และจรรโลงหลักธรรมฝ่ายมหายาน คือ การบ าเพ็ญบารมีด้านกรุณา มีเมตตา
สงเคราะห์มหาชนทั้งหลาย ในรูปแบบองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพ่ือช่วยบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
สังคม บริจาคอาหาร สิ่งของและเงินช่วยเหลือสม่ าเสมอ การบ าเพ็ญบารมีด้านปัญญา จักเห็นได้จาก
การจัดอบรมธรรม เชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายมาร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละปี ได้เป็นจ านวนมาก มีการ
เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาธรรม เล่าเรียนปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีการพิมพ์
ต าราและพระสูตรแจกเป็นธรรมทานตลอดแก่ผู้สนใจทั้งหลาย  และโดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกายเอง 
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ก็เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในพระวินัยที่เคร่งครัด สงบ ส ารวม เมตตาและเป็นกันเองกับชาวพุทธ
ทั้งหลาย และในการบ าเพ็ญบารมีด้านอุปายกุศล เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรม เพ่ือการสั่งสอนสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้รู้ธรรม เข้าถึงธรรม พระสงฆ์จีนนิกาย จึงใช้ความเมตตาที่มีต่อชาวพุทธ จัดพิธีกรรมทาง
ศาสนาขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงชาวพุทธ ให้เข้ามาท าบุญ และได้สัมผัสกับหลักธรรมต่างๆ ที่แฝงไว้ใน
พิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้น  เพ่ือหวังให้ชาวพุทธที่มีบุญและมีปัญญา ได้เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของ
พระพุทธเจ้า และเกิดความปรารถนาในการท าความดี สร้างบารมี บ าเพ็ญกุศลต่อไป นับว่าเป็นอุปาย
กุศลของพระสงฆ์จีน ที่ใช้ความเมตตากรุณา ด้วยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยง โน้มน้าว
ชาวพุทธทั้งหลายได้เข้าหาพระธรรม และประสบความส าเร็จ  การปฏิบัติตามปณิธาน ๔ เพ่ือการ
โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสของตนและผู้อ่ืนให้สิ้นไป การศึกษาพระธรรมให้รู้แจ้งและท าให้
ผู้อ่ืนรู้แจ้งในพระธรรมด้วย พระสงฆ์จีนก็ได้มีการออกเผยแผ่หลักธรรมค าสอนแก่ชาวพุทธทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ พิมพ์พระสูตรและหลักธรรมแจกแก่ชาวพุทธ ร่วมกันปฏิบัติธรรมกับชาว
พุทธในเทศกาลต่างๆอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคร่งครัด เพ่ือให้ชาวพุทธ
ทั้งหลายเกิดความปิติซาบซึ้งและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เกิดความยินดีในการเข้ามาปฏิบัติธรรม สร้างความดีต่อไป  ส่วนการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ นั้น  
พระสงฆ์จีนได้บ าเพ็ญในทาน ศีล ขันติ ธยานหรือสมาธิ วิริยะ และปัญญา ด้วยการ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ตกทุกข์ด้วยการ
บริจาคทรัพย์สิ่งของในรูปองค์กรการกุศล ช่วยผู้ที่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมด้วยการให้การศึกษา ให้ต ารา
สนับสนุน รวมทั้งการออกเผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติตนในการรักษาศีล และปฏิบัติตนในข้อวัตรด้วยความเคร่งครัด รวมทั้งการใช้พิธีกรรมทาง
ศาสนาจูงใจชาวพุทธ ผ่อนปรนให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติตนตามพระสงฆ์จีน ตามวาระ
โอกาสต่าง ๆ ในพิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นมาในแต่ละปี  

๓) การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิต
ชาวพุทธ ได้แก่ การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกายตามอุดมคติ ๓ ประการ การตั้งมั่นในปณิธานทั้ง ๔ 
และการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ สม่ าเสมอ ประกอบกับการสนองความต้องการของชาวพุทธได้เป็น
รูปธรรม ด้วยการอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงชาวพุทธให้เข้าหาหลักธรรม 
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชาวพุทธได้ดี เพราะอาศัย คติความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี ลัทธิขงจื้อเล่าจื้อที่เน้นหลักการอยู่แบบธรรมชาติ และเน้นความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีการ
ปลูกฝังสืบทอดต่อกันมาจากบรรพชน การสนองตอบด้วยพิธีกรรม สอดคล้องกับคติความเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณี และลัทธิต่างๆ รวมทั้งค าสอนในหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนามหายานก็เน้น
การท าความดี ลดละความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีเมตตากรุณาและรู้จักตอบแทน
ความดีของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจของชาวพุทธ ได้อย่างลงตัว 
ท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับของมหาชนชาวพุทธ และน้อมรับปฏิบัติตามพระสงฆ์ได้ 
อย่างไม่รู้สึกขัดแย้งหรือแปลกแยกแต่อย่างใด ดังนั้นการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธ
ปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธดังได้กล่าวมาแต่ต้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเอกสารต่าง ๆ และค าสัมภาษณ์ พบว่ามหาชนชาวพุทธมีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน และด าเนินตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีนนิกายได้ปฏิบัติน า โดยอาศัย
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พิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยง เกิดรูปแบบของการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลัก
พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ นั่นคือความเชื่อถือ(Belief) ไว้วางใจ การยอมรับ 
(Acceptance) และการปฏิบัติตนตาม(Follow ) อย่างไม่รู้สึกขัดแย้งและแปลกแยกแต่อย่างใดของ
ชาวพุทธ 

๔) ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้มาจากการวิจัย ได้รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
พระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ คือ 

B (Belief) หมายถึง ความเชื่อถือ ความไว้วางใจที่ชาวพุทธมีต่อพระสงฆ์จีนนิกาย โดยผ่าน
พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นมาในเทศกาลต่างๆเป็นส าคัญ เป็นสิ่งสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ชาว
พุทธทั้งหลายได้ดี และชาวพุทธก็ให้ความส าคัญกับพิธีกรรมทางศาสนาอย่างมากด้วย  

A (Acceptance) หมายถึง การยอมรับที่ชาวพุทธทั้งหลายมีต่อการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติตนที่เคร่งครัดของพระสงฆ์จีนนิกาย ในคุณ ๓ ประการ ปณิธาน ๔ และบารมีทั้ง ๖ ของ
พระสงฆ์จีนเป็นส าคัญ 

F (Follow) หมายถึง การยินดีน้อมกาย วาจาและใจของชาวพุทธ ในการปฏิบัติธรรม ท า
ความดี บ าเพ็ญกุศลบารมี ตามค าแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนนิกาย อย่างไม่รู้สึกขัดแย้งและแปลก
แยกแต่ประการใดเลย หลังจากที่เกิดความเชื่อถือในพิธีกรรมทางศาสนาและเกิดการยอมรับในการ
ปฏิบัติตนที่เคร่งครัดของพระสงฆ์จีนด้วยคุณ ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี ๖ แล้ว 

กล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคมีผลต่อ
วิถีชีวิตชาวพุทธ และเพราะการปฏิบัติตนตั้งมั่นในการบ าเพ็ญบารมีด้วยหลักอุดมคติ ๓ ประการ   
การตั้งมั่นในปณิธานทั้ง ๔ เพ่ือการช่วยเหลือชาวพุทธทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น 
โดยไม่เกิดความย่อท้อเหนื่อยหน่ายต่อการบ าเพ็ญบารมี และบ าเพ็ญในบารมี ๖ เกื้อกูลชาวพุทธที่ตก
ทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ด้วยการอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยง ท าให้เกิด
รูปแบบปรากฏการณ์ของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์จีน นั่นคือ ความเชื่อถือไว้วางใจ การยอมรับและ
น้อมปฏิบัติตนตามค าแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนอย่างไม่รู้สึกขัดแย้งและแปลกแยกแต่อย่างใด 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were as follows ; 1) to study the Bodhisattava 
Magga Philosophy, 2) to study the Chinese monks’ living according to Bodhisattava 
Magga Philosophy, 3) to study the Chinese monks’ living according to Bodhisattava 
Magga Philosophy towards Buddhists’ life style, and 4) to establish a new knowledge 
about the pattern of the impacts of Chineses monks’ living according to Bodhisattava 
Magga Philosophy  towards Buddhists’ life style. The research was a qualitative study 
by studying and analyzing data collected from the Tipitaka and other relating texts 
and documents along with in-depth interview with 4 monks, 5 academical experts. 
The results were presented in a descriptive style. 
 The results of the research could be summarized as follows:-  
 1) The Bodhisattava Magga Philosophy was the practice way of Mahayana 
Buddhism, It  was for the one who wanted to be a Bodhisattava. The purpose of 
being Bodhisattava was helping other beings cessation from suffering by using the 
three ideals such as great compassion, great wisdom and great strategy, having the 
four aspirations such as helping other beings cessation from suffering, getting rid of 
other beings’ defilement and himself, studying the dhamma and getting enlightenment 
finally, practicing according to six acts such as dhanna, refrain from precepts, 
tolerance, diligence, meditation and wisdom to know the altimate truth (selflessness). 
 2) The Chinese monks’ living according to Bodhisattava Magga was found that 
they practiced dhamma and used three ideals for propagation Mahayana Buddhism. 
They used great mercy helping people in the form of public organization by donating 
food clothes and money. They used great wisdom having the dhamma propagation 
by tending people to join the practicing dhamma in each year and studying dhamma 
without any payment, they also distributed the Suttra text for people who was 
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intend to study. They strictly practiced in dhamma regulation calmly fully mercy and 
fairly to people. They used the strategy in propagation Buddhism by setting the ritual 
and ceremony to connect and tend people to join the ceremony. People who 
participated the ceremony would be appreciated the Buddha’s great loving kindness 
and Chinese monk. They would have the inspiration to do good acts finally. This was 
the Chinese monk’s success to use the ceremony for tending people to do good acts 
and propagation.  They also practiced with the four aspirations, helping other beings 
cessation from suffering by donation for poor people and distribution texts for 
intended people, getting rid of other beings’ defilement and themselves by 
propagation the religion both in country and aboard, studying dhamma and getting 
enlightenment by strictly practicing themselves as the  leaders for others following. 
For the six acts, giving, refraining from precepts, tolerance, meditation and wisdom. 
They acted as the sacrificed monks by donation the fund for poor people, supporting 
education in dhamma for intended people by distribution texts and going aboard for 
propagation religion, acting strictly in dhamma  and using the ritual or ceremony for 
motivating  people being intended in practicing dhamma in  occasion. 
 3) The Chinese monks’ living according to Bodhisattava Magga philosophy 
towards to Buddhists’ life style was found that Chinese monks had practiced 
according to the three ideals, four aspirations and six acts normally. They acted in 
response to the people’s really need in aspect by using the ceremony tending and 
connecting people to facing the dhamma. The Chinese monks understood the 
people’s belief, culture, tradition custom and kongsze-laosze’s teachings which 
emphasized the natural exist and repaying ancestor’s kindness. This virtue repaying 
ancestor’s kindness was from the  descendant from ancestors’ teaching and 
conservation their culture. This was appropriated toward the Buddhist teaching which 
was stated to do good, not to do evil, purify the mind  and repay the others 
kindness. These Buddhist teaching were accepted by people and people were glad 
to follow the Chinese monks’ teaching through the ceremony without any conflict 
and strangeness. So, this could say that the Chinese monks’s living according to the 
Bodhisattava Magga philosophy had influenced up on the Buddhist’s life style from 
the reasons mentioned above. 
 From the analysis of documents and in-depth interview, it was found that all 
Buddhists had practiced the dhamma and acted follow to the Chinese monk’ 
teaching through the ceremony. The impacts of Chinese monk’s living according to 
Bodhisattava Magga philosophy towards Buddhist’s life style could be proposed in 
BAF MODEL pattern. B (Belief) refered to belief and reliance the Chinese monk’s 
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teaching. A (Acceptance) refered to accept to the Chinese monk’s teaching. F (Follow) 
refered to follow up the Chinese monk’s teaching without any conflict and strangeness. 
 4) The researcher had proposed the new knowledge from this research “The 
Impacts of Chinese monk’s living according to the Bodhisattava Magga philosophy 
towards Buddhist’s life style.” as follows: 
 B (Belief) referred to the belief and reliance that Buddhists paid for the 
Chinese monks by the ritual or ceremony each occasion in the year mainly, because 
all Buddhists were satisfied with the ceremony as important as their lives. 
 A (Acceptance) referred to the acceptance that Buddhists paid for the 
Chinese monks’ good practicing  with three ideals, four aspirations and six acts. 
 F (Follow) referred to gratefully follow to practice the dhamma by acting, 
speech and mind according to the Chinese monk’s teaching without any conflict and 
strangeness after believing the ceremony and accepting the Chinese monks’ good 
practicing in three ideals, four aspirations and six acts.  
 These could be summarized that the Chinese monks’ living according to the 
Bodhisattava Magga philosophy had influenced up on the Buddhists’ life style. The 
Chinese monks always practiced the dhamma with the three ideals, four aspirations 
and six acts in order to help beings cessation from suffering through the ceremony as 
an equipment or strategy to persuade and connect Buddhists to face the dhamma. 
For all reasons mentioned, all Buddhists paid the belief, acceptance and gratefully 
following to the Chinese monks’ teaching without any conflict and strangeness. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมถวายเป็น “พุทธบูชา” แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้
ทรงเป็นบ่อเกิด แห่งพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน และขอน้อมถวายเป็น “สังฆบูชา”
แด่พระมหาเถระผู้ประเสริฐคณาจารย์แห่งสงฆ์จีนนิกายทุกรูป ที่ได้สร้างความเจริญแก่สังคมตราบเท่าวันนี้ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เสร็จสิ้นลงสมบูรณ์ได้ ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย 
ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงแด่ พระเมธาวินัยรส (ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เจ้าคุณอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจงานให้อย่างละเอียดอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งยังให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ผู้เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์         
ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะ ในการเขียนและวางหลักในการค้นคว้าเป็นแนวทางให้แก่ผู้วิจัยมาแต่ต้นท าให้
เห็นหนทางการค้นคว้างานได้ง่ายขึ้น จนงานวิจัยชิ้นนี้ได้ส าเร็จลง 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สาลินี รักกตัญญู กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นี้           
ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะ ตรวจทานเนื้อเรื่องและรูปแบบการเขียนงานให้ และยังเป็นผู้คอยประสานงาน
ให้แก่ผู้วิจัย ได้ติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยได้สะดวกขึ้นในการด าเนินงานเขียนในครั้งนี้มาโดยตลอด 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แด่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ประธานคณะสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ท่านพระครูใบฎีกา
ประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม หลวงจีนปลัดคณานุกรม รองเจ้าอาวาสวัด
มังกรกมลาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส และหลวงจีนเสี่ยคัง ที่ท่านท้ังหลาย ได้เมตตาให้
ค าสัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย ด้วยความเป็นกันเอง 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบขอบพระคุณ ท่านคณาจารย์ทุกท่านทั้งพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ด้วยความเมตตามาโดยตลอด ทั้งยังให้ค าแนะน า
พร้อมด้วยก าลังใจแก่ผู้วิจัย อีกท้ังเจ้าหน้าที่ทุกท่านในบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวก
ทุกอย่างแก่ผู้วิจัยในการติดต่อประสานงาน รวมตลอดทั้งเพ่ือนสนิทมิตรสหายทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม การท างานเก็บข้อมูลทางภาคสนามท่ีผ่านมา 
 บุญกุศลอันเกิดจากการท างานวิจัยฉบับนี้ ขออุทิศให้แก่บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับไป
แล้ว และความผิดพลาดบกพร่องประการใดที่เกิดจากการด้อยในองค์ความรู้และประสบการณ์ในงาน 
วิจัยฉบับนี้ หรือความรู้ไม่เท่าถึงการณ์ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้และพร้อมด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เกิด
ความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและสาระในงานวิจัยเล่มนี้ต่อไป 
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บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
 ๑.๕ วิธีการด าเนินการวิจัย ๔ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย ๘ 

 

บทที่ ๒ หลักพุทธปรัชญาในโพธิสตัวมรรค ๙ 
 ๒.๑ หลักพุทธปรัชญาในโพธิสัตวมรรค ๙ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค                                     ๙ 
  ๒.๑.๒ ความเป็นมาของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค                                  ๑๐ 
  ๒.๑.๓ ความส าคัญของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค                                   ๑๑ 
  ๒.๑.๔ จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๑๒ 
 ๒.๒ องค์ประกอบและการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๑๒ 
  ๒.๒.๑ อุดมคติ ๓  ๑๓ 
  ๒.๒.๒ มหาปณิธาน ๔  ๑๔ 
  ๒.๒.๓ บารมี ๖  ๑๖ 
 ๒.๓ ผลของหลักพุทธปรัชญาในโพธิสัตวมรรค ๑๙ 
  ๒.๓.๑ ผลที่มีต่อการเข้าถึงหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค                          ๑๙ 
  ๒.๓.๒ ผลที่มีต่อผู้ที่ได้เข้าถึงโพธิสัตวธรรม                                             ๒๑ 
  ๒.๓.๓ ผลที่มีต่อเผยแผ่พุทธศาสนามหายาน                                          ๒๑ 
  ๒.๓.๔ ผลที่มีต่อสังคม                                                                    ๒๒ 
 ๒.๔ สรุปหลักแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๒๔ 
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บทที่ ๓ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๒๘ 
 ๓.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๒๘ 
  ๓.๑.๑  การด าเนนิชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักอุดมคติ ๓  ๒๘ 
  ๓.๑.๒  การด าเนนิชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักปณิธาน ๔   ๓๘ 
  ๓.๑.๓  การด าเนนิชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักบารมี ๖ ๔๑ 
 ๓.๒ สรุปการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๔๔ 
 ๓.๓ บทบาทของพระสงฆ์จีนเพื่อเผยแผ่จรรโลงพระศาสนาสู่ชาวพุทธ ๕๑ 
  

บทที่ ๔ การด าเนินชีวิตพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
ที่มีผลวิถีชีวิตชาวพุทธ                                                            ๕๖ 

 ๔.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามสมหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ๕๖ 
  ๔.๑.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยอุดมคติ ๓ มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ๕๙ 
  ๔.๑.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยปณิธาน ๔ มีผลต่อวิถีชัวิตชาวพุทธ ๖๓ 
  ๔.๑.๓ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยบารมี ๖ มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ๖๔ 
 ๔.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มี

ผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ 
 

๖๗ 
  ๔.๒.๑ ด้านอุดมคติ ๓ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ ๖๙ 
  ๔.๒.๒ ด้านปณิธาน ๔ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ ๘๙ 
  ๔.๒.๓ ด้านบารมี ๖ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ ๙๒ 
  ๔.๒.๔ สรุปการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญา

โพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
 

๙๔ 
    

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   ๑๐๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๐๕ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (MODEL)   ๑๑๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๑๑๕ 
  ๕.๓.๑     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๑๕ 
  ๕.๓.๒    ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  ๑๑๖ 
      

บรรณานุกรม  ๑๑๗ 
   

ภาคผนวก  ๑๒๒ 
 ภาคผนวก ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ๑๒๓ 
 ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ๑๒๕ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ๑๒๗ 
 ภาคผนวก ง รายช่ือบุคคลานุกรม ๑๓๓ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๔ 
 ภาคผนวก ฉ รูปภาพอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมมหายาน ๑๓๗ 
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 ภาคผนวก ช พิธีกรรมท่ีส าคัญของพระสงฆ์จีนในปัจจุบัน ๑๔๒ 
 ภาคผนวก ซ ค าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (กุยอี) ๑๔๘ 
 ภาคผนวก ฌ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนามหายาน ๑๕๐ 
 ภาคผนวก ญ สภาพพื้นที่การศึกษา ๑๕๖ 
 ภาคผนวก ฎ แบบสัมภาษณ์ ๑๖๕ 
 ภาคผนวก ฏ ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ๑๙๒ 
      

ประวัติผู้วิจัย   ๒๐๓ 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

    หน้า 
แผนภูมิที่ ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “BAF” MODEL ๑๑๔ 

 



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สืบเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นอย่างไร้ขีด 
จ ากัดแบบสุดโต่ง เพ่ือสนองความต้องการแห่งมวลมนุษย์ทั้งหลาย ที่ปรารถนาความสุขสบายทางด้าน
ร่างกาย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สังคมมนุษย์ที่เคยมีความสงบสุข ด้วยวิถีธรรมชาติ ได้ถูกปรับเปลี่ยนไป
ตามสมัยนิยม กลายมาเป็นยุคแห่งวัตถุนิยม ผู้คนมากมาย ขวนขวายหาความสุข ความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน แข่งขันกันท างานเลี้ยงชีพ ดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนา นั่นคือ
ความส าเร็จในชีวิต ไม่ว่าเรื่องครอบครัว ต าแหน่งหน้าที่การงาน และความได้เปรียบทางสังคมด้านการงาน 
การเงิน โอกาสได้เปรียบคู่แข่งทุกเรื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ เพราะเป็นเพียง
สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย สนองตอบความต้องการของร่างกายมนุษย์เท่านั้น แม้มนุษย์มีความสุข
สบายทางด้านร่างกาย ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างบริบูรณ์ ที่เกิดจากความเจริญทาง เทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์ แต่กลับปรากฏว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังประสบกับความทุกข์ นั่นคือความทุกข์
ทางด้านจิตใจกันเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะ มนุษย์ได้มีการพัฒนาความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเพียงด้านเดียว คือ 
พัฒนาความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการทางร่างกายแต่อย่างเดียว แต่ขาดการ
พัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่กันไป จึงส่งผลให้มนุษย์ในสังคม มีแต่ความทุกข์ร้อนทางด้านจิตใจ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ ยามเมื่อประสบกับปัญหา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ขาดภูมิต้านทานทางด้าน
จิตใจและปัญญา ไม่สามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาแก่ตนเองได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น 
ท าให้สังคมไม่มีความสุขสงบ และไม่สามารถพัฒนาให้ เกิดความเจริญต่อไปได้หากปล่อยไว้ให้เป็น
เช่นนี้ต่อไป  
 และจากแนวคิดแบบเหตุผลนิยมที่ไหลบ่าในรูปกระแสวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการใช้
เหตุผล และชื่นชมวิทยาศาสตร์ เน้นความส าเร็จทางโลก ปฏิเสธประเพณีพิธีกรรมแบบดั้งเดิม รังเกียจ
พระพุทธศาสนาแบบที่นับถือโดยบรรพชนและมองพระพุทธศาสนาในฐานะมนุษย์มากขึ้น๑ พระพุทธ ศาสนาที่
เป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติที่ยึดถือกันในสังคมไทยปัจจุบัน มีลักษณะไม่เป็นองค์รวมเพราะ
ตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์และแบบแผนการปฏิบัติแบบแยกส่วน เช่น การแยกความรู้ออกจากคุณค่าและ
ความรู้สึก๒ แยกเหตุผลออกจากอารมณ์ แยกจิตออกจากวัตถุ แยกศาสตร์ออกจากศิลปะ เข้าถึงความ
จริงด้วยการแยกออกเป็นส่วน ๆ ที่เรียกว่า การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยการแยกตามความช านาญ

                                                 

 ๑พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), หน้า ๘๘.  
 ๒Mehdew, Fred R.Von, Religion and Modernization in SE-Asia, 1995, p. 25.  
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เฉพาะทาง แม้แต่การแยกการศึกษาออกจากวัด๓ ก่อให้เกิดผลตามมานั่นคือ ธรรมะถูกแยกออกจาก
ชีวิตประจ าวันของผู้คน การประกอบอาชีพนั้น ไม่ต้องค านึงถึงธรรมะก็ได้ จะเอาเปรียบลูกค้าหรือ
โกหกก็ได้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจ ต่อเมื่อเข้าวัดจึงค่อยท าบุญ โลกเป็นของฆราวาส ธรรมะ
เป็นเรื่องของพระสงฆ์ ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ฆราวาสและพระสงฆ์ มิได้มีเส้นแบ่งชัดเจน
ขนาดนั้น ฆราวาสมิได้มีหน้าที่เพียงท ามาหากินเท่านั้น หากยังมีหน้าที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยศีล 
สมาธิ และปัญญา หากฆราวาสมีจิตส านึกท่ีขาดธรรมะหล่อเลี้ยง ปัญหาบ้านเมือง ปัญหาความยากจน 
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ สิ่งแวดล้อมถูกท าลายก็แก้ไขได้ยาก ความย่อหย่อนในการฝึกฝนพัฒนาตน 
ท าให้ชาวพุทธขาด “ภูมิต้านทาน” ในทางจิตและปัญญา วัตถุนิยมและบริโภคนิยม เข้ามาครอบง าได้ง่าย๔ 
ท าให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับกระแสความเจริญทางวัตถุ ที่เน้นตัวใครตัวมัน 
 พระพุทธศาสนามหายานเป็นอีกหนึ่งในทางออก ที่สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะเสนอ
แนวคิดมนุษย์นิยมที่เน้นความเป็นไปของสังคมความเป็นมนุษย์ ความเมตตากรุณา การสร้างสุขแก่ผู้อ่ืน 
รวมถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ เพ่ือการช่วยเหลือสรรพชีวิตในสังคม๕ ซึ่งท่าน
ปรมาจารย์ได้ขยายความเรื่องพระโพธิสัตว์ว่า “คนเราทุกคนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ในขณะที่มีชีวิต 
ด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือสรรพชีวิต เพราะมนุษย์เรามีความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว”๖ 
แนวคิดนี้เองที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเชื่อในการมุ่งมั่นท าความดี ด้วยการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
โดยเฉพาะผู้ที่ก าลังตกทุกข์ได้ยากทั้งหลาย การท าสิ่งที่ดีเพ่ือผู้อ่ืน มากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์
ของตนเอง ด้วยความมีเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจและให้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนนี้เอง          
ซึ่งกค็ือแนวทางแห่งการปฏิบัติตนตามหลักพระโพธิสัตว์หรือเรียกว่า “หลักแห่งโพธิสัตวมรรค” ที่สามารถลด
ความเดือดร้อนและความเสื่อมทรามของสังคมได้ทางหนึ่ง๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่เน้นการ
บริโภคในวัตถุนิยม ความเป็นมนุษย์ด้านจิตใจที่ขาดหายไป ภูมิต้านทานทางจิตใจและปัญญาที่ขาด
หายไป สามารถเติมเต็มส่วนนี้ที่ขาดหายไปได้ ด้วยด้วยความเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีเมตตา
กรุณาต่อกัน น ามาซึ่งความสุขทางกายและจิตใจกลับมาสู่สังคมดังเดิมได้ ด้วยแนวทางการปฏิบัติตน
ตามหลักแห่งโพธิสัตวมรรคนี้ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากวิถีชีวิตชาวพุทธมหายาน ที่ปฏิบัติธรรมตาม
แนวแห่งพระโพธิสัตว์ โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นผู้น าการปฏิบัติชี้แนะชาวพุทธทั้งหลาย จากกิจกรรมการ
บ าเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ ตลอดการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติธรรม และการ

                                                 

 ๓พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๐๐.  
 ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), บทสัมภาษณ์พระธรรมปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๐. 
 ๕Wikepedia, “Humanistic Buddhism”, ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔, 
<http://en.wikepedia.org/wiki/Humanistic-Buddhism>  (3 Nov 2010)  
 ๖รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขข์, ระบบการบริหารการจัดการอาสาสมัครมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน,  
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมองค์การมหาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓.  
 ๗Yu-ing Ching, Master of Love and Mercy, Cheng Yen (Taipei : Jing Si Publications 
Co.,Ltd., 2006), p. 125.  
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ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความเสียสละ ด้วยความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล            
ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสุข ความปิติกันอย่างถ้วนหน้า ท่ามกลางกระแสแห่งวัตถุนิยม ที่เน้นการ
บริโภคนิยม เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว และการแข่งขันแบบตัวใครตัวมัน 
 ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
พระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ เพ่ือท าการเสนอแนว 
ทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธ
ปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ อันน ามาซึ่งการลดปัญหาในสังคมมนุษย์ สร้างสรรค์
ความสุขสงบสันติ และความเจริญต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 
๑.๒ ปัญหาวิจัย 
 ๑.๒.๑ หลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคนั้นเป็นอย่างไร  
 ๑.๒.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคนั้นเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถี
ชีวิตชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๔ องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญา 
โพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไร  
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ๒.๓.๒ เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ๒.๓.๓ เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่
มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
 ๒.๓.๔ เพ่ือน าเสนอแนวทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ” 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่
มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ได้ท าการศึกษาหาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ แนวทางการปฏิบัติ
ตนของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักโพธิสัตวมรรค ได้แก่ การปฏิบัติตนตามอุดมคติ การปฏิบัติ ตนตาม
ปณิธาน และการบ าเพ็ญบารมีของพระสงฆ์จีนนิกาย แห่งวัดโพธิ์แมนคุณาราม และวัดมังกรกมลาวาส 
(วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ โดยศึกษาข้อวัตรในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนดังกล่าว ตลอดกิจกรรมทาง
ศาสนาที่จัดขึ้นมา เช่นพิธีกรรมต่างๆ และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าอาวาสวัดดั งกล่าวทั้งสองวัด 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดและชาวพุทธมหายานที่มาร่วมพิธีกรรม ท าบุญและบ าเพ็ญกุศลที่วัดทั้งสอง 
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๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร(Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย คือ 
รวบรวมเอกสารงานวิจัย หนังสือแปล วิทยานิพนธ์ และหนังสือจากส านักสงฆ์จีนนิกาย ตลอดเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเล่มนี้ทุกประเภท แล้วด าเนินการเรียบเรียงเป็นงานวิจัย ประกอบการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับบุคคลผู้มีหน้าที่ หรือมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับเนื้อเรื่องในการวิจัยครั้งนี้ 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ๑.๖.๓ ท าให้ทราบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่
มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
 ๑.๖.๔ เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์
จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ซึ่งก่อให้เกิดความสุข สงบและ
ความเจริญต่อตนเองและสังคม 
 
๑.๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 วศิน อินทสระ กล่าวไว้ใน “สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน” ว่า “หลักธรรมของพุทธศาสนา
ฝุายมหายาน คือ หลักแห่งโพธิสัตวภูมิ ซึ่งพุทธศาสนาฝุายมหายานทุกนิกายยอมรับนับถือ และทุก ๆ 
นิกายย่อมมุ่งหมายโพธิสัตวภูมิ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพุทธภูมิ บุคคลที่จะบรรลุพุทธภูมิได้ ต้องผ่านการ
บ าเพ็ญจริยธรรมแห่งพระโพธิสัตว์มาก่อน จึงพอสรุปได้ว่า โพธิสัตวภูมิเป็นเหตุ พุทธภูมิเป็นผล หลัก
แห่งโพธิสัตว์จริงนั้น ถือว่าต้องโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เสียก่อน แล้วตนเองค่อยหลุดพ้น
ภายหลัง นี่คือหลักแห่งโพธิยาน หลักธรรมที่พระโพธิสัตว์ควรบ าเพ็ญเรียกว่า โพธิจริยา ได้แก่ บารมี ๖ 
และมหาปณิธาน ๔”๘ 
 เสถียร โพธินันทะ กล่าวไว้ใน “ปรัชญามหายาน” ว่า “คุณธรรมที่จะท าให้บุคคลส าเร็จพระโพธิญาณ 
เรียกว่า ปารมิตา หรือบารมี แปลว่า คุณชาติที่ท าให้ข้ามถงึฝั่งพระนิรวาณ มีด้วยกัน ๖ ปารมิตา คือ ทาน ศีล 
ขันติ วิริยะ ธยาน (หรือสมาธิ) และปัญญา บางทีก็จ าแนกออกเป็น ๑๐ ปารมิตา คือ เพ่ิมอุปายปารมิตา 
ปณิธานปารมิตา พลปารมิตา และญาณปารมิตา๙ 

                                                 

 ๘วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
เม็ดทราย, ๒๕๕๐), หน้า ๖๑-๖๒. 
 ๙เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน้า ๖. 

๑๐สฐียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), 
หน้า ๓๒. 
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 เสฐียร พันธรังษี กล่าวไว้ใน “พุทธศาสนามหายาน” “พระโพธิสัตว์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ พระโพธิสัตว์มีปฎิญญาเพ่ือตนเอง และพระโพธิสัตว์ผู้บ าเพ็ญบารมีตามปณิธาน เพ่ือสรรพสัตว์
เหล่าอ่ืน เถรวาทสอนให้บุคคลบ าเพ็ญบารมีธรรมเพ่ือความเป็นพระอรหันต์ ไม่ใช่เพ่ือความเป็นพระโพธิสัตว์ 
ฝุายมหายานสอนให้บุคคลบ าเพ็ญบารมีธรรม เพ่ือความเป็นพระโพธิสัตว์ พระอรหันต์มุ่งผลเพ่ือความ
ตรัสรู้ หรือผลแห่งการพ้นจากกิเลสของตนเอง ส่วนพระโพธิสัตว์มุ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้เข้าถึงพุทธภาวะ 
หรือการตรัสรู้ของสรรพสัตว์มากกว่าตนเอง เพราะฉะนั้น จึงกล่าวว่า พระโพธิสัตว์แม้จะมีทางเข้าสู่
พระนิพพานก็ตาม แต่ก็ยังปฎิเสธเพ่ือนิพพานนั้น แล้วยินดีเวียนว่ายในโลกเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ไม่เลือก
หน้า”๑๐๑๑ 
 ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมของมหายาน ได้ให้ความหมายของ
โพธิสัตว์ไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่บ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า หรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคต เช่น ในข้อความว่า “พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมประกอบด้วยอริยสัจ๔ อันเป็นไปด้วยปฏิจจสมุปบาท 
เพ่ือความก้าวล่วงแห่งชาติ ชรา มรณะ โศก ปริเทว ทุกข์ โทมนัส อุปายาส และสิ้นสุดที่พระนิพพาน
แก่พระสาวก ส่วนพระโพธิสัตว์ มหาสัตว์นั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ ปรารภอนุตตรสัมยัก
สัมโพธิอันประกอบด้วย ปารมิตา ๖ ประการ อันสิ้นสุดที่สรวัชญาณ (สัพพัญญุตญาณ)”๑๑ 
 เสฐียร พันธรังส ีได้กล่าวไว้ใน “พุทธประวัติมหายาน” ว่า “ผู้บ าเพ็ญบารมีได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ 
ปฏิบัติตนตามโพธิสัตวมรรค อันเป็นอุดมคติเบื้องต้น สุดแต่จะปฏิบัติตนด้วยการบ าเพ็ญบารมีสูงต่ า
ชั้นไหน เพียงตั้งใจมั่น กล่าวค าปฏิญญา อธิษฐานใจ ท างานเพ่ือผู้อ่ืน ต่อหน้าครูบาอาจารย์ หรือ
ปฏิญาณโดยล าพังตนเอง แล้วท าจิตให้เปี่ยมด้วยเมตตาปรานีต่อสรรพสัตว์หาประมาณมิได้และมุ่งการ
ปฏิบัติตรงไปตามปฏิญญานั้นก็พอแล้ว๑๒  
 วศิน อินทสระ กลา่วไว้ใน “สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน” ว่า “ในขณะที่ช่วย เหลือ
สรรพสัตว์นั้น พระโพธิสัตว์จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ หรือเปี่ยมด้วยคุณสมบัติ
แห่งความเป็นพระโพธิสัตว์เต็มเปี่ยม ๓ ประการ คือ ๑) มหากรุณา ได้แก่ ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ 
มีจิตใจกรุณาอย่างไม่มีขอบเขต ๒) มหาปัญญา ได้แก่ ความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 
มีปัญญาเห็นแจ้งในธรรม ๓) มหาอุปาย ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ ใช้กุศโลบายเพ่ือ
ขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์”๑๓  
 อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์ ได้กล่าวไว้ใน “พระพุทธศาสนามหายาน” ว่า “นอกจากการมี
อุดมคติ ๓ ประการแล้ว การตั้งปณิธานไว้๔ ประการ ส าหรับข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือ 

                                                 
๑๑ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (ผู้แปล), สัทธรรมปุณฑริกสูตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๒๖. 
  

 ๑๒เสฐียร พันธรังษี, พุทธประวัติมหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๑๓.  
 ๑๓วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, 
๒๕๕๐), หน้า ๙๙. 
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ต้องการจะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสให้หมดสิ้น การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ  
การท านิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย๑๔  
 ส. ศิวรักษ์ กล่าวไว้ใน “ความเข้าใจในเรื่องมหายาน” ว่า “หากมีจิตประกอบด้วยความ
กรุณาปราณีอย่างสูง และพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานโดยมิได้คิดถึงความสุข
ส่วนตัว ถือว่ามีฐานะเป็นโพธิสัตว์ บุคคลประเภทนี้ เป็นนักเสียสละ และนักอุดมการณ์ที่แท้จริงต่อ
การอุทิศชีวิตตนเองเพ่ือความสุขผู้อ่ืน บุคคลผู้นั้นย่อมมีฐานะเป็นโพธิสัตว์ ผู้มุ่งหวังบรรลุโพธิญาณใน
ขั้นสุดท้าย ผู้บ าเพ็ญตน จ าเป็นต้องปฏิบัติจริยธรรมของพระโพธิสัตว์ เพ่ือให้ตนเองเป็นพระโพธิสัตว์
และบรรลุพุทธภูมิได้๑๕ 
 ผุดพรรณ ศุภพันธุ กล่าวไว้ใน “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าใน
พุทธปรัชญาเถรวาทกับพุทธปรัชญามหายาน” ว่า “พระโพธิสัตว์ทั้งทางมหายานและเถรวาทเหมือนกันตรงที่
ต้องบ าเพ็ญบารมี เพ่ือการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ส าหรับนิกามหายานเปิดกว้างส าหรับ
บุคคลทั่วไปและเน้นความส าคัญในเรื่องกรุณาคือช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์๑๖ 
 อรัสธรรม ดีระดอม กล่าวไว้ใน “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษา
เฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย” ว่า “หลักปฏิบัติ ๓ ประการ คือ 
หลักมหากรุณา หลักมหาปัญญาและหลักมหาอุปายะ พระสงฆ์มหายานที่ยึดมั่นในอุดมคติเหล่านี้ 
ย่อมมีความคาดหมายว่า ตนควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างมาก เพราะเป็นการกระท าตามอุดมคติของ
พระโพธิสัตว์ เพ่ือให้เป็นไปตามการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สังคมมากข้ึน ก่อเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้๑๗ 
 คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม ได้กล่าวถึง หลักมหาปรัชญาปารมิตาว่าเป็นปัญญา
อันยิ่งใหญ่เพื่อให้ลุถึงฝั่งฟากโน้น (นิรวาณ) เราจะปฏิบัติตามธรรมนี้ ต้องปฏิบัติด้วยใจ ไม่ใช่อยู่ที่การ
ภาวนา การภาวนาโดยปราศจากการปฏิบัติทางใจนั้น อุปมาดั่งมายาพยับแดด น้ าค้าง แสงฟูา อันหา
แก่นสารไม่ได้ ต้องมีจิตใจที่ใหญ่ยิ่ง แผ่กว้างไพศาลหาขอบเขตมิได้  ปราศจากความยินดียินร้าย                 
มีความสว่างแห่งปัญญา รอบรู้ชัดแจ้ง ไม่ถูกโมหะครอบครอง ฉลาดในทุกโอกาส๑๘  

                                                 

 ๑๔อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๔), หน้า ๑๓๒.  
 ๑๕ส. ศิวรักษ์, ความเข้าใจในเรื่องมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ส่องศยาม, ๒๕๔๕), หน้า ๖๕. 

๑๖ผุดพรรณ ศุภพันธุ, “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพุทธปรัชญา เถรวาท
กับพุทธปรัชญามหายาน”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๙, ๑๔๑ หน้า. 
 ๑๗อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๒๖, ๒๐๐ หน้า. 
 ๑๘คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานครบรอบ ๒๐ ปี 
มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๖๘ - ๖๙.   



 ๗ 

 กล่าวได้ว่า หลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคนั้น เน้นการปฏิบัติตนตามคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ 
อันประกอบด้วยการตั้งอยู่ในอุดมคติ ๓ ปณิธาน ๔ และบารม ี๖ เพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้พ้น
จากความทุกข์ทั้งหลาย โดยตนเองเป็นคนสุดท้ายที่จะพ้นจากทุกข์ และยังมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมให้
เกิดความรู้แจ้ง เพื่อให้เกิดปัญญาในการสอนสรรพสัตว์ทั้งปวง ให้เกิดการรู้แจ้งในธรรมทั้งหลาย ดังนั้น
โพธิสัตวมรรค หรือแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือไปเป็นพระโพธิสัตว์นี้  จึงต้องมีการปฏิบัติตนเพ่ือมุ่ง
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่พระสงฆ์จีนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ  
นั่นคือ ต้องมีอุดมคติ๓ ปณิธาน๔ และบารมี๖ เพ่ือให้เป็นไปตามการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือ
การน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น ก่อเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ พระศาสนาไปสู่คนหมู่
มากต่อไป 
 
๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 พุทธปรัชญา หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ ความรู้ที่แท้ ซึ่งพ้นจากความสงสัยแล้ว เป็นปัญญาอัน
เกิดด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนามหายาน หมายถึง การปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีน
นิกายในกรุงเทพมหานคร  
 โพธิสัตวมรรค หมายถึง การด าเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ หรือทางแห่งการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ มีความกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์และสัตว์โลก
ถ้วนหน้า แสวงหาปัญญาเพื่อพ้นทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ และช่วยขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ด้วย 
 พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค หมายถึง คุณธรรมอันประเสริฐที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
เป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ ให้เข้าถึงความรู้แจ้งในสัจธรรม
ความเป็นจริงแห่งชีวิต ด้วยอุดมคติ๓ ปณิธาน๔ และบารม๖ี 
 พระโพธิสัตว์ หมายถึง สัตว์ผู้ปรารถนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักอุดมคติ๓ หลักปณิธาน๔ และบ าเพ็ญบารมี๖ เพ่ือการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามคติในพุทธ
ศาสนามหายาน  
 อุดมคติ๓ หมายถึง ความกรุณา ความมีปัญญา และความมีอุปายกุศล 
 ปณิธาน ๔ หมายถึง ความตั้งใจมุ่งมั่น ๔ ประการ คือ มุ่งช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ มุ่งท าลาย
กิเลสของตนและสัตว์โลกให้หมดไป มุ่งศึกษาหลักธรรมให้รู้แจ้งเพ่ือความหลุดพ้นให้ตนเอง และช่วย
สัตว์โลกให้รู้แจ้งในหลักธรรมด้วย 
 บารมี ๖ หมายถึง คุณธรรมความดี ๖ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติหรือขันติ วิริยะ 
ธยาน หรือสมาธิ และปัญญา เป็นคุณธรรมเพ่ือการก่อเกิดประโยชน์แก่สัตว์โลกและตนเอง 
 ชาวพุทธ หมายถึง พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระสงฆ์จีนนิกาย ที่เข้ามาท าบุญไหว้พระและ
บ าเพ็ญกุศลที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม และวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 
 วิถีชีวิตชาวพุทธ หมายถึง พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระสงฆ์จีนนิกาย ที่มีการปฏิบัติตนตาม
วิถีมหายาน มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความเมตตา กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากการปฏิบัติตามค าแนะน าจากพระสงฆ์จีนนิกายท่ีด าเนินชีวิตตามหลักโพธิสัตวมรรค  
 



 ๘ 

๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย  
 เริ่มจากการศึกษาในประเด็นทั้ง ๔ ประการ คือ การศึกษาหลักธรรมโพธิสัตวมรรคจากเอกสารงานเขียน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือแปล และเอกสารพิเศษจากส านักคณะสงฆ์จีนนิกาย  ต่อด้วยการศึกษา
หลักการปฏิบัติตนและข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนนิกายแห่งวัดโพธิ์แมนคุณาราม และวัดมังกรกมลาวาส 
กรุงเทพฯ ว่ามีการปฏิบัติตน ท าวัตรอะไร และอย่างไรบ้าง จากการศึกษาและเข้าไปสังเกตการณ์ 
ตลอดเข้าร่วมพิธีเทศกาลการเทกระจาดท าบุญอุทิศกุศลแก่ผู้ยากไร้และผีไร้ญาติ ของวัดดังกล่าว ช่วงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ และเข้าร่วมพิธีเทศกาลการกินเจ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในปีนี้ สุดท้ายก็
เข้าไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งสองวัดดังกล่าว เพ่ือท าการ
เก็บข้อมูล นอกจากนี้ได้ท าการสนทนากับชาวพุทธที่เข้ามาท าบุญและร่วมพิธีกรรมดังกล่าวเพ่ือน า
ข้อมูลทั้งหลายที่ได้รวบรวมมานี้ มาท าการเรียบเรียงวิเคราะห์สรุป และน าเสนอองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถี
ชีวิตชาวพุทธต่อไป ดังได้สรุปกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

หลักธรรมโพธิสัตวมรรค 
อุดมคติ ๓ ปณิธาน๔ บารม ี๖ 

ศึกษาเอกสาร 
สัมภาษณ์ 

การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน 

 

NEW MODEL 

ศาสนพิธีหรือพิธีกรรม 

วิถีชีวิตชาวพุทธที่มาประกอบ
พิธีกรรมโดยปฏิบัติตามแนว
โพธิสัตวมรรคหรือสอดคล้อง
โพธิสัตวมรรคมหายาน 



 
บทท่ี ๒ 

หลักพุทธปรัชญาในพธิสัตวมรรค 
 

๒.๑ หลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 แนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส าคัญยิ่ง อันมีจุด  
มุ่งหมายเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ซึ่งถือเป็นหน้าที่
หลักที่ส าคัญของการปฏิบัติตน ตามคติของพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน มีความหมาย ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายดังจะได้กล่าวต่อไปคือ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 ใน คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมของมหายาน กล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์ 
หมายถึงบุคคลที่บ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า หรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งพระพุทธ
องค์ทรงแสดงธรรมะ ปรารภอนุตตรสัมยักสัมโพธิอันประกอบด้วย ปารมิตา 6 ประการ อันสิ้นสุดที่สร
วัชญาณ (สัพพัญญุตญาณ) คือผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการสร้างบารมี๖ เพ่ือ
การบรรลุแจ้งในสัพพัญญุตญาณ โปรดสัตว์ให้ล่วงทุกข์ได้ เรียกว่า “โพธิสัตวมรรค”๑ อาศัยคุณธรรมที่
จะท าให้บุคคลส าเร็จพระโพธิญาณ เรียกว่า ปารมิตา หรือบารมี แปลว่า คุณชาติที่ท าให้ข้ามถึงฝั่งพระนิรวาณ         
มีด้วยกัน ๖ ปารมิตา คือ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ธยาน(หรือสมาธิ) และปัญญา๒ ผู้บ าเพ็ญบารมี ได้ชื่อ
ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ปฏิบัติตนตามโพธิสัตวมรรค อันเป็นอุดมคติเบื้องต้น สุดแต่จะปฏิบัติตนด้วยการ
บ าเพ็ญบารมีสูงต่ าชั้นไหน เพียงตั้งใจมั่น กล่าวค าปฏิญญา อธิษฐานใจ ท างานเพ่ือผู้อ่ืน ต่อหน้าครูบาอาจารย์ 
หรือปฏิญาณโดยล าพังตนเอง แล้วท าจิตให้เปี่ยมด้วยเมตตาปรานีต่อสรรพสัตว์หาประมาณมิได้และ
มุ่งการปฏิบัติตรงไปตามปฏิญญานั้นก็พอแล้ว๓ นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติแห่งความเป็น         
พระโพธิสัตว์ที่เต็มเปี่ยม ๓ ประการ คือ ๑) มหากรุณา ได้แก่ ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ มีจิตใจกรุณา
อย่างไม่มีขอบเขต ๒) มหาปัญญา ได้แก่ ความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส มีปัญญาเห็น
แจ้งในธรรม ๓) มหาอุปาย ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วย เหลือสรรพสัตว์ ใช้กุศโลบายเพ่ือขจัดทุกข์ของ

                                                 

 ๑ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (ผู้แปล), สัทธรรมปุณฑริกสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๒๖.  
 ๒เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน้า ๖. 
 ๓เสฐียร พันธรังษี, พุทธประวัติมหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๑๓. 



 ๑๐ 

สรรพสัตว์๔ และจะต้องมีปณิธาน ๔ เพ่ือการปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสให้หมดสิ้น 
การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ การท านิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย๕  
 กล่าวได้ว่า แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่การเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรค 
ในความหมายของพุทธศาสนามหายานนั้น ก็คือบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
อันประกอบด้วย อุดมคติ ๓ คือ ความกรุณา ความมีปัญญา และความมีกุศลอุบายในการสอนธรรม
แก่สรรพสัตว์ การมีปณิธาน ๔ เพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืนและตนเอง การศึกษาธรรมให้รู้แจ้ง        
เพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้รู้แจ้งในหลักธรรม เข้าสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ทั้งของผู้อ่ืนและ
ตนเอง รวมทั้งการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ เพ่ือให้เกิดปัญญาในการสั่งสอนสรรพสัตว์ ได้แก่ ทาน ศีล 
ขันติ วิริยะ ธยาน (หรือสมาธิ) และปัญญา ดังนั้น พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค จึงมีความหมายว่า 
คุณธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้น
จากความทุกข์ ได้เข้าถึงความรู้แจ้งในสัจจธรรมความเป็นจริงแห่งชีวิต โดยอาศัยคุณธรรม ได้แก่ อุดมคติ ๓ 
ปณิธาน ๔ และบารม ี๖ ดังกล่าวข้างต้น 
 ๒.๑.๒ ความเป็นมาของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 

พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นคุณธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้ที่ปรารถนา
เป็นพระโพธิสัตว์ ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
เป็นส าคัญ เมื่อคนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์อยู่ จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จะเพียรตั้งหน้าตั้งตา 
เพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์โดยล าพัง ควรที่จะแสวงหาหนทาง ที่ไม่เพียงตนเองจะหลุดพ้น
จากความทุกข์ แต่ยังสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์อ่ืนให้พ้นทุกข์ได้ด้วยความเชื่อแบบนี้ ได้รับการ
พัฒนาต่อไป จนกลายเป็นความเชื่อในเรื่องพุทธภาวะ และมีเปูาหมายสูงสุด อยู่ที่การเป็นพระพุทธเจ้า
ต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติตนเพ่ือการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จึงเรียกว่า “พระโพธิสัตว์” 
ซึ่งจะมีการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม คือความกรุณาเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะชี้น าสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ 
ถือว่าเป็นหนทางที่ควรยกย่องและประเสริฐที่สุด หรื อที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โพธิสัตวยาน๖ 
 พัฒนาการของพุทธศาสนามหายานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีแนวโน้วความเป็นไปใน
ด้านต้องบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หรือการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น ทั้งนี้  ก็เพ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแผ่ และเน้นการเผยแพร่ศาสนาไปสู่คนหมู่มาก เป็นเหตุให้เกิดหลักการส าคัญอัน
เป็นกรอบที่ต้องยึดในการปฏิบัติร่วมกัน หลักการดังกล่าวนั้นมีอยู่ ๓ ข้อ คือ ๑) มหากรุณา ต้องเป็นผู้
มีจิตใจกว้างใหญ่ อย่างไม่มีขอบเขตในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ และพร้อมที่จะอุทิศตนช่วยเหลือผู้อ่ืน
ทุกวิถีทาง การกระท าก็เพ่ือประโยชน์สุขแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ๒) มหาปรัชญา ได้แก่ ความเป็นผู้ทัน
ต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสมีปัญญาเห็นแจ้งในธรรม มีปัญญาเห็นแจ้งใน บุคคลศูนยตาและ

                                                 

 ๔วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, 
๒๕๕๐), หน้า ๙๙. 
 ๕อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓๒. 
 ๖สุมาลี มหณรงค์ชัย, พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๕๐),  
หน้า ๑๔.  



 ๑๑ 

ธรรมศูนยตา ๓) มหาอุบาย ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือ สรรพสัตว์ โดยการใช้กุศโลบาย
เพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการในการอบรมและน าเข้าถึงธรรมโดยใช้มหาอุบาย  
ซึ่งหลักการดังกล่าว ๓ ประการข้างต้นนี้ ก็คืออุดมคติ ๓ อันเป็นคุณธรรมส าคัญในการบ าเพ็ญบารมี
ไปเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นส าคัญ 
นอกเหนือจากการเผยแผ่หลักธรรมในพระศาสนา  

กล่าวได้ว่า คุณธรรมส าหรับการปฏิบัติตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ ที่มุ่งช่วยเหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง มีความเป็นมาจากการที่ คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์ จึงสมควรที่จะต้องมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ต้องมีความเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความสุขและ
ประโยชน์ของส่วนรวม จึงเกิดหลักการและความเชื่อพัฒนาไป กลายเป็นการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพระ
โพธิสัตว์ด้วยการปฏิบัติตามคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ อันได้แก่ อุดมคติ  ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี ๖ 
และเพ่ือการเผยแผ่จรรโลงพระศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป จึงมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตนด้วย
คุณธรรมดังกล่าว เพ่ือการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์เป็นสิ่งส าคัญ ตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์        
ซึ่งเรียกว่า “โพธิสัตวมรรค” พร้อมกับการเผยแผ่พระศาสนาไปในเวลาเดียวกัน 

๒.๑.๓ ความส าคัญของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นคุณธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์ 
เพ่ือหวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ คุณธรรมดังกล่าวได้แก่ อุดมคติ  ๓ คือ 
หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักกุศลอุบาย เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์         
เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างไม่ย่อท้อและเกิดความเหนื่อยหน่าย สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้โดยไม่เกิด
การล้มเลิก แม้ตนเองจะประสบความยากแค้นล าเค็ญสักเท่าใด จะทนทุกข์ร้ายแรงเพียงใดก็ตาม๗  
การตั้งปณิธาน ๔ ขึ้นมาก็เพ่ือ ให้เกิดความมุ่งมั่นแน่วแน่มั่นคง เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของตนต่อ
มหาชน และเพ่ือการแสวงหาแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกันจากผู้อ่ืนด้วย และการบารมีทั้ง ๖ นั้น ก็เป็น
คุณธรรมที่เป็นเครื่องน าพาไปสู่ภาวการณ์ตรัสรู้ เกิดความส าเร็จตามความมุ่งหมายของบุคคลผู้บ าเพ็ญ 
ได้ผลตามปรารถนา๘ เป็นจริยศาสตร์ท าให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อบ าเพ็ญบารมีธรรมทั้ง ๖         
ให้บริบูรณ์๙ โดยเฉพาะบารมีด้านศีลกับทาน สามารถก าจัดโลภะ วิริยะกับขันติ ช่วยให้ฟันฝุาอุปสรรค
และกิเลสของตนได้ และสมาธิกับปัญญา ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลาย      
ท าให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ แม้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า๑๐ 
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 ๑๒ 

 กล่าวได้ว่า พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นคุณธรรมพ่ือการปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งการ
เป็นพระโพธิสัตว์ และถือว่าพระโพธิสัตว์เป็นต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่างที่ดีหรือเป็นบุคคลในอุดมคติที่
สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะทุกประการ คนที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหลาย ส่วนมากจะยึดถือการบ าเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่าง เพราะพระโพธิสัตว์เป็นที่พ่ึงของศาสนิกและเป็นผู้สามารถปฏิบัติตาม
อุดมคติอันสูงส่งได้ด้วย ดังนั้นพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นคุณธรรม
ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลผู้มีความตั้งมั่นในการยึดพุทธภูมิเป็นเปูาหมายของชีวิตมี
ศรัทธาในโพธิ หรือความรู้แจ้งว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุด มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ สามารถอุทิศตนเพ่ือให้เข้าถึงความรู้แจ้งนั้น มีปณิธาน คือ ความตั้งมั่นในใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และเข้าถึงความรู้แจ้งในพระธรรม โดยไม่ย่อท้อเลิกล้มกลางคัน 
 ๒.๑.๔ จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 เปูาหมายสูงสุดของการบ าเพ็ญบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือ การปลดเปลื้องความทุกข์ทั้ง  
หลายให้แก่ผู้อ่ืนได้ และสามารถบ าเพ็ญบารมีเพ่ือให้เกิดปัญญาเข้าถึงความรู้แจ้ง เพ่ือน ามาสั่งสอน
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงความรู้แจ้งด้วย เพราะบารมีเป็นสิ่งที่แยกพระโพธิสัตว์ให้อยู่สูงเหนือกว่า
พระอรหันต์และพระปัจเจกพุทธเจ้า และเพราะเหตุว่า พระพุทธเจ้าคือผู้ที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาคุณ
อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ถ้าได้ประสูติเป็นพระพุทธเจ้าวันใดวันหนึ่งเบื้องหน้า ย่อมเป็นการรับรองว่า  
จะช่วยเหลือสัตว์ได้มากที่สุด ดังนั้น พุทธศาสนิกชนมหายานทั้งหลาย จึงมุ่งการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือการ
หลุดพ้นและช่วยเหลือสรรพสัตว์อ่ืนให้พ้นทุกข์ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า๑๑ การบ าเพ็ญบารมีด้วย
แนวทางนี้ เรียกว่า “โพธิสัตวมรรค” เป็นการปฏิบัติตนตามคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ เพ่ือการหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้และสามารถช่วยเหลือสัตว์อ่ืนให้พ้นทุกข์ตามได้ด้วย 
 ดังนั้น คุณธรรมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์ หรือพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีจุดมุ่ง 
หมายสูงสุดอยู่ที่การมุ่งช่วยเหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงความรู้แจ้งในสัจจธรรม 
และตนเป็นคนสุดท้ายที่จะพ้นทุกข์ การหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยวิธีการบ าเพ็ญบารมีตามแนวทางแห่ง
การปฏิบัติตนตามหลักแห่งคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ โดยได้ถือเอาความกรุณาเป็นที่ตั้ง เป็นการ
บ าเพ็ญบารมีด้วยเส้นทางสาย ที่เรียกว่า “โพธิสัตวยาน” อันเป็นยานที่ประเสริฐสูงสุด นั่นคือการได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แม้ยังไม้ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้มากมาย ด้วยบารมี
ธรรมทั้งปวงของพระโพธิสัตว์ 
 
๒.๒ องค์ประกอบและการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 องค์ประกอบของหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค หรือคุณธรรมของการบ าเพ็ญบารมีธรรม
เพ่ือการเป็นพระโพธิสัตว์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลาย และท าความรู้แจ้ง
ในสัจจธรรมให้เกิดแก่ตนเองและสัตว์อ่ืน มีองค์ประกอบคือ อุดมคติ ๓ ได้แก่ หลักกรุณา หลักปัญญา 
และหลักอุปายกุศล ปณธาน ๔ ได้แก่ การท าลายกิเลสของตนเองและผู้อ่ืนให้หมดสิ้น การศึกษาธรรม
ให้รู้แจ้ง และโปรดสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงการรู้แจ้งในสัจจธรรมด้วย และสุดท้ายก็คือ การมีบารมี  ๖ 
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 ๑๓ 

ได้แก่ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ธยาน (สมาธิ) และปัญญา เพ่ือการเข้าถึงหลักธรรมและมีปัญญาในการสั่งสอน
สัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์และรู้แจ้งในสัจจธรรมความจริง ดังจะได้กล่าวถึง
องค์ประกอบและหลักการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคต่อไปคือ 
 ๒.๒.๑ อุดมคติ ๓  
 อุดมคติ ๓ ได้แก่ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปายกุศล เป็นคุณธรรมส าคัญของผู้ที่
ปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรค เพราะเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตน เพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืน 
และของตนเองด้วย จึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ ช่วยให้การบ าเพ็ญบารมี เพ่ือการปลด
เปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนสามารถเกิดขึ้นได้ คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณสมบัติส าคัญ ของการบ าเพ็ญบารมีเป็น
พระโพธิสัตว์ หรือเปี่ยมด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์ ๓ ประการ คือ  
 ก. หลักกรุณา ได้แก่ การตั้งโพธิจิตมุ่งสู่พุทธภูมิ ด้วยการบ าเพ็ญบารมี เพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ 
ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ มีจิตใจกรุณาอย่างไม่มีขอบเขต ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หมดไป บางครั้ง
แม้ว่าจะต้องยินยอมรับโทษ รับทุกข์และชดใช้กรรมเอง ก็ต้องตัดใจกระท า เพ่ือประโยชน์สุขแห่งสัตว์
ทั้งหลาย๑๒ พระโพธิสัตว์ต้องพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนอย่างดีที่สุด สุดก าลังของตน หวั่นใจใน
ความทุกข์ของผู้อ่ืนเสมอด้วยความทุกข์ของตน เพราะความทนไม่ได้ที่เห็นผู้อ่ืนประสบความทุกข์อยู่
เบื้องหน้า และเพราะมีความกรุณาอันเป็นลักษณะของมหาบุรุษ๑๓ ประจ าจิตใจ จึงมีความปรารถนา
ให้ผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ ได้พ้นจากความทุกข์ท้ังปวง 
 การเป็นผู้มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนที่ก าลังประสบกับความทุกข์ ได้พ้นจากความทุกข์ ได้ช่วย 
เหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยก าลังความสามารถของตนเท่าที่จะกระท าได้  ถือเป็นคุณธรรมที่
ส าคัญยิ่งของบุคคลผู้บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือหวังปลดเปลื้องความทุกข์แก่ผู้อ่ืน หากไม่มี
ความกรุณาประจ าใจ การช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนของพระโพธิสัตว์นั้น ๆ ก็ไม่สามารถกระท าได้ 
ความกรุณาจึงเป็นคุณสมบัติที่ขาดเสียมิได้ส าหรับพระโพธิสัตว์ไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม 
 ข. หลักปัญญา ได้แก่ ความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส มีปัญญาเห็นแจ้งใน
ธรรม และมีปัญญาเห็นแจ้งในศูนยตา๑๔ อันได้แก่ บุคคลสุญญตา และธรรมสุญญตา บุคคลสุญญตา
นั้นหมายถึง ความว่างจากบุคคล คือ พิจารณาด้วยปัญญาแยบคาย เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาว่า          
ที่เรียก กันว่า สัตว์บุคคล ตัวตน เราเขานั้น เป็นเพียงสมมติบัญญัติเท่านั้น ที่จริงเป็นเพียงธาตุ ๔ ขันธ์ ๕  
มารวมกันเท่านั้น จึงเรียกว่า บุคคลสุญญตา ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เมื่อแยกย่อยออกไปอีก ก็เป็นของศูนย์ว่าง ไม่มี
ตัวตนที่แท้จริง เป็นอนัตตาหรือสุญญตา ไม่อยู่ในอ านาจของใคร เป็นกระบวนการธรรมชาติ เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย เป็นปฏิจจสมุปบาท นั่นคือธรรมสุญญตา เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบธรรมใน
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 ๑๔ 

สุญญตาทั้งสองนี้แล้ว ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่น ทั้งในบุคคลและในธรรม๑๕ จิตใจก็สามารถปล่อยวางให้ว่าง 
เกิดความไม่ยินดียินร้ายต่อสภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ได้  
 การเป็นผู้มีปัญญาในการพิจารณารู้เท่าทันในบุคคลสุญญตาและธรรมสุญญตา เป็นคุณสมบัติ
ที่ส าคัญยิ่งของผู้บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพราะหากขาดปัญญา ก็ไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมและ
ไม่สามารถสอนผู้อ่ืนให้เข้าถึงในหลักแห่งพระธรรมได้ และปัญญาก็เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ         
อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ แม้ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ปัญญายังเป็นคุณสมบัติส าคัญอีกข้อหนึ่งที่พระโพธิสัตว์จักต้องมีและต้องบ าเพ็ญให้เกิด
มากที่สุด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด นั่นคือการบรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในอนาคต แม้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็สามารถชี้แนะสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงธรรมได้เช่นกัน 
 ค.หลักอุปายกุศล ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ ใช้กุศโลบายเพ่ือขจัด
ทุกข์ของสรรพสัตว์ อุบาย หรือกุศโลบาย เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ในการด าเนินไปสู่เปูาหมาย หรือให้
บรรลุเปูาหมาย ถ้าคนเรามีความรู้ดี ความสามารถดี แต่ขาดกุศโลบายในการด าเนินงาน ที่ท าให้บรรลุ
เปูาหมาย ก็ไม่สามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้ ถ้าได้ก็อาจช้าเกินไป หรืออาจท าให้เกิดการไขว้เขวออก
นอกทางได้ง่าย๑๖ การเป็นพระโพธิสัตว์มีปูาหมายเพ่ือการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีกุศโลบายนานัปการ ในการช่วยเหลือปวงสัตว์ ต้องประกอบด้วยไหวพริบ
ปฏิภาณในการเข้าถึงอธิมุติของปวงสัตว์ เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดรู้จักวางยาให้ถูกกับโรค๑๗  
 เพราะเหตุว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีระดับสติปัญญา และการสั่งสมคุณงามความดีและบารมี
ธรรมมาต่างกัน การเรียนรู้รับรู้เพ่ือให้เกิดปัญญาธรรมนั้น จึงมีความแตกต่างกันไปตามอุปนิสัยใจคอ 
ตามสติปัญญาและก าลังความสามารถในการรับรู้ การสอนธรรม การช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย         
จึงต้องมีกุศโลบาย หรืออุบายอันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณ รู้ซึ้งว่าจะใช้วิธีการใด           
จึงจะเหมาะสมสอดคล้องกับบุคคลใด เมื่อใดและอย่างไร จึงจะสามารถปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์นั้นได้ 
ถือได้ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจ าเป็นจักต้องบ าเพ็ญบารมีเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย การมี
ปฏิภาณไหวพริบ รู้กุศโลบาย หรืออุบายอันเป็นกุศลในการเข้าถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ จึงเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญอีกหนึ่งข้อของผู้บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ๒.๒.๒ ปณิธาน ๔  
 ปณิธาน ๔ คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่มั่นคงลงไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของ
ตนต่อมหาชน ขณะเดียวกันก็เพ่ือแสวงหาแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกัน พระโพธิสัตว์จะต้องมีปณิธาน ๔ 
ประการ ได้แก่ การช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสของตนให้หมดสิ้น การศึกษาธรรม
ให้รู้แจ้งในตนและช่วยผู้อ่ืนให้รู้แจ้ง และการบรรลุธรรมให้จงได้ เพ่ือเป็นแบบอย่างการน าสรรพสัตว์สู่
ความเป็นพุทธะ เห็นได้ว่า ผู้ที่ปรารถนาจะบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องมีปณิธานที่แน่วแน่และ
สูงส่งกว่าความตั้งใจปรารถนาจะบรรลุอรหัตผลในพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งนอกจากจะพยายามท าลาย
กิเลสให้สิ้นไปแล้ว ยังจะแสวงหาความรู้อ่ืน ๆ อีกหลายแขนงเพ่ือจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้มากที่สุด 
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 ๑๕ 

จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกศาสตร์ทุกแขนง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสั่งสอนอบรมสรรพสัตว์ในวง
กว้างขึ้น๑๘ กล่าวคือ 
 ก. ปณิธานในการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ โดยการก าหนดรู้ทุกข์แห่งตน แล้วเอาตน
เป็นพยาน เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบแล้ว เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่า สัตว์เหล่าอ่ืนย่อมเต็มไปด้วย
ทุกข์เช่นกัน ด้วยเห็นแจ้งประจักษ์ว่า ตนเองและสัตว์ทั้งหลาย ก าลังจมอยู่ในห้วงทุกข์ และมีทุกข์ดัก
อยู่เบื้องหน้านานาประการเช่นนี้ พระโพธิสัตว์จึงมีปณิธานอันมั่นคง ที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้น
ทุกข์ด้วยใจกรุณา๑๙ ด้วยการขอให้สรรพสัตว์ผู้ที่ได้ฝึกตนเอง เกิดบารมีและบรรลุในบั้นปลายไม่ตก
เป็นผู้มีทุกข์ ให้ปราศจากเสียซึ่งบาป และมีอิสระทุกเมื่อ๒๐  
 ข. ปณิธานแน่วแน่ในการท าลายกิเลสให้หมดสิ้นไป ด้วยการตั้งใจละกิเลสท าลายกิเลสร้าย
ให้หมดไป เป็นผู้รู้ชีวิตและปลดเปลื้องเสียได้จากกองกรรม จากตัณหา และจากมารยาทั้งปวง เหมือน
หนึ่งดอกปทุม อันไม่ติดอยู่ด้วยอุทกธาร นอกจากจะท าลายกิเลสของตนให้หมดสิ้นแล้ว ยังต้องช่วย
แนะน าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายท าลายกิเลสของเขาลงด้วย๒๑  
 ค. ปณิธานแสวงหาศึกษาธรรมให้รู้แจ้งและสั่งสอนผู้อ่ืน เป็นหน้าที่ส าคัญของพระโพธิสัตว์
ที่ตอ้งศึกษาหาความรู้ในพระธรรมให้เจนจบแตกฉาน และช่วยให้ผู้อ่ืนได้ศึกษาหาความรู้ในพระธรรม
ด้วย มีการเรียนรู้และศึกษาปฏิบัติ เทียบด้วยมรรคสัจจ์ ซึ่งจะต้องเจริญให้เกิดขึ้น จึงจะสามารถ
ก าหนดรู้ทุกข์และสมุทัยได้๒๒  
 ง. ปณิธานที่จะต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ ขอให้ได้เป็นผู้ฝึกในตนเองในกาลทุกเมื่อ เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ของสรรพสัตว์ เพ่ือยังพุทธภาวะให้สมบูรณ์ และเพ่ือทรงไว้ซึ่งปฏิปทาของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์นั้นด้วย๒๓ 
เนื่องด้วยการบรรลุพุทธภูมินั้น เป็นเรื่องยากล าบากมาก แม้เพียงการบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็แสนยาก
อยู่แล้ว การบรรลุพุทธภูมิยากขึ้นไปอีกเป็นแสนเท่า ล้านเท่า ในโลกธาตุหนึ่ง หรือจักรวาลหนึ่ง จะมี
พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น คือ เกิดขึ้นครั้งละองค์ จะเกิดพร้อมกันสององค์ไม่ได้ เมื่อศาสนา
องค์หนึ่งสิ้นไปแล้ว อีกพระองค์หนึ่งจะได้โอกาสตรัสรู้ แต่ผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ต้องมีใจเด็ดเดี่ยว 
มีความอดทน และมีความพากเพียรอย่างยอดเยี่ยมเพ่ือบรรลุพุทธภูมิเป็นที่สุด๒๔ และเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญอย่างยิ่งของผู้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือการสั่งสอนสรรพสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์และบรรลุความเป็นพุทธะตาม 
 กล่าวได้ว่า ปณิธานทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ ของบุคคลผู้
บ าเพ็ญบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะด ารงตน และปฏิบัติตนเพ่ือการ
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 ๑๖ 

ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ และเข้าถึงสัจธรรมสู่ความเป็นพุทธะ ทั้งผู้อ่ืนและตนเองด้วยความแน่วแน่ 
ไม่ย่อท้อหรือเลิกล้มไป แม้มีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในเจตนารมณ์นี้ตลอดไป นับได้ว่า 
ปณิธานทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นคุณธรรมอันส าคัญยิ่ง ที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์ทุกองค์ ไม่เกิดความย่อท้อ
ต่ออุปสรรคในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายมาทุกยุคทุกสมัย และไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายต่อ
หน้าที่อันส าคัญของพระโพธิสัตว์นี้ตลอดไป 
 ๒.๒.๓ บารมี ๖  
 การบ าเพ็ญบารมี เป็นหลักจริยศาสตร์ของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งพระโพธิญาณ พระโพธิสัตว์ควร
บ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ จึงจะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ บารมีธรรมทั้ง ๖ ประการนั้นได้แก่ 
ทานบารมี ศีลบารมี กษานติ หรือขันติบารมี วิริยะบารมี ธยาน หรือสมาธิบารมี และปัญญาบารมี 
ความเป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุได้ก็ด้วยการบ าเพ็ญในบารมีธรรมทั้ง ๖ ให้บริบูรณ์๒๕ เพราะบารมี
ธรรมทั้ง ๖ นี้ ยังเป็นกัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์ เป็นครู เป็นทางเดิน เป็นแสงสว่ าง เป็นคบเพลิง 
เป็นดวงประทีป เป็นที่พักพิง เป็นที่พ่ึงพา เป็นที่พักผ่อน เป็นสิ่งบรรเทาทุกข์ เป็นเกาะ เป็นบิดา            
เป็นมารดา ที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์ได้เข้าใจตามความเป็นจริง จนได้ตรัสรู้ในที่สุด๒๖ การบ าเพ็ญบารมี
ทั้ง ๖ ได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้คือ 
 ก. ทานบารมี พระโพธิสัตว์จะต้องสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เพ่ือสัตว์โลกได้โดยไม่อาลัย
ไยดี เมื่อเห็นว่าควรเสียสละ ด าเนินตามสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่ว่า พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษา
อวัยวะ พึงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต แต่เมื่อระลึกนึกถึงธรรม พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชี วิตเพ่ือ
รักษาธรรม การสละทรัพย์สินภายนอกเป็นทาน เรียกว่าทานบารมี การสละบุตรภรรยาและอวัยวะ
เลือดเนื้อเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นทานอุปบารมี การสละชีวิตเป็นทาน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือ
เพ่ือรักษาชีวิตของผู้ที่มีประโยชน์ยิ่งกว่า เป็นทานปรมัตถบารมี เรียกว่า ทานบารมี ๓ ระดับ๒๗                    
ถ้าจัดแบ่งเป็นประเภท ก็ได้ทานบารมี ๓ ประเภท คือ วัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน ทานทั้งสาม
ประเภทนี้ ธรรมทานเป็นเลิศท่ีสุด เพราะเหตุว่า การให้ซึ่งธรรมนี้ เป็นการให้ปัญญาแก่ตนเอง และท า
ให้ผู้อื่นได้ปัญญาด้วย๒๘ 
 ข. ศีลบารมี คือ ความประพฤติดีตามหลักจุลศีล มีศีล๕ มัชฌิมศีล มีศีล ๘, ๑๐ และมหาศีล 
มีศีล ๒๒๗ มหายานศีลสิกขาบทมี ๒๕๐ และศีลพระโพธิสัตว์อีก ๕๘ ข้อ เพ่ือมุ่งท าลายความชั่วร้าย
ในไตรทวาร ท าความดีเพ่ือน าผลไปสู่ภพใหม่ เพื่อช่วยเหลือคนอ่ืนที่จะช่วยได้ ในระหว่างการท าความ
ดี กับการละความชั่วนั้น มุ่งการท าความดีเป็นส าคัญ๒๙ พระโพธิสัตว์ผู้ถือศีลนั้น เมื่อออกจากสถานที่
อยู่ หรือว่าเดินไปตามถนนหนทาง ถ้าพบปะสิ่งใดมีชีวิต จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม พระ
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 ๑๗ 

โพธิสัตว์ต้องแผ่เมตตา ตั้งปรารถนาขอให้สัตว์นั้น ๆ ถึงซึ่งความสุข และบรรลุถึงพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ ถ้าพระโพธิสัตว์องค์ใด ไม่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ ถือว่าผิดศีล๓๐ 
 ค. กษานติ หรือขันติบารมี มีความอดทนอดกลั้น บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาเข้าถึงพุทธภาวะ 
ต้องไม่มีโทสะ ไม่แสดงความหวั่นไหว ไม่แสดงความตระหนกตกใจ ต่อเหตุการณ์ และต่อผู้กระท าสิ่งใด 
โดยความโง่เขลาของเขาเอง เป็นคนเก็บความล าบากทั้งสิ้นไว้ภายใน ไม่แสดงออก๓๑ เรื่องของขันติ 
ความอดทน พระโพธิสัตว์ต้องบ าเพ็ญให้เกิดมี เป็นธรรมดาที่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา มักจะ
ต้องผจญกับอุปสรรค ที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม หรือเกิดจากกิเลสในตัวเราเองได้  เพราะฉะนั้น ถ้าผู้
ปฏิบัติขาดขันติธรรมแล้ว ก็ไม่อาจก้าวหน้าบรรลุถึงธรรมเบื้องสูงได้ ความอดทนต่อความร้อนหนาว 
ความอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บ และความอดทนต่อกิเลส พระโพธิสัตว์จะต้องมีความอดทนบริบูรณ์ทั้ง ๓ 
ชนิด จึงจะสามารถผจญต่อสู้กับอุปสรรค เครื่องกีดขวางต่อการบรรลุธรรมได้๓๒ การอดทนต่อความ
รอ้นหนาว หิวกระหาย อดทนต่อความล าบากตรากตร าต่าง ๆ หนักเอาเบาสู้ เรียกว่า ธีติขันติ การอดทนต่อ
ความ เจ็บปุวย เรียกว่า อธิวาสนขันติ และการอดทนต่อการยั่วเย้าต่าง ๆ ทางอารมณ์ โลภ โกรธ หลง 
เรียกว่า ตีติกขาขันติ รู้จักอดทนต่อสิ่งยั่วเย้าที่มากระทบอารมณ์ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
(โผฏฐัพพะ) อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ คนที่ต้องท าความชั่วต่าง ๆ ก็เพราะอดทนต่ออารมณ์
เหล่านี้ไม่ได ้จิตใจต่อต้านต่อกระแสอันรุนแรงของอารมณ์ไม่ได้ ก าลังการต้านทานมีไม่พอ จึงต้องเสียคนไป๓๓ 
 ง. วิริยะบารมี พระโพธิสัตว์ต้องมีความเพียรกล้า ไม่รู้สึกระอาในการช่วยเหลือสัตว์ ไม่รู้สึก
ย่อท้อต่อพุทธภูมิ มีความแกล้วกล้าในกิจที่ท า ไม่ย่อท้อย่อหย่อน ท ากิจด้วยก าลังทั้งหมด มีความบาก
บั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคัน มีความเพียรสม่ าเสมอไม่จับจด๓๔ถ้าพระโพธิสัตว์ใดขาดวิริยะ
กล่าวคือ ความเพียร พระโพธิสัตว์นั้น ก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้ อันคุณธรรมความดีนั้น 
เราไม่ควรจะหยุดยั้งพอใจในชั้นใดชั้นหนึ่ง เราควรประกอบกิจให้ก้าวล่วงขึ้นไป สู่ภูมิธรรมชั้นสูงยิ่ง ๆ 
ขึ้น จนในที่สุดให้เข้าถึงความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อันเป็นขั้นสูงสุด๓๕ 
 จ. ธยาน หรือสมาธิบารมี คือ วิปัสสนาการบ าเพ็ญฌาน หรือบ าเพ็ญวิปัสสนา เพ่ือให้เกิด
ปัญญาอันบริสุทธิ์ มุ่งละเสียได้ซึ่งอัตตสมบัติ และปรสมบัติ ให้เห็นความเท่าเทียมกันระหว่างตนเอง
กับบุคคลอ่ืน เมื่อปัญญาบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้ว อหังการและมมังการจะหมดไป เหลือแต่ความเป็นอันหนึ่ง
ของธรรม๓๖ การท าฌานในทางพระพุทธศาสนามหายานนั้น มุ่งให้เกิดสมาธิบารมี เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ภูมิธรรม
ถึงขั้นนี้แล้ว ย่อมหมายความว่า ท่านอยู่พ้นแล้ว ทั้งจากสาวกยานและปัจเจกโพธิยาน เอาชนะสิ่งที่
ชนะได้ยาก จึงอยู่เหนือบุคคล๓๗ พระโพธิสัตว์ต้องบ าเพ็ญตนได้ฌาน ทั้งรูปฌานและอรูปฌาน และ
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 ๑๘ 

ต้องรักษาฌานอยู่เสมอ๓๘ เพราะอ านาจแห่งฌาน สามารถสงบระงับความหวั่นไหวของจิตต่อโลก
ธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนา ถ้าขาดสมาธิแล้ว ก็ง่ายต่อการถูกโลกธรรมชักจูงให้ผันแปรไป 
ทั้งในเรื่องลาภสักการะ ความมีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆ๓๙  
 ฉ. ปัญญาบารมี ความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ อันเกิดจากการบ าเพ็ญวิปัสสนาบารมีมาเป็นล าดับ 
คุณธรรมน าพาไปสู่ความส าเร็จ ข้อนี้จะเกิดมีได้ ต้องอาศัยการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๕ มาแต่ต้น๔๐ การสร้าง
ความเห็นที่ถูกให้เกิดมีขึ้น ความเห็นที่ถูกคือสัมมาทิฏฐิ อันเป็นสิ่งส าคัญมาก การตรัสรู้รอดพ้นจาก
ปวงทุกข์ ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิ จึงเกิดมีขึ้นได้ และสัมมาทิฏฐินี้ เป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลายด้วย 
พระโพธิสัตว์องค์ใดบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ นี้ อย่างบริบูรณ์เต็มที่แล้วเมื่อใด เมื่อนั้นย่อมบรรลุแก่            
พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้๔๑ สิ่งส าคัญ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องท าให้แจ้งในบุคคลสุญญตา 
(ความว่างจากบุคคล) คือ ไม่ยึดถือว่ามีบุคคล และธรรมสุญญตา (ความว่างจากธรรม) คือ ไม่ยึดถือในธรรม 
ปล่อยวางทั้งบุคคลและธรรม๔๒ บารมีที่เพ่ิมเติมเข้ามาตามนัยมหายาน คือ อุบาย หรืออุปายปารมี 
ได้แก ่ความฉลาด และวิธีใดที่สามารถชักน าให้ผู้อ่ืนเห็นตามหลักมหายาน อธิบายว่า อุบายเป็นพระบารมีอัน
ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ที่ทรงสามารถชักน าสรรพสัตว์ให้เห็นตามธรรม ด าเนินตนไปสู่
มรรคาของนิพพานได้ ในคัมภีร์วิมลเกียรติสูตร อธิบายหลักอุบายว่า เป็นบารมีคู่ปรัชญา (ปัญญา)          
แต่ใกล้เคียงกับความรัก หรือกรุณา มีอุทาหรณ์เปรียบว่า ปรัชญาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ และมีอุบาย
บารมีเป็นพ่อ ต่างช่วยเหลือเป็นคู่ควบซึ่งกันและกัน กล่าวว่าฉันใด มนุษย์ชาติปราศจากคู่แห่งพ่อและ
แม่เสียแล้ว ย่อมเกิดเป็นตัวตนไม่ได้ ฉันนั้น พระโพธิสัตว์ย่อมอุบัติเพราะบารมีทั้งคู่นี้ประกอบอยู่  
พระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญพระบารมีเพ่ือตน ตามลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง คือ ปรัชญา แต่ทรงบ าเพ็ญ
ตนเพ่ือผู้อ่ืน ด้วยอุบายประกอบด้วยความรัก และความกรุณา เพ่ือชักน าสรรพสัตว์ไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง ผู้บ าเพ็ญตนเช่นพระโพธิสัตว์ จึงหาประโยชน์สุขส่วนตัวไม่ได้ มุ่งหมายใฝุหาความสุขให้แก่
สัตว์อ่ืน ให้สรรพสัตว์อ่ืนไม่มีทุกข์ ไม่มีภัยเป็นที่สุด๔๓  
 กล่าวได้ว่าการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ นั้น เป็นการบ าเพ็ญธรรมะที่เป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตน 
และประโยชน์ของผู้อื่น ถ้าหากพิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วนกระท าให้เกิด
บุญกุศลเพ่ือความสุขของตนและความสุขของชาวโลก ในขณะที่ ธยานหรือสมาธิ และ ปัญญา เป็น
การแสวงหาการหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นก าลังเพ่ือบ าเพ็ญธรรมะอ่ืน ๆ ข้างต้น
ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ปรารถนา คุณธรรมหรือบารมีธรรม
ทั้ง ๖ นี้ จึงเป็นคุณธรรมส าคัญในการปฏิบัติตนและบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีเปูา  หมาย
เพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงธรรมสู่ความเป็นพุทธะทั้ง
ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรมนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ส าคัญของพระโพธิสัตว์ที่จะละเลย
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 ๑๙ 

ไม่ได้ช่วยให้พระโพธิสัตว์บรรลุสู่เปูาหมายสูงสุดได้ บารมีทั้ง  ๖ นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
หลักธรรมของผู้ที่จะปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง 
 คุณธรรมที่ส าคัญแห่งการบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือหวังปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนช่วย 
เหลือผู้ตกทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และได้เข้าถึงหลักธรรมอันน าไปสู่ความเป็นพุทธะ 
ซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบ าเพ็ญและสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ ได้แก่ 
อุดมคติ ๓ คือ มีความกรุณา ความมีปัญญา และการใช้อุปายกุศลสั่งสอนสัตว์ให้รู้ธรรม การตั้ง
ปณิธาน ๔ คือ การช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสของตนและผู้อ่ืนให้หมดสิ้นไป การแสวง 
หาสัจธรรมเพ่ือสอนสัตว์โลก และการบรรลุสู่ความเป็นพุทธะ การบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ได้แก่ ทาน ศีล 
กษานติ หรือขันติ วิริยะ ธยานะ หรือสมาธิ และปัญญา เพื่อหวังให้เกิดความสุขต่อตนเองและสัตว์โลก 
และเพ่ือการแสวงหาทางหลุดพ้นให้ตนเองและสัตว์โลกเป็นส าคัญ คุณธรรมเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแก่พระ
โพธิสัตว์แล้ว ย่อมส่งผลให้พระโพธิสัตว์นั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลงใหลในโลก ประสงค์จะช่วยเหลือสั ตว์
โลกทั้งหลาย โดยการยอมรับทุกข์เหล่านั้นไว้เอง ด้วยเพราะมีความกรุณาเป็นที่ตั้ง จึงไม่หวั่นไหวต่อ
อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น คุณธรรมดังกล่าวทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้น ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ผู้ที่จะ
บ าเพ็ญบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ จักต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น พุทธปรัชญา หรือคุณธรรมนี้ จึงเป็น
หนทางในการปฏิบัติตนที่ส าคัญยิ่ง ของผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเราเรียกว่า “พุทธปรัชญาโพธิสัตว มรรค” 
ตามความหมายที่ได้แสดงมาแล้วตั้งแต่ต้น 
 
๒.๓ ผลของหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นคุณธรรมน าไปสู่การปฏิบัติตนและบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิ สัตว์ 
เพ่ือการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ และได้เข้าถึงธรรมสู่ความเป็นพุทธะทั้งตนเองและสัตว์โลก 
คุณธรรมดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้น ซึ่งได้แก่ อุดมคติ ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี๖ ผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติตนจนเข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้ได้จริง ย่อมส่งผลให้ผู้ที่บ าเพ็ญบารมี สามารถก าจัดอาสวะกิเลสได้
จริง บารมีสามารถก าจัดอาสวะที่หมักดองอยู่ในขันธสันดานของคนได้ ถ้าหากสั่งสมไว้ได้มาก ๆ และ
ถือว่าเป็นธรรมคู่ปรับกับอาสวะ๔๔ ท าให้จิตใจของพระโพธิสัตว์หรือบุคคลผู้ที่บ าเพ็ญบารมีธรรม          
เพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เข้าถึงธรรมได้แล้ว ไม่หลงผิดในอกุศลว่าเป็นกุศล ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลงใหลในโลก        
แต่ประสงค์จะเสียสละตนเพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการยอมรับความทุกข์เหล่านั้นไว้เอง๔๕          
ผลแห่งการเข้าถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๓.๑ ผลที่มีต่อการเข้าถึงหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ผลจากการบ าเพ็ญตนจนจิตใจมีความกรุณา ส่งผลให้ผู้นั้น เป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ มีจิตใจ
กรุณาอย่างไม่มีขอบเขต ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หมดไป บางครั้งแม้ว่าจะต้องยินยอมรับโทษ รับทุกข์
และชดใช้กรรมเอง ก็ต้องตัดใจกระท า เพ่ือประโยชน์สุขแห่งสัตว์ทั้งหลาย๔๖ พยายามช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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 ๒๐ 

สัตว์อ่ืนอย่างดีที่สุด สุดก าลังของตน หวั่นใจในความทุกข์ของผู้อ่ืนเสมอด้วยความทุกข์ของตน เพราะความทน 
ไม่ได้ที่เห็นผู้อ่ืนประสบความทุกข์อยู่เบื้องหน้า และเพราะมีความกรุณาอันเป็นลักษณะของมหาบุรุษ๔๗          
เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจ 
 ผลจากการบ าเพ็ญตนจนเกิดปัญญา ส่งผลให้ เป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส             
มีปัญญาเห็นแจ้งในธรรม และมีปัญญาเห็นแจ้งในศูนยตา๔๘ ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่น ทั้งในบุคคลและ        
ในธรรม๔๙ จิตใจก็สามารถปล่อยวางให้ว่าง เกิดความไม่ยินดียินร้ายต่อสภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ได้  
 ผลจากการรู้จักใช้อุปายกุศล ส่งผลให้เป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ ใช้กุศโลบายเพ่ือ
ขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ได้ผล รู้จักแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี ตามความเหมาะสม 
 ผลจากการเข้าถึงความตั้งม่ันในปณิธานทั้ง๔ ย่อมส่งผลให้ผู้นั้นไม่เกิดความย่อท้อต่ออุปสรรค
ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย และไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายต่อหน้าที่อันส าคัญของตน 
 ผลจากการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ได้ ย่อมส่งผลให้ผู้นั้น เป็นผู้บ าเพ็ญตนที่เป็นไปทั้งเพ่ือประ โยชน์ตน
และประโยชน์ของผู้อ่ืน ส่วนการบ าเพ็ญทาน ศีล ขันติ เป็นส่วนของการกระท าให้เกิดบุญกุศลเพ่ือ
ความสุขของตนและความสุขของของผู้อ่ืน ในขณะที่ธยาน หรือสมาธิ และปัญญา เป็นการแสวงหา
การหลุดพ้น หรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ ส่วนวิริยะเป็นแกนกลาง
ในอันที่จะเป็นก าลังเพื่อกระท ากิจอ่ืน ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้จริง 
 อาศัยความมีเมตตาต่อผู้อ่ืน ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต เพราะสามารถขจัดความโกรธและพยาบาท
ออกจากจิตใจ ช่วยบรรเทาความเครียด มีชีวิตที่ผาสุก ก่อให้เกิดบุคลิกภาพอันสงบเยือกเย็น และด้วย
การอาศัยความกรุณาต่อผู้อ่ืน ท าให้สามารถถ่ายโอนความดีของตนให้ผู้อ่ืนได้ และการเข้าถึงการมี
ปัญญา พิจารณาได้ถึงความว่างหรือที่เรียกว่า ศูนยตาทั้งตัวตนบุคคล ธาตุ๔ และขันธ์๕ ย่อมเกิดการ
ละความยึดมั่นถือมั่นลง มีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์อ่ืน ๆ ก่อให้เกิดความรักแบบโพธิสัตว์ในตน 
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสงบสุข๕๐ ตลอดไป 
 กล่าวได้ว่า พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคนี้ เมื่อผู้ใดปฏิบัติตนได้ด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ 
อันได้แก่ อุดมคต ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี๖ ได้และเข้าถึงหลักธรรมเหล่านี้ได้จริง ย่อมส่งผลให้เกิด
ความสุข ความสงบและสันติในสังคมหมู่ชนทั้งหลาย มีการเกื้อหนุนช่วยเหลือจุนเจือต่อกัน แบ่งปัน
ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง สามารถอยู่ร่วมกัน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนาตนเอง
และผู้อ่ืนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดความส าเร็จในกิจกรรม
ทั้งหลายได้โดยใช้เวลาสั้น และบรรลุเปูาหมายได้ดังที่ปรารถนาไว้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพราะเป็นผลจาก
การเข้าถึงพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้น 
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 ๒๑ 

 ๒.๓.๒ ผลที่มีต่อปัจเจกบุคคลผู้ที่ได้เข้าถึงโพธิสัตวธรรม  
 ความมีมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน ความเป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันกิเลส และรู้จักใช้อุบายอันเป็นกุศล
เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้ และความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ต่อการท าความดี โดยไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรถทั้งปวง ประกอบการมีคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน และปลดเปลื้องทุกข์           
ทั้งของผู้ อ่ืนและของตนเอง ย่อมส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่อบุคคลผู้นั้น ให้มีคุณลักษณะที่ดี         
เป็นที่ยินดีชื่นชมแก่ผู้อื่น ดังกล่าวต่อไปนี้คือ 
 ๑. เป็นผู้บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๒. สามารถรับทุกข์แทนผู้อื่นได้โดยไม่บ่นย่อท้อ 
๓. สร้างคุณงามความดีเท่าไร ก็อุทิศให้แก่ผู้อื่น โดยไม่หวงแหนตระหนี่ไว้ 
๔. มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมสม่ าเสมอ ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ถ่อมตนไม่ล าพองขัดข้องใดๆ 

 ๕. รับฟังความคิด และข้อธรรมทั้งหลายที่ตนยังไม่เคยฟังจากผู้อ่ืน โดยไม่เกิดความคลาง 
แคลงกังขาขัดแย้งใดๆ 

๖. ไม่หันปฤษฎางค์ให้กับธรรมของพระอรหันต์สาวก แต่สมานเข้ากันได้กับทุกสภาวธรรม 
๗. ไม่เกิดความริษยาในลาภสักการะ สามารถควบคุมจิตใจของตนได้ 
๘. ไม่เพ่งโทษผู้อื่น หรือโพทนาโทษของผู้อื่น ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในการสร้างบารมี๕๑ 
กล่าวได้ว่า คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ อันได้แก่อุดมคติ ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี ๖ นั้น         

หากผู้ใดได้ปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนด้วยคุณธรรมดังกล่าว และเข้าถึงธรรมเหล่านี้ได้แล้ว ย่อมส่งผลต่อ
ปัจเจกบุคคลผู้เข้าถึงโพธิสัตวธรรมนั้น ให้มีจิตใจที่ปรารถนากระท าคุณประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน โดยไม่
เรียกร้องการตอบแทน โดยไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อยใด ๆ มีความนอบน้อมถ่อมตน ไม่หมิ่นในธรรมของ
พระอรหันต์ว่าต่ ากว่าธรรมของพระโพธิสัตว์ ไม่มีความคิดริษยาพยาบาทต่อผู้อ่ืน จึงมีบุคลิกภาพที่น่า
เคารพ น่ายกย่องและน่านับถือ เป็นที่พ่ึงพิงทั้งกายและจิตใจของผู้อ่ืนได้ เพราะมีความเป็นกัลยาณมิตร คือ
มิตรที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน มิตรที่ท าคุณและแนะน าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยาก 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ 

๒.๓.๓ ผลที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน  
การบ าเพ็ญบารมีตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติตนในคุณธรรม          

ดังกล่าวคือ การมีอุดมคติ ๓ การตั้งปณิธานไว้ ๔ และการมุ่งบ าเพ็ญบารมี ๖ นั้น ส่งผลให้บุคลิกของผู้
บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ มีลักษณะที่พิเศษ สามารถดึงดูดจิตใจของคนทั้งหลายที่ได้มาพบเห็น 
เกิดความรู้สึกยินดี เชื่อถือ ศรัทธา ให้การยอมรับ และพร้อมจะกระท าตามทุกอย่างที่ผู้บ าเพ็ญบารมี
เป็นพระโพธิสัตว์จะสั่งการมา ดังนั้นหลักธรรมของพระโพธิสัตว์ดังกล่าวมานี้ ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปได้ สามารถโน้มน้าวคนเข้าหาพระศาสนาได้  
ดังกล่าวคือ 

๑) พระโพธิสัตว์ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลหลายๆระดับ ทั้งผู้ที่สนใจด้าน
ปรัชญา ผู้สนใจที่โน้มเอียงมาทางกรุณา ผู้มีใจแนบแน่นอยู่กับความเชื่อ พระโพธิสัตว์จึงเป็นทั้งอุดมคติ 

                                                 

 ๕๑เสถียร โพธินันทะ และเลียง เสถียรสุต, คุณธรรมพระโพธิสัตว์(ฉบับวัดโพธิ์แมนคุณาราม), 
(กรุงเทพมหานคร : พลพันธ์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๖.  



 ๒๒ 

และที่ตั้งของความศรัทธาแห่งมหาชน ท าให้บุคคลทั้งหลาย สามารถเข้าหาพระศาสนาได้ง่ายขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเผยแผ่พระศาสนาได้กว้างไกลขึ้น และเผยแผ่เข้าไปในชนหมู่มากได้โดยไม่ยากล าบาก 

๒) พระโพธิสัตว์ เป็นเครื่องมือแข่งขันกับศาสนาอื่น ๆ ได้ เช่น ฮินดู ซึ่งมีเทพเจ้ามากมายและ
เน้นเรื่องภักติ พระโพธิสัตว์ก็มีลักษณะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวให้เหมาะเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เน้นในความเป็นเทพเช่นกัน พระโพธิสัตว์ในพระศาสนาจึงส่งผล ท าให้การเผยแผ่และการจรรโลงพระศาสนา  
มีอายุยืนยาวขึ้น  

๓) ความคิดเรื่องศรัทธา ลักษณะของการนับถือด้วยศรัทธา เป็นแนวทางที่ง่ายส าหรับคนหมู่มาก 
เป็นเหตุให้เกิดการท าบุคคลาธิษฐานของคุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา รวมทั้งการการได้
เปลี่ยนแปลงลักษณะของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้มีลักษณะที่เป็นเทพเจ้า ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง
ของการหลุดพ้น ท าให้คนมองพระพุทธศาสนาในแง่บวก จึงสามารถดึงศรัทธาโน้มน้าวคนเข้าหา         
พระศาสนาได้มาก ส่งผลต่อการเผยแผ่พระศาสนาได้กว้างไกลขึ้นด้วย๕๒ 

๔) การเผยแผ่พระธรรม จะเน้นที่บทบาทของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะด้านมหากรุณาธิคุณ 
การช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ ก่อให้เกิดแรงศรัทธา ท าให้ผู้สอนธรรมและผู้ฟังธรรม สามารถปฏิบัติ
ธรรมร่วมกันได้ ทั้งบรรพชิตและฆราวาส โดยไม่ต้องผ่านกฏเกณฑ์ของสงฆ์ พระพุทธเจ้าและ            
พระโพธิสัตว์ จึงกลายมาเป็นเครื่องหมายส าคัญแห่งความดี หรือตัวแทนของพระธรรม๕๓ 

กล่าวได้ว่า คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้แก่ การมีอุดมคติ ๓ การตั้งปณิธาน ๔ และการ
บ าเพ็ญบารมี ๖ เพ่ือความเป็นพระโพธิสัตว์ ที่มีเปูาหมายเพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์แก่สัตว์โลก และเพ่ือ
การแสวงหาสัจธรรมแล้วน ามาสั่งสอนสัตว์โลก ให้เข้าถึงธรรม คือ ความเป็นพุทธะ ท าให้ผู้บ าเพ็ญ
บารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ใช้คุณธรรมทั้งปวง สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจของมหาชนได้ส าเร็จ 
ส่งผลให้มหาชนอยากเข้าหาพระศาสนาและได้เข้ามาปฏิบัติตนเป็นจ านวนมาก เพราะคุณความดีและ
ความน่าเคารพ น่าเชื่อถือศรัทธา ในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ที่มีลักษณะความ
เป็นเทพ จึงส่งผลดีต่อการเผยแผ่พระธรรมค าสอนในพระศาสนาได้กว้างไกล สามารถปรับธรรมเข้าหา
คนหมู่มากได้อย่างไม่ยากล าบาก และเผยแผ่เข้าไปในคนหมู่มากได้ ด้วยแรงแห่งศรัทธาเป็นส าคัญ 

๒.๓.๔ ผลที่มีต่อสังคม  
เนื่องจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาเครื่องอ านวยความสะดวก

มากมายขึ้นมาเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของชนหมู่มาก ภาวะความสุขทางกายที่มีอย่างมากมาย
ที่เกิดขึ้นกับหมู่ชนทั้งหลาย กลับกลายเป็นความขาดแคลนความสุขทางใจและการขาดภูมิต้านทาน
แห่งชีวิต เมื่อประสบปัญหาในชีวิต หรือติดขัดอุปสรรคใด ๆ ในการด าเนินชีวิตและการงาน ก็มักจะหา
ทางออกให้กับชีวิตของตนไม่ได้ ดังนั้นหมู่ชนผู้ขาดความสุขทางใจ ไร้ที่พ่ึงพิงทางด้านจิตใจ และเป็นผู้
ขาดภูมิต้านทานชีวิตไป จึงพยายามแสวงหาความสุขทางใจหรือภูมิต้านทานชีวิต เพ่ือมาชดเชยกับสิ่ง
ที่ขาดหายไปจากชีวิต หลักธรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของหมู่

                                                 

 ๕๒ผศ.ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
โครงการเผยแผ่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖๓.  
 ๕๓เสถียร พันธรังษี, พุทธประวัติมหายาน (ฉบับค้นพบใหม่), พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
ศยาม, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓๗.  



 ๒๓ 

ชนในสังคมที่ขาดภูมิต้านทานชีวิตไป นั่นคือ การปฏิบัติตนตามหลักแห่งโพธิสัตวมรรค เพราะว่าการ
ปฏิบัติตนตามหลักแห่งโพธิสัตวมรรคนั้น เป็นการปฏิบัติตนที่มุ่งเน้นการแบ่งปันความสุข และประ โยชน์
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของการบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเอ้ืออาทรต่อกันแบ่งปันความสุข 
ความสงบสันติ และการร่วมมือกันสร้างความเจริญทั้งทางด้านสังคมและจิตใจไปพร้อมๆกัน และเนื่อง
ด้วยการปฏิบัติตามหลักโพธิสัตวมรรคนี้ มีความกรุณาเป็นหลัก จึงสามารถชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปจาก
จิตใจของคนในสังคมไปในยุคนี้ นั่นคือความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อกัน และการแบ่งปัน
ความรัก ความสุขและประโยชน์แก่กันและกัน ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญา โพธิสัตวมรรคนี้ ได้มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภาวะในสังคมยุคนี้ เน้นการอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันในชีวิตประจ าวัน 
ในรูปขององค์กรอิสระที่บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมที่ใช้หลักการของโพธิสัตวมรรค สามารถ
เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของชนในสังคมได้ นั่นคือ ความสุขทางด้านจิตใจและการได้รับความ
กรุณาจากองค์กรเหล่านั้น ในยามที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรคหรือความทุกข์ต่าง  ๆ ที่ตนเองไม่
สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ กลายมาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและตอบสนอง๕๔ 

จากการที่พุทธศาสนาฝุายมหายาน ได้น าหลักโพธิสัตวมรรคขึ้นมาใช้ในการด าเนินงานกิจ 
กรรมต่างๆในสังคม เช่น การสร้างศรัทธาในการท าความดีต่อผู้อ่ืน การใช้ปัญญาโดยการรับเอาองค์
ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพ่ือสานเจตนารมณ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้คนรุ่นเก่าและ
ใหม่สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ดี และมีการใช้หลักอุปายกุศล ด้วยการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีระบบ
ระเบียบ แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ตนช านาญ ก่อให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว๕๕  

ผลที่มีการตั้งปณิธานนั้น การท างานเพ่ือสังคมสงเคราะห์ก็จัดว่าได้สร้างทานบารมี การด ารง
ไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมก็เป็นการสร้างศีลบารมี แม้การท างานที่เบื่อหน่าย ถ้ามีปณิธานแน่วแน่ 
งานนั้นก็กลายเป็นงานสนุก ก่อให้เกิดความชื่นใจ การมุ่งศรัทธาต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า           
ด้วยการด าเนินตามรอยพระผู้ที่ได้ตรัสรู้  ก่อให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกตัญญู             
การเคารพพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ เป็นสัญลักษณ์เตือนให้เราตื่นจากความหลับใหล และ
หลงใหลในมายาต่างๆ การกราบไหว้ก็กราบที่คุณธรรม คุณวุฒิ วัยวุฒิ และวิสุทธิวุฒิของท่าน๕๖ 

การสร้างสันติในสังคม หรือลดภาวะความรุนแรง การกดขี่เอารัดเอาเปรียบในสังคม ก็ใช้หลักปัญญา 
รู้ก าจัดอกุศลมูล ๓ คือ โลภ โกรธ และหลง การใช้สัมมาสมาธิ ไม่ให้ความโลภ โกรธ และหลงมาเกาะ
เกี่ยวจิตใจ การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีสติ การใช้ขันติ ลดความเครียด ความกลัว และความหลง 
ไม่ตอบโต้ฝุายตรงข้ามด้วยสัญญชาติญาณอย่างต่ า ยิ่งเจริญขันติบารมี จิตใจก็จะกว้างขึ้น มองทุกอย่าง      

                                                 

 ๕๔ผศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๓.  
 ๕๕น.พ.อ าพล จินดาวัฒนะ, จิตอาสา : พลังสร้างโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้, ๒๕๔๙), หน้า ๗๓.  
 ๕๖ส.ศิวรักษ์, ความเข้าใจในเรื่องมหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส่องศยาม, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๐๗.  



 ๒๔ 

เป็นธรรมชาติ ไม่ยึดติดค าติชม การมีวิริยะในทางธรรม ก็ยิ่งท าให้เกิดความสว่างแห่งธรรมจนละ
มิจฉาทิฏฐิได้๕๗  

กล่าวได้ว่า การที่ผู้ใดได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ซึ่งเป็นคุณธรรมของ
การบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ อันประกอบด้วย อุดมคติ๓ คือ ความกรุณา ความมีปัญญาและ
ความมีอุปายกุศล การตั้งมั่นในปณิธาน ๔ คือ ความปรารถนาจะปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนและของตน 
การศึกษาหลักธรรมความจริงให้รู้และเข้าถึง เพ่ือการน ามาสั่งสอนน าพาผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์และได้รู้
แจ้งในธรรมก็ด ีและการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ คือ ทาน ศีล กษานติหรือขันติ วิริยะ ธยานะ หรือสมาธิ 
และปัญญา เพ่ือการสร้างสมความดี  และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนป็นส าคัญ ล้วนเป็นคุณธรรมที่มี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นหลัก สามารถชดเชยความสุขที่ขาดหายไปจากจิตใจของชน
ทั้งหลาย สามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของชนทั้งหลายได้ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนให้
เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ของสังคมในยุคปัจจุบัน ก็ยิ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างลงตัว นั่นคือความรัก ความเอ้ืออาทร การแบ่งปันความด ี
ความสุขและประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นการเติมเต็มภูมิต้านทานชีวิตของชนในสังคมได้อย่างงดงาม 
ดังนั้น พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีผลต่อสังคมด้วยเหตุผลมากมาย ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น  

 
๒.๔ สรุปหลักแห่งโพธิสัตวมรรค  
 หลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นคุณธรรมที่ส าคัญยิ่งของบุคคลผู้ปฏิบัติตนไปเป็นพระโพธิ สัตว์
อันมีเปูาหมายสูงสุดอยู่ที่การปลดเปลื้องสรรพทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลาย และยังสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงธรรม
สู่ความเป็นพุทธะ การปฏิบัติตนเพ่ือการสอนผู้อ่ืนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ อุปนิสัย และ           
ภูมิธรรมแห่งสัตว์ทั้งหลายที่จะท าการสอน เพราะเนื่องจากบุคคลในโลกนี้มีความแตกต่างกันทางด้าน
อินทรีย์ พระธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่เวไนยสัตว์นั้น จะแสดงธรรมที่ต้องขยายความ 
เช่นหลักธรรมที่ว่าด้วยการประพฤติ เพ่ือบรรลุสุขเยี่ยงโลกียชนเป็นต้น ทรงแสดงงแก่สัตว์ที่มีอินทรีย์
อ่อน ส่วนสัตว์ที่มีอินทรีย์สูงแล้ว ทรงแสดงปรมัตถธรรม ชี้ให้เห็นความเป็นมายาของโลก เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงแก่นสูงสุดในพระพุทธศาสนา๕๘ การเรียนรู้และท าความเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง
แห่งหมู่สัตว์ที่มีอินทรีย์อ่อนแก่ต่างกันนี้ สามารถท าให้บุคคลผู้ปฏิบัติตนตามหลักแห่งโพธิสัตวมรรคนี้ 
สามารถปฏิบัติตนตามความมุ่งหมาย คือการปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนได้อย่างสัมฤทธิผล สามารถสอน
ผู้อ่ืนได้ ตามระดับสติปัญญาภูมิธรรมและความสามารถในการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้ เพราะภาวะ
แห่งสัตว์โลกนั้น มีความแตกต่างกัน ๔ จ าพวก๕๙ อันได้แก่  

๑) สัตว์ที่บ าเพ็ญกุศล สะสมบารมีแห่งทวยเทพ และมนุษย์ปุถุชน 
๒) สัตว์ที่สร้างสมคุณธรรม โดยการบ าเพ็ญตามแนวทางของสาวกยาน 

                                                 

 ๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๑.  
 ๕๘วิมลเกียรตินิทเทสสูตร, แปลโดย เสถียร โพธินันทะ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๐๖), หน้า ๑๒๕.  
 ๕๙ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร, แปลโดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.
เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๒), หน้า ๘๓.  



 ๒๕ 

๓) สัตว์ที่สร้างสมคุณธรรม โดยการบ าเพ็ญตามแนวทางของพระปัจเจกพุทธยาน 
๔) สัตว์ที่สร้างสมคุณธรรม โดยการบ าเพ็ญตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 เมื่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายมีอุปนิสัยและระดับสติปัญญาตลอดภูมิธรรมที่แตกต่างกัน พระโพธิ สัตว์
หรือบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ (โพธิสัตวมรรค) จึงต้องถึงพร้อมด้วยอุดมคติ ๓ 
นั่นคือ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปาย อุดมคติ ๓ ประการนี้ ถือว่า เป็นหัวใจในการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระศาสนา ทั้งด้านการเผยแผ่หลักธรรม การช่วยเหลือสรรพสัตว์  
และการยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย๖๐ และเมื่อใดที่พระโพธิสัตว์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติตน
ด้วยคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ ประสบกับปัญหายุ่งยากในการโปรดสัตว์ ก็จะใช้กุศโลบ ายเป็น
เครื่องมือช่วยลดปัญหาความยุ่งยาก ท าให้เกิดความสะดวกในการเอ้ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายได้ 
เพราะกุศโลบาย เป็นการแสดงออกของปัญญาและกรุณาในรูปแบบเทคนิค เปรียบเหมือนอุปกรณ์
หรือเครื่องมือในการท างานของพระโพธิสัตว์ ดังที่กล่าวไว้ในวิมลเกียรตินิทเทสสูตรว่า “อุปายหรือกุศโลบาย
นั้นชื่อว่า ธรรมมณฑล เพราะเป็นเหตุให้สั่งสอนโปรดสรรพสัตว์๖๑  
 หลักกรุณา คือ มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนที่ก าลังประสบกับความทุกข์ ได้พ้นจากความทุกข์ 
ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยก าลังความสามารถของตนเท่าที่จะกระท าได้ ถือเป็น
คุณธรรมที่ส าคัญยิ่งของบุคคลผู้บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือหวังปลดเปลื้องความทุกข์แก่ผู้อ่ืน 
หากไม่มีความกรุณาประจ าใจ การช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้ อ่ืนของพระโพธิสัตว์นั้น  ๆ ก็ไม่
สามารถกระท าได้ ความกรุณาจึงเป็นคุณสมบัติที่ขาดเสียมิได้ส าหรับพระโพธิสัตว์ไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม 
 หลักปัญญา คือการเป็นผู้มีปัญญาในการพิจารณารู้เท่าทันในบุคคลสุญญตาและธรรมสุญญตา 
เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของผู้บ าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพราะหากขาดปัญญา ก็ไม่สามารถรู้
แจ้งในธรรม และไม่สามารถสอนผู้อื่นให้เข้าถึงในหลักแห่งพระธรรมได้ และปัญญาก็เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ แม้ยัง
ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
 หลักอุปาย คือ ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ ใช้กุศโลบายเพ่ือขจัดทุกข์ของ
สรรพสัตว์ อุบาย หรือกุศโลบาย เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ในการด าเนินไปสู่เปูาหมาย หรือให้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณในการเข้าถึงอธิมุติของปวงสัตว์ จึงจะสามารถช่วย
สรรพสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระโพธิสัตว์จะต้องใช้กุศโลบายเท่าที่จะท าได้ เพ่ือน าสรรพสัตว์
ทั้งหลายไปสู่จุดหมายสุดท้ายคือ โพธิญาณ 
 หลักกรุณาเกิดขึ้นเพราะเข้าใจในปรัชญาปารมิตา (ศูนยตา) เข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งไร้แก่นสาร 
ว่างเปล่าเป็นมายา ไม่ควรยึดถือ มองเห็นเหล่าสัตว์ว่ายังทุกข์เวียนว่ายในสังสารวัฏฏ์ เพราะยึดติดกับมายา 
ไร้ปัญญาที่จะถ่ายถอนตัวเองออกจากความหลงนั้นได้ ความกรุณาในสรรพสัตว์ย่อมเกิดขึ้นแก่         
พระโพธิสัตว์ ที่จะน าพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ และบรรลุถึงสภาพอันเป็นเช่น เดียวกับตน        
อุปายหรือกุศโลบาย เป็นผลที่เกิดจากคุณสมบัติภายในคือ กรุณาและปัญญา ที่แสดงออกมาภายนอก

                                                 

 ๖๐เสถียร โพธินันทะ และเลียง เสถียรสุต, คุณธรรมพระโพธิสัตว์, อ้างแล้ว, หน้า ๕.  
 ๖๑วิมลเกียรตินิทเทสสูตร, แปลโดย เสถียร โพธินันทะ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๐๖), หน้า ๓๑.  



 ๒๖ 

อย่างเป็นรูปธรรม อุปายขับเคลื่อนไปได้ด้วยก าลังของปัญญา ปัญญาเป็นตัวน าไปสู่ความรู้สูงสุด อุปายหรือ
กุศโลบาย จึงเป็นการแสดงออกซ่ึงปัญญา ที่จะช่วยในการยกระดับจิตใจของสัตว์ให้สูงขึ้น 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า อุดมคติ ๓ ประการนี้ เป็นคุณสมบัติและเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ของบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งการเป็นพระโพธิสัตว์ เพราะช่วยให้บุคคลผู้นั้นหรือพระโพธิสัตว์ท่านนั้น 
สามารถก้าวสู่การบ าเพ็ญบารมีช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ และยังสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้เข้าถึงศูนยตาธรรม คือการละวางความยึดมั่นถือมั่นลง ได้ส าเร็จตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ 
และการโปรดสัตว์ก็เป็นการสร้างเสริมบ าเพ็ญกุศลบารมีของพระโพธิสัตว์ ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น           
พระโพธิสัตว์ผู้มีบารมีสูงส่ง เพ่ือการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์อย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากัด หากน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาด้วยหลักแห่งอุดมคติ ๓ 
ประการนี้ ย่อมส่งผลให้การเผยแผ่พระศาสนา สามารถเผยแผ่ไปได้กว้างไกลขึ้น เพราะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านอุปนิสัยใจคอ ระดับสติปัญญา
และภูมิธรรมได้ ไม่ว่าผู้คนนั้นจะเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อน หรือสูงก็ตาม เพราะหลักโพธิสัตวมรรคนั้น มีการ
ปรับหลักธรรมการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ สภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้เป็นที่นิยมของผู้คน
ในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ขาดภูมิต้านทานชีวิตไป  
 การตั้งปณิธานทั้ง ๔ ประการนี้ ได้แก่ ปณิธานในการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ แน่วแน่ใน
การท าลายกิเลสให้หมดสิ้นไปแสวงหาศึกษาธรรมให้รู้แจ้งและสั่งสอนผู้อ่ืน และต้องบรรลุพุทธภูมิให้
จงได้ เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ ของบุคคลผู้บ าเพ็ญบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะด ารงตน และปฏิบัติตนเพื่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ และเข้าถึงสัจธรรม
สู่ความเป็นพุทธะ ทั้งผู้อ่ืนและตนเองด้วยความแน่วแน่ ไม่ย่อท้อหรือเลิกล้มไป แม้มีอุปสรรคใด  ๆ 
เกิดข้ึนก็ตาม ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในเจตนารมณ์นี้ตลอดไป นับได้ว่า ปณิธานทั้ง ๔ ประการนี้เป็นคุณธรรม
อันส าคัญยิ่ง ที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์ทุกองค์ ไม่เกิดความย่อท้อต่ออุปสรรคในการช่วยเหลือสรรพสัตว์
ทั้งหลายมาทุกยุคทุกสมัย และไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายต่อหน้าที่อันส าคัญของพระโพธิสัตว์นี้
ตลอดไป 

 การบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ นั้นเป็นการบ าเพ็ญธรรมะท่ีเป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตน และประโยชน์
ของผู้อ่ืน ถ้าหากพิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วนกระท าให้เกิดบุญกุศลเพ่ือ
ความสุขของตนและความสุขของชาวโลก ในขณะที่ ธยานะ หรือสมาธิ และ ปัญญา เป็นการแสวงหา
การหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นก าลังเพ่ือบ าเพ็ญธรรมะอ่ืนๆ ข้างต้นให้บรรลุสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ปรารถนา คุณธรรมหรือบารมีธรรมทั้ง ๖ นี้        
จึงเป็นคุณธรรมส าคัญในการปฏิบัติตนและบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีเปูาหมายเพ่ือการ
โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงธรรมสู่ความเป็นพุทธะทั้งตนเอง
และผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรมนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ส าคัญของพระโพธิสัตว์ที่จะละเลยไม่ได้  
ช่วยให้พระโพธิสัตว์บรรลุสู่เปูาหมายสูงสุดได้ บารมีทั้ง ๖ นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรมของ
ผู้ที่จะปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรค นั่นเอง 
 พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค อันประกอบด้วย อุดมคติ๓ ปณิธาน ๔ และบารมี ๖ เป็น
คุณธรรมของผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ โดยยึดการปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าว ย่อม
ส่งผลต่อการสร้างศรัทธา และการโน้มน้าวผู้คนในสังคม ที่ขาดภูมิต้านทานชีวิ ต ขากความสุขและ



 ๒๗ 

ความสงบทางใจ ให้ปรารถนาแสวงหา เพ่ือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากจิตใจ หลักโพธิสัตวมรรคนี้ 
เป็นการเน้นหัวใจในการเผยแผ่พระธรรมด้วยความกรุณา การใช้ปัญญา และการใช้อุปายกุศล            
จึงสามารถตอบ สนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ท าให้การด าเนินงานด้าน
เผยแผ่หลักธรรม และการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ ของพระโพธิสัตว์ส าเร็จ
และสัมฤทธิ์ผลได้อย่างงดงาม ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เพราะเป็นการปรับธรรมให้เข้ากับ
ชนหมู่มากในสังคม และเสนอส่วนที่ชนในสังคมบกพร่องไป นั่นคือความสุขทางใจ และที่พ่ึงพิงแห่งจิตใจ  
จึงได้รับการตอบสนองจากสังคมอย่างมากมายในปัจจุบันนี้  



 
บทท่ี ๓ 

การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลกั 
พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 

 
๓.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 คุณธรรมส าหรับการปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งการเป็นพระโพธิสัตว์ ในพระศาสนาฝุายมหา ยาน
นั้น ได้ชื่อว่า พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะแนวทางนี้ จะพบเห็นได้ว่ามักเป็น
นักบวช หรือพระภิกษุสงฆ์จีน ที่มักมีการปฏิบัติตนบ าเพ็ญกุศลบารมีด้วยอุดมคติ ๓ ประกอบด้วย
ความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ความเป็นผู้มีปัญญา รู้ทันต่อกิเลสและระงับกิเลสของตนและผู้อ่ืนได้ 
ความเป็นผู้มีอุปายที่เป็นกุศล สามารถสั่งสอนสัตว์ได้ ตามลักษณะอุปนิสัยใจคอ ระดับสติปัญญา และภูมิธรรม
ที่แตกต่างกันไป และยังจะต้องเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ต่อการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตก
ทุกข์ โดยไม่เกิดการย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายด้วยปณิธาน ๔ ประการอันประกอบด้วยการช่วยปลด
เปลื้องความทุกข์แก่ผู้อ่ืนและของตนเอง การศึกษาธรรมให้รู้แจ้ง เพ่ือน ามาซึ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนให้
เข้าถึงหลักธรรม และรู้แจ้งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ และการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ประการอันได้แก่ ทาน ศีล 
กษานติหรือขันติ วิริยะ ธยาน หรือสมาธิ และปัญญา เพ่ือยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ผู้ อ่ืนได้อย่าง
กว้างขวาง ให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงหลักธรรม ดังนั้นหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
จึงเป็นหลักธรรมที่พระสงฆ์จีนในมหายาน จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพ่ือการบ าเพ็ญบารมีและ
การเผยแผ่พระศาสนา และการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ตามเจตนารมณ์ของ           
โพธิสัตวมรรคนี้เป็นส าคัญ  
 เพ่ือให้เกิดการน าหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้           
โดย เฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน คุณธรรมอันเป็นหลักแห่งโพธิสัตวมรรค ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา           
เพ่ือปรับหลักธรรมเหล่านั้น ให้เข้ากับมหาชนในสังคม และบริบทแห่งสังคมนั้น โดยพระสงฆ์จีนนิกาย 
ในฐานะเป็นผู้สืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาฝุายมหายานในยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการด าเนินชีวิตใน
ประจ าวัน รวมทั้งการปฏิบัติธรรมตามพระวินัย ซึ่งเป็นไปตามหลักแห่งโพธิสั ตวมรรคแล้ว             
อันประกอบด้วย การปฏิบัติตนโดยยึดหลักการมีอุดมคติ๓ ตั้งปณิธาน๔ และมุ่งบ าเพ็ญบารมี ๖            
ดังกล่าวคือ 
 ๓.๑.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักบัญญัติหรืออุดมคติ๓ 
 การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนที่เน้นหลักอุดมคติ ๓ 
ประการนี้ คือ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปาย หรือกุศโลบาย เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมและ
การจรรโลงพระศาสนาให้อยู่ด ารงต่อไปได้ตลอด เป็นส าคัญ และเพราะการบ าเพ็ญบารมีและการ
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้น เป็นไปตามแนวทางตามหลักแห่งพระโพธิสัตว์ในมหายาน เพ่ือการโปรด



 ๒๙ 

สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์๑ พระสงฆ์จีนนิกาย จึงมีการด าเนินชีวิตแบบโพธิสัตวจรรยาในศาสนา 
โดยแสวงจุดมุ่งหมายของศาสนาคือหลักปัญญาและกรุณา เป็นส าคัญ๒ เพราะพุทธศาสนามหายานได้
เน้นค าสอนเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ จึงให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ความเป็นพุทธภาวะ เน้นหลักการ
ปฏิบัติเพ่ือ “ปัญญา” หรือ “โพธิญาณ” การเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้าน “กรุณา” ได้สร้างค่านิยมว่า 
คุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการอุทิศชีวิต เพ่ือช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในการเป็น
พระโพธิสัตว์ มากกว่าการเป็นพระอรหันต์๓ การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีน           
จึงเป็นไปเพ่ือการเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ต้องมีอุดมคติประจ าใจอย่างสูงส่ง         
๓ ประการ คือ 
 ๑) หลักกรุณา หมายความว่า จะต้องมีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย อย่างปราศจาก
ขอบเขต พร้อมที่จะเสียสละตนเอง ทนทุกข์แทนสัตว์อ่ืน เพ่ือช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 ๒) หลักปัญญา หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีติปัญญารู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งมวล  และรู้เท่าทัน
กิเลสของตนและสัตว์อ่ืน 
 ๓) หลักอุปาย หมายความว่า รู้จักอุบายที่ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ มีปฏิภาณรอบรู้ 
สามารถชักน าสัตว์โง่เขลาให้เข้าถึงสัจธรรม๔ 
 ดังนั้น อุดมคติ ๓ ประการ คือ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปาย ซึ่งพระสงฆ์มหายานที่
ยึดมั่นในอุดมคติเหล่านี้ ย่อมมีความคาดหมายว่า ตนควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างมาก เพราะเป็นการ
กระท าตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์๕ เพ่ือให้เป็นไปตามการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือการน า
ศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น ก่อเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้ 
และจะเห็นการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน ที่ปฏิบัติตนตามหลักอุดมคติ ๓ ประการได้ดังต่อไปนี้ 
 ก) การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักกรุณา ของพระสงฆ์จีน พบว่า มีการบ าเพ็ญสาธารณกุศล 
ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั้งวาตภัย และอุทกภัย สร้างโรงพยาบาล บริจาค
ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กก าพร้าวัดสระแก้ว       

                                                 

 ๑อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๓๒. 
 ๒พระมหาส าราญ สุเมโธ(มโนรัตน์), “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๙๖. 
 ๓เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๘. 
 ๔พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : วัดมังกรกมลาวาส, 
๒๕๑๓), หน้า ๑๘๒. 
 ๕อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๒๖, หน้า ๖๐.  



 ๓๐ 

ตั้งมูลนิธิสาธารณกุศลขึ้น๖ เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนน ศาลาโรงธรรม๗ ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นความเมตตากรุณาที่พระสงฆ์จีนได้มีแก่บรรดาผู้ตกทุกข์ทั้งหลายเพราะเป็นการแสดงถึง ความ
เสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน 
ตามแนวทางแห่งการใช้หลัก มหากรุณา แห่งโพธิสัตวมรรค  
 หรือแม้แต่ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนที่หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้รู้ธรรม แจ้งในธรรม 
ด้วยการใช้เครื่องมือชักชวนโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรม ด้วยการกระตุ้นศรัทธาชาว
พุทธทั้งหลาย ให้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส ใคร่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญกุศล ตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์
กวนอิม ด้วยการด าเนินปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ก้าวตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยหยิบ
ยกเรื่องดินแดนสุขาวดีขึ้นมารองรับ ศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เป็นการสร้างความหวังและ
ก าลังใจแก่ผู้ที่ตกทุกข์ทั้งหลาย ให้เล็งเห็นว่า ยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ได้รับฉายาว่า “สมันตมุข”        
มีความหมายว่า ผู้มองไปในทุกทิศทุกทาง เพราะพระองค์มีเมตตาเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะปรากฏตัว
ในทุกที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และสามารถปรากฏตัวได้ในหลายรูปแบบ๘ การได้น าคติเรื่อง
พระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งน าศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความซาบซึ้งในพระคุณ
ของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพของตน ตลอด
การบ าเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างก าลังใจในยามที่ท้อถอย ท าให้
เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๙ ความคิดเรื่องศรัทธา จึงเป็นแนวทางที่ง่ายส าหรับคนหมู่มาก       
เป็นเหตุให้คนท าบุคคลาธิษฐานของ คุณธรรมต่างๆเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธา เป็นแนวทางการ
หลุดพ้นทางหนึ่ง ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายมองพระพุทธศาสนาไปในแง่บวก และเข้ากับสังคมได้มากขึ้น๑๐ และ
ยังมีการถ่ายทอดสอดแทรกหลักธรรม คติธรรมข้อคิด ให้ชาวพุทธที่เกิดศรัทธาเข้าหาพระธรรม ได้น า
หลักธรรมทั้งหลายที่พระสงฆ์จีน ได้สอดแทรกแฝงไว้กับเรื่องพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า น าไปคิด
พิจารณา ดังเช่นที่กล่าวไว้ว่า ผู้รู้แจ้งธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ผู้นั้นคือ พุทธะ ความเป็นคนอุดม
ด้วยเมตตากรุณา ผู้นั้นก็เป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) ผู้มีมุทิตาอุเบกขา ก็คือพระมหาสถามปราปต์ 
ความสามารถท าให้ชีวิตบริสุทธิ์ คือ องค์พระศรีศากยมุนี  ความแน่วแน่คงที่ คือพระอมิตาภพุทธเจ้า 
อุปาทานยึดมั่นในตัวเราตัวเขา คือ เขาพระสุเมรุ มิจฉาจิต คือน้ าในมหาสมุทร กิเลส คือ ระลอกคลื่น 
ความชั่ว คือ มังกรร้าย ความเท็จ คือ ปีศาจ อารมณ์ คือ สัตว์น้ าทั้งหลาย ความโลภและความโกรธ 

                                                 

 ๖วัดโพธิแมนคุณาราม, งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย, ๒๕๕๑.  
 ๗เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  
 ๘ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์, วิถีแห่งมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ลิ้นจี่การพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า 
๑๐๖.  

๙ปัญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๙๒.  
 ๑๐ผศ.ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖๓.  

http://www.google.com/


 ๓๑ 

คือ นรก ความเขลา และความมัวเมา คือ สัตว์เดรัจฉาน๑๑ คติธรรมเหล่านี้มีไว้ เพ่ือเป็นสิ่งที่สอนตน
ให้เข้าถึงหลักความจริงแห่งชีวิตเพราะพระพุทธ ศาสนามหายานนั้น ได้รวมเอาหลักธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ และแนวความคิดเกี่ยวกับโลก ทางด าเนินชีวิต และจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชีวิต
ควรจะขึ้นให้ถึง ความกรุณาของพระสงฆ์จีนจึงเป็นมิติทางสังคม ที่สอนให้ชาวพุทธเกิดจิตส านึกและ
ค่านิยมใหม่ว่า การหลุดพ้นเฉพาะตัวไม่มีประโยชน์อะไร หากไม่ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้นตาม๑๒ 
ความกรุณาของพระสงฆ์จีน จึงเป็นจุดที่ท าให้เกิดจิตส านึกทางสังคมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และเพ่ือเน้นความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ลักษณะทางด้านพระกรุณาของพระพุทธเจ้า 
ได้รับความส าคัญมากข้ึน ช่วยให้คนหันมาสู่แสงสว่างนับถือพระรัตนตรัยมากขึ้น๑๓ ได้มีโอกาสใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา และบ่มเพาะศรัทธาในจิตให้เข้มแข็ง อันน าไปสู่การหลุดพ้นได้ง่ายและเร็วกว่า๑๔ 
 การเผยแผ่พระธรรมจะเน้นที่บทบาทของพระพุทธเจ้า ในเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะ       
การช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ ท าให้ผู้สอนธรรมและผู้ฟังธรรม สามารถปฏิบัติธรรมร่วมกันได้             
ทั้งพระสงฆ์จีนและชาวพุทธ โดยไม่ต้องผ่านกฏเกณฑ์ของสงฆ์๑๕ แม้มีรูปเคารพบูชา (วัตถุ) ก็เป็นการ
แสดงให้เห็นตัวแทนของธรรม หรือเป็นเครื่องหมายของความดี เป็นการบ่งบอกทัศนะการปฏิบัติธรรม 
ที่มองเห็นความสงบสุขของสัตว์เป็นสิ่งส าคัญ๑๖ 
 ความมีเมตตาต่อชาวพุทธของพระสงฆ์จีน ให้ผลดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ คือ ท าให้เกิด
บุคลิกภาพอันสงบเยือกเย็นของพระสงฆ์จีน มีลักษณะทางสังคมด้วยหลักมหากรุณา และอาศัยความ
กรุณาต่อชาวพุทธ ด้วยการถ่ายโอนความดีของตนให้ชาวพุทธได้  พระสงฆ์จีน จึงเป็นที่สะดุดใจของ
ชาวพุทธ สามารถเชื่อมวิถีชีวิตแบบชาวพุทธกับพระสงฆ์จีนเข้าด้วยกัน ท าให้พระพุทธศาสนามหายาน 
ไม่เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์จีนแต่อย่างเดียว แต่เป็นของชาวพุทธด้วย๑๗ 
 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีน ได้มีการปฏิบัติตนด้วยหลักกรุณา ด้วยการใช้ความเมตตากรุณาต่อ
ผู้อ่ืน ด้วยการบ าเพ็ญสาธารณะกุศล ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยการบริจาคทรัพย์ อาหาร ปัจจัยอุดหนุนให้
การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ และสร้างสถานศึกษาและพิมพ์หนังสือเรียนแจกแก่ผู้ใฝุในการศึกษาแต่ยากไร้ 
สร้างโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีการปฏิบัติตนที่เป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้คนที่มาพบปะด้วย ท าให้ผู้คน

                                                 

 ๑๑คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทานครบรอบ ๒๐ปี 
มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๗๕.  
 ๑๒วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : 
เม็ดทราย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑.  
 ๑๓เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๑.  
 ๑๔สุมาลี มหณรงค์ชัย,พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที๒่,(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๐), หน้า ๔๙.  
 ๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙.  
 ๑๖เสฐียร พันธรังสี, พุทธประวัติมหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 
๒๕๕๐) หน้า ๓๓๗. 
 ๑๗ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์, “พุทธจริยศาสตร์ : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์”, วารสาร
มนุษยศาสตร์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๑๒-๑๓.  



 ๓๒ 

ทั้งหลาย สามารถเข้ามาพบ และสนทนาธรรมได้ง่าย และนอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายโอนค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่ผู้คนทั้ งหลายที่เข้า
มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้น าไปคิดพิจารณาศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา และเปิดโอกาสให้
ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ ด้วยการผ่านพิธีกรรม นับว่าเป็นความกรุณาและความมี
เมตตาอย่างยิ่งของพระสงฆ์จีน ที่หวังเก้ือกูลผู้คนทั้งหลาย ให้มีโอกาสเข้าหาพระศาสนาและหลักธรรม 
ด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องโน้มน้าวผู้คนทั้งหลายให้เข้าหาพระศาสนาได้ส าเร็จ  
 ข) การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตน ตามหลักปัญญา ของพระสงฆ์จีน จะพบว่า พระสงฆ์จีน
มีการด าเนินการในการใช้หลักปัญญาหรือปรัชญา เพ่ือแนะน าสั่งสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดมา 
ได้เรียนรู้หลักธรรม โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มบุคคล คือ ผู้มีปัญญามาก และผู้ยังมีปัญญาน้อย เพ่ือการ
เข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ พระสงฆ์จีนจึงใช้ ๒ วิธีการกล่าวคือ การพ่ึงอ านาจตนเองด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา กับการขอพ่ึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ให้ช่วยเหลือ
คุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มารกิเลส๑๘ การหลุดพ้นในลักษณะแรก ต้องใช้ปัญญาสูง คือ         
การเห็นศูนยตา อาจเกิดไม่ได้กับคนส่วนใหญ่ จึงได้น าหลัก การน าศรัทธาหรือหลักภักติ ขึ้นมาเป็น
หนทางของความหลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์          
ให้ช่วยเหลือ เพ่ือบรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับมาอีก จากนั้นก็ส่งต่อไปยังภาวะที่เอ้ือต่อการตรัสรู้ที่
สมบูรณ์ ด้วยความมั่นใจว่าจะบรรลุเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งกลายเป็นว่า บุคคลผู้ไปเกิดในดินแดน
พุทธเกษตร ถือว่าเป็นผู้เที่ยงต่อนิรวาณ ทางสายหลัก (ปัญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา) ทั้งสอง
หนทางก็ด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน๑๙ ส าหรับผู้มีปัญญามาก พระสงฆ์จีนก็จะมีการแนะน าสั่งสอน
ด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผู้มีปัญญาสูงเหล่านั้น สามารถเข้าถึงความเป็นพุทธะ 
กลับสู่พุทธภาวะเดิม ด้วยหลักศูนยตา(สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนต้องสลายไป เป็นความว่างเปล่า เป็นมายา 
เป็นพยัพแดดไร้แก่นสาร ไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่น ในตัวตน สัตว์บุคคล เราเขา) 
 ในพระสูตรปารมิตาสูตร หรือแม้แต่พระสูตรเรื่องพระสังฆปริณายกเว่ยหล่าง ที่มีหลักธรรม
ค าสอน ที่มีคติเตือนใจ และแง่ธรรมให้คิดมากมาย เป็นการสร้างเสริมปัญญาบารมีให้สูงขึ้นอีก 
อย่างเช่นข้อคิดทางธรรมของพระสูตรเว่ยหล่างตอนหนึ่ง ได้กล่าวถึงท่านเว่ยหล่างได้สอนชาวพุทธที่มา
ฟังธรรมว่า “การสร้างวัดวาอารามมากมาย บรรพชาอุปสมบทกุลบุตร บริจาคทานถวายภัตตาหารสงฆ์  
ไม่เป็นบุญเป็นกุศล แต่เป็นการปลูกสร้างเนื้อนาบุญ ผลที่ได้คือ ความปีติอ่ิมใจต่างๆเท่านั้น  ซึ่งไม่
สมควรถือเอาเป็นบุญกุศลเลย กุศลนั้นมีสมบูรณ์อยู่แล้วในธรรมกาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าบุญ
เพ่ือความปีติอ่ิมใจ การมีสติสัมปชัญญะไม่ขาดสาย รู้แจ้งสภาวะที่แท้จริง พร้อมทั้งรู้หน้าที่อันสุขุม
คัมภีรภาพ ใช้ให้ถูกต้อง ระวังจิตของตน ให้คงอยู่ในสภาวะที่ปราศจาก อาสวะ วางตัวไว้ในสภาพที่
เหมาะสมทุกวิถีทาง ผู้แสวงหากุศลต้องแสวงหาภายในจิตเดิมแท้ หาใช่มาจากการบริจาคทานหรือ

                                                 

 ๑๘เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๑๙พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๓๐.  



 ๓๓ 

สร้างบุญ๒๐ ผู้รู้แจ้งธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ผู้นั้นคือพุทธะ ความเป็นคนอุดมด้วยเมตตากรุณา         
ผู้นั้นก็เป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  (กวนอิม) ผู้มีมุทิตาอุเบกขา ก็คือพระมหาสถามปราปต์ 
ความสามารถท าให้ชีวิตบริสุทธิ์ คือ องค์พระศรีศากยมุนี  ความแน่วแน่คงที่ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า 
อุปาทานยึดมั่นในตัวเราตัวเขา คือเขาพระสุเมรุ มิจฉาจิต คือ น้ าในมหาสมุทร กิเลส คือ ระลอกคลื่น 
ความชั่ว คือ มังกรร้าย ความเท็จ คือ ปีศาจ อารมณ์ คือ สัตว์น้ าทั้งหลาย ความโลภและความโกรธ คือ นรก 
ความเขลาและความมัวเมา คือ สัตว์เดรัจฉาน๒๑  
 นอกจากนี้ พระสงฆ์จีนยังยึดหลักในการปฏิบัติตนตามหลักปัญญา ด้วยการปฏิบัติตนตาม
หลักปัญจคันธสารธรรม ๕ ประการคือ 
 ๑. ศีล ซึ่งหมายถึง จิตที่ปราศจากความด่างพร้อย ทุจริตไม่ซื่อ ไม่มีความอิจฉา ริษยา โลภ 
โกรธ ข่มขู่ และผูกเวร 
 ๒. สมาธิ ซึ่งหมายถึง จิตของเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดีและชั่ว มีจิตแน่วแน่ไม่สะดุ้ง
ต่อเหตุการณ์ทั้งปวง 
 ๓. ปัญญา ซึ่งหมายถึง จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องหุ้มห่อรึงรัด ใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะ
เดิมอยู่เนืองนิตย์ เว้นสร้างกรรมชั่ว ประพฤติแต่กรรมดีทุกประการ ไม่เกาะเกี่ยวข้องติด เคารพผู้สูงกว่า 
อ่อนน้อมแก่ผู้ต่ ากว่า อนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อนาถา 
 ๔. ความหลุดพ้น (วิมุตติ) หมายถึง จิตของเราหลุดพ้นเป็นอิสระเด็ดขาด จิตไม่ผูกพันอยู่กับ
กุศลหรืออกุศล อิสรภาพเสรีพ้นอุปสรรคท้ังมวล 
 ๕. วิมุตติญาณทัสนะ คือ ธรรมชาติเดิมแท้ไม่ผูกพันกับกุศลและอกุศล แต่ไม่ปล่อยจิตอยู่กับ
ความว่างหรือความสงบ แต่ต้องคอยสดับและศึกษามากยิ่งขึ้น ให้รู้จักจิตเดิมแท้ สามารถเข้าใจบรรดา
หลักพุทธธรรม บ าเพ็ญตนเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้อง หลักการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีน  
จึงเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับการเจริญตามหลักไตรสิกขาเพ่ือการละความยึดมั่นในปุคคลศูนยตา
และธรรมศูนยตา ตามนัยแห่งโพธิสัตวมรรค๒๒ 
 อีกท้ังยังมีการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัยและพระ
สูตรที่ส าคัญๆทางฝุายมหายาน๒๓ นอกจากนี้ ก็ยังมีการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทุกนิกาย โดยไม่
แบ่งแยกเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องเป็นนิกายใดนิกายหนึ่ง  โดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติแล้ว 
พระสงฆ์จีนนิกาย จะยึดหลักนิกายวินัยและนิกายเซนเป็นส่วนมาก๒๔  

                                                 

 ๒๐คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทานครบรอบ ๒๐ 
ปี มรณภาพพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ),อ้างแล้ว, หน้า ๗๑.  
 ๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕.  
 ๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘-๘๙. 

๒๓วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ
มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๐๒. 

๒๔วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), มีนาคม ๒๕๓๖, 
หน้า ๔๓. 



 ๓๔ 

 จะเห็นได้ว่า ในพระสูตรที่ส าคัญๆ หลาย ๆเล่ม คณาจารย์มหายานรุ่นก่อน ๆ ได้เพียร
พยายามรจนาเพ่ิมเติมจากพระพุทธพจน์ที่มีอยู่เดิม เพ่ือแฝงหลักธรรม ข้อคิดและคติธรรมทั้งปวงไว้
แก่อนุชนรุ่นหลัง จึงไม่แปลกอะไรเลยที่พระสงฆ์จีนส่วนใหญ่ มักจะเป็นผู้คงแก่เรียน ศึกษาหาความรู้
และความหมายแห่งชีวิต ตามหลักมหายานนิกายเซน ซึ่งได้สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันค าพูดของ
พระสงฆ์จีนรุ่นอาวุโสส่วนใหญ่ จึงมักแฝงด้วยหลักคิด ซ่อนปรัชญาไว้ในค าพูด เชิญชวนให้ผู้ที่ได้มา
สนทนาด้วย ได้หลักธรรม และคติกลับไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนอีกอย่าง คือ การปฏิบัติตนของ
พระสงฆ์จีนโดยเฉพาะพระสงฆ์จีนระดับผู้ใหญ่ คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  (เย็นเต็ก) 
เจ้าอาวาสวัดโพธิแมนคุณาราม ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักในการครองตน ปกครองพระสงฆ์อ่ืน  ๆคือ 
 ๑) ท าจิตใจให้เบิกบานเพ่ือจะรับได้ทุกอย่างก่อน แล้วจึงมาคลี่คลายในภายหลัง การจะมี
บุคลิกภาพ ที่ดูเป็นคนใจเย็น ต้องอาศัยการฝึกฝน และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน การฝึกนี้
เป็นการปฏิบัติธรรม 
  ๒) มีความอดทนคือ ไม่ให้โทสะเกิด พระพุทธศาสนาสอนให้ถือขันติ เพียงแต่ไม่โกรธเท่านั้น 
สถานการณ์จะดีขึ้น เพราะเมื่อฝุายหนึ่งนิ่งและเย็น อีกฝุายก็จะท าอะไรไม่ได้ โกรธฝุายเดียวท าอะไร
ไม่ได้แน่นอน การฝึกไม่ให้โกรธเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง 
  ๓) เมื่อไม่มีความโกรธ ความมีเมตตาก็จะเกิดได้ง่ายขึ้น เรื่องนี้สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยาก 
เพราะเป็นธรรมชาติ 
 ๔) มีสติ เวลาอีกฝุายหนึ่งมาแรงเพราะเขาขาดสติ เราจะต้องมีสติไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องร้ายแรง
ขึ้นมา จนถึงขั้นรุนแรง 
  ๕) รู้จักกาลเทศะในเรื่องวาจา พูดในเวลาที่ควรพูด แย้งในเวลาที่ควรแย้ง 
 ๖) ฝึกใจให้เป็นกลางและแยกแยะเป็น คือ รับได้หมดทุกเรื่อง ท าดีมาก็รับไว้ ท าไม่ดีมาก็รับได้ 
เมื่อเราเห็นเขาท าดี เราก็ถือเขาเป็นอาจารย์ เป็นตัวอย่าง แม้เขาท าไม่ดี เราก็ถือเขาเป็นอาจารย์ว่า  
นั่นคือ สิ่งที่ไม่ควรท า๒๕ 
 คติธรรมข้อคิดข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมอบรมความรู้ และคุณ ธรรม
ของพระสงฆ์จีนนิกาย โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นพระสงฆ์จีนที่
เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมขั้นสูง เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญบารมีด้านปัญญา เพ่ือการ
โปรดชาวพุทธทั้งหลาย ให้ได้เข้าถึงสัจจธรรม อันเป็นการด าเนินชีวิตที่ด าเนินตามหลักโพธิสัตวมรรค
โดยแท้จริง และเป็นการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ใช้วิธีการในการสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยใช้หลักการ “ท าให้ดู บอกให้รู้ และชี้ให้เห็น” ซึ่งเป็นยอดยุทธวิธีแห่งการสอนใน
พระพุทธศาสนา ไม่พ่ึงพาถ้อยค าและตัวอักษร ชี้ตรงไปยังจิตของมนุษย์ ให้เห็นแจ้งธรรมชาติของตน 
และบรรลุถึงความเป็นพุทธะ คือ รู้ ตื่น เบิกบาน โดยการกลับคืนสู่ตัวรู้แท้ดั้งเดิม ที่มีอยู่เป็นปกติ          
ในสัตว์ทั้งหลาย แต่ถูกบดบังด้วยกิเลสที่จรมาเยือน มุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นหัวใจส าคัญที่เรียกว่า        

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘, อ้างใน กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖. 



 ๓๕ 

“การเจริญภาวนา” มีการปลีกวิเวก มักน้อย สันโดษ ประกอบความเพียรอย่างแรงกล้า โดยอุบายถ่ายถอน
อุปาทานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิต๒๖ 
 สามารถกล่าวได้ว่า เป็นความฉลาดปราชญ์เปรื่องของพระสงฆ์จีน ที่นับตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน ได้มีการถ่ายทอดหลักการ วิธีการในการสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดปัญญาและเกิด
คุณธรรม ด้วยวิธีการ ท าให้ดู บอกให้รู้ และชี้ให้เห็น ไม่พ่ึงพาถ้อยค าและตัวอักษร อันเป็นแบบอย่างที่
ได้สืบทอดกันมา พร้อมกับการน าพระสูตรที่ดัดแปลงแต่งขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัย และความต้องการของ
ชาวพุทธ ท าให้พระสงฆ์จีน สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานไปทั่วสารทิศ และเข้าได้กับ         
ทุกวัฒนธรรม เพราะพระสงฆ์จีนได้ปรับธรรมให้เข้ากับบุคคล ไม่ได้ปรับบุคคลเข้ากับธรรม จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย๒๗ ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
 ค) การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักอุปายของพระสงฆ์จีน พบว่า พระสงฆ์จีนได้น า
ทฤษฎีแห่งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้กับสังคมที่เปลี่ยนไป  จึงท าให้
พระพุทธศาสนามหายานเผยแผ่ไปได้ทั่วทุกสารทิศ เรียกว่าไปได้ไว และได้ไกล เพราะเหตุว่าพระสงฆ์
จีนถือว่า การมีอุบายอันเป็นกุศลนั้น ถือเป็นหนึ่งในบรรดาบารมีทั้ง๑๐ ของพระโพธิสัตว์ที่ส าคัญยิ่ง 
อุบาย คือ ความฉลาดในการชักน าสัตว์ ให้เห็นตามธรรมและด าเนินตนไปสู่มรรคาของนิพพานได้         
ในคัมภีร์วิมลเกียรติสูตร อธิบายหลักอุบายว่า เป็นบารมีคู่กับปัญญา แต่ใกล้เคียงกับความรักหรือกรุณา        
มีอุทาหรณ์เปรียบเทียบว่า ปรัชญา หรือปัญญาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ และมีอุบายเป็นพ่อ ต่างช่วยเหลือ
เป็นคู่ควรซึ่งกันและกัน และกล่าวว่า มนุษย์ชาติปราศจากคู่พ่อและแม่เสียแล้ว ย่อมเกิดเป็นตัวตน
ไม่ได้ฉันใด พระโพธิสัตว์ย่อมอุบัติเพราะบารมีคู่นี้ประกอบอยู่ด้วย ฉันนั้น๒๘ สืบเนื่องมาจากพระสงฆ์
จีนนิกายได้ยึดแนววิปัสสนาเซ็น นิกายวินัย และนิกายมนตรยานเป็นหลัก ดังนั้น คณะสงฆ์จีนนิกาย
แห่งประเทศไทย โดยการน าของประธานโครงการต ารามหายาน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม และชมรมมหายานจึงได้
จัดท าโครงการแปลคัมภีร์มหายานต่าง ๆ ขึ้น และสัทธรรมปุณฑริกสูตร ก็ได้รับการแปลขึ้นอีกครั้ง
เป็นภาษาไทย๒๙ หนังสือเล่มนี้ในบทที่ ๒ ชื่อว่า อุปายโกศลปริวรรต กล่าวถึงการสั่งสอนสรรพสัตว์
ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีแห่งความฉลาดในอุบายกล่าวคือความฉลาดในอุบายที่แท้นั่นคือ 
ความฉลาดในการสั่งสอนสรรพสัตว์ตามภูมิปัญญาแห่งสัตว์ ที่สูงต่ าไม่เหมือนกัน ฉลาดในการชักน า
สรรพสัตว์ให้เห็นธรรมและด าเนินตนไปสู่มรรคาของนิพพานได้ ความฉลาดในอุบาย เพ่ือสอนสัตว์

                                                 

 ๒๖Posttoday, “ธรรมะ-จิตใจ/ธรรมส่องโลก”, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<http://www.posttoday.com> (20 June 2011) 
 ๒๗John Makransky, Buddhist Perspectives on Truth in Other Religions: Past 
and Present in Theological Studies, 65 (2003), p. 335.  
 ๒๘เสถียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาฯ, ๒๕๑๒), หน้า ๖๒.  
 ๒๙ชะเอม แก้วคล้าย (แปล), สัทธรรมปุณฑริกสูตร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆ์จีนนิกาย
แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗).  
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 ๓๖ 

ทั้งหลายให้รู้ซึ้งถึงพระธรรม ถือเป็นบารมี ๑ ในบรรดาบารมี ๑๐ของพระโพธิสัตว์ อันพระสงฆ์จีนได้
ยึดถือเป็นแนวทางอยู่แล้ว๓๐ ออกเผยแผ่ให้แก่ชาวพุทธทั้งหลาย ได้น ามาศึกษา  
 ในบารมี ๖ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติ หรือขันติ วิริยะ ธยานหรือสมาธิ และปัญญา บางต ารา
มักจะน าเอา อุบาย หรืออุปายบารมี คือ ความฉลาดในการสั่งสอนสัตว์ให้เห็นตามธรรม ปณิธานบารมี 
คือ ความตั้งใจแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ และให้เกิดความสุข พละบารมี 
ความมีเมตตา และความพยายามอบรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย และฌานบารมี คือ ความรู้แจ้งสม 
บูรณ์ทุกอย่าง มารวมกันกับบารมีเดิมที่มีอยู่ ๖ รวมเป็น บารมี ๑๐ ซึ่งบารมีทั้งหลายนี้ ก็เป็นไปเพ่ือ
การบ าเพ็ญเพ่ือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ ไม่มีภัยเป็นที่สุด๓๑ (ซึ่งในอุดมคติ ๓ นั้น มีอุปายอยู่แล้ว ในปณิธานบารมี 
นั้นก็คือปณิธาน ๔ และในพละซึ่งก็คือความพยายามหรือวิริยะบารมี ความมีเมตตา ก็ซ้ าซ้อนกับอุดมคติ ๓ 
และในฌานบารมีก็อยู่ในบารมีข้อที่ว่าด้วย ธยาน หรือสมาธิอยู่แล้ว ในที่นี้จึงจะขอกล่าวแค่เพียงบารมี ๖ 
เท่านั้น) 
 อุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง คือ การหยิบยกเอาพุทธเกษตรขึ้นมา ก็เป็นเพ่ือคุณค่าใน
เชิงเป็นอุบายธรรม ในทางธรรมาธิษฐานพุทธเกษตร จะมีคุณค่าและมีอยู่จริงได้ในฐานะเป็นเครื่องมือ 
ส าหรับใช้เป็นวิถี เพ่ือก้าวต่อไปข้างหน้าหรือเป็นอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือปัญญา พระสงฆ์จีนจะท า
ทุกวิถีทาง เพ่ือฝึกฝนตนให้สามารถใช้อุบายชี้น าจิตใจสรรพสัตว์ไปในทิศทางที่ดี ดังนั้น พระสงฆ์จีน       
จึงได้พยายามสร้างบุคลาธิษฐานเรื่องพุทธเกษตรเพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ และเพ่ือเป็นที่ตั้งของศรัทธา 
ทั้งยังได้น าคติเรื่องพระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งน าศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนา
ศักยภาพของตน ตลอดการบ าเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างก าลังใจ
ในยามที่ท้อถอย ท าให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๓๒ 
 พระสงฆ์จีนได้ใช้ หลักอุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง หวั งเกื้อกูลสรรพสัตว์ ให้รู้แจ้งใน
พระธรรม จึงใช้ความชาญฉลาด โน้มน้าวคนเข้าวัด โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการ 
โน้มน้าวคนเข้าวัด และเมื่อเข้าวัดมา ได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิดใจ
เชื่อถือ อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติในธรรมร่วมกับพระสงฆ์ ดังนั้น พระสงฆ์จีนได้ใช้วัดเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมหลายอย่าง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ชาวพุทธได้เข้ามาร่วมงาน เพ่ือยึดเหนี่ยวเป็นที่พ่ึงทางใจ 
โดยเฉพาะการสวดมนต์ ชาวพุทธถือว่า การสวดมนต์ สามารถไปสวรรค์ได้ ตามความเชื่อนิกายสุขาวดี 
การสวดมนต์แม้ไม่ส าเร็จผลทางวิปัสสนา แต่ก็ยังได้กุศลทางการสวดมนต์ และการสวดมนต์ภาวนา        
ก็เป็นอุบายอย่างละเอียดสุขุม ระงับกิเลสราคะ อันมีมาในทุกรูปทุกนามให้เสื่อมคลายสูญสิ้นไป ส่วนพิธีกุยอี 
หรือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ผู้มีศรัทธานิยมปฏิบัติท าให้เกิดความปีติภูมิใจ๓๓ 
หรือแม้แต่พิธีกงเต็กในงานศพ ก็ได้มีการสอดแทรกการเผยแผ่ธรรมะ โดยการอธิบายขยายความบทสวด 

                                                 

 ๓๐เสถียร พันธรังสี, พุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒.  
 ๓๑เสฐียร พันธรังสี, พุทธประวัติมหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๕.  

๓๒ปัญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  
 ๓๓วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), ๔ มีนาคม ๒๕๓๖, 
หน้า ๕๔.  



 ๓๗ 

เพ่ือสอนญาติโยมถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งล้วนเป็นอนิจจัง พิธีกรรมอ่ืน เช่นการสวดมนต์ จะมีการ
เน้นวิริยะและศรัทธา เพราะชาวพุทธทั่วไป มักมีศรัทธาและวิริยะ มากกว่าปัญญา ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมา 
เพราะมีความศรัทธาต่อพระเถระผู้ใหญ่ เช่นเจ้าอาวาส หรือต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและความเป็น
กันเองของพระสงฆ์จีนที่มีต่อชาวพุทธที่เข้าวัดมา๓๔  
 พระสงฆ์จีน เป็นที่ยอมรับของชาวพุทธในฐานะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกงเต็ก 
เพราะเชื่อว่า พระสงฆ์จีน เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างวิญญาณผู้ตาย กับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี 
พระสงฆ์จีน จึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธ ในด้านวัฒนธรรม คติความเชื่อ และพิธีกรรมมาแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน๓๕ หรือแม้แต่การสอนธรรม การถ่ายทอดธรรม ก็มีการใช้อุบายถ่ายทอดการสอนผ่านการปฏิบัติ 
อันเป็นหลัก ท าให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น ไม่พ่ึงพาตัวอักษร ชี้ตรงไปที่จิตใจ ให้เห็นแจ้งในธรรมชาติของตน๓๖ 
และในปัจจุบันนี้ ค าสอนเรื่องอุบายมีคุณประโยชน์ ท าให้พระสงฆ์จีน สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานไปทั่วสารทิศ และเข้าได้กับทุกวัฒนธรรม เพราะมหายานปรับธรรมให้เข้ากับบุคคลไม่ได้ปรับ
บุคคลเข้ากับธรรม จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย๓๗ อีกทั้งพระสงฆ์จีน 
ยังเป็นผู้มีส่วนกระตุ้นศรัทธาพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความซาบซึ้งเลื่อมใส ใคร่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญกุศล 
ตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยหยิบยกเรื่องดินแดนสุขาวดีขึ้นมารองรับ ศรัทธาแห่ง
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เป็นการสร้างความหวังและก าลังใจแก่ผู้ที่ตกทุกข์ทั้งหลาย ให้เล็งเห็นว่า         
ยังพระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมที่จะปรากฏตัวในทุกเมื่อ เพ่ือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก สามารถขอพร
จากพระองค์ท่านได้ตามปรารถนา๓๘  
 พระสงฆ์จีนนิกายฝุายมหายาน จึงมักจะใช้พิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องน้อมน าศรัทธาจาก
มหาชนทั้งหลาย เป็นเครื่องมือเชื่อมมหาชน เพ่ือถ่ายโอนคุณธรรมต่างๆแก่มหาชน ให้เกิดความ
ปรารถนาจะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม และเพ่ือประโยชน์แห่งการบ าเพ็ญตน เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าแก่
ตนและผู้อ่ืน ตลอดสังคม ท าให้เกิดความเจริญร่มเย็นเป็นสุขสงบ พิธีกรรม จึงเป็นรูปแบบที่จะสื่อเข้า
หาคนที่ยังไม่เข้าถึงพระศาสนาได้ลึกซึ้ง โดยเป็นสื่อชักน าหรือเป็นจุดเชื่อมต่อให้ชาวพุทธเริ่มต้น         
อาจท าให้สนใจ เกิดความประทับใจ แล้วน้อมน าจิตให้อยากรู้อยากเข้ามาเกี่ยวข้อง จนกระทั่งเข้ามา
ในพระศาสนาได้ เพราะฉะนั้น ดังนั้นพระสงฆ์จีนจึงใช้พิธีกรรมในแง่ที่เป็นเครื่องชักจูงในเบื้องต้น๓๙ 

                                                 

 ๓๔กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, 
หน้า ๒๐๖.  
 ๓๕อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐.  
 ๓๖Posttoday, “ธรรมะ-จิตใจ/ธรรมส่องโลก”, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<http://www.posttoday.com> (20 June 2011) 
 ๓๗John Makransky, Buddhist Perspectives on Truth in other Religion, Ibid. p. 335. 
 ๓๘ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์, วิถีแห่งมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ลิ้นจี่การพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑๐๖.  

๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พิธีกรรมใครว่าไม่ส าคัญ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
พิมพ์สวย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒.  

http://www.posttoday.com/ธรรมะ-จิตใจ/ธรรมส่องโลก


 ๓๘ 

เพ่ือให้พระสงฆ์จีนจะได้มาปรากฏตัวแก่ชาวพุทธ แก่ชุมชนหรือแก่สังคม โดยมากก็มาปรากฏใน
พิธีกรรม พระสงฆ์จีนจึงต้องประพฤติ ตัวอยู่ในความสงบ ตั้งใจท าพิธีกรรมให้ถูกต้องตามหลักและถ่าย
โอนคุณธรรมต่างๆให้มหาชน และมุ่งให้เกิดผล ตามความมุ่งหมาย มุ่งสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของ
ผู้เข้าร่วมพิธี ให้เกิดความเจริญจิตใจ มีความผ่องใสเบิกบาน เกิดปสาทะ และศรัทธา จะสามารถน้อมน า
คนเข้าสู่วินัยที่สูงขึ้นไป เพื่อเข้าถึงธรรมในที่สุด และถ้าเมื่อใดพิธีกรรมเป็นที่ปรากฏแสดงตัวของบุคคล
ผู้เข้าถึงธรรมแล้ว ที่จะสื่อสารกับชาวพุทธได้สะดวก เมื่อนั้นก็เป็นความสมบูรณ์แห่งความหมายและ
เป็นความส าเร็จแห่งความหมายของพิธีกรรม๔๐ 
 การน าหลักอุปายกุศล คือความฉลาดในการสอนชนให้พ้นทุกข์ด้วยการใช้อุบายที่เป็นกุศล 
หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็นคุณสมบัติพิเศษแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นเครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าว เปิดใจชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้าสู่หลักธรรม มาใช้ในการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน สู่มหาชนชาวพุทธด้วย และสิ่งเหล่านี้เอง ที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ ของผู้
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด 
เป็นการด าเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการท าความดีและบ าเพ็ญบารมีตามพระองค์ท่าน  
จนกลายมาเป็นหลักธรรม เพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นพุทธะ นั่นคือ หลักโพธิสัตวมรรคนั่นเอง  
 ดังนั้น พระสงฆ์จีนนิกาย จึงมีการด าเนินชีวิตและบ าเพ็ญตน เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
ด้วยการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม เพ่ือประโยชน์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาไปยังคนหมู่มาก 
เป็นเหตุให้เกิดหลักการส าคัญ อันเป็นกรอบที่ต้องยึดในการปฏิบัติร่วมกัน หลักการดังกล่าวคืออุดมคติ ๓ 
ได้แก่ ความกรุณา มีใจกว้างขวาง ช่วยเหลือสรรพสัตว์ พร้อมอุทิศตนช่วยผู้อ่ืนทุกวิถีทางหลักปรัชญา 
เป็นผู้มีปัญญา มีความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส และหลักอุบาย ความเป็นผู้ฉลาดใน
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ โดยการใช้อุบายเพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ ซึ่ง เป็นคุณธรรมส าคัญของพระโพธิสัตว์
ในคติของพุทธศาสนามหายาน และเม่ือพระสงฆ์จีนเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์จีนก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ยังประโยชน์และ
ความสุขต่อสรรพสัตว์ พระสงฆ์จีนจึงเป็นผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคด้วย 
 ๓.๑.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักปณิธาน ๔ 
 การตั้งปณิธานไว้๔ ประการ ส าหรับข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือ ต้องการจะปลดเปลื้อง
สรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ เป็นการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ๔ นั่นคือ๔๑ 
 ๑. การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์เทียบกับอริยสัจ ๔ ในข้อที่ว่า 
ทุกขสัจ คือ การก าหนดรู้ว่าเราทุกข์ 
 ๒. การท าลายกิเลสให้หมดสิ้น และปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายท าลายกิเลสด้วย เทียบได้กับ สมุทัย 
คือ ตัณหา ซึ่งเราจะต้องละ 
 ๓. ต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติ เทียบได้กับ มรรคสัจ ซึ่งจะต้องท า
ให้เจริญมากข้ึน จึงจะก าหนดรู้ทุกข์และสมุทัยได้ 
 ๔. ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้เทียบกับการท านิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย 

                                                 
๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘. 

 ๔๑อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.  



 ๓๙ 

 การปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนที่พระสงฆ์จีนได้กระท าอยู่เสมอ นั่นคือการบริจาคทรัพย์ปัจจัย
เพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ มักปรากฏโดยผ่านรูปแบบของงานด้านสาธารณกุศล และการให้การ ศึกษาแก่ผู้
ยากไร้ทั้งหลาย รวมไปถึงการตั้งองค์กรการกุศลต่าง ๆ ขึ้น เพ่ืองานด้านสาธารณกุศลและงานด้านเผย
แผ่หลักธรรมค าสอนเป็นส าคัญ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์สมทบสร้างถาวรวัตถุ สร้างโรงพยาบาลและ
สมทบทุนสร้างศาลาราย ๓ หลัง ณ พุทธมณฑล ฯลฯ๔๒  
 การบ าเพ็ญบารมีตามหลักปณิธานข้อที่สอง คือ การท าลายกิเลสของตนและของสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้หมดไปด้วย พระสงฆ์จีนใช้หลักการเผยแผ่พระธรรมค าสอนในพุทธศาสนามหายานอัน
ได้แก่พระสูตรส าคัญ ๆ หลาย ๆ พระสูตร แก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ       
จัดกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาในรูปแบบต่างๆ คือ 

 ๑) จัดพิธีรับศิษยานุศิษย์ (กุยอี) วันที่ ๑๖ เดือน ๖ จีน ซึ่งเป็นวันเกิดของพระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) และวันที่ ๘ เดือน ๑๑ จีน รวมเป็น ๒ ครั้ง ต่อปี และจัดเป็นประจ าทุกปี 
 ๒) น าพาพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติธรรม ถืออุโบสถศีล และฟังพระธรรมเทศนาในวัน 
พระจีน (เดือนละ ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑ และ ๑๕ ตามปฏิทินจีน) และวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนจีน 
 ๓) ชักชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมถือศีลกินเจ และปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจ ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๑-๙ เดือน ๙ ของปฏิทินจีน 
 ๔) จัดบ าเพ็ญกุศลโดยน าพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายสังฆทานในวันออกพรรษา ในวันที่ ๑๕ 
เดือน ๗ ของจีนเป็นประจ าทุกปี มีการฟังพระธรรมเทศนาด้วย 
 ๕) จัดให้มีพิธีทอดกฐินประจ าปี และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าปี  
 ๖) จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและพระสูตรส าคัญ ๆ  ของพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน ท าแถบบันทึกเสียง 
ประกอบการสอนออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๗) คณะสงฆ์จีนนิกายโดยเจ้าคณะใหญ่ และรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้รับการอาราธนาไป
แสดงธรรมเทศนา ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการสนทนาธรรมและซักถามเรื่องวัตรปฏิบัติของ
พระภิกษุสงฆ์ฝุายจีนนิกายในประเทศไทย หรือแม้แต่เดินทางไปแสดงธรรมเทศนา เผยแผ่หลักธรรมที่
ต่างประเทศ อีกหลายประเทศ๔๓ เพ่ือหวังให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มีหลักในการปฏิบัติธรรม อันน าไปสู่
การรู้แจ้งในหลักธรรม และเข้าถึงหลักศูนยตา ส าหรับชาวพุทธผู้มีปัญญามาก 
 การบ าเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สามคือ การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบเรียนรู้
ศึกษาปฏิบัติในข้อธรรมทั้งปวง พระสงฆ์จีนได้ใช้หลักการปฏิบัติตนตามหลักนิกายวินัยและนิกายเซน 
เน้นการปฏิบัติตนตามแนววิปัสสนาส่วนมาก โดยเฉพาะพระระดับผู้บริหาร จะท าการฝึกวิปัสสนาเป็นประจ า 
มีการสวดมนต์ การท าสังฆกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ๔๔ พระสงฆ์จีนยังยึดหลักในการปฏิบัติตนตามหลัก
มหาปัญญาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักปัญจคันธสารธรรม ๕ ประการ คือ 

                                                 
๔๒วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ

มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 

 ๔๔วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยย่ี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๓.  



 ๔๐ 

 ๑) ศีล ซึ่งหมายถึง จิตที่ปราศจากความด่างพร้อย ทุจริตไม่ซื่อ ไม่มีความอิจฉา ริษยา โลภ 
โกรธ ข่มขู่ และผูกเวร 
 ๒) สมาธิ ซึ่งหมายถึง จิตของเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดีและชั่ว มีจิตแน่วแน่ไม่สะดุ้ง
ต่อเหตุการณ์ทั้งปวง 
 ๓) ปัญญา ซึ่งหมายถึง จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องหุ้มห่อรึงรัด ใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะ
เดิมอยู่เนืองนิตย์ เว้นสร้างกรรมชั่ว ประพฤติแต่กรรมดีทุกประการ ไม่เกาะเกี่ยวข้องติด เคารพผู้สูงกว่า 
อ่อนน้อมแก่ผู้ต่ ากว่า อนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อนาถา 
 ๔) ความหลุดพ้น (วิมุตติ) หมายถึง จิตของเราหลุดพ้นเป็นอิสระเด็ดขาด จิตไม่ผูกพันอยู่กับ
กุศลหรืออกุศล อิสรภาพเสรีพ้นอุปสรรคท้ังมวล 
 ๕) วิมุตติญาณทัสนะ คือ ธรรมชาติเดิมแท้ไม่ผูกพันกับกุศลและอกุศล แต่ไม่ปล่อยจิตอยู่กับ
ความว่าง หรือความสงบ แต่ต้องคอยสดับและศึกษามากยิ่งขึ้น ให้รู้จักจิตเดิมแท้ สามารถเข้าใจ
บรรดาหลักพุทธธรรม บ าเพ็ญตนเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้อง เพ่ือการรู้แจ้งต่อไป๔๕ 

การบ าเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สี่ คือ ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เปรียบเหมือนกับ
การท านิพพานให้แจ้ง หรือการท าความหลุดพ้นให้เกิดขึ้น เข้าถึงหลักปุคคลศูนยตาและธรรมศูนยตา 
และยังให้ผู้อ่ืนได้เข้าถึงหลักศูนยตาด้วย การหลุดพ้นตามทรรศนะมหายานมีอยู่สองวิธี คือ การพ่ึงอ านาจ
ตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา กับการขอพ่ึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 
ให้ช่วยเหลือคุ้มครอง ให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มารกิเลส๔๖ การหลุดพ้นในลักษณะแรกที่ต้องใช้
ปัญญาชั้นสูง คือ การเห็นศูนยตาอาจเป็นไปไม่ได้ส าหรับทุกคน จึงได้เกิดการน าหลักศรัทธาหรือ         
หลักภักติขึ้นมาเป็นหนทางของความหลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เพียงแต่เอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือ
พระโพธิสัตว์ให้ช่วยเหลือเพ่ือบรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับลงมาอีก จากนั้นก็จะส่งต่อไปยังภาวะที่
เอ้ือต่อการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ ด้วยความมั่นใจ ว่าจะบรรลุเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งกลายเป็นว่าบุคคลผู้
ไปเกิดในพุทธเกษตร ถือว่าเป็น ผู้เที่ยงต่อนิรวาณ ดังนั้น พุทธศาสนามหายานจึงเรียกมรรควิถีของตน
ว่าเป็นหนทางอันง่ายที่ใช้หลักศรัทธากับหนทางอันยากที่ใช้ปัญญา ซึ่งก็คือทางสายหลัก (ปัญญา) และ
ทางสายรอง (ศรัทธา) เพราะทั้งสองหนทางต่างก็ด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน  พุทธศาสนามหายาน 
ได้อธิบายหลักมหาปรัชญาว่า มีความหมายถึง การเข้าถึงศูนยตา การบรรลุนิพพานคือ การเข้าถึงศูนยตา 
การเข้าถึงศูนยตา มี ๒ ชั้น คือ ปุคคลศูนยตา ซึ่งได้แก่การละอัสมิมานะ จนได้บรรลุอรหัตและ 
ธรรมมศูนยตา ได้แก่ การละความยึดถือในพระนิพพาน ซึ่งเป็นภูมิของพระโพธิสัตว์ชั้นสูง คนที่จะ
สามารถเข้าใจเรื่องศูนยตา ต้องมีศีลและสมาธิเป็นปทัฏฐาน มิฉะนั้น จะกลายเป็นมิจจฉาทิฏฐิได้๔๗  

พระสงฆ์จีนจึงมักปฏิบัติตนตามหลักแห่งมหาปรัชญา ใช้หลักศรัทธากับหนทางอันยากที่ใช้
ปัญญา ซึ่งก็คือทางสายหลัก (ปัญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา) เพราะทั้งสองหนทางต่างก็ด าเนิน

                                                 

 ๔๕คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน
ครบรอบ ๒๐ปี มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว, 
หน้า ๘๘-๘๙. 

๔๖เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔.  
 ๔๗อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๒.  



 ๔๑ 

ไปสู่เปูาหมายเดียวกัน เป็นแบบอย่างในการด าเนินสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้าถึงพระธรรมตาม
ลักษณะอุปนิสัยและภูมิปัญญาของชาวพุทธ โดยยึดหลัก๔ ประการคือ 

๑) ยึดหลักธรรมะ ไม่ยึดตัวบุคคล หมายความว่า เราไม่ควรกล่าวอ้างว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้
อย่างนั้นอย่างนี้ หรือ เป็นข้อสรุปของคณะสงฆ์นั้นคณะนี้ หรือนักปราชญ์ท่านนั้น ท่านนี้ ควรพิจารณาตาม
ความจริง ตามองค์ประกอบคือ 

 ก. ข้อความนั้นปรากฏอยู่ในพระสูตร หรือพระวินัยหรือไม่ 
 ข. ต้องไม่ขัดกับธรรมชาติของสิ่งนั้น การตัดสินว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดกับธรรมชาติหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่า เราได้รู้ ได้เห็น หรือได้เข้าใจมาอย่างไร  
๒) ยึดหลักความหมายที่นุ่มลึก อย่ายึดความหมายของการสอน ไม่ใช่ความหมายตาม

ตัวอักษร เช่น ความหมายที่แท้จริงของอริยสัจจ์ ๔ คือ ความเข้าใจในทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคมีองค์ ๘ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ แต่อริยสัจสามารถที่จะน ามาอธิบายขยายความและประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ 

๓) ยึดความหมายที่แท้จริง อย่ายึดความหมายชั่วคราว พระสูตรประกอบด้วย ๒ ลักษณะ 
กล่าวคือ พระสูตรที่สามารถเข้าใจได้โดยตรง และท่ีต้องอาศัยการตีความ  

๔) ยึดหลักความรู้โดยตรง อย่ายึดหลักความรู้ที่เกิดจากการคิดสรุปเอาเอง ที่เป็นความรู้โดยอ้อม 
หมายความว่า ในขณะที่ความรู้โดยตรงเกิดจากความเข้าใจภายใน ด้วยวิถีทางแห่งปัญญาอันเกิดขึ้นได้ 
๓ วิธี คือ การได้ยิน การตรึกตรอง การปฏิบัติวิปัสสนา สองวิธีแรกนั้นเป็นความเข้าใจที่เจือด้วยกิเลส 
แต่ความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนานั้น เป็นสิ่งที่แท้จริงและถูกต้อง๔๘ 

จะเห็นได้ว่า กรปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน ตามปณิธานทั้ง ๔ ประการ มักจะด าเนินการด้วย
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งการบริจาคทรัพย์และการก่อสร้างถาวรวัตถุ เพ่ือการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลนทั้งหลาย ในรูปขององค์กรการกุศลต่าง ๆ มีการส่งเสริมการศึกษาหา
ความรู้แก่ผู้ ใฝุการศึกษาทั้งหลาย มีการเชิญชวนผู้คนทั้งหลายให้มาร่วม พิธีกรรมทางศาสนา                 
เปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม โดยผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 
เพ่ือปลูกศรัทธา และเพ่ือการสร้างปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งในพระธรรมในท้ายที่สุด ด้วยความไม่ย่อท้อ
และเหนื่อยหน่ายต่อภารกิจที่ส าคัญนี้ ก็ด้วยการตั้งจิตแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์และ
เข้าถึงหลักธรรม ด้วยการตั้งปณิธาน ๔ ประการของพระสงฆ์จีน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนตาม
แนวทางแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคโดยแท้จริง  
 ๓.๑.๓ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักการบ าเพ็ญบารมี ๖ 
 การตั้งโพธิจิตมุ่งสู่พุทธภูมิ ต้องสร้างบารมี เพ่ือช่วยสรรพสัตว์ นั่นคือ บารมี ๖ ได้แก่  
 ก. ทานปารมิตา ได้แก่การสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เพื่อสัตว์โลก โดยไม่อาลัย  
 ข. สีลปารมิตา ได้แก่การมอิีนทรีย์สังวรศีล กุศลสังคหศีล การท าความดี สงเคราะห์สัตว์ 
 ค. กษานติปารมิตา ได้แก่ความสามารถอดทนต่อสิ่งกดดัน เพ่ือโปรดสัตว์ได้ 
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 ง. วิริยปารมิตา ได้แก่ความไม่ย่อท้อต่อพุทธภูมิ ไม่เหนื่อยหน่ายในการช่วยสรรพสัตว์ 
 จ. ธยานปารมิตา ได้แก่การด าเนินไปสู่การส าเร็จในฌานสมาบัติทุกชั้น ให้จิตไม่คลอนแคลน 
 ฉ. ปรัชญาปารมิตา ได้แก่การทีจ่ะต้องท าให้รู้แจ้งในปุคคลศูนยตา และธรรมศูนยตาให้เข้าถึง
การละความยึดมั่น ในอัตตา ในสัตว์บุคคลทั้งหลาย ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง ล้วนต้องเข้าสู่ความสูญสลาย 
เป็นมายา เป็นความว่าง เป็นสิ่งไร้แก่นสาร๔๙ 
 กล่าวโดย ศีลบารมี กับทานบารมี ซึ่งมีคุณ สามารถก าจัดโลภะในตัวเอง เป็นเครื่องกั้นไม่ให้
เกิดความชั่ว วิริยะบารมี กับขันติบารมี สามารถฟันฝุาอุปสรรคและกิเลสได้ ท าให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้ 
ส่วนสมาธิบารมี กับปัญญาบารมี สามารถระงับความหวั่นไหวของจิตต่อโลกธรรม เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
การตรัสรู้ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลาย๕๐ 
 พระสงฆ์จีนมีการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ประการนี้ เป็นการบ าเพ็ญธรรมะที่เป็นไปทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อื่น ถ้าหากพิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วน
กระท าให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตนและความสุขของผู้อ่ืน  ในขณะที่ธยาน หรือสมาธิและ 
ปัญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นก าลังเพ่ือบ าเพ็ญธรรมะ
อ่ืน ๆ ข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา คุณธรรม หรือบารมี
ธรรมทั้ง ๖ นี้ จึงเป็นคุณธรรมส าคัญในการปฏบิัติตนและบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว ์โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
การโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงธรรมสู่ความเป็นพุทธะทั้งตนเอง 
และผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรมนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ส าคัญของพระสงฆ์จีนที่จะละเลยไม่ได้ช่วย
ให้พระสงฆ์จีนบรรลุสู่เปูาหมายสูงสุดได้ บารมีทั้ง ๖ นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรมของ
พระสงฆ์จีนผู้ปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง 
 กล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกาย มีการปฏิบัติตนด้วยอุดมคติ ๓ การตั้งจิต
แน่วแน่เพ่ือการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์และเข้าถึงธรรมะโดยไม่เกิดความย่อท้อและเหนื่อย
หน่ายด้วยปณิธานที้ง ๔ และการตั้งมั่นต่อการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ก็เพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ และได้เกิดปัญญาอันน าไปสู่การรู้แจ้งในพระธรรม เพ่ือความสุข
และความเจริญแห่งตน ส่วนเรื่องการใช้หลักมหาอุบายอันเป็นกุศล เพ่ือโน้มน้าวมหาชนให้เข้าหาพระ
ธรรมนั้น มักใช้พิธีกรรมทางศาสนาและบุคคลธิษฐานเรื่องพุทธเกษตร จูงใจสร้างศรัทธาแก่มหาชนผู้ที่
ปัญญาบารมียังไม่มาก ให้เกิดศรัทธาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระสงฆ์
ฝุายมหายาน ที่ต้องด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนในข้อวัตรต่าง ๆ อันเป็นไปตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญา
โพธิสัตวมรรคทุกประการ การน าหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการจรรโลงเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และต่อสู้กับอิทธิพลของศาสนาอ่ืน ได้ส่งผลให้หลักธรรมในพรสงฆ์จีนฝุาย
มหายาน สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคมโลก สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านจิตใจของ
มหาชนได้ ทุกระดับชั้น ที่มีระดับสติปัญญาต่างกัน มีจริตที่ ไม่เหมือนกัน ได้มีโอกาสเข้าหา
พระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งแต่ประการใด เป็นความชาญฉลาดของพระเถระ
ทางฝุายมหายาน ที่รู้หลักการปรับธรรมให้เข้ากับคน ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป ท าให้พุทธ
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ศาสนาฝุายมหายาน ตอบสนองต่อความต้องการของชนในสังคมยุคปัจจุบันได้ และเติมเต็มส่วนที่ขาด
หายไปจากจิตใจของมหาชนที่ขาดหายไปได้ นั่นคือ ความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ 
และก าลังใจในยามที่ประสบปัญหาในชีวิต แล้วเกิดความท้อแท้ ท้อถอยทางจิตใจ พุทธศาสนา
มหายาน ได้ใช้หลักมหากรุณา และหลักมหาปัญญา อันเป็นคุณสมบัติพิเศษแห่งองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าว เปิดใจมหาชนชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้าสู่หลักธรรม 
และที่ส าคัญคือ ได้น าหลักอุปายกุศล คือความฉลาดในการสอนชาวพุทธให้พ้นทุกข์ด้วยการใช้อุบายที่
เป็นกุศล หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จึงได้น าหลักมหาอุบายซึ่งเป็นคุณข้อหนึ่งของ
พระพุทธเจ้ามาใช้ ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน สู่มหาชนชาวพุทธด้วย และสิ่งเหล่านี้เอง ที่ กลาย
มาเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ ของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย 
ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เป็นการด าเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการท าความดีและ
บ าเพ็ญบารมีตามพระองค์ท่าน จนกลายมาเป็นหลักธรรมเพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นพุทธะ นั่นคือ หลัก
โพธิสัตวมรรค นั่นเอง  
 ความส าเร็จของพระสงฆ์จีนมหายาน คือ อาศัยหลักจิตวิทยา ในการปรับพุทธพจน์ให้เหมาะ
แก่อัธยาศัยบุคคล ใช้จิตวิทยาที่เหนือกว่าจูงใจคน ให้มีความรู้สึกว่า พุทธภาวะนั้นอยู่ใกล้แค่เอ้ือม 
บุคคลทุกเพศทุกวัย ก็อาจบรรลุพุทธธรรมได้ โดยไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองหรือการปฏิบัติมาก พระสงฆ์
จีนมหายานวางอุดมคติจูงใจคนก่อนว่า ต้องบ าเพ็ญเพ่ือผู้อ่ืน มีปณิธานว่าจะช่วยขนสรรพสัตว์ให้ข้าม
พ้นโอฆสงสารจนหมดสิ้น ตนจึงจะขอบรรลุธรรมเป็นคนสุดท้าย๕๑ นอกจากนี้ ยังยึดถือปฏิบัติพระวินัย 
เพียงเพ่ือเป็นกรอบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติให้ เป็นไปได้ ไม่ยึดเป็นกฎเหล็ก 
ที่เปลี่ยนแปลงและแตะต้องไม่ได้ เพียงแต่ทราบว่าวินัยเป็นสิ่งส าคัญ แต่ก็สามารถปรับประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์ได้ จึงผ่อนผันพระวินัยบางข้อ เพ่ือให้ด ารงอยู่ได้ เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม และการ
ด ารงชีวิต โดยมิได้มีจุดประสงค์อันมิชอบแห่งตน จนกลายเป็นความย่อหย่อนในพระธรรมวินัยแต่
อย่างใด ซึ่งไม่ใช่ทางท่ีถูก๕๒พุทธศาสนามหายานได้เน้นค าสอนเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ จึงให้ความส าคัญ
ต่อการเข้าสู่ความเป็นพุทธภาวะ เน้นหลักการปฏิบัติเพ่ือ “ปัญญา” หรือ “โพธิญาณ” การเสียสละ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้าน “กรุณา” ได้สร้างค่านิยมว่า คุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการอุทิศชีวิต 
เพ่ือช่วยเหลือสังคมให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ ในการเป็นพระโพธิสัตว์มากกว่าการเป็นพระอรหันต์๕๓ 
ความคิดเรื่องศรัทธา เป็นแนวทางที่ง่ายส าหรับคนหมู่มาก เป็นเหตุให้คนท าบุคคลาธิษฐานของ 
คุณธรรมต่างๆเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธา เป็นแนวทางการหลุดพ้นทางหนึ่ง ท าให้คนมอง
พระพุทธศาสนาไปในแง่บวกเข้ากับสังคมได้มากขึ้น๕๔ 
 ประกอบด้วยการเผยแผ่พระธรรมของพระสงฆ์จีน จะเน้นที่บทบาทของพระพุทธเจ้า ในเรื่อง
พระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ ท าให้ผู้สอนธรรมและผู้ฟังธรรมสามารถ
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ปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ ทั้งพระสงฆ์และชาวพุทธ๕๕ แม้มีรูปเคารพบูชา (วัตถุ) ก็เป็นการแสดงให้เห็น
ตัวแทนของธรรม หรือเป็นเครื่องหมายของความดี เป็นการบ่งบอกทัศนะการปฏิบัติธรรมที่มองเห็น
ความสงบสุขของสัตว์เป็นสิ่งส าคัญ๕๖ 
 ดังนั้น การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค จึงเป็นการปฏิบัติ
ตน เพ่ือการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือสังคม และเพ่ือยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากปวงทุกข์ การโปรดสัตว์
ในความหมายของพระสงฆ์จีน จึงหมายถึงการด าเนินชีวิตด้วยการด ารงตนอยู่ในอุดมคติ ๓ การตั้งมั่น
อยู่ในปณิธานทั้ง ๔ แน่วแน่ การบ าเพ็ญในบารมีทั้ง๖ ประการ และด้วยการปรับหลักธรรมให้เข้ากับ
บุคคล และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป สามารถตอบสนองความต้องการของชาวพุทธทั้งหลายได้         
จึงได้รับความนิยมจากชาวพุทธ ท าให้การเผยแผ่และจรรโลงหลักธรรมค าสอน สามารถด ารงอยู่ได้
ตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
๓.๒ สรุปการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค  
 การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนที่เน้นหลักอุดมคติ ๓ 
ประการนี้ คือ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปาย หรือกุศโลบาย เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมและ
การจรรโลงพระศาสนาให้อยู่ด ารงต่อไปได้ตลอดเป็นส าคัญ และเพราะการบ าเพ็ญบารมีและการปฏิบัติธรรม
ของพระสงฆ์นั้น เป็นไปตามแนวทางตามหลักแห่งพระโพธิสัตว์ในมหายาน เพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้
พ้นจากความทุกข์๕๗ พระสงฆ์จีนนิกายจึงมีการด าเนินชีวิตแบบโพธิสัตวจรรยาในศาสนา 
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีนนั้นเป็นไปเพ่ือ การเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งผู้
ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ต้องมีอุดมคติประจ าใจอย่างสูงส่ง ๓ ประการ๕๘ คือ 
 ๑) หลักกรุณา หมายความว่า จะต้องมีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจาก
ขอบเขต พร้อมที่จะเสียสละตนเอง ทนทุกข์แทนสัตว์อ่ืน เพ่ือช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 ๒) หลักปัญญา หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีติปัญญารู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งมวล และรู้เท่าทัน
กิเลสของตนและสัตว์อ่ืน 
 ๓) หลักอุปาย หมายความว่า รู้จักอุบายที่ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ มีปฏิภาณรอบรู้ 
สามารถชักน าสัตว์โง่เขลาให้เข้าถึงสัจธรรม 
 ดังนั้นอุดมคติ ๓ ประการ คือ หลักกรุณา หลักปัญญา และหลักอุปาย ซึ่งพระสงฆ์มหายานที่
ยึดมั่นในอุดมคติเหล่านี้ ย่อมมีความคาดหมายว่า ตนควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างมาก เพราะเป็นการ
กระท าตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หรือการน า
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 ๔๕ 

ศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น ก่อเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้ 
และจะเห็นการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน ที่ปฏิบัติตนตามหลักอุดมคติ ๓ ประการได้ดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักกรุณาของพระสงฆ์จีน พบว่า มีการบ าเพ็ญสาธารณกุศล 
ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งวาตภัยและอุทกภัย สร้างโรงพยาบาล บริจาค
ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กก าพร้าวัดสระแก้ว 
ตั้งมูลนิธิสาธารณกุศลขึ้น๖๐ เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนน ศาลาโรงธรรม๖๑ ซึ่งถือ
ว่า เป็นความเมตตากรุณาที่พระสงฆ์จีนได้มีแก่บรรดาผู้ตกทุกข์ทั้งหลายเพราะเป็นการแสดงถึง             
ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่
มหาชน ตามแนวทางแห่งการใช้หลัก มหากรุณา แห่งโพธิสัตวมรรค  
 หรือแม้แต่ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนที่หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้รู้ธรรม แจ้งในธรรม 
ด้วยการใช้เครื่องมือชักชวนโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรม ด้วยการกระตุ้นศรัทธาชาว
พุทธทั้งหลาย ให้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส ใคร่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญกุศล ตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์  
การได้น าคติเรื่องพระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งน าศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความ
ซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนา
ศักยภาพของตน ตลอดการบ าเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างก าลังใจ
ในยามที่ท้อถอย ท าให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๖๒ ความคิดเรื่องศรัทธา จึงเป็นแนวทางที่ง่าย
ส าหรับคนหมู่มาก เป็นเหตุให้คนท าบุคคลาธิษฐานของ คุณธรรมต่างๆเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธา 
เป็นแนวทางการหลุดพ้นทางหนึ่ง ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายมองพระพุทธศาสนาไปในแง่บวก และเข้า
กับสังคมได้มากขึ้น๖๓ ความกรุณาของพระสงฆ์จีน จึงเป็นจุดที่ท าให้เกิดจิตส านึกทางสังคมเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือเน้นความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ลักษณะทางด้าน
พระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้รับความส าคัญมากขึ้น ช่วยให้คนหันมาสู่แสงสว่างนับถือพระรัตนตรัย
มากขึ้น๖๔ ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และบ่มเพาะศรัทธาในจิตให้เข้มแข็ง อันน าไปสู่การหลุด
พ้นได้ง่ายและเร็วกว่า๖๕ 
 การเผยแผ่พระธรรม จะเน้นที่บทบาทของพระพุทธเจ้า ในเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ โดย 
เฉพาะการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ ท าให้ผู้สอนธรรมและผู้ฟังธรรม สามารถปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ 
ทั้งพระสงฆ์จีนและชาวพุทธ โดยไม่ต้องผ่านกฏเกณฑ์ของสงฆ์๖๖ 
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 ๔๖ 

 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีน ได้มีการปฏิบัติตนด้วยหลักกรุณา ด้วยการใช้ความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน 
ด้วยการบ าเพ็ญสาธารณะกุศล ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยการบริจาคทรัพย์ อาหาร ปัจจัยอุดหนุนให้
การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ และสร้างสถานศึกษาและพิมพ์หนังสือเรียนแจกแก่ผู้ใฝุในการศึกษาแต่ยากไร้ 
สร้างโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีการปฏิบัติตนที่เป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้คนที่มาพบปะด้วย ท าให้ผู้คน
ทั้งหลาย สามารถเข้ามาพบ และสนทนาธรรมได้ง่าย และนอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายโอนค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายที่เข้า
มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้น าไปคิดพิจารณาศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา และเปิดโอกาสให้
ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ ด้วยการผ่านพิธีกรรม นับว่าเป็นความกรุณาและความมี
เมตตาอย่างยิ่งของพระสงฆ์จีน ที่หวังเก้ือกูลผู้คนทั้งหลาย ให้มีโอกาสเข้าหาพระศาสนาและหลักธรรม 
ด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องโน้มน้าวผู้คนทั้งหลายให้เข้าหาพระศาสนาได้ส าเร็จ  
 การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปัญญาของพระสงฆ์จีน จะพบว่า พระสงฆ์จีนมีการ
ด าเนินการในการใช้หลักปัญญาหรือปรัชญา เพ่ือแนะน าสั่งสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดมา             
ได้เรียนรู้หลักธรรม โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มบุคคล คือ ผู้มีปัญญามาก และผู้ยังมีปัญญาน้อย เพ่ือการ
เข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ พระสงฆ์จีนจึงใช้ ๒ วิธีการกล่าวคือ การพ่ึงอ านาจตนเองด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา กับการขอพ่ึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้
ช่วยเหลือคุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มารกิเลส๖๗ การหลุดพ้นในลักษณะแรก ต้องใช้
ปัญญาสูง คือการเห็นศูนยตา อาจเกิดไม่ได้กับคนส่วนใหญ่ จึงได้น าหลัก การน าศรัทธา หรือหลักภักติ 
ขึ้นมาเป็นหนทางของความหลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย  ๆ คือ เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือ               
พระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือ เพ่ือบรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับมาอีก จากนั้นก็ส่งต่อไปยังภาวะที่เอ้ือ
ต่อการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ ด้วยความมั่นใจว่าจะบรรลุเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งกลายเป็นว่า บุคคลผู้ ไป
เกิดในดินแดนพุทธเกษตร ถือว่าเป็นผู้เที่ยงต่อนิรวาณ ทางสายหลัก(ปัญญา) และทางสายรอง
(ศรัทธา) ทั้งสองหนทางก็ด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน๖๘ ส าหรับผู้มีปัญญามาก พระสงฆ์จีนก็จะมีการ
แนะน าสั่งสอนด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่างๆ เพ่ือท าให้ผู้มีปัญญาสูงเหล่านั้นสามารถ
เข้าถึงความเป็นผู้รู้แจ้งในพระธรรม พระสงฆ์จีนยังยึดหลักในการปฏิบัติตนตามหลักปัญญาด้วยการ
ปฏิบัติตนตามหลักปัญจคันธสารธรรม ๕ ประการ คือ 
 ๑. ศีล ซึ่งหมายถึง จิตที่ปราศจากความด่างพร้อย ทุจริตไม่ซื่อ ไม่มีความอิจฉา ริษยา โลภ 
โกรธ ข่มขู่ และผูกเวร 
 ๒. สมาธิ ซึ่งหมายถึง จิตของเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดีและชั่ว  มีจิตแน่วแน่ไม่สะดุ้ง
ต่อเหตุการณ์ทั้งปวง 
 ๓. ปัญญา ซึ่งหมายถึง จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องหุ้มห่อรึงรัด ใช้ปัญญาพิจารณาสภาะ
เดิมอยู่เนืองนิตย์ เว้นสร้างกรรมชั่ว ประพฤติแต่กรรมดีทุกประการ ไม่เกาะเกี่ยวข้องติด เคารพผู้สูง
กว่า อ่อนน้อมแก่ผู้ต่ ากว่า อนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อนาถา 

                                                 

 ๖๗เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๖๘พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐.  



 ๔๗ 

 ๔. ความหลุดพ้น (วิมุตติ) หมายถึง จิตของเราหลุดพ้นเป็นอิสระเด็ดขาด จิตไม่ผูกพันอยู่กับ
กุศลหรืออกุศล อิสรภาพเสรีพ้นอุปสรรคท้ังมวล 
 ๕. วิมุตติญาณทัสนะ คือ ธรรมชาติเดิมแท้ไม่ผูกพันกับกุศลและอกุศล แต่ไม่ปล่อยจิตอยู่กับ
ความว่างหรือความสงบ แต่ต้องคอยสดับและศึกษามากยิ่งขึ้น ให้รู้จักจิตเดิมแท้ สามารถเข้าใจบรรดา
หลักพุทธธรรม บ าเพ็ญตนเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้อง หลักการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีน  
จึงเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับการเจริญตามหลักไตรสิกขา เพ่ือการละความยึดมั่นในปุคคลศูนยตา
และธรรมศูนยตา ตามนัยแห่งโพธิสัตวมรรค๖๙ 
 อีกท้ังยังมีการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกายมีการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัยและ       
พระสูตรที่ส าคัญ ๆ ทางฝุายมหายาน๗๐ จึงมักพบว่าพระสงฆ์จีนได้มีการศึกษาเล่าเรียนพระสูตรและ
หลัก ธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนากันทุกรูป และได้ใช้ปัญญาอันชาญฉลาด สอนผู้อ่ืนด้วยการใช้คติ 
ข้อคิด หรือหลักการการท าให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น โดยไม่พ่ึงพาตัวอักษร แต่ให้ผู้ศึกษาทั้งหลาย ได้
น าไปคิดพิจารณาเอาเอง เป็นการสอนให้ผู้อ่ืนได้คิดเป็น หากไม่เข้าใจ พระสงฆ์จีนก็จะประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ดู และวิธีที่ท่านมักจะใช้ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เกิดปัญญารู้แจ้งในหลักธรรมที่
นิยมมากที่สุด คือ การให้การศึกษาแก่ผู้ใฝุในการศึกษาด้วยทุนการศึกษา หรือให้การศึกษาสนับสนุน
ด้วยการให้บวชเรียนแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลายที่ใฝุในพระธรรม โดยมุ่งเน้นการสอนการเรียนในพระสูตรที่
ส าคัญ ๆ ของพระศาสนาฝุายมหายานเป็นส าคัญ นับเป็นการเผยแผ่หลักธรรมและจรรโลงพระศาสนา
ทางหนึ่งที่พระสงฆ์จีนมักบ าเพ็ญกัน ทั้งนี้เพ่ือการสร้างเสริมปัญญาบารมีทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนใน
เวลาเดียวกัน ด้วยอุดมคติด้านหลักปัญญาในหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่พระสงฆ์จีนยึดเป็นแนว
ในการปฏิบัติตนเป็นหลักเสมอมา  
 การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักอุปายของพระสงฆ์จีน พบว่า พระสงฆ์จีนได้น า
ทฤษฎีแห่งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้กับสังคมที่เปลี่ยนไป จึงท าให้ 
พระ พุทธศาสนามหายานเผยแผ่ไปได้ทั่วทุกสารทิศ เรียกว่าไปได้ไว และได้ไกล นั่นคือ การสั่งสอน
สรรพสัตว์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีแห่งความฉลาดในอุบายกล่าวคือความฉลาดในอุบายที่แท้
นั่นคือ ความฉลาดในการสั่งสอนสรรพสัตว์ตามภูมิปัญญาแห่งสัตว์ ที่สูงต่ าไม่เหมือนกัน ฉลาดในการ
ชักน าสรรพสัตว์ให้เห็นธรรมและด าเนินตนไปสู่มรรคาของนิพพานได้  ความฉลาดในอุบาย เพ่ือสอน
สัตว์ทั้งหลายให้รู้ซึ้งถึงพระธรรม ถือเป็นบารมี ๑ ในบรรดาบารมี ๖ ของพระโพธิสัตว์ อันพระสงฆ์จีน
ได้ยึดถือเป็นแนวทางอยู่แล้ว๗๑ ออกเผยแผ่ให้แก่ชาวพุทธทั้งหลาย  
 อุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง คือ การหยิบยกเอาพุทธเกษตรขึ้นมา ก็เป็นเพ่ือคุณค่าใน
เชิงเป็นอุบายธรรม ในทางธรรมาธิษฐานพุทธเกษตร จะมีคุณค่าและมีอยู่จริงได้ในฐานะเป็นเครื่องมือ 
ส าหรับใช้เป็นวิถีเพ่ือก้าวต่อไปข้างหน้าหรือเป็นอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือปัญญา พระสงฆ์จีน จะท า

                                                 

 ๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘-๘๙. 
๗๐วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล      

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
 ๗๑เสถียร พันธรังสี, พุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒.  



 ๔๘ 

ทุกวิถีทางเพ่ือฝึกฝนตนให้สามารถใช้อุบายชี้น าจิตใจสรรพสัตว์ไปในทิศทางที่ดี ดังนั้น  พระสงฆ์จีน       
จึงได้พยายามสร้างบุคลาธิษฐานเรื่องพุทธเกษตรเพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ และเพ่ือเป็นที่ตั้งของศรัทธา 
ทั้งยังได้น าคติเรื่องพระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งน าศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนา
ศักยภาพของตน ตลอดการบ าเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างก าลังใจ
ในยามที่ท้อถอย ท าให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๗๒ 
 พระสงฆ์จีนได้ใช้หลักอุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ ให้รู้แจ้งใน 
พระธรรม จึงใช้ความชาญฉลาด โน้มน้าวคนเข้าวัด โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการ 
โน้มน้าวคนเข้าวัด และเมื่อเข้าวัดมา ได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิดใจ
เชื่อถือ อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติในธรรมร่วมกับพระสงฆ์ 
 การน าหลักอุปายกุศล คือ ความฉลาดในการสอนชนให้พ้นทุกข์ด้วยการใช้อุบายที่เป็นกุศล 
หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็นคุณสมบัติพิเศษแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นเครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าว เปิดใจชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้าสู่หลักธรรม มาใช้ในการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน สู่มหาชนชาวพุทธด้วย และสิ่งเหล่านี้เอง ที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครั ด 
เป็นการด าเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการท าความดีและบ าเพ็ญบารมีตามพระองค์ท่าน  
จนกลายมาเป็นหลักธรรมเพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นพุทธะ นั่นคือหลักโพธิสัตวมรรคนั่นเอง  
 ดังนั้น พระสงฆ์จีนนิกาย จึงมีการด าเนินชีวิตและบ าเพ็ญตน เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์แก่
สังคมด้วยการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม เพ่ือประโยชน์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาไปยังคนหมู่มาก 
เป็นเหตุให้เกิดหลักการส าคัญ อันเป็นกรอบที่ต้องยึดในการปฏิบัติร่วมกัน หลักการดังกล่าวคือ อุดมคติ ๓ 
ได้แก่ ความกรุณา มีใจกว้างขวาง ช่วยเหลือสรรพสัตว์ พร้อมอุทิศตนช่วยผู้อ่ืนทุกวิถีทาง หลักปรัชญา 
เป็นผู้มีปัญญา มีความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส และหลักอุบาย ความเป็นผู้ฉลาดใน
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ โดยการใช้อุบายเพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นคุณธรรมส าคัญของ       
พระโพธิสัตว์ในคติของพุทธศาสนามหายาน ด้วยการถ่ายโอนความดีและหลัก ธรรมค าสอนในพระศาสนาผ่าน
ลงสู่พิธีกรรมให้แก่ผู้คน และเมื่อพระสงฆ์จีนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์จีนก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์          
ยังประโยชน์และความสุขต่อสรรพสัตว์ พระสงฆ์จีนจึงเป็นผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญา
โพธิสัตวมรรคด้วย 
 การตั้งปณิธานไว้ ๔ ประการ ส าหรับข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือต้องการจะปลด
เปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้แก่ 
 ๑. การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์  
 ๒. การท าลายกิเลสให้หมดสิ้น และปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายท าลายกิเลสด้วย  
 ๓. ต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรม 

 ๔. ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เทียบกับ การท านิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย 

                                                 
๗๒ปัญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  



 ๔๙ 

 การปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ที่พระสงฆ์จีนได้กระท าอยู่เสมอ นั่นคือ การบริจาคทรัพย์
ปัจจัยเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ มักปรากฏโดยผ่านรูปแบบของงานด้านสาธารณกุศล และการให้การ 
ศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย รวมไปถึงการตั้งองค์กรการกุศลต่างๆขึ้น เพ่ืองานด้านสาธารณกุศลและ  
งานด้านเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเป็นส าคัญ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์สมทบสร้างถาวรวัตถุ               
สร้างโรงพยาบาลรักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บปุวยทั้งหลายที่ยากไร้ เป็นต้น 
 การบ าเพ็ญบารมีตามหลักปณิธานข้อที่สอง คือ การท าลายกิเลสของตนและของสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้หมดไปด้วย พระสงฆ์จีนใช้หลักการเผยแผ่พระธรรมค าสอนในพุทธศาสนามหายานอัน
ได้แก่พระสูตรส าคัญ ๆ หลาย ๆ พระสูตร แก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การ จัดกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาในรูปแบบต่างๆ 

 การบ าเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สามคือ การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้
ศึกษาปฏิบัติในข้อธรรมทั้งปวง พระสงฆ์จีนได้ใช้หลักการปฏิบัติตนตามหลักนิกายวินัยและนิกายเซน 
เน้นการปฏิบัติตนตามแนววิปัสสนาส่วนมาก โดยเฉพาะพระระดับผู้บริหาร จะท าการฝึกวิปัสสนาเป็น
ประจ า มีการสวดมนต์ การท าสังฆกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ๗๓

 

 การบ าเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สี่ คือ ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ พระสงฆ์จีนจึงมัก
ปฏิบัติตนตามหลักแห่งมหาปรัชญา ใช้หลักศรัทธากับหนทางอันยากที่ใช้ปัญญา ซึ่งก็คือทางสายหลัก 
(ปัญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา) เพราะทั้งสองหนทางต่างก็ด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกันเป็น
แบบอย่างในการด าเนินสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้าถึงพระธรรมตามลักษณะอุปนิสัยและภูมิปัญ ญา
ของชาวพุทธ โดยยึดหลัก๔ ประการคือ  

 ๑) ยึดหลักธรรมะ ไม่ยึดตัวบุคคล  
 ๒) ยึดหลักความหมายที่นุ่มลึก อย่ายึดความหมายของการสอน ไม่ใช่ความหมายตามตัวอักษร  
 ๓) ยึดความหมายที่แท้จริง อย่ายึดความหมายชั่วคราวของพระสูตร 

 ๔) ยึดหลักความรู้โดยตรง อย่ายึดหลักความรู้ที่เกิดจากการคิดสรุปเอาเอง  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน ตามปณิธานทั้ง ๔ ประการ มักจะ
ด าเนินการด้วยการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งการบริจาคทรัพย์และการก่อสร้างถาวรวัตถุ 
เพ่ือการช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลนทั้งหลาย ในรูปขององค์กรการกุศลต่าง ๆ มีการส่งเสริม
การศึกษาหาความรู้แก่ผู้ใฝุการศึกษาทั้งหลาย มีการเชิญชวนผู้คนทั้งหลายให้มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
เปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม โดยผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 
เพ่ือปลูกศรัทธา และเพ่ือการสร้างปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งในพระธรรมในท้ายที่สุด ด้วยความไม่ย่อท้อ
และเหนื่อยหน่ายต่อภารกิจที่ส าคัญนี้ ก็เพราะด้วยการตั้งจิตแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 
และเข้าถึงหลักธรรม ด้วยปณิธาน ๔ ประการของพระสงฆ์จีน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนตามแนวทาง
แห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคโดยแท้จริงนั่นเอง 

การบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ของพระสงฆ์จีน ได้แก่ ทาน ศีล กษานติหรือขันติ วิริยะ ธยานหรือ
สมาธิ และปัญญา ซึ่งสามารถกล่าวได้ ดังนี้คือ 

                                                 

 ๗๓วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยย่ี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๓.  



 ๕๐ 

 กล่าวโดย ศีลบารมี กับทานบารมี ซึ่งมีคุณ สามารถก าจัดโลภะในตัวเอง เป็นเครื่องกั้นไม่ให้
เกิดความชั่ว วิริยะบารมี กับขันติบารมี สามารถฟันฝุาอุปสรรคและกิเลสได้ ท าให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้ 
ส่วนสมาธิบารมี กับปัญญาบารมี สามารถระงับความหวั่นไหวของจิตต่อโลกธรรม เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
การตรัสรู้ ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลาย๗๔ 
 ดังนั้น พระสงฆ์จีนทีม่ีการบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ประการนี้ จึงเป็นการบ าเพ็ญธรรมะที่เป็นไป
ทั้งเพ่ือประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อ่ืน ถ้าหากพิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ 
เป็นส่วนกระท าให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตนและความสุขของผู้อ่ืน ในขณะที่ ธยานหรือสมาธิ 
และ ปัญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นก าลังเพ่ือบ าเพ็ญ
ธรรมะอ่ืน ๆ ข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา คุณธรรมหรือ
บารมีธรรมทั้ง๖นี้ จึงเป็นคุณธรรมส าคัญในการปฏิบัติตนและบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์โดยมี
เปูาหมายเพื่อการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงหลักธรรมค าสอน
ทั้งตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรมนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ส าคัญของพระสงฆ์จีนที่จะละเลย
ไม่ได้ช่วยให้พระสงฆ์จีนบรรลุสู่เปูาหมายสูงสุดได้ บารมีทั้ง๖นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรม
ของพระสงฆ์จีน ผู้ปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกาย มีการปฏิบัติตนด้วยอุดมคติ ๓  
การตั้งจิตแน่วแน่เพ่ือการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์และเข้าถึงธรรมะโดยไม่เกิดความย่อท้อ
และเหนื่อยหน่ายด้วยปณิธานที้ง ๔ และการตั้งมั่นต่อการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ก็เพ่ือการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ และได้เกิดปัญญาอันน าไปสู่การรู้แจ้งใน              
พระธรรม เพ่ือความสุขและความเจริญแห่งตน ส่วนเรื่องการใช้หลักมหาอุบายอันเป็นกุศล เพ่ือโน้ม
น้าวมหาชนให้เข้าหาพระธรรมนั้น มักใช้พิธีกรรมทางศาสนาและบุคคลธิษฐานเรื่องพุทธเกษตร              
จูงใจสร้างศรัทธาแก่มหาชนผู้ที่ปัญญาบารมียังไม่มาก ให้เกิดศรัทธาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรม  ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของพระสงฆ์ฝุายมหายาน ที่ต้องด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนในข้อวัตรต่าง ๆ อันเป็นไป
ตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคทุกประการ การน าหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคขึ้นมา
เป็นเครื่องมือในการ จรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนา และต่อสู้กับอิทธิพลของศาสนาอ่ืน ได้ส่งผลให้
หลักธรรมในพรสงฆ์จีนฝุายมหายาน สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคมโลก สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการทางด้านจิตใจของมหาชนได้ ทุกระดับชั้น ที่มีระดับสติปัญญาต่างกัน มีจริตที่ไม่เหมือนกัน  
ได้มีโอกาสเข้าหาพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งแต่ประการใด เป็นความชาญ
ฉลาดของพระเถระทางฝุายมหายาน ที่รู้หลักการปรับธรรมให้เข้ากับคน ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปร
เปลี่ยนไป ท าให้พุทธศาสนาฝุายมหายาน ตอบสนองต่อความต้องการของชนในสังคมยุคปัจจุบันได้ 
และเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากจิตใจของมหาชนที่ขาดหายไปได้ นั่นคือ ความสงบและความสุขที่
เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ และก าลังใจในยามที่ประสบปัญหาในชีวิต แล้วเกิดความท้อแท้ ท้อถอยทาง
จิตใจ พุทธศาสนามหายาน ได้ใช้หลักมหากรุณา และหลักมหาปัญญา อันเป็นคุณสมบัติพิเศษแห่ง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าว เปิดใจมหาชนชาวพุทธทั้งหลาย  
ได้เข้าสู่หลักธรรม และที่ส าคัญคือ ได้น าหลักอุปายกุศล คือ ความฉลาดในการสอนชาวพุทธให้พ้น

                                                 

 ๗๔อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.  



 ๕๑ 

ทุกข์ด้วยการใช้อุบายที่เป็นกุศล หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ การได้น าหลักมหาอุบายซึ่งเป็น
คุณข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้ามาใช้ ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน สู่มหาชนชาวพุทธนั้น สิ่งเหล่านี้เอง 
ที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ ของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีน
นิกาย ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เป็นการด าเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการท าความดี
และบ าเพ็ญบารมีตามพระองค์ท่าน จนกลายมาเป็นหลักธรรมเพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นผู้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ รู้แจ้งในพระธรรม และยังประโยชน์สุขสู่มหาชนทั้งหลาย นั่นคือหลักโพธิสัตวมรรคนั่นเอง  
 
๓.๓ บทบาทของพระสงฆ์จีนในการเผยแผ่พระศาสนาสู่ชาวพุทธ  
 คณะสงฆ์จีนนิกาย แม้ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน แต่เนื่องจากตั้งอยู่ในประเทศไทย 
จึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและปัญหาโดย
การบริหารกิจการให้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย หรือกล่าวอีกอย่างว่าได้ว่า เจ้าคณะใหญ่
บริหารกิจการให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกายกฎหมาย และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
การปรับตัวให้เข้ากับคณะสงฆ์ไทยเช่น การงดฉันภัตตาหารหลังมื้อเพล การไม่ถูกต้องร่างกายอิสตรีเพศ 
การรับของประเคนโดยใช้ผ้ารองรับ ในงานพิธีศพของพระสงฆ์จีน จะมีการสวดพระอภิธรรมแบบ 
คณะสงฆ์ไทยโดยพระสงฆ์ไทย๗๕ เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับ ฝุายเถรวาทและบริบทของสังคมไทย 
คณะสงฆ์จีนนิกายท าได้ดีมาก จึงไม่เคยปรากฏว่ามีความขัดแย้งหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างสงฆ์
ทั้งสองฝุาย แม้ว่าคณะสงฆ์จีนนิกาย จะมีความแตกต่างกับคณะสงฆ์ไทยในรายละเอียด  เช่นการฉัน
ภัตตาหารเจ การไม่บิณฑบาต หรือความเข้มงวดในการปกครองพระสงฆ์สามเณรในวัด ก็เป็นเรื่อง
ภายในของเขาเอง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคณะสงฆ์ไทยหรือสังคมแต่อย่างใด การด าเนินชีวิตของ
พระสงฆ์จีนนิกายโดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งหน้าที่กันดูแลในการส่ง เสริมให้การอบรมศึกษาพระธรรมวินัย
แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์ โดยการจัดการของเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะใหญ่ และพระชั้นผู้ใหญ่ยังมีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้พระธรรมวินัย แก่พระชั้นรองลงมาด้วย การศึกษาของพระภิกษุสามเณร
คณะสงฆ์จีนนิกาย มีการเรียนการสอนโดยใช้หลัก สูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะ
ศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัย และพระสูตรที่ส าคัญๆทางฝุายมหายาน๗๖ นอกจากนี้ ก็ยังมีการ
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทุกนิกายโดยไม่แบ่งแยกเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องเป็นนิกายใดนิกายหนึ่ง 
โดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติแล้ว จะยึดหลักนิกายวินัยและนิกายเซนเป็นส่วนมาก มีการสวดมนต์ 
การท าสังฆกรรม พิธีกรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และการจ าพรรษาของพระสงฆ์จีนกับสามเณร 
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ไทย๗๗ 
 ชีวิตของความเป็นพระสงฆ์จีน จากอดีตมา มักมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา ตลอด
รวมทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ส าคัญยิ่ง โดยมีการถ่ายทอดใน ๓ ลักษณะ คือ  

                                                 

 ๗๕วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานพระราชทานดินบรรจุศพพระอาจารย์จีนวินยานุกร
(เย็นจูมหาเถระ) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ ฝ่ายขวาจีนนิกาย, (ม.ป.ท, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑.  

๗๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 
๗๗วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยย่ี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๓. 



 ๕๒ 

 ๑) ด้านวัตถุ ศาสนวัตถุ พระสงฆ์จีนมีบทบาทในการท าหน้าที่สั่ งสอน อบรม รวมทั้ง
สร้างสรรค์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางวัตถุ ไว้เป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชน 
 ๒) ด้านจิตใจ โดยเฉพาะการท าจิตใจให้บริสุทธิ์นั้น ท าให้พุทธศาสนิกชนรู้จักท าใจให้สงบไม่
ฟูุงซ่าน การท าสมาธิเพ่ือให้เกิดปัญญา เป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ผ่อนคลายความโลภ 
หรือเห็นแก่ตัวได้ การลดความเห็นแก่ตัวได้ ย่อมคลายความโกรธและความหลง อันเป็นเหตุให้ระงับ
ดับทุกข์ได ้โดยพระสงฆ์จีนเป็นแบบอย่างการน าปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
 ๓) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีและพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชน
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ ศาสนา 
โดยตรงและที่ไม่เกี่ยวโดยตรง พระสงฆ์จีนล้วนมีบทบาทในการประกอบพิธี ซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์จีน 
 นอกจากนี้คณะสงฆ์จีนนิกายโดยเจ้าคณะใหญ่ และรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ยังได้รับการ 
อาราธนาไปแสดงธรรมเทศนา ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการสนทนาธรรมและซักถามเรื่องวัตร
ปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ฝุายจีนนิกายในประเทศไทย หรือแม้แต่เดินทางไปแสดงธรรมเทศนา เผยแผ่
หลักธรรมที่ต่างประเทศ อีกหลายประเทศ๗๘

 ในการเผยแผ่หลักธรรมยังต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย
และอเมริกา โดยเฉพาะประเทศที่มีคนจีนนับถือพระพุทธศาสนามหายาน ท าให้ชาวพุทธทั้งนอกและ
ในประเทศไทย เกิดความเลื่อมใสศรัทธา หลั่งไหลมาเคารพสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ตลอดมาปฏิบัติธรรม นับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งมีเหตุปัจจัยมาจากคติ  ความเชื่อและ
บริบทของสังคมชาวพุทธ ก่อให้เกิดการส่งเสริมเพ่ิมพูนศรัทธาปสาทะพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน 
และภาพลักษณ์อันงดงามด้วยจริยาวัตรของพระสงฆ์จีนนิกาย๗๙  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝุายมหายานของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีทั้งในประเทศและต่างประ เทศ 
เป็นการบริหารลักษณะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประกอบ ด้วยการบ าเพ็ญกุศล การปฏิบัติธรรม
ในเทศกาลต่าง ๆ การบรรยายธรรม รวมถึงการประกอบพิธีกรรมส าคัญทางฝุายมหายาน ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มาวัด กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการท าบุญในเทศกาลต่าง ๆ จะมี
เป็นประจ าตลอดปีตามปฏิทินจีน กิจกรรมทางศาสนา (งานพิธีประจ าปี) ไม่ว่าจะเป็นของวัดมังกรกมลาวาส
และวัดโพธิ์แมนคุณาราม ล้วนแต่เน้น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของ
พระโพธิสัตว์ และของบูรพาจารย์ ส่วนงานบุญที่ส าคัญที่จัดยิ่งใหญ่ของวัดได้แก่ ตรุษจีน เหลี่ยงอ๊วงป๋อฉ่ า 
(การสวดพระสูตรของพระเจ้าเหลี่ยงบูตี่ เพ่ือขอขมากรรมและใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวร) ซึ่งจัดขึ้นหลัง
ตรุษจีน ๒ เดือน งานทิ้งกระจาด และการกินเจ รวมทั้งในทุกวันพระจีน ก็จะมีการสวด “บั๊กเต้า” คือ 
การสวดสรรเสริญดาวนพเคราะห์ ซึ่งจะท าให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืน มีการเวียนธูปทักษิณา
สามรอบ ส าหรับการท าวัตรเย็นของพระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมสวดมนต์ได้เป็น

                                                 
๗๘วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ

มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๗๙กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๓-๒๑๔. 



 ๕๓ 

ประจ าทุกวัน ถ้าเป็นประเพณีที่ส าคัญ มีการท าปีละครั้ง เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ พิธีกุยอี 
(การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ) 
 นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างก็เป็นแรงจูงใจ ท าให้ชาวพุทธได้เข้ามาร่วมงาน เพ่ือยึด
เป็นที่พ่ึงทางใจ โดยเฉพาะการสวดมนต์ (ชาวพุทธจีนชอบสวดมนต์ เพราะถือว่าการสวดมนต์ 
สามารถไปสวรรค์ได้ ตามความเชื่อนิกายสุขาวดี) การสวดมนต์แม้ไม่ส าเร็จผลทางวิปัสสนา ก็ยังได้
กุศลทางสวดมนต์ และการสวดมนต์ภาวนา ก็เป็นอุบายอย่างละเอียดสุขุม ระงับกิเลสราคะอันมีในทุก
รูปทุกนามให้เสื่อมคลายสูญสิ้นไป ส่วนพิธีกุยอี หรือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ผู้มี
ศรัทธานิยมปฏิบัติ ถ้ารับกุยอีถือว่าเป็นชาวพุทธเต็มตัว นอกจากนั้นพระสงฆ์สามเณรบางรูป ยังได้มี
โอกาสอธิบายข้อธรรมแก่ญาติโยม เมื่อผู้ฟังสนใจ ก็จะเกิดความรู้สึกดีใจและภูมิใจ๘๐ แม้แต่พิธีการ
สวดกงเต๊กในงานศพ ได้มีการสอดแทรกการเผยแผ่ธรรมะ โดยการอธิบายขยายความบทสวด           
เพ่ือสอนญาติโยมถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งล้วนเป็นอนิจจัง พิธีกรรมอ่ืนเช่น การสวดมนต์ จะมีการ
เน้นวิริยะและศรัทธา เพราะมหาชนทั่วไปมักมีศรัทธาและวิริยะมากกว่าปัญญา ที่เข้ามาจะมีความ
ศรัทธาต่อท่านผู้ก่อตั้งวัด (เจ้าคุณโพธิ์แจ้ง) หรือศรัทธาต่อเจ้าแม่กวนอิม ส่วนความวิริยะจะเห็นได้
จาก ความอดทนต่อการสวดมนต์หลายวันติดต่อกัน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย ที่จะดึงคนเข้าวัดได้และ
สามารถสร้างคนดี ท าให้สังคมมีศีลธรรม ประกอบกับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์สามเณรในวัดเป็น
กัลยาณมิตรกับผู้มาวัด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับพุทธศาสนิกชนผู้มาวัด๘๑ จึงเป็นการปฏิบัติที่สามารถ
เข้าถึงจิตใจ ความรู้สึกและความต้องการของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริง  
 การสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนามหายานให้สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้นาน ก็เป็นหน้า 
ที่ส าคัญของพระสงฆ์จีน ที่จะต้องปฏิบัติ สิ่งนั้นคือการประกอบพิธีกรรมบรรพชาและอุปสมบถกุลบุตร 
ผู้มีจิตใจฝักใฝุศึกษาพระธรรมวินัย หลักธรรมค าสอนฝุายมหายาน เพ่ือสร้างมหาบุญบารมี เป็นเนื้อนา
บุญอันประเสริฐในศาสนาและจะได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมจริยธรรม 
ก่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจอันยังประโยชน์ให้เกิดกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ พระคณาจารย์จีน
ธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส              
ผู้สถาปนา และปฐมเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์             
พระอุปัชฌาย์คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยการแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระ       
อริยวงศาคตญาณ (วาส วาสนมหาเถระ) จึงได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา นั่นคือพิธีบรรพชาและ         
อุปสมบถ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 ๑) เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ๒) เป็นการบรรพชาอุปสมบทครั้งปฐมฤกษ์ฉลองพัทธสีมาอุโบสถ  

                                                 
๘๐วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 
๘๑กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) ๒๕๔๙, หน้า ๒๐๖. 



 ๕๔ 

 ๓) เพ่ือการสืบทอดพระพุทธศาสนามหายาน คณะสงฆ์จีนนิกาย ให้จ าเริญวัฒนาสถาพร
ยิ่งขึ้นไป 
 ๔) เพ่ือเป็นการให้กุลบุตรได้สร้างมหาบุญบารมีเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐในศาสนา  
 ๕) เพ่ือเป็นการให้กุลบุตร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย และจะได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมจริยธรรม 
ก่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจอันยังประโยชน์ให้เกิดกับตนเอง สังคม และประเทศชาติโดยผู้เข้ารับการ
บรรพชาและอุปสมบถนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ คือ  
  ๑. เป็นชายอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป  
  ๒. ไม่มีคณุลักษณะต้องห้ามตามพระธรรมวินัย  
  ๓. เป็นพุทธศาสนิกชน (นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น)  
  ๔. ได้รับอนุญาตจากบุพการีผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด   
  ๕. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ต้องคดีตามกฎหมายบ้านเมือง  
  ๖. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีความผิดปกติทางจิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์  
  ๗. ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภทและไม่มีรอยสักตามร่างกาย๘๒ 
 พิธีกรรมบรรพชาและอุปสมบถนั้น จัดว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการสืบ
ทอดธรรมทายาทแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีศรัทธาปสาทะของชนชาวพุทธที่มีต่อ พระพุทธ ศาสนา
ฝุายมหายานอย่างยั่งยืน และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตลอดพิธีกรรมส าคัญ ๆ ให้คงอยู่เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ และเป็นแนวทางในการได้เข้ามาปฏิบัติตามแนวทางแห่งโพธิสัตว์ เพื่อช าระจิตใจให้
สะอาด สงบจากกิเลสราคะทั้งปวง ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ 
 นอกเหนือจากนี้พระสงฆ์จีนยังได้ใช้ความเพียรพยายาม ในการออกเผยแผ่สั่งสอนแนะน า
หลักธรรมในพระสูตรทั้งหลายแก่มหาชน ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  
 ๑. จัดให้มีการเทศนาและบรรยายธรรมเป็นประจ าในเทศกาลวันส าคัญของพุทธศาสนามหา 
ยานและเนื่องในเทศกาลของจีนทุก ๆ ปี 
 ๒. ได้รับอาราธนาให้ไปบรรยายและอภิปรายในสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานของ
กรมกองศาสนาเป็นประจ า 
 ๓. ได้รับอาราธนาจากคณะกรรมการ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาล            
วิสาขบูชาฝุายประชาสัมพันธ์แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเป็นประจ าแทบทุกปี 
 ๔. ได้รับอาราธนาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซีย และประเทศอ่ืน ๆ ปีละประมาณ ๖-๘ ครั้ง 
 ๕. ด าเนินการจัดท าหนังสือ“พจนานุกรมพระพุทธศาสนามหายานจีน-อังกฤษ-ไทย” ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ๕๐พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒เมษายน ๒๕๔๘ 
ปัจจุบันยกร่างต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าลังด าเนินการจัดพิมพ์ประมาณการค่าใช้จ่าย๒๐ล้านบาท 

                                                 
๘๒วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), “พิธีบรรพชา และอุปสมบถ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔,  

<http://www.lengnoeiyi.com/viewpage.php?page_id=๕๐&y=๒๐๑๐&m=๑๒> (23 November 2010) 

http://www.lengnoeiyi.com/viewpage.php?page_id=๕๐&y=๒๐๑๐&m=๑๒


 ๕๕ 

 ๖. ด าเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร” พระสูตรมหายานจาก ต้นฉบับ
ภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี ด าเนินการถ่ายถอดเป็นอักษรไทย และแปลเป็นภาษาไทยได้พิมพ์แล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๑ ล้านบาท  
 ๗. อ านวยการศึกษาให้วัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายศึกษาพระธรรมวินัย ตามหลักมหายาน
ตลอดจนให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบไล่
นักธรรมตรี-โท-เอกทั่วประเทศโดยเฉพาะใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไปได้ขอเปิดสนามสอบธรรมโดย
ตรงที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งมี พระภิกษุสามเณรศึกษาอยู่ ๒๒๐ รูปเศษ 
 ๘. อ านวยการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ๓แห่ง ได้แก่ วัดมังกรกมลาวาส 
กรุงเทพฯ มีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรียนประมาณ๒๕๐รูป วัดโพธิทัตตารามอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
มีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรียนประมาณ๑๕๐รูป และวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ าเภอแม่จัน        
จัง หวัดเชียงราย มีพระภิกษุสามเณรเล่าเรียน ประมาณ ๒๐๐ รูป๘๓ 
 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีนนิกาย มีการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตน เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
ด้วยการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อประโยชน์แห่งการเผยแผ่ พระศาสนาไปยังคนหมู่มาก 
และด้วยการใช้หลัก มหากรุณา มีใจกว้างขวาง ช่วยเหลือสรรพสัตว์ พร้อมอุทิศตนช่วยผู้อ่ืนทุกวิถีทาง 
มหาปรัชญา มีความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส และมหาอุบาย ความเป็นผู้ฉลาดใน
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ โดยการใช้อุบายเพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามหลักอุดมคติ ๓ 
ประการ๘๔ การด าเนินชีวิตคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีนจึงเป็นการปฏิบัติตน
ตามหลักอุดมคติ ๓ ประการ ย่อมมีความหมายว่า ตนควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างมาก เพราะเป็นการ
กระท าตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์๘๕ ในพุทธศาสนามหายาน ตามแนวทางแห่งโพธิ สัตวมรรค  
ส่งผลให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างไกล เป็นที่ยอมรับของมหาชนทั่วไป 
 ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ต้องเกี่ยวข้องซี่งกันและกัน ระหว่างพระสงฆ์จีนกับชาว
พุทธมหายานทั้งหลาย อย่างแยกกันไม่ได้ อันเนื่องมาจาก การอิงอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอด ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่พระสงฆ์จีนเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และชาวพุทธทั้งหลาย 
เป็นผู้ปฏิบัติตามพระสงฆ์จีน ในพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือแสดงออกทางคุณธรรมด้านความกตัญญู
กตเวทิตา ตามคติความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และอิทธิพลจากปรัชญาขงจื้อและเล่าจื้อ ตลอดการ
นับถือและการเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพชนของชาวพุทธมหายานทั้งหลายอันมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายโอน
ความดีทั้งหลาย ผ่านพิธีกรรมสู่ชาวพุทธ ซึ่งเป็นวิธีการอันเป็นไปตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค              
เพ่ือการเผยแผ่และจรรโลงพระศาสนามหายาน ให้อยู่คู่โลกไปตลอดกาลนาน 

                                                 

 ๘๓วัดโพธิ์แมนคุณาราม, งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี(๕๑ พรรษา) พระเดช
พระคุณพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก), อังคาร ๘ เมษายน ๒๕๕๑, หน้า ๒๕.  
 ๘๔อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว,หน้า ๓๓๖.  
 ๘๕อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐.  



 
บทท่ี ๔ 

การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลกัโพธิสัตวมรรค 
มีผลตอ่วิถีชีวิตชาวพุทธ 

 
๔.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกาย ตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
 ประเทศไทยนับว่า เป็นประเทศที่ชาวจีนมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากประเทศหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่อง 
จากไทยได้ให้การต้อนรับชาวจีนด้วยดีมาตลอด และให้สิทธิ์เสรีแก่ชาวจีนเสมอด้วยคนไทย ประกอบ
กับชาวจีนมีความขยัน อดทน และชํานาญการค้าขาย จึงทําให้มีบทบาทและสร้างความเจริญในด้าน
เศรษฐกิจแก่ไทยตลอดมา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องด้วยศาสนา ค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีการ
แต่งงานระหว่างกัน จึงทําให้เกิดการผสมกลมกลืนกัน ทั้งในด้านวัฒนธรรมและสายเลือด ในป๎จจุบัน 
มีชาวจีนวัฒนธรรม (คือ ลูกหลานจีนที่เกิดในเมืองไทยมีจํานวนนับล้านคน) ส่วนมากได้มีตําแหน่ง
หน้าที่การงานที่สําคัญในราชการไทย ซึ่งลูกหลานของคนจีนเหล่านั้น ได้กลายเป็นคนไทยไปแล้ว 
เพราะมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีสิทธิ์เสรีเหมือนคนไทยทุกประการ 
 คนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาประเทศไทยโดยการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทของ
คนไทยเชื้อสายจีน ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน หรือไม่ว่าคนจีนจะอยู่ที่ใด ภาพลักษณ์และบทบาทที่พบเห็น
ได้ชัดเจนที่สุด คือ การประกอบอาชีพค้าขาย ช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้มีศักยภาพ และความ
มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มเพ่ือทําประโยชน์ให้สังคม 
ส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา วัฒนธรรม ที่ดีงามให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้าน
วัฒนธรรม ๔ ด้าน อันได้แก่ ด้านศาสนา ด้านความเชื่อ ด้านพิธีกรรม และด้านประเพณี๑ 
 วิถีชีวิต ความเอ้ือเฟ้ือ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบ
ทอดกันมา โดยมีต้นกําเนิดจากพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการสืบทอดพระศาสนา 
ตลอดรวมทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่สําคัญยิ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น ความเป็นอยู่สังคมจีนและไทยเชื้อสายจีน เป็นมรดกทางความคิด ที่สืบทอด
กันมาโดยมีการถ่ายทอดใน ๓ ลักษณะคือ  
 ๑) ด้านวัตถุ ศาสนวัตถุ เป็นมรดกทางความคิด ที่ถ่ายทอดกันมาในรูปศิลปะต่าง  ๆ เช่น 
สถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม พระสงฆ์มีบทบาทในการทําหน้าที่สั่งสอน อบรม 
รวมทั้งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางวัตถุ ไว้เป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชน 
 ๒) ด้านจิตใจ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่ง คือ การทําความดี งดเว้นจากการ
ทําความชั่วทั้งปวง และการชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ ฝ๎งรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจของผู้ที่
เป็นพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั้น ทําให้พุทธศาสนิกชนรู้จักทําใจให้สงบ ไม่
ฟูุงซ่าน การทําสมาธิเพ่ือให้เกิดป๎ญญา เป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ผ่อนคลายความ

                                                 

 ๑ธันยพร ประชุม, “บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย”, 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), ๒๕๕๐, หน้า ๗๙.  



 ๕๗ 

โลภ หรือเห็นแก่ตัวได้ การลดความเห็นแก่ตัวได้ ย่อมคลายความโกรธและความหลงอันเป็นเหตุให้
ระงับดับทุกข์ได้ โดยพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการนําปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่อดีตจวบจน
ป๎จจุบัน 
 ๓) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีและพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชน
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ 
ศาสนาโดยตรงและที่ไม่เกี่ยวโดยตรง พระสงฆ์ล้วนมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งแสดงถึง
ความผูกพันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์๒ 
 ความเป็นพระสงฆ์จีน ก็เป็นสถานภาพทางสังคมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์จีนอย่างแท้ 
จริงนั้น ย่อมมีความคาดหมายว่า ตนควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างมาก เพราะเป็นการกระทําตามอุดม
คติของพระโพธิสัตว์๓ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนที่เน้นหลักอุดมคติ ๓ ประการนี้ คือ หลักกรุณา หลัก
ป๎ญญา และหลักอุปายหรือกุศโลบาย เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมและการจรรโลงพระศาสนาให้อยู่ดํารง
ต่อไปได้ตลอดเป็นสําคัญ และเพราะการบําเพ็ญบารมีและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้น เป็นไป
ตามแนวทางตามหลักแห่งพระโพธิสัตว์ในมหายานเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์๔ พระ 
สงฆ์จีนนิกายจึงมีการดําเนินชีวิตแบบโพธิสัตวจรรยาในศาสนา โดยแสวงจุดมุ่งหมายของศาสนาคือ
หลักป๎ญญาและกรุณา เป็นสําคัญ๕ เพราะพุทธศาสนามหายานได้เน้นคําสอนเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ จึง
ให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่ความเป็นผู้รู้แจ้งในธรรม ซึ่งจะเน้นหลักการปฏิบัติเพ่ือ “ป๎ญญา” หรือ 
“โพธิญาณ” การเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยด้าน “กรุณา” และยังได้สร้างค่านิยมว่า คุณค่า
ของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการอุทิศชีวิตเพ่ือช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในการเป็นพระโพธิ  
สัตว์มาก กว่าการเป็นพระอรหันต์๖  การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีนจึงเป็นไปเพ่ือ 
การเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ต้องมีอุดมคติประจําใจอย่างสูงส่ง ๓ ประการ๗ คือ 

                                                 

 ๒โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย, “ความเป็นอยู่สังคมจีนและไทยเชื้อสายจีน”, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
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 ๗พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : 
วัดมังกรกมลาวาส, ๒๕๑๓), หน้า ๑๘๒.  

http://www.kwc.ac.th/๔prashon.htm


 ๕๘ 

 ๑) หลักกรุณา หมายความว่า จะต้องมีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย อย่างปราศจาก
ขอบเขต พร้อมที่จะเสียสละตนเอง ทนทุกข์แทนสัตว์อ่ืน เพ่ือช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 ๒) หลักป๎ญญา หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีติป๎ญญารู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งมวล  และรู้เท่าทัน
กิเลสของตนและสัตว์อ่ืน 
 ๓) หลักอุปาย หมายความว่า รู้จักอุบายที่ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ มีปฏิภาณรอบรู้ 
สามารถชักนําสัตว์โง่เขลาให้เข้าถึงสัจธรรม 
 นอกจากนี้ พระสงฆ์จีนก็ยังมีการตั้งปณิธาน ๔ นั่นคือความตั้งใจอันแน่วแน่มั่นคงลงไปในสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของตนต่อมหาชน ขณะเดียวกันก็เพ่ือแสวงหาแนวร่วมอุดมการณ์
เดียวกัน พระสงฆ์จีนจะต้องมีปณิธาน ๔ ประการ ได้แก่ การช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ การทํา 
ลายกิเลสของตนให้หมดสิ้น การศึกษาธรรมให้รู้แจ้งในตนและช่วยผู้อ่ืนให้รู้แจ้ง และการบรรลุธรรมให้
จงได้ เพ่ือเป็นแบบอย่างการนําสรรพสัตว์สู่ความเป็นผู้รู้แจ้งหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย  ด้วยการ
แสวงหาความรู้อ่ืนๆ อีกหลายแขนงเพ่ือจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้มากที่สุด  จําเป็นจะต้องเรียนรู้ทุก
ศาสตร์ทุกแขนง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสั่งสอนอบรมสรรพสัตว์ในวงกว้างขึ้น๘ และปณิ ธานทั้ง ๔ 
ประการนี้ ก็เป็นคุณธรรมอันสําคัญยิ่ง ที่ช่วยให้พระสงฆ์จีนทุกรูป ไม่เกิดความย่อท้อต่ออุปสรรคใน
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายมาทุกยุคทุกสมัย และไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายต่อหน้าที่อันสําคัญนี้
ตลอดไป 
 และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนก็คือ การบําเพ็ญในบารมี ๖ 
ประการ เพราะเป็นการบําเพ็ญธรรมะที่เป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อ่ืน ถ้าหาก
พิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วนกระทําให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตน
และความสุขของผู้อื่น ในขณะที่ธยาน หรือสมาธิ และ ป๎ญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็น
แกนกลางในอันที่จะเป็นกําลังเพื่อบําเพ็ญธรรมะอ่ืนๆ ข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูง สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่
พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา โดยเฉพาะ ศีลบารมี กับทานบารมี ซึ่งมีคุณ สามารถกําจัดโลภะในตัวเอง 
เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดความชั่ว วิริยะบารมี กับขันติบารมี สามารถฟ๎นฝุาอุปสรรคและกิเลสได้ ทําให้
บรรลุธรรมขั้นสูงได้ ส่วนสมาธิบารมี กับป๎ญญาบารมี สามารถระงับความหวั่นไหวของจิตต่อโลกธรรม 
เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลาย๙ บารมีทั้ง๖นี้ 
จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรมของพระสงฆ์จีนผู้ปฏิบัติตนบําเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์หรือที่
เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง 
 แต่ในอดีตที่ผ่านมา พระสงฆ์จีนเคยเป็นพระสงฆ์กลุ่มน้อยในประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงปฏิสังสรรค์
กันเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์จีนด้วยกัน และผู้ที่นับถือพุทธศาสนามหายานเท่านั้น ซึ่งโดยมากเป็นชาว
พุทธไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมภายในวัด เช่นพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีไทยทานทิ้ง
กระจาด การเสี่ยงเซียมซี เป็นต้น ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาในวัดมหายานนี้ นอกจากจะมา
ประกอบพิธีกรรมแล้ว บางคนก็มาให้พระทํานายโชคชะตาราศี บางคนก็มานิมนต์พระไปทําพิธีกงเต็ก 
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 ๕๙ 

ประกอบกับพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์จีนกับชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน 
จึงเป็นไปได้ด้วยดี เป็นผลให้พระสงฆ์จีนส่วนใหญ่ ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนมาก 
โดยดูจากที่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนเข้ามาประกอบพิธี กรรมในวัดเป็นประจํา  ยอมรับพระสงฆ์จีน          
ในฐานะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกงเต็ก เพราะเชื่อว่า พระสงฆ์จีน เป็นสื่อกลางติดต่อ
ระหว่างวิญญาณผู้ตาย กับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์จีนในประเทศไทยป๎จจุบัน จึงมีหน้าที่
ประจําคือเป็นผู้ประกอบพิธีกงเต็ก๑๐ พระสงฆ์จีนจึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในด้าน
วัฒนธรรม การใช้ชีวิตประจําวัน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิพลด้านพิธีกรรมตลอดมา ดังจะได้
กล่าวถึงการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนตามหลักโพธิสัตวมรรค และการใช้สื่อหรือวีธีการใดบ้างในการ
โน้มน้าวชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนเข้าหาพระศาสนา เพื่อผลในการเผยแผ่หลักธรรมและช่วยปลดเปลื้อง
ความทุกข์แก่ชาวพุทธต่อไปคือ  

๔.๑.๑ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยอุดมคติ ๓ ที่มีผลต่อวิถชีีวิตชาวพุทธ  
 การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายในป๎จจุบันนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนที่เน้นหลักอุดมคติ ๓ 
ประการนี้ คือ หลักกรุณา หลักป๎ญญา และหลักอุปายหรือกุศโลบาย เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมและ
การจรรโลงพระศาสนาให้อยู่ดํารงต่อไปได้ตลอด เป็นสําคัญ และเพราะการบําเพ็ญบารมีและการ
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้น เป็นไปตามแนวทางตามหลักแห่งพระโพธิสัตว์ในมหายาน เพ่ือการโปรด
สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์๑๑ พระสงฆ์จีนนิกายจึงมีการดําเนินชีวิตแบบโพธิสัตวจรรยาในศาสนา 
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีนนั้นเป็นไปเพ่ือ การเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งผู้
ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ต้องมีอุดมคติประจําใจอย่างสูงส่ง ๓ ประการ๑๒ คือ 
 ๑) หลักกรุณา หมายความว่า จะต้องมีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจาก
ขอบเขต พร้อมที่จะเสียสละตนเอง ทนทุกข์แทนสัตว์อ่ืน เพ่ือช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 ๒) หลักป๎ญญา หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีติป๎ญญารู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งมวล และรู้เท่าทัน
กิเลสของตนและสัตว์อ่ืน 
 ๓) หลักอุปาย หมายความว่า รู้จักอุบายที่ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ มีปฏิภาณรอบรู้ 
สามารถชักนําสัตว์โง่เขลาให้เข้าถึงสัจธรรม 
 เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนให้กว้างไกลในหมู่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน และโน้มน้าวศรัท ธา
ให้ชาวพุทธเข้าหาพระศาสนาได้เป็นเบื้องต้น อันนําไปสู่การศึกษาและปฏิบัติธรรม จนเข้าใจรู้ซึ้งเข้าถึง
พระธรรม ตามเปูาหมายแห่งการบําเพ็ญบารมี เพ่ือการช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
พระสงฆ์จีนจึงมีการใช้สื่อและวิธีการดังนี้คือ 
 ก. ด้านกรุณา ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนต่อชาวพุทธทั้งหลาย เพ่ือการปลดเปลื้อง
ความทุกข์ยากลําบากแก่ผู้อ่ืน พระสงฆ์จีนมักจะให้การช่วยเหลือด้วยการบําเพ็ญสาธารณะกุศล โดย

                                                 

 ๑๐อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, 
อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐. 
 ๑๑อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒. 
 ๑๒พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๒.  
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การบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งวาตภัยและอุทกภัย สร้างโรงพยาบาล บริจาค
ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกําพร้า ตั้งมูลนิธิ
สาธารณกุศลขึ้น๑๓ เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนน ศาลาโรงธรรม๑๔ ซึ่งถือว่าเป็น
ความเมตตากรุณาที่พระสงฆ์จีนได้มีแก่บรรดาผู้ตกทุกข์ท้ังหลายเพราะเป็นการแสดงถึง ความเสียสละ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน               
ตามแนวทางแห่งการใช้หลักมหากรุณาแห่งโพธิสัตวมรรค  
 หรือแม้แต่ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนที่หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้รู้ธรรม แจ้งในธรรม 
ด้วยการใช้เครื่องมือชักชวนโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรม ด้วยการกระตุ้นศรัทธาชาว
พุทธทั้งหลาย ให้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส ใคร่ปฏิบัติตนบําเพ็ญกุศล ตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์ 
การได้นําคติเรื่องพระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งนําศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความ
ซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนา
ศักยภาพของตน ตลอดการบําเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างกําลังใจ
ในยามที่ท้อถอย ทําให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๑๕ ความคิดเรื่องศรัทธา จึงเป็นแนวทางที่ง่าย
สําหรับคนหมู่มาก เป็นเหตุให้คนทําบุคคลาธิษฐานของ คุณธรรมต่างๆเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธา 
เป็นแนวทางการหลุดพ้นทางหนึ่ง ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายมองพระพุทธศาสนาไปในแง่บวก และเข้า
กับสังคมได้มากขึ้น๑๖ ความกรุณาของพระสงฆ์จีน จึงเป็นจุดที่ทําให้เกิดจิตสํานึกทางสังคมเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือเน้นความสําคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ลักษณะทางด้าน
พระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้รับความสําคัญมากขึ้น ช่วยให้คนหันมาสู่แสงสว่างนับถือพระรัตนตรัย
มากขึ้น๑๗ ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และบ่มเพาะศรัทธาในจิตให้เข้มแข็ง อันนําไปสู่การหลุด
พ้นได้ง่ายและเร็วกว่า๑๘ และนอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายโอนคําสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรม
ทางศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้นําไป
คิดพิจารณาศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนป๎ญญา และเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติ
ธรรมได้ ด้วยการผ่านพิธีกรรม นับว่าเป็นความกรุณาและความมีเมตตาอย่างยิ่งของพระสงฆ์จีนที่หวัง

                                                 

 ๑๓วัดโพธิแมนคุณาราม, งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย, ๒๕๕๑.  
 ๑๔เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  

๑๕ป๎ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๙๒.  
 ๑๖ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖๓.  
 ๑๗เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๑.  
 ๑๘สุมาลี มหณรงค์ชัย,พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๐), 
หน้า ๔๙.  
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เกื้อกูลผู้คนทั้งหลาย ให้มีโอกาสเข้าหาพระศาสนาและหลักธรรม ด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องโน้มน้าวผู้คนทั้งหลายให้เข้าหาพระศาสนาได้สําเร็จ  
 ข. ด้านปัญญา ความเป็นผู้มีป๎ญญาของพระสงฆ์จีน เพ่ือการช่วยให้ชาวพุทธได้เข้าถึงหลักสัจธรรม
ความจริง ไม่ว่าชาวพุทธกลุ่มผู้มีป๎ญญาน้อย และกลุ่มผู้มีป๎ญญามาก พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการในการ
ช่วยให้ชาวพุทธทั้งสองกลุ่มที่มีระดับสติป๎ญญาที่แตกต่างกัน สามารถเข้าหาและปฏิบัติจนเกิดการ
เรียนรู้ และซาบซึ้งเข้าถึงพระธรรมที่แตกต่างวิธีกัน ด้วยการดําเนินการในการแยกเป็น ๒ กลุ่มบุคคล 
คือ ผู้มีป๎ญญามาก และผู้ยังมีป๎ญญาน้อย เพ่ือการเข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์  พระสงฆ์จีนจึงใช้
๒ วิธีการกล่าวคือ การพ่ึงอํานาจตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ป๎ญญา กับการขอพ่ึง
อานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มาร
การหลุดพ้นในลักษณะแรก ต้องใช้ป๎ญญาสูง คือการเห็นศูนยตา อาจเกิดไม่ได้กับคนส่วนใหญ่ ท่านจึง
ได้นําหลัก การนําศรัทธา หรือหลักภักติ ขึ้นมาเป็นหนทางของความหลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ
เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือ เพื่อบรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับมาอีก 
จากนั้นก็ส่งต่อไปยังภาวะที่เอ้ือต่อการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ ด้วยความมั่นใจว่าจะบรรลุเช่นนั้นได้อย่าง
แน่นอน ซึ่งกลายเป็นว่า บุคคลผู้ไปเกิดในดินแดนพุทธเกษตร ถือว่าเป็นผู้เที่ยงต่อนิรวาณ ทางสายหลัก 
(ป๎ญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา) ทั้งสองหนทางก็ดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน๒๐ สําหรับผู้มีป๎ญญามาก 
พระสงฆ์จีนก็จะมีการแนะนําสั่งสอนด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้ผู้มี
ป๎ญญาสูงเหล่านั้น สามารถเข้าถึงความเป็นผู้รู้แจ้งในพระธรรม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์
และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัยและพระสูตรที่สําคัญๆทางฝุายมหายาน๒๑ แต่สําหรับ
ชาวพุทธคฤหัสถ์นั้น พระสงฆ์จีนจะมีการแจกตําราและพระสูตรให้ฟรี สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ใฝุใน
การศึกษาด้วยทุนการศึกษา หรือให้การศึกษาสนับสนุนด้วยการให้บวชเรียนแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลายที่ใฝุ
ในพระธรรมปีหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนคนมากมาย 
 ค. ด้านอุปาย หรืออุบายอันเป็นกุศล การเป็นพระสงฆ์จีน มักมีเปูาหมายเพ่ือการช่วยเหลือ
สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง จึงจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีกุศโลบายนานัปการ ในการช่วยเหลือปวงสัตว์ 
ต้องประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณในการเข้าถึงอธิมุติของปวงสัตว์ เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาด
รู้จักวางยาให้ถูกกับโรค๒๒ เพราะเหตุว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีระดับสติป๎ญญา และการสั่งสมคุณงาม
ความดีและบารมีธรรมมาต่างกัน การเรียนรู้รับรู้เพ่ือให้เกิดป๎ญญาธรรมนั้น จึงมีความแตกต่างกันไป
ตามอุปนิสัยใจคอ ตามสติป๎ญญาและกําลังความสามารถในการรับรู้ การสอนธรรม การช่วยเหลือ

                                                 

 ๑๙เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๒๐พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๓๐.  

๒๑วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ
มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๐๒. 
 ๒๒อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๒. 



 ๖๒ 

สรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงต้องมีกุศโลบาย หรืออุบายอันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณรู้ซึ้งว่า
จะใช้วิธีการใด จึงจะเหมาะสมสอดคล้องกับบุคคลใด เมื่อใดและอย่างไร จึงจะสามารถปลดเปลื้อง
ทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์นั้นได้ กุศโลบายเป็นเครื่องมือช่วยให้พระสงฆ์จีนบรรลุผลสําเร็จในการเผยแผ่
หลักธรรมและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ มีความโดดเด่นในแง่การแสดงออกเพ่ือช่วยเหลือแก่เหล่าสัตว์
ทั้งหลาย กุศโลบายเป็นผลที่เกิดจากคุณสมบัติของความกรุณา และป๎ญญาภายในจิตใจ ที่แสดงออก
มาภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง๒๓ ในการดําเนินกิจ 
กรรมทางพระศาสนาควบคู่กันไปกับ ความกรุณาและความมีป๎ญญา  
 พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการหยิบยกเอาพุทธเกษตรข้ึนมา เพื่อคุณค่าในเชิงเป็นอุบายธรรม ในทาง
ธรรมาธิษฐานพุทธเกษตร จะมีคุณค่าและมีอยู่จริงได้ในฐานะเป็นเครื่องมือ สําหรับใช้เป็นวิถีเพ่ือก้าว
ต่อไปข้างหน้าหรือเป็นอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือป๎ญญา และเพ่ือเป็นที่ตั้งของศรัทธา ทั้งยังได้นําคติ
เรื่องพระโพธิสัตว์มาเป็นสิ่งนําศรัทธา จึงก่อเกิดประโยชน์ ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความซาบซึ้งใน
พระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตน ตลอดการบําเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างกําลังใจในยามที่
ท้อถอย ทําให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๒๔ และยังโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าวัด โดยใช้
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการ โน้มน้าวคนเข้าวัดและเมื่อเข้าวัดมา ได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม 
ก็จะเกิดความปีติ อิ่มใจ เริ่มเปิดใจเชื่อถือ อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติในธรรมร่วมกับพระสงฆ์ ซึ่งพิธีกรรม
ต่าง ๆ ทางศาสนาที่พระสงฆ์จีนได้จัดขึ้น จะขอกล่าวไว้ในตอนท้ายบทนี้ต่อไป 
 การนําหลักอุปายกุศล คือ ความฉลาดในการสอนชนให้พ้นทุกข์ ด้วยการใช้อุบายที่เป็นกุศล 
หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็นคุณสมบัติพิเศษ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นเครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าว เปิดใจชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้าสู่หลักธรรม มาใช้ในการเผยแผ่
หลักธรรมคําสอน สู่มหาชนชาวพุทธด้วย และสิ่งเหล่านี้เอง ที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด 
เป็นการดําเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการทําความดี  และบําเพ็ญบารมีตามพระองค์ท่าน 
จนกลายมาเป็นหลักธรรมเพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นพุทธะ นั่นคือหลักโพธิสัตวมรรคนั่นเอง  
 กล่าวได้ว่าพระสงฆ์จีนนิกาย ได้มีการดําเนินชีวิตและบําเพ็ญตน เน้นการบําเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม ด้วยการนําศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม เพ่ือประโยชน์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาไปยัง
คนหมู่มาก เป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติตามอุดมคติ ๓ และเพ่ือการช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์แก่
ชาวพุทธทั้งหลายอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามความมุ่งหมาย ท่านจึงได้ใช้สื่อหรือวิธีการ กล่าวคือ 
ทางด้านความกรุณา คือ มีใจกว้างขวาง ช่วยเหลือสรรพสัตว์ พร้อมอุทิศตนช่วยผู้อ่ืนทุกวิถีทางท่านได้
ใช้วิธีการ ช่วยเหลือด้วยการบําเพ็ญสาธารณะกุศล โดยการบริจาคทรัพย์ป๎จจัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ ในรูปแบบองค์กรการกุศล เช่นมูลนิธิต่างๆ โรงพยาบาล ศาลาโรงทาน และนอกจากนี้ท่านยังได้

                                                 

 ๒๓จันทรัชนันท์ สิงหทัต, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถร
วาทและมหายานอินเดีย: เฉพาะกรณีศึกษาพระสูตร พระอภิธรรมและลังกาวตารสูตร”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙, หน้า ๒๓.  

๒๔ป๎ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  



 ๖๓ 

ถ่ายโอนคําสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่
ผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้นําไปคิดพิจารณาศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนป๎ญญา 
และเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ ด้วยการผ่านพิธีกรรม ทางด้านความมี
ป๎ญญา คือ เป็นผู้มีติป๎ญญารู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งมวล และรู้เท่าทันกิเลสของตนและสัตว์อ่ืน หวังเกื้อกูลให้
ผู้อ่ืนได้เกิดป๎ญญา รู้ซึ้งเข้าถึงหลักธรรม ท่านได้ใช้หลักป๎ญญาด้วยการให้การศึกษาในหลักธรรมคํา
สอนโดยตรงแก่ผู้มีป๎ญญามาก ด้วยหลักการปฏิบัติตามแนว ศีล สมาธิ และป๎ญญา ส่วนผู้ที่มีป๎ญญา
น้อย ท่านก็ใช้วิธีการสร้างศรัทธาให้เกิดในจิตใจแก่ผู้มีป๎ญญาน้อย ด้วยการให้ภาวนาพระนามของ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ก่อน เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้มาใหม่ให้มีความเพียรต่อการศึกษา 
ปฏิบัติในหลักธรรมเพ่ือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นต่อไป ทางด้านอุปาย หรือการใช้อุบายที่เป็นกุศล          
เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และได้รู้ซึ้งเข้าถึงพระธรรมคําสอนได้ พระสงฆ์จีนก็จะใช้
วิธีการ โยงพิธีกรรมทางศาสนาเข้ากับคติความเชื่อของชาวพุทธทั้งหลาย ที่เน้นเรื่องการมีความกตัญํู
รู้คุณและตอบแทนคุณของผู้อ่ืน อันเป็นคุณสมบัติของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน ที่ได้รับอิทธิพลความ
เชื่อจากพระพุทธศาสนามหายาน ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื้อเล่าจื้อ และการเซ่นไหว้เทพเจ้า เพ่ือโน้มน้าวชัก
จูงเชิญชวนให้ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย ได้เกิดศรัทธาและอยากเข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
และยังช่วยให้ชาวพุทธเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการแสดงออกซึ่งคุณธรรมความกตัญํูกตเวทิตาอีกด้วย 
ดังนั้น การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายที่ใช้หลักอุดมคติ ๓ เพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลชาวพุทธ
ทั้งหลายได้เข้าหาพระศาสนาและศึกษาเรียนรู้ธรรมทั้งหลายได้ ก็เพราะด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้น ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จของพระสงฆ์จีนนิกายในการเผยแผ่พระธรรมใน            
พระศาสนาและจรรโลงพระศาสนาให้อยู่ได้ตลอดไป 
 ๔.๑.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยปณิธาน ๔ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ  
 การตั้งปณิธานไว้๔ ประการ สําหรับข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือ ต้องการจะปลด
เปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ และท่านมักใช้สื่อหรือวิธีการกลา่วคือ  
 ๑) การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ การปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนที่พระสงฆ์จีนได้กระทํา
อยู่เสมอ นั่นคือด้วยวิธี การบริจาคทรัพย์ป๎จจัยเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ มักปรากฏโดยผ่านรูปแบบของ
งานด้านสาธารณกุศล และการให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย รวมไปถึงการตั้งองค์กรการกุศลต่าง ๆ 
ขึ้น เพ่ืองานด้านสาธารณกุศล และงานด้านเผยแผ่หลักธรรมคําสอนเป็นสําคัญ รวมทั้งการบริจาค
ทรัพย์สมทบสร้างถาวรวัตถุ สร้างโรงพยาบาลรักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บปุวยทั้งหลายที่ยากไร้ เป็นต้น 
 ๒) การทําลายกิเลสให้หมดสิ้น และปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายทําลายกิเลสด้วย พระสงฆ์จีนใช้
หลักการเผยแผ่พระธรรมคําสอนในพุทธศาสนามหายาน อันได้แก่ พระสูตรสําคัญๆหลายๆพระสูตร 
แก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น พิธีการถืออุโบสถศีลกินเจ สวดมนต์ภาวนา ทําบุญให้ทานในพิธีเทกระจาด เป็นต้น 
 ๓) ต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรม พระสงฆ์จีนได้
ใช้วิธีการปฏิบัติตนตามหลักนิกายวินัยและนิกายเซน เน้นการปฏิบัติตนตามแนววิป๎สสนาส่วนมาก 



 ๖๔ 

โดยเฉพาะพระระดับผู้บริหาร จะทําการฝึกวิป๎สสนาเป็นประจํา มีการสวดมนต์ การทําสังฆกรรม 
พิธีกรรมต่าง ๆ๒๕ 

๔) ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ ด้วยวิถีทางแห่งป๎ญญาอันเกิดขึ้นได้ ๓ วิธี คือ การได้ยิน             
การตรึกตรอง การปฏิบัติวิป๎สสนา สองวิธีแรกนั้นเป็นความเข้าใจที่เจือด้วยกิเลส แต่ความเข้าใจที่เกิด
จากการปฏิบัติวิป๎สสนานั้น เป็นสิ่งที่แท้จริงและถูกต้อง๒๖ 

จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน ตามปณิธานทั้ง ๔ ประการ มักจะดําเนินการด้วย
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งการบริจาคทรัพย์และการก่อสร้างถาวรวัตถุ เพ่ือการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลนทั้งหลาย ในรูปขององค์กรการกุศลต่าง ๆ มีการส่งเสริมการศึกษาหา
ความรู้แก่ผู้ ใฝุการศึกษาทั้งหลาย มีการเชิญชวนผู้คนทั้งหลายให้มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา                  
เปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม โดยผ่านพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 
เพ่ือปลูกศรัทธา และเพ่ือการสร้างป๎ญญาให้เกิดการรู้แจ้งในพระธรรมในท้ายที่สุด ด้วยความไม่ย่อท้อ
และเหนื่อยหน่ายต่อภารกิจที่สําคัญนี้ ก็ด้วยการตั้งจิตแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์และ
เข้าถึงหลักธรรม ด้วยการตั้งปณิธาน ๔ ประการของพระสงฆ์จีน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนตาม
แนวทางแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคโดยแท้จริง และได้รับการตอบรับจากกชาวพุทธอย่าง
สม่ําเสมอมา 
 ๔.๑.๓ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนด้วยบารมี ๖ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ  
 การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกาย ตามหลักพุทธศาสนามหายาน ก็คือการบําเพ็ญบารมี  
เพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้พ้นทุกข์ จึงต้องมีการตั้ง           
โพธิจิตมุ่งสู่พุทธภูมิ และต้องสร้างบารมี เพ่ือช่วยสรรพสัตว์ นั่นคือ บารมี๖ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติ
หรือขันติ วิริยะ ธยานหรือสมาธิ และป๎ญญา พระสงฆ์จีนที่มีการบําเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ประการนี้           
จึงเป็นการบําเพ็ญธรรมะท่ีเป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อื่น ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วน
กระทําให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตนและความสุขของผู้อ่ืน ในขณะที่ ธยานหรือสมาธิ และ 
ป๎ญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นกําลังเพ่ือบําเพ็ญธรรมะ
อ่ืนๆ ข้าง ต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา บารมี๖ ได้แก่๒๗  
 ๑) ทานปารมิตา   ได้แก่การสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เพื่อสัตว์โลก โดยไม่อาลัย  
 ๒) สีลปารมิตา   อินทรีย์สังวรศีล กุศลสังคหศีล การทําความดี สงเคราะห์สัตว์ 
 ๓) กษานติปารมิตา  สามารถอดทนต่อสิ่งกดดัน เพ่ือโปรดสัตว์ได้ 
 ๔) วิริยปารมิตา   ไม่ย่อท้อต่อพุทธภูมิ ไม่เหนื่อยหน่ายในการช่วยสรรพสัตว์ 
 ๕) ธยานปารมิตา  จะต้องสําเร็จในฌานสมาบัติทุกชั้น จิตไม่คลอนแคลน 

                                                 

 ๒๕วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), มีนาคม ๒๕๓๖, 
หน้า ๔๓.  
 ๒๖ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์, “อรรถปริวรรตศาสตร์ (การตีความ) ในพระพุทธศาสนามหายาน”,  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔,  
<http://www. Learners.in.th/blog/veerachat/466663> (21 June 2011) 
 ๒๗อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๒.  
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 ๖) ปรัชญาปารมิตา  จะต้องทําให้แจ้งในปุคคลศูนยตา และธรรมศูนยตา 
 พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงบารมีทั้ง ๖ ด้วยวิธีดังนี้คือ 
 ก.การบ าเพ็ญทานบารมี ด้วยวิธีการบริจาคทรัพย์ป๎จจัยบรรเทาสาธารณะภัยในรูปแบบองค์ 
กรการสาธารณะกุศล เช่น ตั้งมูลนิธิสาธารณกุศลขึ้น๒๘ เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว 
ถนน ศาลาโรงธรรม๒๙ เป็นต้น เพ่ือบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นแก่คนหมู่มากท่ีประสบภัยทุกชนิด 
 ข.การบ าเพ็ญศีลบารมี ด้วยวิธีการประพฤติดีตามหลักจุลศีล มีศีล๕ มัชฌิมศีล มีศีล ๘, ๑๐ 
และมหาศีล มีศีล ๒๒๗ มหายานศีลสิกขาบทมี ๒๕๐ และศีลพระโพธิสัตว์อีก ๕๘ ข้อ เพ่ือมุ่งทําลาย
ความชั่วร้ายในไตรทวาร ทําความดีเพ่ือนําผลไปสู่ภพใหม่ เพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืนที่จะช่วยได้ ในระหว่าง
การทําความด ีกับการละความชั่วนั้น มุ่งการทําความดีเป็นสําคัญ๓๐ 
 ค.การบ าเพ็ญกษานติ หรือขันติบารมี ด้วยวิธีการตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีความอดทนอดกลั้น 
ไม่มีโทสะ ไม่แสดงความตระหนกตกใจ ต่อเหตุการณ์ และต่อผู้กระทําสิ่งใด โดยความโง่เขลาของเขาเอง 
เป็นคนเก็บความลําบากท้ังสิ้นไว้ภายใน ไม่แสดงออก๓๑ มีความอดทนต่อความร้อนหนาว หิวกระ หาย 
อดทนต่อความลําบากตรากตรําต่าง ๆ และการอดทนต่อการยั่วเย้าต่างๆ ทางอารมณ์ โลภ โกรธ หลง 

เป็นผู้สํารวมกาย วาจา และใจ สงบนิ่งเยือกเย็นสุขุม ทําให้ไม่เสียคน๓๒ 
 ง.การบ าเพ็ญวิริยะบารมี ด้วยวิธีการมีความเพียรกล้า ไม่รู้สึกระอาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน            
มีความแกล้วกล้าในกิจที่ทํา ไม่ย่อท้อย่อหย่อน ทํากิจด้วยกําลังทั้งหมด มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอด 
ทิ้งธุระเสียกลางคัน มีความเพียรสม่ําเสมอไม่จับจด๓๓ 
 จ.การบ าเพ็ญธยานหรือสมาธิบารมี ด้วยวิธีการบําเพ็ญฌาน หรือบําเพ็ญวิป๎สสนา เพ่ือให้
เกิดป๎ญญาอันบริสุทธิ์ มุ่งละเสียได้ซึ่งอัตตสมบัติและปรสมบัติ ให้เห็นความเท่าเทียมกันระหว่างตนเอง
กับบุคคลอ่ืน เมื่อป๎ญญาบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้ว อหังการและมมังการจะหมดไป เหลือแต่ความเป็น
อันหนึ่งของธรรม๓๔ ป๎ญญาที่เกิดขึ้น จึงจะสามารถชี้ทางช่วยเหลือผู้อ่ืน ให้เข้าถึงธรรมสู่การรู้แจ้งเห็น
จริงในสัจธรรมตามได้ 

                                                 

 ๒๘วัดโพธิแมนคุณาราม, งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย, ๒๕๕๑.  
 ๒๙เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  

๓๐เสฐียร พันธรังษี, พุทธประวัติมหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๑๔. 
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 ฉ.การบ าเพ็ญปัญญาบารมี ด้วยการอาศัยการบําเพ็ญบารมีทั้ง ๕ มาแต่ต้น จึงก่อเกิดป๎ญญา คือ 
ความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ อันเกิดจากการบําเพ็ญวิป๎สสนาบารมี เป็นคุณธรรมนําพาไปสู่ความสําเร็จ๓๕  
 นอกจากนี้ พระสงฆ์จีนยังยึดหลักในการปฏิบัติตนตามหลักป๎ญญา ด้วยการปฏิบัติตนตาม
หลักป๎ญจคันธสารธรรม ๕ ประการคือ๓๖ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ความหลุดพ้น (วิมุตติ) หมายถึง จิตของ
เราหลุดพ้นเป็นอิสระเด็ดขาด จิตไม่ผูกพันอยู่กับกุศลหรืออกุศล และวิมุตติญาณทัสนะ คือ ธรรมชาติ
เดิมแท้ไม่ผูกพันกับกุศลและอกุศล แต่ไม่ปล่อยจิตอยู่กับความว่างหรือความสงบ แต่ต้องคอยสดับและ
ศึกษามากยิ่งข้ึน ให้รู้จักจิตเดิมแท้  
 สามารถกล่าวได้ว่า การปฏิบัติตนด้วยการบําเพ็ญในบารมทั้ง ๖ ของพระสงฆ์จีนนั้น เป็นการ
ปฏิบัติธรรมที่สอดคล้อง กับการเจริญธรรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อการละความยึดมั่นในปุคคลศูนยตา
และธรรมศูนยตา ตามนัยแห่งโพธิสัตวมรรค เพ่ือประโยชน์สุขท้ังตนเองและผู้อ่ืน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
ได้แก่การดําเนินด้วยอุดมคติ ๓ ได้แก่ ความกรุณา ความมีป๎ญญา และ การมีอุปาย ซึ่งอุดมคติทั้ง ๓ นี้ 
พระสงฆ์จีน ได้ใช้วิธีการ ในการโน้มน้าวและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธทั้งหลาย ด้วยการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณะภัย ในรูปแบบขององค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิต่างๆ และมีการ
สร้างถาวรวัตถุ อาคารเรียน โรงพยาบาล ศาลาโรงธรรม มากมาย เพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์และ
สร้างสรรค์ความสุขแก่ชาวพุทธทั้งหลาย นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนการให้ความรู้ ให้ป๎ญญาแก่คน
ทั้งหลาย ในรูปแบบการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมธรรมทายาท ให้ได้บวชเรียนในพระสูตรสําคัญ ๆ 
ส่วนทางด้านอุปายนั้น ท่านได้ใช้หลักของความกรุณา ผสมผสานด้วยป๎ญญา หวังโน้มน้าวชาวพุทธ          
ทั้งหลาย ให้มีความศรัทธา สนใจอยากเข้าหาพระศาสนา ด้วยวิธีการ ใช้พิธีกรรมทางศาสนา            
ซึ่งเชื่อมโยงกับคติความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวพุทธทั้งหลาย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ
มหายาน ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื้อเล่าจื้อ และการเซ่นไหว้บรรพชนตลอดเทพเทวา อันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝ๎ง
กันมาจากบรรพชน หลายชั่วอายุคนมานานนับพันๆปี ด้วยวิธีการถ่ายโอนความดี ความเมตตาและ
หลักธรรมคําสอนที่สําคัญในพระศาสนา ผ่านลงสู่พิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ได้เข้าหา              
พระศาสนาและร่วมพิธีกรรมทางศาสนา จะได้หลักธรรมนําไปคิดพิจารณา ศึกษาและปฏิบัติตามเป็น
การช่วยสงเคราะห์ชาวพุทธทั้งหลายที่มีความแตกต่างกัน ทางด้านสติป๎ญญาระดับภูมิธรรมได้มีโอกาส
เข้าหาพระศาสนาอย่างทั่วถึงและกว้าง นับว่าเป็นความสําเร็จของพระสงฆ์จีนที่สามารถเผยแผ่หลักธรรมใน
พระศาสนา ปลดเปลื้องทุกข์ สร้างสรรค์ความสุขสงบแก่ชาวพุทธและสังคมได้อย่างงดงาม 
 ส่วนการตั้งมั่นในปณิธานทั้ง๔ คือด้วยการตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆในการปลด
เปลื้องทุกข์ และสร้างความสุขความเจริญแก่ชาวพุทธทั้งหลายนั้น ท่านก็ได้ใช้วิธีการในการปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว ตั้งใจแน่วแน่ ไม่สั่นคลอนต่อการสร้าง
ความดเีพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังประสบกับความทุกข์ แม้มีอุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึนก็ตาม  

                                                 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 

 ๓๖พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๘๘-๘๙. 



 ๖๗ 

 และท้ายที่สุดการบําเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ นั้น พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการ ทําให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น 
นั่นคือการปฏิบัติในข้อวัตรต่าง ๆ ตามหลักแห่งไตรสิกขา อันได้แก่ การบําเพ็ญให้ทาน การรักษาในศีล 
และการเจริญภาวนาก่อเกิดป๎ญญา เพ่ือยังประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นแนวทางในการสร้าง
ศรัทธาและสามารถโน้มน้าวให้ชาวพุทธทั้งหลาย ที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา แล้วได้มา
ประสบสัมผัสกับการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน แล้วเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับ และยินดีน้อม
กาย วาจา และใจ มาปฏิบัติตาม การแนะนําสั่งสอนจากพระสงฆ์จีนในภายหลัง ซึ่งถือได้ว่ าเป็นการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวพุทธให้ได้เข้าหาพระศาสนาและได้มาปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างสร้างป๎ญญาและ
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองตลอดครอบครัว ตลอดสังคมให้มีความสงบสุข และเจริญต่อไป 
 
๔.๒ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผล

ต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ 
 จากการรวบรวมเรียบเรียงองค์ความรู้ที่ได้จากเอกสารงานวิจัยดังกล่าวในบทที่  ๒ และ ๓          
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีสาระเนื้อหาสําคัญอันเป็นการกล่าวถึง หลักสําคัญในพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค           
อันเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในนิกายมหายาน ที่ต้องยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด สําหรับผู้บําเพ็ญบารมี
ในพุทธศาสนามหายาน จะขาดเสียมิได้ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมให้
จรรโลงอยู่ต่อไปได้ และเพ่ือให้เกิดการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้โดย เฉพาะอย่างยิ่งในยุคป๎จจุบัน คุณธรรมอันเป็นหลักแห่งโพธิสัตวมรรค ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา 
เพ่ือปรับหลักธรรมเหล่านั้น ให้เข้ากับมหาชนในสังคม และบริบทแห่งสังคมนั้น โดยพระสงฆ์จีนนิกาย 
ในฐานะเป็นผู้สืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน จะต้องใช้ความชาญฉลาดที่ล้ําลึกและ
อุบายวิธีต่าง ๆ อันเป็นกุศลใด ๆ ที่จะมาดึงศรัทธาให้เกิดแก่ชาวพุทธทั้งหลายได้  เพ่ือโน้มน้าวชน
เหล่านั้นให้เกิดความยินดีประทับใจในเบื้องต้น และได้เข้ามาสัมผัสหลักธรรมได้ มาปฏิบัติธรรมในเวลา
ต่อมาจนเกิดเป็นความเชื่อถือ ศรัทธา และยึดปฏิบัติต่อไป โดยไม่ขัดต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ  
 สืบเนื่องมาจาก ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาประเทศไทยมีวิถีการดําเนินชีวิต โดยภาพลักษณ์
และบทบาทที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การประกอบอาชีพค้าขาย นอกจากมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ
แล้ว ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทําประโยชน์ให้สังคม ส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา วัฒนธรรม ที่ดีงามให้คงอยู่
กับสังคมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านวัฒนธรรม ๔ ด้าน อันได้แก่ ด้านศาสนา ด้านความเชื่อ 
ด้านพิธีกรรม และด้านประเพณี๓๗ดังจะได้กล่าวคือ 
 ก) ด้านศาสนา ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธมหายาน มีความศรัทธา
เลื่อมใสในพุทธศาสนา จนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาพุทธ โดยการทําสาธารณะ
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับศาสนา และสังคม เช่น ตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ตั้งสมาคมประจําตระกูลต่าง ๆ และ
สมาคมหอการค้า โดยมีบทบาทด้านสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบสาธารณะภัยต่าง  ๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยใจคอของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีความซื่อสัตย์ จริงใจ และรักเพ่ือนพ้องถึงขนาด
ที่สามารถตายแทนกันได้ และหากคนใดคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไป ในฐานะเพ่ือนแท้ พวกเขาจะเข้าไป

                                                 

 ๓๗ธันยพร ประชุม, “บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย”, 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๗๙.  



 ๖๘ 

ดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเพ่ือนที่จากไป เป็นอย่างดีเสมือนครอบครัวของเขาเองนอก 
จากนี้ยังมีความกลมเกลียว ร่วมทํางานกันตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความสําเร็จใน
งานนั้น ๆ สูงสุด จะแบ่งป๎นความดีความชอบให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จ เพ่ือเป็นขวัญ
และกําลังใจแก่กันและกัน และประสบความสําเร็จร่วมกันต่อไป๓๘  
 ข) ด้านความเชื่อ การไหว้สักการบูชา โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน ยังมีศรัทธาต่อเทพเจ้า
อย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อคนจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาถึงไทย โดยการนําเรือมาจอดเทียบที่
ฝ๎่งอยุธยา เมื่อเดินทางมาถึงแล้วปลอดภัย ก็ตั้งศาลเพ่ือขอบคุณเทพเจ้า และตั้งไว้เซ่นไหว้บูชาเพ่ือเป็น
กําลังใจในการต่อสู้ชีวิตในแผ่นดินใหม่ การไหว้เจ้า ก็ทําให้ผู้ ไหว้เข้าถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จัก
กตัญํูกตเวที เพราะที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากหยาดเหงื่อ น้ําตาและ
แม้แต่เลือดของคนรุ่นก่อนที่ได้ปูทางไว้ การกราบไหว้สักการะด้วยความจริงใจ ย่อมแสดงถึงความเป็น
ผู้กตัญํูรู้คุณ การไหว้เจ้ายังเป็นการสอนให้ไม่ท้อถอยในการทําความดี ทั้งยังเป็นการสอนให้ไม่ทะนง
ตัวเกินไปในความสําเร็จ ความมั่งมี ความสมบูรณ์ต่าง ๆ และย้ําเตือนให้มีสติในทุก ๆ เรื่องด้วย๓๙ ไม่
ว่าจะม่ังมีหรือยากจน ต้องนับถือบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยทั่วหน้า 
 ค) ด้านพิธีกรรม เป็นหนทางหรือโอกาสที่เปิดให้ลูกหลานชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย 
ได้แสดงออกถึงความรู้สึกทางคุณธรรมความกตัญํูกตเวที ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ตลอดบรรพบุรุษ
ของตน ที่คุ้มครองและดลบันดาลความสุข ความเจริญแก่ตนและครอบครัว ด้วยการบําเพ็ญกุศลผ่าน
ทางพิธีกรรมต่าง ๆ ประจําปี พิธีกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายได้บําเพ็ญบุญกุศล 
และตอบแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่นิยมมาก ได้มีการจัดพิธีกรรมเหล่านี้เสมือนเป็นสิ่งที่
ต้องกระทํา และขาดเสียไม่ได้นั่นคือ พิธีไหว้เจ้าที่ผู้ปกป๎กรักษาคุ้มครองให้ชาวจีนมีความปกติสุขที่เรา
เรียกว่า“เล่าปูนเถ้ากงม่า” พิธีตรุษจีน เป็นพิธีเลี้ยงส่งเทวดาประจําครอบครัว ที่เรียกว่า “เจ้ากุง หรือซี
เหม็งตี้กุง” เดินทางขึ้นสู่สวรรค์เพ่ือรายงานคุณความดีของครอบครัวต่อประมุขแห่งเทวดา พิธีกินเจ
ของชาวจีนเพ่ือการบําเพ็ญกุศล ชําระร่างกายและจิตใจให้สะอาด รักษาศีล สวดมนต์ ทําบุญเลี้ยง
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเลี้ยงผีที่ไม่มีญาติทั้งหลายที่อดอยาก ด้วยพิธีเทกระจาดในช่วงท้ายของ
เทศกาลพิธีกินเจ และอีกหนึ่งพิธีที่สําคัญมาก ได้รับความนิยมและยอมรับกันในหมู่ชาวพุทธไทยเชื้อ
สายจีน ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมด้านความกตัญํูกตเวทีต่อบุพการีของตนที่ได้ล่วงลับไป             
นั่นคือ พิธีกงเต็ก การทําบุญอุทิศกุศลให้แก่บุพการีที่ล่วงลับไป นับได้ว่าวิถีชีวิตชาวพุทธไทยเชื้อสาย
จีนนั้น นับตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพวายปราณ ต้องอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยง การแสดงออก
ซึ่งการมีคุณธรรม ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยเชื้อ
สายจีน จนไม่อาจแยกออกไปได้  
 ง) ประเพณีเชงเม้ง เป็นธรรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ยในช่วงเดือนสามของจีนโดย
กําหนดให้ไหว้ภายใน ๑๕ วันแรกของเดือน วันไหนก็ได้ ซึ่งที่เมืองไทยนิยมไปไหว้ในวันที่ ๕ เมษายน 
แต่บางบ้านก็อาศัยดูวันดี และอีกหลายบ้านที่ดูวันสะดวก เป็นวันไหว้บรรพบุรุษที่สุสานแทนการไหว้

                                                 

 ๓๘อัครเดช แซ่ตัน, คนจีนสอนลูกรวย, (กรุงเทพมหานคร : READING CORNER, ๒๕๕๑), หน้า ๕๕.  
 ๓๙เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา, ไหว้เทพเจ้า๙ศาลจีนมงคล, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์), หน้า ๔๓.  



 ๖๙ 

ในบ้าน ซึ่งต้องไปไหว้ในช่วงเช้า อย่าให้เลย ๑๒.๐๐ น. เป็นธรรมเนียมที่ยึดปฏิบัติกันมายาวนานของ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษก็มีอาหารคาวและหวาน เช่นเดียวกับท่ีเซ่นไหว้ในวันประกอบพิธีกงเต็กก่อนเคลื่อน
ศพมาฝ๎งที่สุสาน 
 และเนื่องด้วยพระสงฆ์จีน ผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการช่วย 
เหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และยังประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนให้เข้าถึงหลักธรรม จึงต้องปรับหลัก 
ธรรมทั้งหลายให้เข้ากับบริบทของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในไทย เพ่ือผลในการเผยแผ่พระศาสนาใน
หมู่ชาวพุทธจํานวนมาก ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์จีนกับชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน จึงเป็นไปได้
ด้วยดี เป็นผลให้พระสงฆ์จีนส่วนใหญ่ ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนมาก ในฐานะเป็น
ผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกงเต็ก เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์จีนเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างวิญญาณ
ผู้ตายกับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์จีนในประเทศไทยป๎จจุบันจึงมีหน้าที่ประจําที่สําคัญ 
คือ เป็นผู้ประกอบพิธีกงเต็ก๔๐ พระสงฆ์จีน จึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในด้านวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตประจําวัน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิพลด้านพิธีกรรมทางศาสนา 
 การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาว
พุทธ สามารถกล่าวได้ตามประเภทคุณธรรมที่พระสงฆ์จีนได้บําเพ็ญไว้ ๓ ด้านดังนี้คือ 
 ๔.๒.๑ ด้านอุดมคติ ๓ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ 
 พระสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย ก็เป็นบุคคลผู้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรคบําเพ็ญ
บารมีเป็นพระโพธิสัตว์และเพ่ือประโยชน์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาเข้าไปในคนหมู่มาก จึงจําเป็นต้อง
อาศัยอุดมคติ ๓ ที่เป็นกรอบต้องยึดในการปฏิบัติร่วมกัน นั่นคือความกรุณา ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ 
อย่างไม่มีขอบเขตในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ และพร้อมที่จะอุทิศตนช่วยเหลือผู้ อ่ืนทุกวิถีทาง            
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งสัตว์ทั้งหลาย สองก็คือความมีป๎ญญา ได้แก่ความเป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็น
ทาสของกิเลส มีป๎ญญาเห็นแจ้งในธรรม และที่สามคือ ความมีอุปายอันเป็นกุศล ได้แก่ความเป็นผู้
ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ โดยการใช้กุศโลบาย เพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ จึ งจําเป็นต้องหา
วิธีการในการอบรมและนําเข้าถึงธรรมโดยการใช้อุบาย๔๑ และเพ่ือให้เป็นไปตามการบําเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือการนําศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนมากขึ้น ก่อเกิดประโยชน์ในการ
เผยแผ่พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้ จะเห็นการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน ที่ปฏิบัติตนตามหลักอุดมคติ ๓ 
ประการได้ดังต่อไปนี้ 
 ก) ความกรุณา พระสงฆ์จีนมักแสดงออก ซึ่งความมีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์
ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข ์ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ บริจาคเครื่องอุปโภค
บริโภคและยังสนับสนุนให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย ได้มีโอกาสทางการศึกษา หรือแม้แต่การ

                                                 

 ๔๐อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยา
มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐. 
 ๔๑เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  
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สร้างสถานศึกษา โรงพยาบาล ตั้งมูลนิธิเพ่ือการสาธารณะกุศลมากมาย๔๒ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมีเมตตา
กรุณาที่พระสงฆ์จีนได้หยิบยื่นให้แก่สังคมทางหนึ่ง เป็นการแสดงถึง ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน ตามแนวทางการใช้ความ
กรุณาแห่งโพธิสัตวมรรค ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนที่หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้รู้ธรรม แจ้งในธรรม 
ด้วยการกระตุ้นศรัทธาชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส ใคร่ปฏิบัติตนบําเพ็ญกุศล         
ตามรอยทางแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยวิธีการดําเนินปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ก้าวตามรอยทาง
แห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยหยิบยกเรื่องดินแดนสุขาวดีขึ้นมารองรับศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายเป็นการสร้างความหวัง และสร้างกําลังใจแก่ผู้ที่ตกทุกข์ทั้งหลาย๔๓ ก่อเกิดประโยชน์ทําให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของ
มนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพของตน ตลอดการบําเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวดและ
เป็นการสร้างกําลังใจในยามที่ท้อถอย ทําให้เพียรพยายามต่อไปไม่หยุดหย่อน๔๔ ความคิดเรื่องศรัทธา 
จึงเป็นแนวทางท่ีง่ายสําหรับคนหมู่มาก เป็นเหตุให้คนทําบุคคลาธิษฐานของ คุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ที่ตั้งแห่งความศรัทธา เป็นแนวทางการหลุดพ้นทางหนึ่ง ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายมองพระพุทธศาสนา
ไปในแง่บวก และเข้ากับสังคมได้มากขึ้น๔๕ และยังมีการถ่ายโอนความดี ด้วยการสอดแทรกหลักธรรม 
คติธรรมข้อคิดผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ให้ชาวพุทธที่เกิดศรัทธาเข้าหาพระธรรมได้นํา
หลักธรรมทั้งหลายที่พระสงฆ์จีน ได้สอดแทรกแฝงไว้ นําไปคิดพิจารณาศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมต่อไป คติธรรมเหล่านี้มีไว้เพ่ือเป็นสิ่งที่สอนตนให้เข้าถึงหลักความจริงแห่งชีวิต
เพราะพระ พุทธศาสนามหายานนั้น ได้รวมเอาหลักธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อไว้และ
แนว ความคิดเกี่ยวกับโลก ทางดําเนินชีวิต ตลอดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชีวิตควรจะขึ้นให้ถึงความ
กรุณาของพระสงฆ์จีนจึงเป็นมิติทางสังคม ที่สอนให้ชาวพุทธเกิดจิตสํานึกและค่านิยมใหม่ว่าการหลุด
พ้นเฉพาะตัวไม่มีประโยชน์อะไร หากไม่ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้หลุดพ้นตาม๔๖ ความกรุณาของพระสงฆ์จีน 
จึงเป็นจุดที่ทําให้เกิดจิตสํานึกทางสังคมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือเน้นความสําคัญของ
การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ลักษณะทางด้านพระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้รับความสําคัญมากขึ้น 
ช่วยให้คนหันมาสู่แสงสว่างนับถือพระรัตนตรัยมากขึ้น๔๗ ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และบ่ม
เพาะศรัทธาในจิตให้เข้มแข็ง อันนําไปสู่การหลุดพ้นได้ง่ายและเร็วกว่า๔๘  
 ความมีเมตตากรุณาของพระสงฆ์จีนต่อชาวพุทธ ให้ผลดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ คือ 
ทําให้เกิดบุคลิกภาพอันสงบเยือกเย็นของพระสงฆ์จีน มีลักษณะทางสังคมด้วยหลักกรุณา และอาศัย

                                                 

 ๔๒วัดโพธิแมนคุณาราม, งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย, ๒๕๕๑.  
 ๔๓ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์, วิถีแห่งมหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖.  

๔๔ป๎ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  
 ๔๕ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๓.  
 ๔๖วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว,  หน้า ๑๑.  
 ๔๗เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๑.  
 ๔๘สุมาลี มหณรงค์ชัย,พุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๙.  
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ความกรุณาต่อชาวพุทธ ด้วยการถ่ายโอนความดีของตนให้ชาวพุทธได้  พระสงฆ์จีน จึงเป็นที่สะดุดใจ
ของชาวพุทธ สามารถเชื่อมวิถีชีวิตแบบชาวพุทธกับพระสงฆ์จีนเข้าด้วยกัน ทําให้พระพุทธศาสนา
มหายาน ไม่เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์จีนแต่อย่างเดียว แต่เป็นของชาวพุทธด้วย๔๙ กิจกรรมการเผย
แผ่และการสอนธรรมจึงเอ้ือต่อการโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าวัดเพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรม         
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เจ้าคุณเย็นเต็ก) 
ที่กล่าวว่า “การคิดดี พูดดี ทําดี ไม่หลงในสิ่งที่ไม่ใช่สัจจธรรมความจริง ตระหนักในการสร้างความดี 
ด้วยตนเอง ความดีก็จะเกิดแก่เราได้ เพราะเป็นการดําเนินตามรอยพระพุทธเจ้า  การมีเมตตาเป็น
กันเองกับชาวพุทธที่เข้าวัดมา พูดคุยปกติดังญาติ นั่งเสมอด้วยกัน ดื่มชาด้วยกัน แล้วสอนธรรมแบบ
ง่าย ๆ จะทําให้ชาวพุทธอยากเข้ามาพบ และปรึกษาป๎ญหากับพระสงฆ์”๕๐ และพระครูใบฎีกา
ประสิทธิ์ เสี่ยจิ้นยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ได้เน้นใช้หลักมหาเมตตาของพระพุทธเจ้ามาสอนชาวพุทธให้
เกิดสํานึกในการกระทําความดี ละเว้นความชั่ว การพูดจาก็จะพูดแต่ในเรื่องที่เป็นป๎จจุบันเท่านั้น        
สอนธรรมก็จะสอนในรูปแบบของชีวิตจริง ประกอบกับความเป็นกัน เองของพระสงฆ์ที่มีต่อชาวพุทธ
จึงทําให้ชาวพุทธ กล้าเปิดใจเข้าหาพระสงฆ์เพ่ือรับรู้หลักธรรม”๕๑ และยังสอดคล้องกับคํากล่าวของ
หลวงจีนปลัดคณานุกรมวิศิษฎ์เสี่ยชื้อ ที่กล่าวว่า “ท่านได้ใช้หลักเมตตากรุณากับชาวพุทธทุกคน 
ภายใต้ขอบเขตของความเป็นไปได้ ตามความเหมาะสม ด้วยความรอบคอบ หากช่วยอะไรใครไม่ได้
หรือสุดวิสัย ท่านก็ใช้หลักอุเบกขา คือการวางเฉย ประกอบกับการเป็นกันเอง วางตนในระดับเดียวกับ
ชาวพุทธ กระทําตนให้เป็นที่พบปะง่ายแก่ชาวพุทธ ทําให้ชาวพุทธเข้าถึงได้การปลูกจิตสํานึกแก่ชาว
พุทธ ให้มีการตั้งชมรมกลุ่มคน เพ่ือพบปะ ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมร่วมกัน จึงกระทําได้ง่ายขึ้น”๕๒ 
ความมีเมตตาของพระสงฆ์จีนสามารถดึงดูดจิตใจชาวพุทธทั้งหลาย ให้อยากเข้าหาธรรมได้ ดังที่  
หลวงจีนเสี่ยคัง ได้กล่าวไว้ว่า “การแสดงออกซึ่งความมีเมตตาของพระ สงฆ์ สามารถดูได้จากการมี
ศีล ความพร้อมเพรียงกันทําวัตรสวดมนต์เช้าเย็น และความเป็นกันเองกับชาวพุทธ ทําให้ชาวพุทธ
กล้าเข้าหาพระสงฆ์ เป็นเหตุให้ได้มาพบเห็นแบบอย่างการทําความดีของพระสงฆ์ จนอยากปฏิบัติตาม
ได้ต่อไป”๕๓ 
 จากคําสัมภาษณ์ที่ได้มาทั้งสี่ท่าน ต่างก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องตรงกันว่า ความมีเมตตา 
เป็นกันเองกับชาวพุทธ วางตนเหมาะสมสนิทสนมดังญาติ พบปะง่าย สอนธรรมแบบง่ายๆอัน

                                                 

 ๔๙ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์, “พุทธจริยศาสตร์ : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์”, วารสาร
มนุษยศาสตร์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๑๒-๑๓.  
 ๕๐สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๕๑สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๕๒สัมภาษณ์หลวงจีนปลัด คณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและรอง
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๕๓สัมภาษณ์หลวงจีนเสี่ยคัง, ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดมังกรกมลาวาส, 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.  



 ๗๒ 

เกี่ยวเนื่องด้วยความจริงในชีวิตจริง ทําให้ชาวพุทธทั้งหลาย เปิดใจอยากเข้าพบและมาปรึกษาป๎ญหา
กับพระสงฆ์จีน และเพ่ือการรับรู้หลักธรรมต่างๆที่พึงปฏิบัติเพ่ือความสุขและระงับดับทุกข์ได้ ตามที่
ตนปรารถนา 
 กล่าวได้ว่าพระสงฆ์จีนได้มีการปฏิบัติตนด้วยความกรุณา มีเมตตากรุณาสงเคราะห์ผู้อ่ืน
ด้วยการบําเพ็ญสาธารณะกุศล ช่วยเหลือด้วยการบริจาคทรัพย์ อาหาร ป๎จจัยอุดหนุนให้การศึกษาแก่
ผู้ยากไร้ และสร้างสถานศึกษาให้ ทั้งยังมีการพิมพ์หนังสือเรียนแจกแก่ผู้ใฝุในการศึกษาแต่ยากไร้รวม 
ทั้งสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้เจ็บปุวย อีกทั้งยังมีการปฏิบัติตนที่เป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้คนที่มาพบปะด้วย 
ทําให้ผู้คนทั้งหลาย สามารถเข้ามาพบ และสนทนาธรรมได้ง่าย และนอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายโอนคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายที่
เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้นําไปคิดพิจารณาศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนป๎ญญา และเปิดโอกาส
ให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ ด้วยการผ่านพิธีกรรม นับว่าเป็นความกรุณาและ
ความมีเมตตาอย่างยิ่งของพระสงฆ์จีน ที่หวังเกื้อกูลผู้คนทั้งหลาย ให้มี โอกาสเข้าหาพระศาสนาและ
หลักธรรมด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นสื่อกลาง และเป็นเครื่องโน้มน้าวผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาส
เข้าหาพระศาสนาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการเข้าถึงคําสอนในพระศาสนาได้ต่อไปเป็นผลสําเร็จ  
 ข) ความเป็นผู้มีปัญญา พระสงฆ์จีนมีการดําเนินการในการใช้หลักป๎ญญาหรือปรัชญา           
เพ่ือแนะนําสั่งสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดมา ได้เรียนรู้หลักธรรม โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มบุคคล คือ 
ผู้มีป๎ญญามาก และผู้ยังมีป๎ญญาน้อย เพ่ือการเข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ พระสงฆ์จีนจึงใช้ ๒ 
วิธีการกล่าวคือ การพึ่งอํานาจตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ป๎ญญา กับการขอพ่ึงอานุภาพ
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มารกิเลส๕๔ 
สําหรับผู้มีป๎ญญาน้อย พระสงฆ์จีนจะใช้วิธีการสร้างศรัทธาหรือหลักภักติ ขึ้นมาเป็นหนทางของความ
หลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือเพ่ือ
บรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับมาอีก จากนั้นก็ส่งต่อไปยังภาวะที่เอ้ือต่อการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ ด้วยความ
มั่นใจว่าจะบรรลุเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งกลายเป็นว่า บุคคลผู้ไปเกิดในดินแดนพุทธเกษตร ถือว่า 
เป็นผู้เที่ยงต่อนิรวาณ สําหรับผู้มีป๎ญญามาก พระสงฆ์จีนก็จะมีการแนะนําสั่งสอนด้านปริยัติ 
การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่างๆ เพ่ือทําให้ผู้มีป๎ญญาสูงเหล่านั้น สามารถเข้าถึงหลักแห่งศีล สมาธิ 
และป๎ญญา รู้และเข้าถึงหลักธรรมคําสอน ด้วยทางสายหลัก (ป๎ญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา)              
ทั้งสองหนทางก็สามารถดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกันได้๕๕  

                                                 

 ๕๔เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๕๕พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หน้า ๓๐.  



 ๗๓ 

 การใช้หลักป๎ญญา เพ่ือสอนผู้อ่ืนให้เกิดป๎ญญาตาม พระสงฆ์จีนมักใช้วิธีการด้วยการปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ดู ตรงตามหลักการที่ว่า ทําให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก 
ป๎ญจคันธสารธรรม ๕ ประการ๕๖ คือ 
 ๑) ศีล ซึ่งหมายถึง จิตที่ปราศจากความด่างพร้อย ทุจริตไม่ซื่อ ไม่มีความอิจฉา ริษยา โลภ 
โกรธ ข่มขู่ และผูกเวร 
 ๒) สมาธิ ซึ่งหมายถึง จิตของเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมทั้ งดีและชั่ว มีจิตแน่วแน่ไม่สะดุ้ง
ต่อเหตุการณ์ทั้งปวง 
 ๓) ป๎ญญา ซึ่งหมายถึง จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องหุ้มห่อรึงรัด ใช้ป๎ญญาพิจารณาสภาวะ
เดิมอยู่เนืองนิตย์ เว้นสร้างกรรมชั่ว ประพฤติแต่กรรมดีทุกประการ ไม่เกาะเกี่ยวข้องติด เคารพผู้สูงกว่า 
อ่อนน้อมแก่ผู้ต่ํากว่า อนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อนาถา 
 ๔) ความหลุดพ้น (วิมุตติ) หมายถึง จิตของเราหลุดพ้นเป็นอิสระเด็ดขาด จิตไม่ผูกพันอยู่กับ
กุศลหรืออกุศล อิสรภาพเสรีพ้นอุปสรรคท้ังมวล 
 ๕) วิมุตติญาณทัสนะ คือ ธรรมชาติเดิมแท้ไม่ผูกพันกับกุศลและอกุศล แต่ไม่ปล่อยจิตอยู่กับ
ความว่างหรือความสงบ แต่ต้องคอยสดับและศึกษามากยิ่งขึ้น ให้รู้จักจิตเดิมแท้ สามารถเข้าใจบรรดา
หลักพุทธธรรม บําเพ็ญตนเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้อง หลักการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์
จีนจึงเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับการเจริญตามหลักไตรสิกขา เพ่ือการละความยึดมั่นในปุคคลศูนยตา 
และธรรมศูนยตา ตามนัยแห่งโพธิสัตวมรรค 
 อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้วยการให้มีการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัย 
และพระสูตรที่สําคัญๆทางฝุายมหายาน๕๗ นอกจากนี้ก็ยังมีการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทุกนิกาย 
โดยไม่แบ่งแยกเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องเป็นนิกายใดนิกายหนึ่ง  โดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ
แล้ว พระสงฆ์จีนนิกาย จะยึดหลักนิกายวินัยและนิกายเซนเป็นส่วนมาก ๕๘ และที่สําคัญอีก          
ประ การหนึ่งนั่นคือ พระสงฆ์จีนมักสอดแทรกคติธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนาแฝงไว้กับบทกวี 
หนังสือเรียน และในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา แม้ในคัมภีร์สําคัญ เช่นคัมภีร์เว่ยหล่าง ยังมีตอนหนึ่งได้
กล่าวถึง การให้ป๎จฉิมโอวาทของท่านเว่ยหล่างก่อนจะดับขันธ์ เพ่ือสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งปวงไว้ว่าอย่า
เอาแต่ธรรมเนียมโลก ร้องไห้เศร้าโศกคร่ําครวญ แล้วกล่าวโศลกไว้สอนใจว่า 
 
 

                                                 

 ๕๖คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน
ครบรอบ๒๐ปี มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๘๘-๘๙. 

๕๗วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ
มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๐๒. 

๕๘วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), มีนาคม ๒๕๓๖, 
หน้า ๔๓. 



 ๗๔ 

  ความบากบั่นเพียรในธรรม ก็ไม่ต้องปฏิบัติความดี 
  ความเที่ยงธรรมและตรงแน่ว ก็ไม่ต้องกระทําบาป 
  ความสงบและสันโดษ ก็ไม่ต้องเห็นหรือสดับ 
  ความตระหนักแน่นแห่งจิต ก็ไม่ต้องผูกติดอะไร๕๙ 

 กล่าวได้ว่า เป็นความฉลาดปราชญ์เปรื่องของพระสงฆ์จีน ที่นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงป๎จจุบัน  
ได้มีการถ่ายทอดหลักการ วิธีการในการสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดป๎ญญาและเกิดคุณธรรม  
ด้วยวิธีการ ทําให้ดู บอกให้รู้ และชี้ให้เห็น ไม่พ่ึงพาถ้อยคําและตัวอักษร อันเป็นแบบอย่างที่ได้สืบ
ทอดกันมา พร้อมกับการนําพระสูตรที่ดัดแปลงแต่งขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัย และความต้องการของชาว
พุทธ ทําให้พระสงฆ์จีน สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานไปทั่วสารทิศ และเข้าได้กับทุก
วัฒนธรรม เพราะพระสงฆ์จีนได้ปรับธรรมให้เข้ากับบุคคล ไม่ได้ปรับบุคคลเข้ากับธรรม จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย๖๐ เพ่ือทําให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มีป๎ญญา           
รู้แจ้งในหลักธรรม วิธีที่ดีที่สุดที่พระสงฆ์จีนนิยมใช้ก็คือ การให้การศึกษาอบรมธรรมแก่ชาวพุทธ 
เพราะเป็นการเผยแผ่พระศาสนาและจรรโลงพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบําเพ็ญ
บารมีของพระสงฆ์ด้านป๎ญญาตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ซึ่งสอดคล้อง กับคํากล่าวของ        
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า“เพ่ือเผย
แผ่และจรรโลงพระพุทธ ศาสนามหายาน ท่านจึงได้ให้ทุนแก่เด็กผู้ยากไร้และบรรพชาให้ได้เล่าเรี ยน
ฟรี เช่นที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน ไม่ต่ํากว่า ๖ แสนบาท นอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพ์ตําราพระสูตร หนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทย
และจีนแจกฟรีในโอกาสสําคัญ ๆ ที่วัดโพธิแมนฯได้จัดขึ้นในแต่ละปี” และนอกจากนั้น ท่านยังได้ให้
คติสอนญาติทั้งหลายว่า “สวดมนต์ต้องสวดด้วยการนึกถึงคุณแห่งพระ พุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ การ
ทําความดีด้วย กาย วาจาและใจ เท่ากับเป็นการเดินตามรอยพระพุทธเจ้า อย่าอ้อนวอนขอพรพระ
แล้วไม่ทําความดี จะไม่ได้อะไรเลย ได้เน้นให้เรารู้จักกตัญํูกตเวทิตาต่อผู้มีคุณ ด้วยการกล่าวถึง การ
อยู่วัด ต้องนึกถึงวันสร้างวัด การกินผลไม้ ให้นึกถึงคนปลูกผลไม้ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็น
ประธาน การปฏิบัติตน ด้วยกาย วาจาและใจได้บริสุทธิ์ พุทธภาวะก็เกิดขึ้นได้ พระธรรมอยู่กับตัวเรา 
อยู่กับธรรมชาติ พระธรรมอยู่ด้วยกันกับเรา กินด้วยกัน นอนด้วยกันกับเรา ไม่เคยห่างจากตัวเราเลย 
นั่นคือ พุทธภาวะ๖๑ การทํางานที่มีสติเป็นการปฏิบัติธรรม ตามหลักมหายานซึ่ง พระครูใบฎีกา
ประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น กล่าวเสริมอีกว่า “การเข้าถึงจิตใจของชาวพุทธ สอนหลักธรรมในรูปแบบของชีวิตจริง 
ไม่ใช่ทฤษฎี การทํางานก็คือ การปฏิบัติธรรม การกระทําทุกอย่างต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อ จึงจะรู้ตนเอง ว่า
                                                 

 ๕๙คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน
ครบรอบ๒๐ปี มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว,หน้า 
๑๑๙. 
 ๖๐John Makransky, Buddhist Perspectives on Truth in Other Religions : Past 
and Present in Theological Studies, 65 (2003), p. 355.  
 ๖๑สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๗๕ 

กําลังทําอะไรอยู่ ได้เห็น ได้รู้ ก็ต้องเห็นและรู้อย่างมีสติ จุดธูปก็จะรู้ว่ามีกลิ่น ป๎กธูปตรงหรือเบี้ยวก็รู้
ว่าป๎กตรงหรือเบี้ยว การมีสติ คือการกําหนดความรู้สึกจับที่ อิริยาบถทุกเมื่อ ไม่ว่า กิน นั่ง เดิน นอน 
ทํางาน เน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องตามทฤษฎี ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่จริง และไม่ขัดแย้งกับ
หลักความจริงในชีวิตจริงของชาวพุทธทั้งหลาย จึงนับว่าเป็นการสร้างป๎ญญาตามหลักแห่งพุทธศาสนา
มหายาน”๖๒ การให้การศึกษาคือการสร้างป๎ญญาให้รู้ตามความเป็นจริงแห่งชีวิต ดังที่หลวงจีนปลัด 
คณานุกรมวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ ได้กล่าวว่า “ท่านเน้นการสอนชาวพุทธให้เกิดป๎ญญาด้วยการ สอนให้เข้าใจ
เรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริง จะกระทําการอะไร เรียนรู้อะไร จะต้องทําการชี้แจงให้เข้าใจ เพ่ือลด
การเกิดความขัดแย้ง เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธ ด้วยการเคร่งครัดในศีล สํารวมกาย 
วาจาและใจ ประกอบศาสนกิจ ด้วยความพร้อมเพรียง สํารวม สงบ มีระเบียบวินัยแต่สําหรับผู้มี
ป๎ญญามาก พระสงฆ์จีนก็จะมีการแนะนําสั่งสอนด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่างๆ ให้มีการ
บรรพชาอุปสมบท เพ่ือศึกษาเล่าเรียน ด้วยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนประจําของวัด
เช่น โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย หลักสูตรเป็นภาษาไทยและเสริมด้วยภาษาจีน”๖๓ และป๎ญญา        
ก็เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติเคร่งครัดในศีลและสมาธิ ดังคํากล่าวของหลวงจีนเสี่ยคัง ที่กล่าวว่า  
“การสร้างป๎ญญาที่สําคัญ อยู่ที่การรักษาศีลในพระวินัยอย่างเคร่งครัด การทําหน้าที่ของตนอย่าง
สม่ําเสมอ แม้การทําวัตรเช้าเย็น ก็ทําอย่างพร้อมเพรียง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็เป็นผลจาก
การปฏิบัติในศีล สมาธิ และป๎ญญา เป็นแบบอย่างที่สามารถ สอนให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เกิด การ
นํามาคิด เพ่ือเกิดศรัทธา และได้เข้ามาศึกษาหลักธรรม จนเกิดป๎ญญาได้ในที่สุด”๖๔ 
 จากคําสัมภาษณ์ของท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องคือ ท่านจะใช้หลักการสร้างป๎ญญา 
ด้วยการเน้นการให้การศึกษาเล่าเรียนปริยัติ การศึกษาพระสูตรต่างๆ แม้แต่การบรรพชาอุปสมบท 
เพ่ือศึกษาเล่าเรียน ตลอดการให้มีสติทุกขณะในทุกอิริยาบถ ปฏิบัติตนไม่ขัดแย้งกับหลักความจริงของชีวิต 
และนึกถึงคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายอยู่เสมอ ถือว่าเป็นการเจริญป๎ญญาและสติตามหลักแห่ง          
พระพุทธศาสนา โดยอาศัยศีลเป็นเบื้องต้น เพ่ือสร้างสมาธิและป๎ญญา ในไตรสิกขานั่นเอง 
 กล่าวได้ว่าพระสงฆ์จีนนิกายได้มีการปฏิบัติตนด้านปัญญา ตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค 
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมคติที่สําคัญ เพ่ือยังประโยชน์สุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ของชาว พุทธและ
การเรียนรู้เข้าถึงหลักธรรมคําสอนในพระศาสนา ได้รู้แจ้งในสัจธรรมแห่งชีวิต โดยพระสงฆ์จีนมักใช้
วิธีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ชาวพุทธที่มีป๎ญญาน้อย ไม่ให้เกิดการย่อท้อในการปฏิบัติธรรมสร้าง
เสริมป๎ญญา ด้วยการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจชองชาวพุทธ ด้วยการเจริญภาวนาเอ่ยพระนาม
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และใช้วิธีการให้การศึกษาและสอนธรรมโดยตรง ด้วยหลักศีล 
สมาธิ และป๎ญญา แก่ชาวพุทธที่มีป๎ญญามาก เพราะทั้งสองวิธีการนี้ ก็สามารถทําให้ชาวพุทธที่มีความ

                                                 

 ๖๒สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๖๓สัมภาษณ์หลวงจีนปลัด คณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและรอง
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๖๔สัมภาษณ์หลวงจีนเสี่ยคัง, ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดมังกรกมลาวาส, 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๗๖ 

แตกต่างกันทางด้านระดับสติป๎ญญาและภูมิธรรม ให้เข้าถึงความรู้แจ้งในสัจธรรมแห่งชีวิตเช่นกันและ
นอกเหนือจากนี้ พระสงฆ์จีนยังได้ใช้วิธีการ ให้การอบรมศึกษาแก่ผู้สนใจใฝุในพระธรรม ได้มี โอกาส
ศึกษาพระธรรมในหลักสูตรภาษาจีนพร้อมด้วยการบวชเรียนเป็นสามเณรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใดเลย อีกหนึ่งวิธีการที่พระสงฆ์จีนได้ใช้ในการสอนชาวพุทธให้เกิดการอยากเรียนรู้ในพระธรรม คือ 
การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนในหลักศีล สมาธิ และป๎ญญา ตามแบบฉบับของพระสงฆ์ฝุายมหายาน 
นั่นคือการทําให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น ไม่พ่ึงพาตัวอักษรใดๆ เน้นการศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้เข้าถึง          
สัจธรรมความจริงแห่งชีวิต เพ่ือให้ชาวพุทธที่ได้มาพบเห็น เกิดความรู้สึกยินดี เชื่อถือ และให้การ
ยอมรับในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์จีน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสอนของท่าน 
อย่างไม่รู ้สึกขัดแย้งและเกิดความรู้สึกแปลกแยกแต่อย่างใด 
 ค) ความเป็นผู้มีอุปาย พระสงฆ์จีนได้นําทฤษฎีแห่งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระพุทธเจ้า
ในการสั่งสอนสัตว์โลก มาประยุกต์ใช้กับสังคมที่เปลี่ยนไป อุบายคือ ความฉลาดในการชักนําสัตว์         
ให้เห็นตามธรรมและดําเนินตนไปสู่มรรคาของนิพพานได้ ในคัมภีร์วิมลเกียรติสูตร อธิบายหลักอุบาย
ว่า เป็นบารมีคู่กับป๎ญญา แต่ใกล้เคียงกับความรักหรือกรุณา มีอุทาหรณ์เปรียบเทียบว่า ปรัชญาหรือ
ป๎ญญาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ และมีอุบายเป็นพ่อ ต่างช่วยเหลือเป็นคู่ควรซึ่งกันและกัน และกล่าว
ว่า มนุษย์ชาติปราศจากคู่พ่อและแม่เสียแล้ว ย่อมเกิดเป็นตัวตนไม่ได้ฉันใด พระโพธิสัตว์ย่อมอุบัติ
เพราะบารมีคู่นี้ประกอบอยู่ด้วยฉันนั้น๖๕ สืบเนื่องมาจากพระสงฆ์จีนนิกายได้ยึดแนววิป๎สสนาเซ็น           
นิกายวินัย และนิกายมนตรยานเป็นหลัก ดังนั้น คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยการนําของ
ประธานโครงการตํารามหายาน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(เย็นเต็ก) ซึ่งเป็นเจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม และชมรมมหายานจึงได้จัดทําโครงการแปลคัมภีร์มหายานต่าง ๆ ขึ้น 
และสัทธรรมปุณฑริกสูตร ก็ได้รับการแปลขึ้นอีกครั้งเป็นภาษาไทย๖๖ หนังสือเล่มนี้ในบทที่ ๒ ชื่อว่า          
อุปายโกศลปริวรรต กล่าวถึงการสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีแห่งความฉลาด
ในอุบายกล่าวคือความฉลาดในอุบายที่แท้นั่นคือ ความฉลาดในการสั่งสอนสรรพสัตว์ตามภูมิป๎ญญา
แห่งสัตว์ ที่สูงต่ําไม่เหมือนกัน ฉลาดในการชักนําสรรพสัตว์ให้เห็นธรรมและดําเนินตนไปสู่มรรคาของ
นิพพานได้ ความฉลาดในอุบาย เพ่ือสอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้ซึ้งถึงพระธรรม ถือเป็นบารมี ๑ ในบรรดา
บารมี ๑๐ ของพระโพธิสัตว์ อันพระสงฆ์จีนได้ยึดถือเป็นแนวทางอยู่แล้ว๖๗ ออกเผยแผ่ให้แก่ชาวพุทธ
ทัง้หลาย ได้นํามาศึกษา นับเป็นวิธีการที่พระสงฆ์จีน ได้ใช้สื่อคือ พระคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรฉบับ
ภาษาไทย เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่พระศาสนา และเพ่ือให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เกิดศรัทธาโดยตรงต่อ
พระศาสนา 
 อุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่งคือ การหยิบยกเอาพุทธเกษตรขึ้นมา เป็นเครื่องมือสําหรับ
ใช้เป็นวิถีเพ่ือก้าวต่อไปข้างหน้า หรือเป็นอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือป๎ญญาให้เกิดแก่ชาวพุทธ  และ
เพ่ือเป็นที่ตั้งของศรัทธา ก่อเกิดประโยชน์ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของ             
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พระ พุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพของตน ตลอดการ
บําเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างกําลังใจในยามที่ท้อถอย ทําให้เพียร
พยายามทําความดีต่อไปไม่หยุดหย่อน๖๘  
 และหลักอุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง ที่พระสงฆ์จีนมักใช้เป็นวิธีสร้างศรัทธา คือ การใช้
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการ โน้มน้าวคนเข้าวัด และเมื่อเข้าวัดมาได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม 
ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิดใจเชื่อถือ อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติในธรรมกับพระสงฆ์  เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ชาวพุทธทีไ่ด้เข้ามาร่วมงาน ให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นที่พ่ึงทางใจ โดยเฉพาะการสวดมนต์ 
ชาวพุทธถือว่า การสวดมนต์ สามารถไปสวรรค์ได้ ตามความเชื่อนิกายสุขาวดี  การสวดมนต์แม้ไม่
สําเร็จผลทางวิป๎สสนา แต่ก็ยังได้กุศลทางการสวดมนต์ และการสวดมนต์ภาวนา ก็เป็นอุบายอย่าง
ละเอียดสุขุม ระงับกิเลสราคะ อันมีมาในทุกรูปทุกนามให้เสื่อมคลายสูญสิ้นไป ส่วนพิธีกุยอี หรือการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ผู้มีศรัทธานิยมปฏิบัติทําให้เกิดความปีติภูมิใจ๖๙ หรือแม้แต่
พิธีกงเต็กในงานศพ ก็ได้มีการสอดแทรกการเผยแผ่ธรรมะ โดยการอธิบายขยายความบทสวด เพ่ือ
สอนญาติโยมถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งล้วนเป็นอนิจจัง พิธีกรรมอ่ืน เช่นการสวดมนต์ จะมีการเน้น
วิริยะและศรัทธา เพราะชาวพุทธทั่วไป มักมีศรัทธาและวิริยะ มากกว่าป๎ญญา ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมา 
เพราะมีความศรัทธาต่อพระเถระผู้ใหญ่ เช่นเจ้าอาวาส หรือต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและความเป็น
กันเองของพระสงฆ์จีนที่มีต่อชาวพุทธที่เข้าวัดมา๗๐ หรือแม้แต่การสอนธรรม การถ่ายทอดธรรม              
ก็มีการใช้อุบายถ่ายทอดการสอนผ่านการปฏิบัติ อันเป็นหลัก ทําให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น ไม่พ่ึงพา
ตัวอักษร ชี้ตรงไปที่จิตใจ ให้เห็นแจ้งในธรรมชาติของตน๗๑ และในป๎จจุบันนี้ คําสอนเรื่องอุบายมี
คุณประโยชน์ ทําให้พระสงฆ์จีน สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานไปทั่วสารทิศ และเข้าได้กับ
ทุกวัฒนธรรม และประการสําคัญอีกอย่างคือ ชาวพุทธส่วนใหญ่มักมองพระสงฆ์จีน ว่าเป็นเจ้าแห่ง
พิธีกรรมทางศาสนา ในฐานะเป็นผู้ประกอบพิธีกงเต็ก เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์จีนเป็นสื่อกลางติดต่อ
ระหว่างวิญญาณผู้ตายกับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นพระสงฆ์จีนจึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธใน
ด้านวัฒนธรรม คตคิวามเชื่อ และพิธีกรรมมาแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน๗๒  
 การนําหลักอุปายกุศล คือ ความฉลาดในการสอนหมู่ชนให้พ้นทุกข์ด้วยการใช้อุบายที่เป็นกุศล 
หวังให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็นคุณสมบัติพิเศษแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็น
เครื่องสร้างศรัทธา โน้มน้าวเปิดใจชาวพุทธทั้งหลาย ให้ได้เข้าสู่หลักธรรม มาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรม

                                                 
๖๘ป๎ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  
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คําสอน สู่มหาชนชาวพุทธของพระสงฆ์จีนที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้เอง ได้กลายมาเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ
ของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาฝุายมหายาน โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนนิกาย ได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติที่
เคร่งครัด เป็นการดําเนินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ในการทําความดีและบําเพ็ญบารมีตาม
พระองค์ท่าน จนกลายมาเป็นหลักธรรมเพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นผู้รู้ผู้เขา้ถึงสัจธรรมนั่นคือหลักโพธิสัตว มรรค
นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
(เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า “พุทธภาวะหรือพุทธเกษตรอยู่ที่ใจ อยู่กับตัวเรา ปฏิบัติเข้าถึงพุทธภาวะ
ได้พุทธเกษตรก็เกิดขึ้น ผู้มีป๎ญญามาก ก็จะเร่งในการปฏิบัติศีล สมาธิ ป๎ญญา ผู้มีป๎ญญาน้อย ก็อาศัย
พุทธคุณ เอ่ยนามพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ เพ่ือสร้างศรัทธาเบื้องต้น เมื่อมีศรัทธาและกําลังใจ          
ก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้ เมื่อปฏิบัติถึงพุทธภาวะได้ พุทธเกษตรก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้ เพราะพุทธภาวะ
อันบริสุทธิ์นั้นอยู่กับตัวเรา อยู่แล้ว ปฏิบัติได้ ปฏิบัติถึง ก็ถึงพุทธเกษตรนั่นเอง”๗๓ ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้น
ในจิตใจชาวพุทธแล้ว การสร้างความดีก็จะเกิดขึ้นตามมา ดังคํากล่าวของพระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น  
ที่กล่าวว่า “ดินแดนสุขาวดี และเทพแต่ละองค์นั้น ล้วนถูกสร้างขึ้นมา เพ่ือทดแทนเป็นยาใจแก่ญาติโยม 
ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือป๎ญหาที่เกิดขึ้น เทพจึงเป็นตัวแทนของความดี การที่ชาวพุทธไหว้
พระ จึงเป็นการไหว้ที่คุณความดี และทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปจากจิตใจ อันได้แก่ ความรัก ความ
เมตตากรุณา และความกตัญํูกตเวทิตา และอาศัยความเป็นจริงแห่งชีวิต จึงใช้หลักความดีของพุทธะ 
มาสร้างเป็นพิธีกรรม ที่แฝงด้วยคติหลักธรรม ให้คนนํามาคิดพิจารณาไตร่ตรอง เอาไปปฏิบัติ          
ซึ่งขึ้นอยู่กับป๎ญหาของแต่ละคน การมีพิธีกรรม เป็นการสร้างรูปลักษณ์ให้คนได้เห็นเป็นรูปธรรม            
ไม่ต้องมานึกเอาเอง พิธีกรรมจึงเป็นการดึงคนเข้ามาก่อน แล้วค่อยทําการสั่งสอนต่อไป พระสงฆ์จีนได้
อิงอาศัยคุณความดีของพระ พุทธเจ้ามาอิงสอน และหยิบยกเอาพระธรรมขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็น
กรอบง่าย ๆ อย่างเช่น พิธีกงเต็ก การเดินข้ามสะพาน แล้วโยนเหรียญไป แฝงคําสอนไว้ว่า เมื่อคนเรา
ตายลงไปนั้น ทรัพย์สมบัติไม่สามารถเอาไปได้แม้แต่น้อย เอาไปได้แต่กุศลและอกุศลเท่านั้น ศรัทธา
ของชาวพุทธทั้งหลาย เกิดจากการกระทําของพระสงฆ์ที่เขาจับต้องได้ เช่นพิธีกรรม และการสํารวม
กาย วาจาและใจของพระสงฆ์จีนที่เคร่งครัด พระเป็นผู้ที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ชาวพุทธไม่มี หรือขาด
หายไป ชาวพุทธจึงมองพระเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ทุกข์ให้ได้”๗๔ การอิงคุณความดีความงามของ
พระพุทธเจ้า มาสร้างพิธีกรรมทางศาสนาขึ้น เพื่อโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เกิดศรัทธา อยากเข้ามา
ปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสําคัญที่พระสงฆ์จีนยึดเป็นเครื่องมือในการสอนชาวพุทธ ดังคํากล่าวของหลวงจีนปลัด 
คณานุกรมวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ ที่กล่าวว่า “พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเกิดจากการบําเพ็ญ
บารมีด้วยคุณทั้ง ๓ คือ หลักมหาเมตตากรุณา หลักมหาปรัชญา และหลักมหาอุปาย โดยอาศัย
ประโยชน์จากจิตที่ยังยึดติด เป็นเครื่องฝึกจิตของมนุษย์ ให้อยากไปเกิดในดินแดนสุขาวดี แต่ต้อง
ประกอบคุณงามความดีไปด้วย นั่นคือกุศลกรรม ซึ่งจะมีป๎จจัยพาให้ไปเกิด อุบายอันเป็นกุศลนี้ทําให้
คนที่ยึดติดในพิธีกรรม อยากจะกระทําการสร้างกุศล และนี่คือ หลักมหาเมตตากรุณาและหลักอุบาย

                                                 

 ๗๓สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๗๔สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๗๙ 

อันเป็นกุศล ที่แฝงการสอนชาวพุทธด้วยการสอดแทรกหลักธรรมลงไป ให้ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติ 
โดยไม่รู้สึกขัดแย้งต่อตนเอง หรือต่อผู้อ่ืน ดังนั้นคนจึงหันมาทําความดีกันมากขึ้น ความสุขความสงบ
ในสังคมก็เกิดข้ึน เพราะเนื่องด้วยพิธีกรรม สามารถบ่งบอกรูปลักษณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น”๗๕ 
นอกจากนีห้ลวงจีนเสี่ยคัง ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “พิธีกรรมทางศาสนา มีผลในการดึงดูดโน้มน้าวชาว
พุทธ ให้เข้ามาสัมผัสกับวัด กับพระสงฆ์ในเบื้องต้น เนื่องด้วยชาวพุทธส่วนใหญ่ยังยึดติดในพิธีกรรม 
เมื่อได้เข้ามาเห็นการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ที่เรียบง่าย สงบ สะอาด เป็นกันเองกับผู้ที่มาวัด ความ
ประทับใจ ความเชื่อถือ การยอมรับก็เริ่มเกิดขึ้น ทําให้อยากเข้าวัดมาไหว้พระ ทําบุญ บําเพ็ญกุศล 
โดยเฉพาะพิธีการกินเจ รักษาอุโบสถศีล สวดมนต์ไหว้พระ ทําบุญ สร้างกุศล แจกทานแก่ผู้ยากไร้ 
พุทธบริษัทสี่ ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะชาวพุทธถือว่า 
การกินเจ คือการสร้างกุศล ละเว้นชีวิตสัตว์อ่ืน ซึ่งบางท่านก็เข้ามาร่วมด้วยความตั้งใจ บางท่านอาจ
ถูกชักชวนมา ดังนั้น การเข้าวัดมา เพ่ือทําบุญสร้างกุศล ถือศีลกินเจ ไหว้พระสวดมนต์ จึงเป็นการ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีน ได้กระทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว”๗๖ 
 จากคําสัมภาษณ์ของทั้งสี่ท่าน ได้มีการแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสร้างศรัทธาให้
เกิดแก่ชาวพุทธนั้น จําเป็นต้องใช้พิธีกรรมเป็นอุบายที่เป็นกุศลโน้มน้าวคนเข้าหาพระธรรม จะได้มี
กําลังใจเพ่ือการปฏิบัติตน ทําความดีต่อไป ด้วยการอิงอาศัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้ามาสอน 
และหยิบยกพุทธเกษตรมาเป็นขวัญกําลังใจแก่ชาวพุทธ ไม่ให้เกิดความย่อท้อ เพราะชาวพุทธส่วน
ใหญ่ยังยึดติดในพิธีกรรม ส่วนผู้มีป๎ญญาก็ได้อาศัยพิธีกรรมนําพาตนเข้าหาพระธรรม จนเกิดการ
เรียนรู้และซาบซึ้งในพระธรรมได้ในที่สุด นี่คืออุบายอันเป็นกุศลสําคัญของพระสงฆ์จีนในการเกื้อกูล
ชาวพุทธทั้งหลาย และถือเป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งในสามข้อ ที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เผยแผ่จรรโลงพระศาสนา น้อมนําชาวพุทธทั้งหลายให้เกิดความปรารถนาในการทําความดี บําเพ็ญกุศล 
เพ่ือความสุขความเจริญของตน โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นหลักนําในการปฏิบัติธรรม โดยผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ 
ทางศาสนาในแต่ละเทศกาลที่จัดขึ้นมาเป็นประจําในแต่ละปี  
 พิธีกรรมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์จีนนิกาย ในการใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่
และจรรโลงพระพุทธศาสนามหายาน เพราะเป็นสิ่งสร้างและน้อมนําศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธ
มหายานทั้งหลายได้ พระสงฆ์จีนได้ใช้ หลักอุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่ง หวังเกื้อกูลสรรพสัตว์ 
ให้รู้แจ้งในพระธรรม ได้ใช้ความชาญฉลาด โน้มน้าวคนเข้าวัด โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือ
ในการ โน้มน้าวคนเข้าวัด และเมื่อเข้าวัดมา ได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิด
ใจเชื่อถือ อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติในธรรมร่วมกับพระสงฆ์ ดังนั้น พระสงฆ์จีนได้ใช้วัดเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมหลายอย่าง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ชาวพุทธได้เข้ามาร่วมงาน เพ่ือยึดเหนี่ยวเป็นที่พ่ึงทางใจ 
โดยเฉพาะการสวดมนต์ ชาวพุทธถือว่า การสวดมนต์ สามารถไปสวรรค์ได้ ตามความเชื่อนิกายสุขาวดี 
การสวดมนต์แม้ไม่สําเร็จผลทางวิป๎สสนา แต่ก็ยังได้กุศลทางการสวดมนต์ และการสวดมนต์ภาวนา    

                                                 

 ๗๕สัมภาษณ์หลวงจีนปลัด คณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส และ       
รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๗๖สัมภาษณ์หลวงจีนเสี่ยคัง, ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดมังกรกมลาวาส, 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๘๐ 

ก็เป็นอุบายอย่างละเอียดสุขุม ระงับกิเลสราคะ อันมีมาในทุกรูปทุกนามให้เสื่อมคลายสูญสิ้นไป               
ส่วนพิธีกุยอี หรือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ผู้มีศรัทธานิยมปฏิบัติ ทําให้เกิดความ
ปีติภูมิใจ๗๗หรือแม้แต่พิธีกงเต็กในงานศพ ก็ได้มีการสอดแทรกการเผยแผ่ธรรมะ พระสงฆ์จีนเป็นที่
ยอมรับของชาวพุทธ ในฐานะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม โดย เฉพาะพิธีกงเต็ก เพราะเชื่อว่า พระสงฆ์จีน 
เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างวิญญาณผู้ตาย กับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์จีนจึงมีอิทธิพลต่อ
ชาวพุทธในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมมาแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน๗๘ พระสงฆ์จีนนิกาย            
จึงมักจะใช้พิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องน้อมนําศรัทธาจากมหาชนทั้งหลาย เป็นเครื่องมือเชื่อมมหาชน 
เพ่ือถ่ายโอนคุณธรรมต่างๆแก่มหาชน ให้เกิดความปรารถนาจะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการบําเพ็ญตน เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนและผู้อ่ืน ตลอดสังคม ทําให้เกิดความเจริญ
ร่มเย็นเป็นสุขสงบ พิธีกรรม จึงเป็นรูปแบบที่จะสื่อ เข้าหาคนที่ยังไม่เข้าถึงพระศาสนาได้ลึกซึ้งโดยเป็นสื่อชัก
นําหรือเป็นจุดเชื่อมต่อให้ชาวพุทธเริ่มต้น อาจทําให้สนใจเกิดความประทับใจแล้วน้อมนําจิตให้อยากรู้
อยากเข้ามาเก่ียวข้อง จน กระท่ังเข้ามาในพระศาสนาได้ เพราะฉะนั้น พระสงฆ์จีนจึงใช้พิธีกรรมในแง่
ที่เป็นเครื่องชักจูงในเบื้องต้น๗๙ เป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า “พิธีกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้มี
โอกาส มาสร้างความดี บําเพ็ญกุศลบารมี ปฏิบัติธรรม ถือศีล ละเว้นการทําความชั่ว เปิดโอกาสให้
ชาวพุทธได้มีส่านร่วมกับพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรม เจริญธรรมร่วมกัน ได้สวดมนต์ภาวนาร่วมกัน  
ได้ใกล้ชิดสนิท และได้เห็นถึงความงดงาม ความมีระเบียบวินัย ความเรียบง่ายสันโดษ และเป็นกันเอง
กับชาวพุทธ ทําให้ชาวพุทธได้เกิดความปีติยินดี เชื่อถือ ศรัทธาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วย”๘๐           
พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “พิธีกรรมถูกกําหนดสร้างขึ้นมา จากหลัก
ความดีของพระพุทธเจ้า โดยมีคติธรรมแฝงไว้ เพ่ือให้คนได้นํามาคิดพิจารณาไตร่ตรอง เอาไปปฏิบัติ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับป๎ญหาของแต่ละคน การมีพิธีกรรม จึงเป็นการสร้างรูปลักษณ์ให้คนได้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่
ต้องมานึกเอาเอง พิธีกรรมจึงเป็นการดึงคนเข้ามาก่อน แล้วค่อยทําการสั่งสอนต่อไป และเพราะ
พระสงฆ์เป็นผู้ที่สามารถเติมเต็ม ในสิ่งที่ชาวพุทธขาดหายไปหรือไม่มี ในความคิดของชาวพุทธจึงทําให้
พระสงฆ์จีน กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ทุกข์ แต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว พระสงฆ์ท่านก็จะสอน
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 ๘๑ 

ทําให้ผู้มีป๎ญญา ฉุกคิดพิจารณาแล้วนํามาปฏิบัติได้๘๑ ก่อให้เกิดป๎ญญารู้แจ้งในสภาวะแห่งธรรมได้ 
ลดละกิเลสได้ในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายแห่งการโปรดสัตว์ของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลัก          
โพธิสัตวมรรค ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของหลวงจีนปลัดคณานุกรมวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ ที่กล่าวว่า 
“พิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกรูปลักษณ์ ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะชาว
พุทธบางคน จะกระทําอะไร มักต้องการความชัดเจน เช่นการฝึกสมาธิ ก็ต้องอาศัยรูปก่อน เพ่ือเป็น
อารมณ์กรรมฐาน ให้จิตเกิดอารมณ์เอกัคคตาเป็นหนึ่งเดียว จิตก็เกิดเป็นสมาธิขึ้น เท่ากับเป็นการฝึก
ทั้งสมถกรรมฐาน และวิป๎สสนากรรมฐาน ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนา จึงจัดขึ้นตามแนวทางแห่งการ
โปรดสัตว์ ในโพธิสัตวมรรค โดยมีคุณ ๓ ประการเป็นสําคัญ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการโปรดสรรพ
สัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงสภาวธรรม และลดละกิเลสลงได้๘๒ พิธีกรรมยังเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้ชาวพุทธ
ทั้งหลายได้มีโอ กาสปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างป๎ญญา และได้แสดงออกด้านคุณธรรมความกตัญํู
กตเวทิตาต่อบรรพชนของชาวพุทธมหายานทั้งหลายได้  ดังคํากล่าวของหลวงจีนเสี่ยคัง ที่กล่าวว่า 
“พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น เช่นพิธีกินเจ ชาวพุทธที่เข้ามาร่วมเทศกาลกินเจ ก็เท่ากับเป็นการ
ปฏิบัติธรรมเดินตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีน กระ ทําอยู่เป็นประจําแล้ว การกินเจเป็นการแสดงออก
คุณธรรม ด้านมหาเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค การกินเจยังได้รักษา
อุโบสถศีล ได้ศีลบารมี การสวดมนต์ไหว้พระ สวดพุทธคุณคาถาต่างๆ ก็เป็นการสร้างสมาธิ  การทํา
ทานแจกทาน เซ่นไหว้บรรพชนและเทพเจ้าทั้งหลาย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งการตอบแทนผู้มีพระคุณ 
เป็นการแสดงออกซ่ึงความกตัญํูกตเวทิตา และการไหว้เจ้า ก็ถือเป็นการขอพร และขอบคุณเทพเจ้า 
ตลอดบรรพชน ที่คุ้มครองและให้ตนตลอดครอบครัวมีความสุข ความเจริญตลอดไป๘๓  
 จึงกล่าวได้ว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้ามาวัดเพ่ือทําบุญไหว้พระ บําเพ็ญกุศลต่าง  ๆ ก็ล้วน
แล้วแต่มีความเชื่อถือ ศรัทธา ที่มีต่อพระสงฆ์จีน ในฐานะที่พระสงฆ์จีน เป็นผู้สืบทอดหลักธรรมและ
พิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น พระสงฆ์จีนได้อาศัยพระพุทธคุณ ในคุณความดีทั้ง ๓ ของ
พระพุทธเจ้ามาอิงสอน และหยิบยกเอาพระธรรมมาสอดแทรก ถ่ายโอนลงในพิธีกรรม เพ่ือให้ชาว
พุทธทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติกัน มาตั้งแต่ครั้งบรรพชน จวบจนถึงป๎จจุบัน คุณธรรมที่พระสงฆ์ได้
ถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมทั้งหลาย ที่สําคัญนั่นคือ การทําความดี ละเว้นจากการทําความชั่ว และให้เกิด
ด้วยกาย วาจาและใจ การปฏิบัติตนของชาวพุทธทั้งหลาย ที่มาร่วมในพิธีกรรม ตลอดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นตามแบบอย่างพระสงฆ์จีนได้กระทํา เท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค 
อันมีพระสงฆ์จีน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นนิจอยู่แล้ว นับได้ว่าเป็นความชาญฉลาดของพระสงฆ์จีน  
ที่ใช้วิธีการทุกอย่าง เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้เข้าถึงธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะ
กระทําได้ ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูง และสมควรอย่างยิ่งแล้วที่ชาวพุทธทั้งหลาย ได้เล็งเห็น
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 ๘๒ 

คุณความดีของพระสงฆ์จีน ในฐานะเป็นพระมาโปรดสัตว์ เป็นผู้นําแห่งการทําความดี เป็นที่พ่ึงทางใจ 
และเป็นที่ดับทุกข์ของชาวพุทธทั้งหลายมา ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ              
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า “พระสงฆ์
เป็นผู้สั่งสอนธรรมแก่บรรดาชาวพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดหลักธรรมและพิธีกรรมเกี่ยว กับการ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมในทางที่ถูกแก่บรรพชนมาแต่อดีต และบรรพชนก็ได้มีการถ่ายทอดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆแก่ลูกหลาน คุณธรรมเหล่านั้น
คือ การทําดี ละจากความชั่ว ด้วยกาย วาจา และใจ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่เป็นของคนดี๘๔ 
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งช่วยเติมเต็ม ความสมบูรณ์แห่งชีวิตของชาวพุทธมหายานให้ครบ
องค์ประกอบตามหลักแห่งศีล สมาธิ และป๎ญญา โดยพระสงฆ์จีนดังคํากล่าวของพระครูใบฎีกา
ประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น ที่กล่าวว่า “พระสงฆ์จีนได้อาศัยพระพุทธคุณ คุณงามความดีทั้ง ๓ ของพระองค์มา
อิงสอน และหยิบยกเอาพระธรรม ขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็นกรอบง่ายๆ ผ่านพิธีกรรม เช่น พิธีกงเต็ก 
การเดินข้ามสะพานแล้วโยนเหรียญไป แฝงคําสอนไว้ว่า เมื่อคนเราตายลงไป ทรัพย์สมบัติ ไม่สามารถ
เอาไปได้เลยแม้แต่น้อย เอาไปได้แต่กุศล และอกุศลเท่านั้น” และนอกจากนี้ท่านยังกล่าวเสริมอีกว่า 
“การกระทําของพระสงฆ์จีนที่ชาวพุทธจับต้องได้ เช่นพิธีกรรม และการสํารวมกาย วาจา ใจ ของ
พระสงฆ์จีนที่เคร่งครัด เป็นการกระทําที่ชาวพุทธทั้งหลายไม่คุ้นเคยในชีวิตประจําวัน จึงเกิดศรัทธาต่อ
พระสงฆ์จีน และมองเห็นพระสงฆ์จีน เป็นผู้ที่จะสามารถช่วยเติมเต็ม ในสิ่งที่ชาวพุทธขาดหายไป 
หรือไม่มี ชาวพุทธมักมองพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ทุกข์ พระสงฆ์จีนจึงใช้หลักคําสอนให้ยึด
ถึงหลักความเป็นจริงของชีวิต เมื่อชาวพุทธเข้าหาพระสงฆ์ ซึ่งคําสอนนี้จะเป็นประโยชน์ ทําให้เกิด
พิจารณาตามได้ สําหรับผู้มีป๎ญญามาก และนําไปปฏิบัติตามจนเกิดผล๘๕ พิธีกรรมทางศาสนาที่แฝง
ด้วยคติธรรมคําสอน นอกจากช่วยให้ชาวพุทธที่เข้าร่วมพิธีกรรมได้ป๎ญญาแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการ
แสดงออกซึ่งคุณธรรม ด้านกตัญํูกตเวทิตา อันเป็นคุณธรรมสําคัญยิ่งแห่งมหาชนชาวพุทธมหายาน 
จึงได้รับความนิยมเป๋นอย่างมาก ดังคํากล่าวของหลวงจีนปลัดคณานุกรมวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ ที่ได้กล่าวว่า 
“พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเกิดจากการบําเพ็ญบารมีด้วยอุดมคติ ๓ คือ ความกรุณา 
ความเป็นผู้มีป๎ญญา และความเป็นผู้มีอุปายอันเป็นกุศล โดยอาศัยประโยชน์จากจิตที่ยังยึดติดเป็น
เครื่องฝึกจิตของมนุษย์ ให้อยากประกอบความดี เป็นป๎จจัยพาให้ได้ไปเกิดในแดนสุขาวดี  คนที่ยังยึด
ติดในพิธีกรรม ก็อยากจะสร้างกุศล เมื่อเข้ามาสร้างกุศล ร่วมในพิธีกรรม ก็จะได้เรียนรู้หลักธรรมที่ถูก
สอดแทรกแฝงไว้ในพิธีกรรม ทําให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรม โดยไม่รู้สึกขัดแย้งต่อตนเอง หรือต่อผู้อ่ืน
เลยแม้แต่น้อย คนจึงหันหน้ามาทําความดีมากขึ้น นั่นคือ ความสุข ความสงบในสังคมก็เกิดขึ้น ดังนั้น
พิธีกรรม จึงเป็นไปเพ่ือการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงธรรมและลดละกิเลสลงได้ ตามแนวทางแห่ง
โพธิสัตวมรรค” นอกจากนี้ท่านยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “พิธีกรรม สามารถเป็นเครื่องมือแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมด้านความกตัญํูกตเวทิตาของชาวพุทธได้ อันสืบเนื่องมาจาก คติความเชื่อ วัฒนธรรม

                                                 

 ๘๔สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๘๕สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๘๓ 

ประเพณี ที่มีการสืบสานถ่ายทอดกันลงมาจากบรรพชนสู่ลูกหลาน ชาวพุทธจึงมักเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนามาก ในแต่ละปี ประกอบกับการได้มาพบเห็น พระสงฆ์ผู้อาวุโส มากด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ 
จริยาวัตรสงบ ถือศีลเคร่งครัด ก็เกิดความปีติ ยินดี เกิดความเชื่อถือศรัทธา โน้มกายเข้ามา ยินดีปฏิบัติตาม
คําสอนของพระสงฆ์จีน และฝากตัวเป็นศิษย์๘๖  
 จากที่มีคําพังเพยในหมู่ชาวจีนทั่วไปอยู่บทหนึ่งว่า “หนึ่งปีมีแปดเทศกาล หนึ่งชีวิตมีห้า
พิธีกรรม” สามารถสะท้อนได้ถึงความเป็นสมาชิกของชุมชนจีนที่ว่า ความเป็นบุคคลถูกควบเอาไว้ด้วย
แบบแผนทางวัฒนธรรม เทศกาลต่าง จึงมีความสําคัญต่อชีวิตของคน ในฐานะที่เป็นเสมือนจุดรวม
ของความเชื่อที่แสดงออกในรูปของพิธีกรรมต่าง ๆ๘๗  
 จากคําสัมภาษณ์ของท่านทั้งสี่ มีความเห็นที่สอดคล้องกัน กล่าวคือพระสงฆ์จีนนิกายฝุาย
มหายาน มักจะใช้พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องน้อมนําศรัทธาจากมหาชนทั้งหลาย ให้เกิดความปรารถนาจะ
เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม และเพ่ือประโยชน์แห่งการบําเพ็ญตน เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนและผู้อ่ืน 
ตลอดสังคม ทําให้เกิดความเจริญร่มเย็นเป็นสุขสงบ ซึ่งเป็นหลักในการบําเพ็ญตนตามหลักมหาอุปาย 
ในโพธิสัตว์มรรคแห่งนิกายมหายาน และชาวพุทธทั้งหลายก็มีความเห็นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
พระสงฆ์จีนนิกาย เนื่องด้วยชาวพุทธส่วนใหญ่ยังมีความนิยมในพิธีกรรมต่าง ๆ อยู่ เพราะได้มีโอกาส
เข้าร่วมพิธีกรรมโดยเสรี1  
 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีนนิกายได้มีการปฏิบัติตนด้านอุปาย คือ การใช้หลักแห่งอุปายอันเป็นกุศล 
โดยอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องชักจูง โน้มน้าวจิตใจชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดความรู้สึก
ซาบซึ้ง เชื่อถือศรัทธาในเบื้องต้น และได้เข้าหาพระศาสนาจนถึงการได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในพระ
ศาสนา อันเนื่องด้วยชาวพุทธมีคติความเชื่อในคุณธรรมความกตัญํูกตเวทิตาที่ถูกปลูกฝ๎งมาแต่บรรพชน 
ประกอบกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย อันเป็นผลมาจากคติในพระพุทธศาสนามหายาน            
ลัทธิขงจื้อเล่าจื้อ และการเซ่นไหว้ขอบคุณบรรพชนและเทพเจ้า ที่มีอยู่ในสายเลือดของชาวพุทธ              
จึงเป็นการเอ้ือต่อการชักจูงโน้มน้าวชาวพุทธ ให้เกิดความซาบซึ้ง เชื่อถือศรัทธา และได้ เข้าหา            
พระศาสนาในที่สุด เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของชาวพุทธได้ และในฐานะที่พระสงฆ์จีน
เป็นเสมือนหนึ่งผู้ที่ได้รับการยกย่องยอมรับในหมู่ชาวพุทธทั้งหลาย เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ เป็นผู้แก้
ทุกข์ให้ได้ จึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ ศรัทธายอมรับ และยินดีปฏิบัติธรรมตามอย่างพระสงฆ์จีน              
ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์จีนได้ถ่ายโอนหลักธรรม คติคําสอน ผ่านลงในพิธีกรรมต่างๆ อย่างสอดคล้องกับ
คติความเชื่อและศรัทธาของชาวพุทธที่เป็นจริงในชีวิตป๎จจุบัน ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงถูกกําหนด
ขึ้นมา โดยมีลักษณะแยกออกมาเป็น ๓ ประการ คือ  
 ๑) พิธีกรรมเพื่อการสร้างทานบารมี หรือ ทานพิธี อันเป็นการทําบุญสร้างกุศล เพ่ือความเป็นศิริมงคล 
แก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่พิธีกินเจและถืออุโบสถศีล การกินเจคือการรับประทานอาหารที่ไม่ได้

                                                 

 ๘๖สัมภาษณ์หลวงจีนปลัดคณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและ         
รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๘๗สมบูรณ์ สุขสําราญ, “ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย”, ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๕๗๓. 



 ๘๔ 

ปรุงจากเนื้อสัตว์ รวมทั้งผักบางชนิดด้วย ได้แก่ กระเทียม หัวหอม กุยช่าย หลักเกี๋ย (กระเทียมเล็ก) 
ซึ่งตามคติมหายาน การห้ามรับประทานเนื้อสัตว์และผักเหล่านี้ ถูกบัญญัติเป็นศีลโพธิสัตว์ ผู้ล่วง
ละเมิดย่อมต้องลหุกาบัติ๘๘ เหตุที่บัญญัติห้ามเนื่องจากเห็นว่า การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วย
เลือดเนื้อ ของสัตว์ เป็นการทําลายเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ทางอ้อม ส่วนผักท่ีมีกลิ่นฉุนทั้งหลาย ก็กระตุ้นกําหนัดราคะ ทําลายสุขภาพ เป็นอุปสรรคแก่การเจริญ
สมาธิ๘๙ อันเป็นเครื่องบั่นทอนการครองตนอย่างพระโพธิสัตว์ตามคติมหายาน การถืออุโบสถศีลตาม
คติมหายาน การกินเจจึงต้องรับประทานอาหารก่อนเที่ยง หากรับประทานอาหารหลังเที่ยง                  
จะเรียกว่ากินเจไม่ได้๙๐ อิทธิพลความคิดตามคติมหายาน การกินเจจึงมิได้หมายความแต่เพียง การไม่
รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ และผักที่มีกลิ่นฉุน ๕ ชนิด(รวมทั้งผักชีด้วย)เท่านั้น แต่ยังต้องถืออุโบสถศีล 
หรือศีล๘ ด้วย คนที่จะกินเจ จึงต้องสํารวมอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้วยการปฏิบัติธรรม ชําระกาย 
วาจา ใจให้บริสุทธิ์ ทําให้เกิดเป็นวลีที่คุ้นหูกันว่า “ถือศีล กินเจ” นั่นเอง 
 การกินเจ แบบทั่วไป หมายถึง การกินเจในระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจสมาทาน
เป็นกิจวัตรหรือตลอดชีพ หรือเจาะจงเลือกเฉพาะ วันใดวันหนึ่งก็ได้ เช่น ทุกวัน ๑ ค่ํา และ ๑๕ ค่ํา 
(วันพระจีน) หรือวันที่ลงท้ายด้วย ๓ ,๖ และ๙ ของปฏิทินจีน การกินเจในลักษณะนี้ เป็นไปตามความ
เชื่อและการกําหนดของผู้ที่กินเจเป็นสําคัญ อาจถือเป็นข้อปฏิบัติส่วนตัวทํานองธุดงควัตรของชาวพุทธ  
ซึ่งแตกต่างจากการกินเจในช่วงเทศกาล การกินเจในลักษณะนี้ มติส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะเริ่มต้นมาจาก
ข้อวัตรปฏิบัติของนักพรตเต๋า เตียเต่าเล้งผู้ก่อตั้งลัทธิศาสนาเต๋า๙๑ และเมื่อต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนา
เผยแผ่เข้ามาตั้งมั่นในประเทศจีน ปีค.ศ. ๕๑๒ พระเจ้าเนี่ยบูตี่ ทรงมีพระราชโองการห้ามไม่ให้
พระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์๙๒ ต่อมาได้พัฒนาข้อห้าม การฉันเนื้อสัตว์ เป็นศีลโพธิสัตว์ข้อหนึ่ง ที่พระภิกษุ
สงฆ์ต้องถือปฏิบัติด้วย ทําให้ข้อห้ามดังกล่าว ยิ่งมีสภาพบังคับอย่างถาวร เมื่อพระภิกษุฉันแต่อาหารเจ
เป็นกิจวัตร ฆราวาสผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามบ้าง นอกจากนี้ในบางโอกาส ทางวัด
ยังได้จัดงานเลี้ยงอาหารเจมื้อกลางวันแก่บุคคลทั่วไป เช่น วันประสูติและปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้า 
(พระสมณโคดมของไทย) วันเฉลิมพระชนม์พรรษาขององค์จักรพรรดิ และวันที่ระลึกเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่อาจารย์ หรือหัวหน้านิกายต่างๆ๙๓ เป็นต้น ทําให้การกินเจลักษณะนี้แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านและ
สืบทอดกันมาจนถึงป๎จจุบัน 

                                                 
๘๘พระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร, ประมวลสิกขาบทในอุตรนิกาย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ท่งเชียงไท, ๒๕๐๒), หน้า ๓๖.  
๘๙เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑-๓๒.  
๙๐ล. เสถียรสุต, ประวัติวัฒนธรรมจีน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ ก.ไก่, 

๒๕๒๕.), หน้า ๑๘๑.  
๙๑สมบัติ นิธิทวีเกียรติ, กินเจกินผัก พิมพ์ครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : หจก.พิมพ์อักษร, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๖.  
๙๒ล. เสถียรสุต, ประวัติวัฒนธรรมจีน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๑.  
๙๓ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน), (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๘.  



 ๘๕ 

 พิธีเข้าพรรษา ของคณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายนั้นแตกต่างจากคณะสงฆ์ไทย กล่าวคือ 
ฝุายมหายานจะเข้าพรรษาในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๖ และออกพรรษาวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๙ แต่ในฝุาย
สงฆ์ไทยเข้าพรรษาวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ และออกพรรษาวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ นั่นคือ คณะสงฆ์จีนนิกาย
และอนัมนิกายจะเข้าพรรษาและออกพรรษาก่อนคณะสงฆ์ไทย ๒ เดือน (ตามฤดูกาลในประเทศไทย) 
ซึ่งหลวงจีนเย็นอ่ี (หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์) ตําแหน่งปลัดซ้ายแห่งคณะสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม         
ได้กรุณาอธิบายว่า เหตุการณ์ที่เข้าพรรษาของสงฆ์ฝุายจีนนิกายแตกต่างจากคณะสงฆ์ไทยนั้น             
เพราะกําหนดกาลเวลาแห่งฤดูฝนตามประเทศจีน เนื่องจากฤดูฝนในประเทศจีนจะอยู่ประมาณเดือน ๔ 
และออกพรรษาประมาณเดือน ๖ ดังนั้น การเข้าพรรษาของคณะสงฆ์สองนิกายนี้ในประเทศไทยจะ
อยู่ประมาณเดือน ๖ และจะออกพรรษาประมาณเดือน ๙ ตามเดือนในประเทศไทย ชาวพุทธทั้งหลาย
จะเข้าวัดไปร่วมทําพิธีกรรมทางศาสนา ถวายไทยทาน ปฏิบัติธรรม และสดับธรรมจากพระสงฆ์คล้าย
กับพิธีกรรมทางเถรวาท 
 พิธีทอดกฐิน การทอดกฐิน หมายถึง การที่ทายกและทายิกาได้นําผ้าไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่
จําพรรษาครบไตรมาส และสงฆ์จะมอบผ้าดังกล่าว ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้มีคุณสมบัติอันเหมาะสม 
ระยะเวลาที่มี พุทธานุญาตให้ประกอบพิธีกฐินได้ ก็คือ ๑ เดือนหลังจากออกพรรษา และภิกษุผู้กรานกฐิน 
(เข้าร่วมพิธีมอบจีวร) ในอุโบสถแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ 
 ๑) เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 
 ๒) จาริกไปไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบสํารับ ได้แก่ สบง จีวร และสังฆาฏิ 
 ๓) ฉันคณโภชน์ และปรัมปรโภชน์ด้ 
 ๔) เก็บจีวรได้เกินที่วินัยกําหนด (ตามวินัยกําหนดให้ภิกษุเก็บจีวรได้เพียง ๓ ผืน) 
 ๕) จีวรอันเกิด ณ ที่นั้น เป็นของได้แก่พวกเธอ (กล่าวคือหากมีผู้ถวายจีวรให้แก่พระภิกษุสงฆ์ 
พระภิกษุสงฆ์ผู้นั้นสามารถรับได้เลย โดยไม่ต้องถามสงฆ์รูปอ่ืนก่อน) 
11 การรับกฐินของสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายนั้นมีคติเรื่องเวลาแตกต่างกัน กล่าวคือ สงฆ์จีนนิกายนั้น 
ถึงแม้จะออกพรรษาก่อนคณะสงฆ์ไทย แต่พิธีกฐินนั้นจะอนุวัตตามคติไทย นั่นคือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ํา 
เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นสิกขาบทหรือข้อบัญญัติเล็กน้อย         
จึงได้ปฏิบัติอย่างสงฆ์ไทย เพ่ือความสะดวกของศรัทธาไทย ส่วนสงฆ์อนัมนิกายนั้นจะรับผ้ากฐินหลัง
ออกพรรษาหนึ่งเดือน คือ ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ํา เดือน ๙ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ 
 พิธีตรุษจีน ตรุษจีนนั้นเป็นเทศกาลที่กําหนดวันสิ้นสุดปีเก่า และเริ่มต้นปีใหม่ตามปีจันทรคติ
ของชาวจีน ซึ่งจะอยู่ระหว่างประมาณเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ ตรุษจีนนั้นมิได้เป็นพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาโดยตรง แต่สืบเนื่องมาจากลัทธิเต๋าและขงจื้อ  
 พิธีตรุษจีนจะมีวันสําคัญ ๔ วัน ดังนี้ 
 ๑) วันแรก เป็นวันที่เทพเจ้าประจําครอบครัวขึ้นไปบนสวรรค์เพ่ือนําเอาความดีไปกราบทูล
เง็กเซียนฮ่องเต้หรือพระอิศวร 

๒) วันที่สอง เป็นวันจ่าย คือ การไปซื้อของไหว้ อันได้แก่ กระดาษเงิน กระดาษทอง ขนม 
เป็ด ไก่ หมู ผลไม้ (จะนิยมส้ม เพราะส้มเป็นสีทองอันถือว่าเป็นมงคล) และดอกไม้ธูปเทียนของไหว้ที่
สําคัญ เรียกว่า ซาแซ (ซาแซ อาหารคาวหวาน คือ หมู เป็ด ไก่ ของหวาน คือ ขนมแข่ง ขนมเทียน 
และขนมแปะก้วย) และสาคูตม้สุกใส่สีแดง ซึ่งเชื่อว่าทําให้เกิดความสามัคคี 



 ๘๖ 

 ๓) วันที่สาม คือ วันไหว้ ส่วนใหญ่จะพากันไปไหว้ที่ศาลเจ้า ส่วนการไหว้กันตามบ้านเรือนนั้น 
ถือเป็นการไหว้ผีไม่มีญาติหรือบรรพบุรุษ และในการไหว้นี้จะมีการจุดประทัดที่ไล่ผีที่จะมาทําร้าย 
 ๔) วันถือเป็นวันหยุดประกอบกิจการงาน และมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางโดยมีหลักความ
เชื่อ และหลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ  
  ๔.๑ ไม่พูดคําหยาบตลอดวัน เพราะถ้าใครพูดคําหยาบในวันนั้นแล้วจะได้รับการดูหมิ่นดู
แคลนจากผู้อื่นตลอดท้ังปี ถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง 
   ๔.๒ ไม่กวาดบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นการกวาดเอาเงินทองออกไป จะทําให้เก็บเงินไม่อยู่
ตลอดป ีซึ่งถือว่าเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่ง 
   ๔.๓ ไม่ทวงหนี้ เพราะจะทําให้ขาดแคลนเงินทองตลอดไป 
   ๔.๔ ไม่กินน้ําข้าวเพราะถ้าทําเช่นนั้นในวันถือจะประสบอุปสรรคคือเดินทางไปประกอบ
ธุรกิจจะพบฝนกลางทาง ทําให้การติดต่อธุรกิจไม่สะดวก 
 อนึ่ง ในเทศกาลตรุษจีนนี้ ลูกหลานก็จะพากันไปคารวะผู้อาวุโสในตระกูลเพ่ือขอพรและ
ผู้ใหญ่หรือนายจ้างก็จะแจกเงินแก่ลูกหลานหรือลูกจ้าง เรียกว่าเงินแตะเอียหรืออ่ังเปา (แตะเอีย หมาย ความว่า 
ถ่วงไว้ที่เอว กล่าวคือ รับเงินโบราณมีรูตรงกลาง แล้วร้อยเชือกไว้ที่ เอว ส่วนอ่ังเปา แปลว่า ห่อแดง  
ซึ่งนิยมใช้มากในป๎จจุบัน) ผู้ประกอบธุรกิจก็อาจถือโอกาสหยุดกิจการเพ่ือตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งลูกจ้างได้หยุดพักผ่อน หลังจากที่ได้ตรากตรํากับภารกิจมาตลอดทั้งปี เพ่ือจะได้มีพลังกายและ
พลังความคิดไว้ดําเนินธุรกิจในปีใหม่ 
 ๒) พิธีกรรมศพ หรือที่เกี่ยวกับความตาย ได้แก่พิธีกงเต็ก และประเพณีการทําพิธีเชงเม้ง 
พิธีกงเต็กอาจจะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีศพของชาวจีน  ที่เชื่อว่าการทําพิธีกงเต๊กจะช่วยให้
ผู้ตายได้รับความสุขในปรภพ เป็นการแสดงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษ และยังเชื่อว่าจะส่งผลให้บุตร
หลานและผู้มีส่วนช่วยงานได้รับความสุขความเจริญด้วย โดยมีพ้ืนฐานการผสมผสานความเชื่อมาจาก
ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อ พิธีกงเต๊กถือเป็นพิธีกรรมในระดับชุมชน ผู้ที่รู้จักเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะชอบพอกันหรือไม่จะต้องมาร่วมงาน เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้แสดงน้ําใจที่ดีต่อกันและ
อโหสิกรรมให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว๙๔ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างครอบครัวจีนที่มีการ          
กําหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และสายตระกูลได้อย่างชัดเจน๙๕ พิธีกรรมกงเต๊ก เรียกอีก
อย่างว่า “กงตึ๊ก” เป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ดังที่ได้กล่าวถึงในประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาเป็นพิธีกรรมที่มีขั้นตอนค่อนข้างละเอียดและมีความเป็นมาที่แตกต่างกัน  และแบ่งออกได้  
เป็น ๒ รูปแบบ คือ 

                                                 

 ๙๔พลศักดิ ์จิรไกรศิริ, บูรณาการของเยาวชนจีนในประเทศไทย: การเมืองการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๑), หน้า ๕๐. 
 ๙๕ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์, “พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญญาลักษณ์และระบบเครือญาติของ
ชาวจีนในเยาวราช”, วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๗, หน้า ๔.  



 ๘๗ 

 ก. กงเต๊กเป็น หรือ เอ่ียงแซกงเต๊ก แปลว่าทําบุญโดยการต่ออายุ คือการทํากงเต๊กโดยที่ยังมี
ชีวิตอยู่ ผู้ที่จะประกอบพิธีจะต้องมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป เป็นการทําบุญให้กับตนเอง โดยมีความเชื่อว่า 
ถ้าทําพิธีนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้บุญ๗ ส่วน จาก ๑๐ ส่วน ซึ่งจะได้บุญมากกว่าตอนท่ีเสียชีวิตไปแล้ว
หรือบางคนเชื่อว่าเป็นการทําไว้เผื่อว่าตอนที่เสียชีวิตไปแล้ว ลูกหลานจะไม่ทําไปให้  
 ข. กงเต๊กตาย หมายถึง รูปแบบการประกอบพิธีกรรมเพ่ือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดา
มารดา ญาติพ่ีน้อง หรือผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ และมีขั้นตอนและความเรียบง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต                   
แต่แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก็ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนได้เป็น
อย่างดี๙๖ การแสดงออกซึ่งความกตัญํูของลูกหลาน ที่สามารถตอบแทนคุณผู้มีพระคุณและบุพการีได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ การประกอบพิธีกงเต็กทั้ง ๒ ประเภทตามโอกาส 
 พิธีกงเต๊กมุ่งให้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงความกตัญํูกตเวทีต่อบุรพาการี สอดคล้องกับหลัก
ปุตรธีตุธรรมว่า”เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศกุศลไปให้” อรรถาธิบายฝุายอนัมนิกาย กล่าวว่า๙๗ 
กงเต๊ก เป็นภาษาจีน “กง” แปลว่าการกระทําที่ดี “เต๊ก” แปลว่าอํานวยหิตะประโยชน์แก่ผู้มรณะไป 
เพราะฉะนั้นกงเต๊กจึงตรงกับคํา ที่เรา ใช้ในพุทธศาสนาฝุายเถรวาทว่า “ทักขิณานุปทาน” ดังนั้นพิธี
กงเต๊ก จึงเป็นการทําบุญกุศลเพ่ือให้วิญญาณผู้ตาย ได้ขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย ทําบุญถวายแด่
พระพุทธ และพระสงฆ์ ทําทานแก่บรรดามนุษย์ และอมนุษย์ แล้วแผ่กุศลไปยังผู้ตาย วิญญาณของ
ผู้ตายก็จะบริสุทธิ์หมดมลทินแล้วเข้าถึงสุคติ๙๘  
 และอีกหนึ่งประเพณีที่มีพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยความตาย นั่นคือ เช็งเม้ง คือเทศกาลไหว้
บรรพบุรุษซึ่งได้รับอิทธิพล จากลัทธิขงจื๊อว่าความกตัญํูเป็นสิ่งสําคัญ ในหนังสือชื่อ “หลี่ซือ” 
กําหนดเป็นกฎเกณฑ์ว่า อย่างน้อยจะต้องไปคํานับหลุมฝ๎งศพปีละ ๓ ครั้ง นอกจากนั้นก็มีการบูชาหิ้ง
บรรพบุรุษที่บ้าน เทศกาลเช็งเม้งถือเป็นพิธีกรรมระดับครอบครัวและเครือญาติ ที่นับถือกันเท่านั้น  
ในประเทศไทยจะจัดในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ชาวจีน
รุ่นใหม่มักจะไม่เคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติมากนัก และมีชาวจีนประมาณ ๑ ใน ๓ ที่หันมาทํา
ฌาปนกิจศพแทนการฝ๎งศพ และทําฮวงซุ้ย๙๙ 
 ๓) พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศล อุทิศกุศลให้บรรพชน เทพเจ้าทั้งหลาย ตลอดเซ่นไหว้อุทิศกุศล
ให้ผีไร้ญาติทั้งหลาย ได้แก่ พิธีพิธีลอยกระทง ถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปทางน้ํา พระสงฆ์จะสวดมนต์
พร้อมมีการเคาะระฆังเป็นระยะๆ มีการกระทํากระทงใบตองหรือกระดาษ ๓๖ กระทง ลอยไปตาม
แม่น้ําลําคลองเพ่ืออุทิศให้กับปรทัตตูปชีวีเปรตทั้ง ๓๖ จําพวก ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากไทยทาน
ทิ้งกระจาดนี้ 

                                                 

 ๙๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗. 
๙๗องสุตบทบวร (อดุลย์ เหว่ เจือง) ปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประวัติศาสนพิธี พุทธศาสนาฝ่าย

มหายาน (ม.ป.ท. : ๒๕๒๒), หน้า ๗๒.  
๙๘รศ.ธีรยุทธ สุนทรา, พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย จีนนิกายและอนัมนิกาย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๔๐.  
 ๙๙สมบูรณ์ สุขสําราญ,“ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย”, ในเอกสารการสอนชุด
วิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๕๗๘. 



 ๘๘ 

 พิธีทิ้งกระจาด พิธีนี้เจ้าภาพต้องเตรียมอาหารคาวหวาน เพ่ือทําการประกอบพิธีไทยทานทิ้ง
กระจาด (ตามความเชื่อได้บุญมาก) พร้อมทั้งข้าวของต่าง ๆ ในการทําพิธีนี้ต้องตั้งไว้ ที่ด้านหน้าโต๊ะ 
พระยายมราชเจ้า ซึ่งตามความเชื่อว่า เป็นภาคหนึ่งของ องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) มี
การจัดโต๊ะพิธีให้พระสงฆ์ท่ีเป็นประธานนั่งบนโต๊ะพิธี พระที่เหลือนั่งรอบ ๆ โต๊ะพิธีโดยพระผู้เป็นประ ธาน
ในพิธีมีการแต่งกายคล้ายกับพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ โดยมีการใส่เหมา (หมวก) และเผิกกวาง (เป็นที่
คาดหมวกมีรูปพระพุทธเจ้า ๕ องค์) มีการสวดมนต์ และมีการโปรยทาน (เศษเงิน ดอกไม้และ
ซาลาเปา) จากนั้นเจ้าภาพจะทําการแจกทานให้กับคนยากจน 
 เทศกาลพิธีวันสารทจีน เป็นเทศกาลกึ่งปีของชาวจีน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ ตาม
ปฏิทินจีน เพ่ือทําบุญทําทานอุทิศส่วนกุศล ให้วิญญาณที่ไร้ญาติ และเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าทุก ๖ เดือน นรกในปรโลกจะเปิดให้วิญญาณได้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศล
ของมนุษย์เป็นเวลา ๑ เดือน การทําพิธีจะแจกการเซ่นไหว้ออกจากกัน โดยจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษก่อน 
ส่วนการเซ่นไหว้วิญญาณที่ไม่มีญาตินั้นจะจัดอาหารเป็นชาม ๆ พร้อมด้วยกระดาษเงิน กระดาษทอง 
แล้วตั้งไว้ที่พ้ืนใกล้กับประตูบ้านแล้วจุดธูปป๎กในชามทุกใบ เสร็จพิธีแล้วอาหารในส่วนนี้ให้เป็นทานไป 
ส่วนอาหารที่ตั้งเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะนํามารับประทานร่วมกันระหว่างพ่ีน้อง นอกจากจะทําบุญอุทิศ
ส่วนกุศลแล้วยังมีพิธีเทกระจาดด้วยเป็นการทําบุญทําทานให้กับคนยากจน ซึ่งจะจัดโดยมูลนิธิหรือ
สมาคมจีน โดยจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปเรี่ยไรเงินทําบุญจากชาวจีนด้วยวิธีติดใบเรี่ยไรไว้ที่กระจาดใบ
เล็ก ๆ แล้วนําเงินที่ได้มาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ แล้วตั้งโต๊ะทําพิธีกลางแจ้งหน้าศาลเจ้า หลังจากนั้นนํา
อาหารมาจัดเป็นชุดทํา ฉลาก แล้วเอาฉลากติดไว้ในกระจาดใบเล็ก ๆ ทิ้งให้กับคนยากจนที่มาคอยรับ
และนําไปขึ้นของบริจาคตามฉลากท่ีได้  
 แม้ในพิธีวันตรุษจีน ในวันตรุษจีนยังมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการเซ่นไหว้ ซึ่งมีทั้งการ
เซ่นไหว้ศาลเจ้าต่าง ๆ ที่ตนเคารพนับถือ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษซึ่งจะใช้เวลานานกว่าการเซ่นไหว้อ่ืน ๆ 
และการเซ่นไหว้ผีไร้ญาติหรือผีจรจัด ด้วยเชื่อว่าในวันดังกล่าวบรรดาปีศาจอสูรกายในปรโลกจะได้รับ
โอกาสให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ ผีปีศาจตนใดที่มีลูกหลานเตรียมเซ่นไหว้อยู่แล้วก็จะไปรออยู่ที่ศาลบรรพ
บุรุษตามบ้านลูกหลานของตน ส่วนผีไร้ญาติจะอดอยากทรมานเพราะไม่มีคนอุทิศส่วนกุศลไปให้ 
นอกจากนั้นชาวจีนยังเชื่อว่ามีผีที่ตายตามที่สาธารณะต่าง ๆ เช่นตายเพราะอุบัติเหตุ ๆ วิญญาณก็จะ
สิงสถิตอยู่ตามที่นั้น ไม่สามารถกลับไปหาลูกหลานได้ จึงมีการจัดอาหารให้ถือเป็นการให้ทานอย่าง
หนึ่ง โดยสมาชิกในครอบครัวจะจุดธูปไปป๎กตามถนนหนทาง หรือละแวกบ้าน มักทํากันที่หน้าบ้านหัน
หน้าออกสู่ถนน เพ่ือให้วิญญาณที่ผ่านมาสามารถรับทานได้ พิธีนี้จะกินเวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง  
การทําพิธีแบบนี้ถือเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตามากจนถึงกับมีล้อเลียนในบางทีว่า “ผีบรรพบุรุษกินไม่อ่ิมเพราะ
กินหลังบ้าน ผีจรจัดกินอิ่มเพราะกินหน้าบ้าน” 
 กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ จะมีเป็นประจําตลอดปีตาม
ปฏิทินจีน กิจกรรมทางศาสนา(งานพิธีประจําปี) ไม่ว่าจะเป็นของวัดมังกรกมลาวาสและวัดโพธิ์แมน
คุณาราม ล้วนแต่เน้น วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์และ
ของบูรพาจารย์ ส่วนงานบุญที่สําคัญที่จัดยิ่งใหญ่ของวัดได้แก่ ตรุษจีน เหลี่ยงอ๊วงป๋อฉ่ํา (การสวดพระ
สูตรของพระเจ้าเหลี่ยงบูตี่ เพ่ือขอขมากรรมและใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวร) ซึ่งจัดขึ้นหลังตรุษจีน                 
๒ เดือน งานทิ้งกระจาด และการกินเจ รวมทั้งในทุกวันพระจีน ก็จะมีการสวด“บั๊กเต้า” คือ การสวด
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สรรเสริญดาวนพเคราะห์ ซึ่งจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรือง และมีอายุยืน มีการเวียนธูปทักษิณาสาม
รอบ สําหรับการทําวัตรเย็นของพระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมสวดมนต์ได้            
เป็นประจําทุกวัน ถ้าเป็นประเพณีที่สําคัญ มีการทําปีละครั้ง เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ พิธีกุยอี 
(การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ) 
 กล่าวได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นมาในแต่ละปี โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นเจ้าพิธีกรรม          
เพ่ือการเผยแผ่และจรรโลงหลักธรรมพุทธศาสนามหายานนั้น มีพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 
หรือ ๓ ประเภทพิธีกรรม ได้แก่ 
 ๑) พิธีกรรมเพ่ือการสร้างทานบารมี หรือ ทานพิธี อันเป็นการทําบุญสร้างกุศล เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่พิธีกินเจและถืออุโบสถศีล พิธีเข้าพรรษา พิธีทอดกฐิน 
และพิธีตรุษจีน เป็นต้น  
 ๒) พิธีกรรมศพ หรือที่เกี่ยวกับความตาย ได้แก่พิธีกงเต็ก และประเพณีการทําพิธีเชงเม้ง            
แต่การทําพิธีกงเต็กนั้น ยังแยกย่อยออกเป็น๒ อย่างคือ กงเต็กเป็น การทําบุญครบรอบอายุหกสิบปี 
หรือเจ็ดสิบสองปี เป็นต้น และกงเต็กตาย คือ การทําบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับไป 
 ๓) พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล อุทิศกุศลให้บรรพชน เทพเจ้าทั้งหลาย ตลอดเซ่นไหว้อุทิศกุศล
ให้ผีไร้ญาติทั้งหลาย ได้แก่ พิธีพิธีลอยกระทง พิธีทิ้งกระจาด พิธีวันสารทจีน เป็นต้น 
 ดังนั้น พิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พุทธศาสนา จรรโลงพระศาสนา และโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธ ให้หันหน้า
เข้าวัดเพื่อทําความดี สร้างกุศลบําเพ็ญกุศล ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค พิธีกรรมจึงมีความสําคัญ
ต่อพุทธศาสนามหายาน  
 ๔.๒.๒ ด้านปณิธาน ๔ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์ 
 สําหรับข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือ ต้องการจะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
และยังประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนให้เกิดข้ึน โดยไม่เกิดย่อท้อหรือเหนื่อยหน่าย ได้แก่ 
 ๑. การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์  
 ๒. การทําลายกิเลสให้หมดสิ้น และปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายทําลายกิเลสด้วย  
 ๓. ต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรม 

 ๔. ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เทียบกับ การทํานิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย 
 การปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ที่พระสงฆ์จีนได้กระทําอยู่เสมอ นั่นคือการบริจาคทรัพย์
ป๎จจัยเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ มักปรากฏโดยผ่านรูปแบบของงานด้านสาธารณกุศล และการให้การ 
ศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย รวมไปถึงการตั้งองค์กรการกุศลต่างๆขึ้น เพ่ืองานด้านสาธารณกุศลและ 
งานด้านเผยแผ่หลักธรรมคําสอนเป็นสําคัญ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์สมทบสร้างถาวรวัตถุ สร้าง
โรงพยาบาลรักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บปุวยทั้งหลายที่ยากไร้๑๐๐ ถือว่าพระสงฆ์จีนได้ปลดเปลื้องความทุกข์ 
แก่ผู้ตกทุกข์ท้ังหลายและเป็นการแสดงถึง ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่
เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน ตามแนวทางแห่งปณิธานในข้อแรก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

                                                 

 ๑๐๐เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  
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ความคิดเห็นและการดําเนินกิจการสาธารณะกุศลของพระมหาคณาจารย์จีนสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก) 
ที่กล่าวว่า “ท่านได้ให้ทุนแก่เด็กผู้ยากไร้และบรรพชาให้ได้เล่าเรียนฟรี เช่นที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไม่ต่ํากว่า ๖ แสนบาท นอกจากนี้ก็
ยังมีการพิมพ์ตําราพระสูตร หนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยและจีนแจกฟรีในโอกาสสําคัญๆ ที่วัดโพธิแมนฯ 
ได้จัดขึ้นในแต่ละปี เพ่ือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ และเพ่ือเป็นการเผยแผ่
พระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา และยังมีการบริจาคทรัพย์ป๎จจัย เครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ผู้ประสบภัยมาโดยตลอด”๑๐๑ การปลดเปลื้องความทุกข์แก่ผู้อ่ืนได้อีกทางหนึ่งคือ สร้างความเข้าใจให้
ผู้อ่ืนได้มีความเข้าใจในหลักความจริงของชีวิต ไม่ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทหรือหลงยึดติดใน
วัตถุ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ หลวงจีนปลัดวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
ที่กล่าวว่า “ท่านใช้หลักการในการสอนผู้อ่ืน โดยการกระทําให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนก่อน และยังเน้น
ไม่ให้ไปยึดติดในพิธีกรรมมากเกินไป จนหลงลืมความเป็นจริงของชีวิต ทําให้สามารถลดละความ
ขัดแย้งในหมู่คณะได้”๑๐๒ 
 การบําเพ็ญบารมีตามหลักปณิธานข้อที่สอง คือ การทําลายกิเลสของตนและของสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้หมดไปด้วย พระสงฆ์จีนใช้หลักการเผยแผ่พระธรรมคําสอนในพุทธศาสนามหายานอัน
ได้แก่พระสูตรสําคัญๆหลายๆพระสูตร แก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ 
จัดกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรม โดยมีพิธีกรรม
และพระโพธิสัตว์ต่างๆ เป็นสิ่งสร้างศรัทธาเป็นเบื้องต้น ผู้ที่เข้าวัดมาก็จะได้เรียนรู้ความจริงแห่งชีวิต
จากพระสงฆ์จีน ทําให้เกิดการลดละความยึดมั่นในตัวตนลงได้ในระดับหนึ่ง แม้ไม่อาจทําลายกิเลสลง
ได้โดยสิ้นเชิง แต่ก็ทําให้เกิดสติและป๎ญญา ในการคิดพิจารณาในตนเองเกิดขึ้นได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของหลวงจีนปลัดวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ที่กล่าวว่า “พิธีกรรม
เป็นอุบายอันเป็นกุศล ที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือต้องการสะท้อนจิต ให้เข้าใจในสภาวะของธรรม คือ               
ให้เข้าถึงความเป็นจริง และเกิดการยอมรับได้ ละความยึดมั่นลง”๑๐๓ และการปลดเปลื้องความทุกข์ 
ลดละกิเลสที่ทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ ก็สามารถบรรเทาเบาบางลงได้ เพราะมีสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจแก่ชาวพุทธมหายาน นั่นคือ ยังมีความหวังว่าพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ และพิธีกรรมทางวัดที่จัดขึ้น
สามารถช่วยให้ชาวพุทธเกิดการลดละกิเลสมีสติขึ้นมา และสร้างเสริมความสุขที่ ขาดหายไปได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านพระครูใบฎีกา ประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น ที่กล่าวว่า “ท่านมีการสอนชาว
พุทธในรูปแบบชีวิตจริง ไม่อิงทฤษฎี ได้นําเอาดนตรีสังคีตมาประกอบกับบทสวดมนต์ สามารถหล่อ
หลอมใจ เปิดใจ ของชาวพุทธ ทําให้เกิดความสบายใจก่อน แล้วจึงเปิดใจเข้ารับพระธรรม การสร้าง
พระโพธิสัตว์ขึ้นมา พร้อมด้วยดินแดนสุขาวดี ก็เพ่ือเป็นตัวแทนของความดี ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้ 

                                                 

 ๑๐๑สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก),                
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๐๒สัมภาษณ์หลวงจีนปลัดคณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและรอง
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
  ๑๐๓เรื่องเดียวกัน.  



 ๙๑ 

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให้เกิดความสุข ซึ่งเป็นการทดแทนความรัก ความเมตตา และความกตัญํู
กตเวทิตา ที่ขาดหายไปจากจิตใจของชาวพุทธ”๑๐๔ 
 การบําเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สามคือ การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้
ศึกษาปฏิบัติในข้อธรรมทั้งปวง พระสงฆ์จีนได้ใช้หลักการปฏิบัติตนตามหลักนิกายวินัยและนิกายเซน 
เน้นการปฏิบัติตนตามแนววิป๎สสนาส่วนมาก โดยเฉพาะพระระดับผู้บริหาร จะทําการฝึกวิป๎สสนาเป็น
ประจํา มีการสวดมนต์ การทําสังฆกรรม พิธีกรรมต่างๆ๑๐๕

 ปฏิบัติตนสวดมนต์ทําวัตรอย่างสม่ําเสมอ 
สํารวมกาย วาจาและใจ รักษาศีลโดยเคร่งครัด มีการประกอบกิจกกรมด้วยความพร้อมเพรียงกันเป็น
หลักประจําใจ ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของพระมหาคณาจารย์จีนสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก) 
ที่กล่าวว่า “ข้อวัตรปฏิบัติที่สําคัญยิ่งของพระสงฆ์จีน คือ การสวดมนต์ทําวัตรเช้าและเย็นมิได้ขาดโดย
ความพร้อมเพรียงกัน ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด อยู่ในระเบียบวินัย มีความเป็นอยู่ฉันพ่ีน้อง              
เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดป๎ญญา”๑๐๖ นอกจากนี้หลวงจีน
ปลัดวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ยังได้กล่าวเสริมเพ่ิมเติมอีกว่า “การปฏิบัติตนที่
เคร่งครัดในศีลของพระสงฆ์จีน การรักษาความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ 
แม้การทําวัตรเช้าและเย็น และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาระบายทุกข์แก่ผู้ อ่ืนได้ โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ด้วย
หลักเมตตา ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักโพธิสัตวมรรคได้เช่นกัน”๑๐๗  
 การบําเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อท่ีสี่ คือ ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เพ่ือยังประโยชน์สุข
และการรู้แจ้งในหลักธรรมแก่ชาวพุทธด้วย พระสงฆ์จีนจึงมักปฏิบัติตนตามหลักแห่งมหาปรัชญา            
ใช้หลักศรัทธากับหนทางอันยากที่ใช้ป๎ญญา ซึ่งก็คือทางสายหลัก (ป๎ญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา)
มาสอนชาวพุทธ เพราะทั้งสองหนทางต่างก็ดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน๑๐๘ เป็นแบบอย่างในการ
ดําเนินสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้าถึงพระธรรมตามลักษณะอุปนิสัยและภูมิป๎ญญาของชาวพุทธที่
มีความแตกต่างกันตามระดับสติป๎ญญาและระดับภูมิธรรม๑๐๙ การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดป๎ญญาและมี
ภูมิธรรมสูง เพ่ือนํามาสั่งสอนชาวพุทธให้เข้าถึงธรรมตามได้ พระสงฆ์จีนจึงต้องปฏิบัติตนในหลักศีล 
สมาธิ และป๎ญญาเคร่งครัด ด้วยความไม่ย่อหย่อน และรู้จักการนําความดีความงามที่เป็นคุณสมบัติ

                                                 

 ๑๐๔สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 
 ๑๐๕วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่), อ้างแล้ว, หน้า 
๔๓.  
 ๑๐๖สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้า
คณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๐๗สัมภาษณ์หลวงจีนปลัดคณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและรอง
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๐๘พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐.  
 ๑๐๙ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (แปล), ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๒), หน้า ๘๓.  



 ๙๒ 

แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ มาเป็นสิ่งสร้างศรัทธาและก่อเกิดป๎ญญาแก่
ชาวพุทธที่ใฝุในธรรมทั้งหลาย ได้ประโยชน์สุขจากพระศาสนาโดยแท้จริง นั่นคือการที่พระสงฆ์จีนได้
ใช้ความกรุณา ความมีป๎ญญา และความมีอุปายอันเป็นกุศลทุกวิถีทาง ที่จะช่วยเหลือชาวพุทธ
ทั้งหลายให้รู้แจ้งเข้าถึงหลักสัจธรรมแห่งชีวิตได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและความคิดเห็นของ
พระมหาคณา จารย์จีนสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า “พระสงฆ์จีนต้องไม่ย่อหย่อนต่อการ
ทําวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น ต้องขยันใฝุศึกษาในพระธรรมอยู่เสมอ เร่งทําความเพียรให้เกิดขึ้นโดย
สม่ําเสมอ เพ่ือให้มีป๎ญญาในการชี้แนะสั่งสอนชาวพุทธ และนําแบบอย่างของความเมตตากรุณาของ
พระโพธิสัตว์กวนอิม มาเป็นแรงผลักดันให้ชาวพุทธทั้งหลาย อยากเข้ามาปฏิบัติตนสร้างความดี             
ผู้ที่ชอบสวดมนต์ หมั่นสวดพระนามแห่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ เมื่อปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม
บ่อยข้ึน วันหนึ่งสมองจะสว่างชัดเจนขึ้น ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า๑๑๐ 
 กล่าวได้ว่า การที่พระสงฆ์จีน ได้ตั้งปณิธาน ๔ ประการ ทําให้มีจิตใจแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือ
ผู้ตกทุกข์ท้ังหลายได้ โดยไม่เกิดการย่อท้อหรือหนื่อยหน่ายแต่ประการใด การมีคุณธรรมคือปณิธาน ๔ 
ประการนี้ จึงมีความสําคัญเสมือนหนึ่ง เป็นสิ่งสร้างพลังใจแก่พระสงฆ์จีน ให้ได้บําเพ็ญบารมีตามรอย
พระโพธิสัตว์ ในด้านการโปรดสัตว์และช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้ได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต 
นับได้ว่าพระสงฆจ์ีนได้มีการปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคโดยแท้จริง 
 ๔.๒.๓ ด้านบารมี ๖ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธบูรณาการด้วยค าสัมภาษณ์  
 เพ่ือให้การบําเพ็ญบารมีของพระสงฆ์จีนให้เป็นไปตามหลักแห่งโพธิสัตวมรรค และเพ่ือการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและตนเองให้พ้นจากความทุกข์ ทั้งยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ อ่ืนและตนเอง          
พระสงฆ์จีนจึงต้องเป็นผู้ที่บําเพ็ญบารมีสร้างเสริมคุณธรรมของตนเอง ให้สูงขึ้นตลอดเวลา บารมี
ดังกล่าวได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี กษานติหรือขันติบารมี วิริยะบารมี ธยานหรือสมาธิบารมีและ
ป๎ญญาบารมี เพราะศีลบารมี กับทานบารมี ซ่ึงมีคุณ สามารถกําจัดโลภะในตัวเอง เป็นเครื่องกั้นไม่ให้
เกิดความชั่ว วิริยะบารมี กับขันติบารมี สามารถฟ๎นฝุาอุปสรรคและกิเลสได้ ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้ 
ส่วนสมาธิบารมี กับป๎ญญาบารมี สามารถระงับความหวั่นไหวของจิตต่อโลกธรรม เป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
การตรัสรู้ ทําให้เกดิสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บทแห่งคุณธรรมทั้งหลาย๑๑๑ เพราะบารมีธรรมทั้ง ๖ นี้ ยัง
เป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์จีน เป็นครู เป็นทางเดิน เป็นแสงสว่าง เป็นคบเพลิง เป็นดวงประทีป 
เป็นที่พักพิง เป็นที่พ่ึงพา เป็นที่พักผ่อน เป็นสิ่งบรรเทาทุกข์ เป็นเกาะ เป็นบิดา เป็นมารดา ที่ช่ วยให้
พระสงฆ์จีนได้เข้าใจตามความเป็นจริง จนได้ตรัสรู้ในที่สุด๑๑๒ พระสงฆ์จีนมีการบําเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ 
ประการนี้ เป็นการบําเพ็ญธรรมะที่เป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อ่ืน  ถ้าหาก
พิจารณาบารมีแล้ว จะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันติ เป็นส่วนกระทําให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตน
และความสุขของผู้อ่ืน ในขณะที่ ธยานหรือสมาธิ และ ป๎ญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น ส่วน

                                                 

 ๑๑๐สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก),           
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๑๑อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.  
 ๑๑๒AŒµas±hasrik± – Prajñ±p±rmit±. 1958. Trans. by Edward Cronze, the Perfection of 
Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary, p. 216. 
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วิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นกําลังเพ่ือบําเพ็ญธรรมะอ่ืนๆ ข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด  
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา คุณธรรมหรือบารมีธรรมทั้ง๖นี้ จึงเป็นคุณธรรมสําคัญในการ
ปฏิบัติตนและบําเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีเปูาหมายเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ และรู้แจ้งเข้าถึงธรรมสู่ความเป็นพุทธะทั้งตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรมนี้เป็น
แนวทางการปฏิบัติตนที่สําคัญของพระสงฆ์จีน ที่จะละเลยไม่ได้ ช่วยให้พระสงฆ์จีนบรรลุสู่เปูาหมาย
สูงสุดได้ บารมีทั้ง๖นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรมของพระสงฆ์จีนผู้ปฏิบัติตนบําเพ็ญตนไป
เป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของ         
พระมหาคณาจารย์จีนสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก) ที่กล่าวว่า “ท่านได้จัดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้น 
เป็นอุบายกุศล ด้วยหวังโน้มน้าวเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้ามาร่วมกันกับพระสงฆ์ในการมีส่วน
ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ให้ทาน ให้มีความเพียรในการสวดมนต์เจริญภาวนา ให้
เกิดป๎ญญาจากการศึกษาหลักธรรม สนทนาธรรม และฟ๎งธรรมจากพระสงฆ์จีนผู้อาวุโส ให้เกิดขันติ
อดทนต่อความเหนื่อยลําบากในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ด้วย 
กันฉันพ่ีน้อง มีความกลมเกลียวต่อกัน รู้จักอภัยต่อกัน ปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกัน แม้จะเป็นเพียงชั่ว
ระยะหนึ่งที่มีกิจกรรมทางศาสนาก็ตาม๑๑๓ กิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นโดยผ่านพิธีกรรม มีความ 
สําคัญอย่างยิ่งเพ่ือการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้มีโอกาสในการมาทําความดี บําเพ็ญกุศล  
ทําทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริญภาวนา ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจากการบําเพ็ญในบารมี ๖ของพระสงฆ์
จีน ที่หวังช่วยเหลือเกื้อกูลชาวพุทธทั้งหลายให้มีโอกาสบําเพ็ญบารมี ทําความดีไปด้วย  มีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของหลวงจีนปลัดวิศิษฎ์ เสี่ยชื้อ รองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสที่ได้
กล่าวเสริมอีกว่า “พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นนี้ เป็นการบําเพ็ญบารมีของพระสงฆ์จีน ที่ถือหลัก
เมตตากรุณาหวังเกื้อกูลชาวพุทธให้ได้มีโอกาส เข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมสร้างกุศล บําเพ็ญบารมี
ร่วมกันกับพระสงฆ์จีน เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้สร้างทานบารมี รักษาศีล เจริญภาวนาเกิด
สมาธิสงบในจิตใจ ได้ศึกษาธรรมและฟ๎งธรรมจากพระสงฆ์จีนอาวุโส เป็นการเจริญป๎ญญา และให้มี
วิริยะเพียรพยายามและขันติคือความอดทนต่อการสวดมนต์และร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ซึ่งบางพิธีกรรมนั้น อาจใช้เวลาติดต่อกันหลายวันด้วยกัน เช่น พิธีกินเจและเทกระจาด ใช้ระยะเวลา
นานถึง ๑๐ วัน และยังช่วยให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้มีการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงในภพภูมิ            
ต่าง ๆ ด้วยการอาศัยการเจริญภาวนาบทพุทธคุณเป็นคาถา ร่วมกันกับพระสงฆ์๑๑๔  
 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีน ได้มีการบําเพ็ญในบารมี ๖ อยู่เสมอ เพราะบารมี ๖ นั้นเป็นคุณธรรม
ที่สําคัญยิ่งของผู้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ เพ่ือยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากความทุกข์ 
และยังประโยชน์สุข ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตามหลักโพธิสัตวมรรค พระสงฆ์จีนจึงมักจะใช้
วิธีการในการช่วยเหลือชาวพุทธให้พ้นจากความทุกข์ และได้พบกับความสุขความเจริญทั้งทางกาย
และจิตใจ ด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวสร้างศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่ชาว

                                                 

 ๑๑๓สัมภาษณ์ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก),             
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๑๔สัมภาษณ์หลวงจีนปลัดคณานุกรม เสี่ยชื้อ, ผู้อํานวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสและรอง
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
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พุทธเป็นประการแรก เมื่อชาวพุทธได้เข้าหาพระศาสนาและร่วมพิธีกรรมแล้ว ก็จะเกิดความยินดี            
ปิติ ประทับใจ เกิดความเชื่อถือ เปิดใจใคร่ปฏิบัติธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้มีส่วนร่วมกับ
พระสงฆ์จีน ในการบําเพ็ญกุศล สร้างความดี ได้มีโอกาสให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิด้วยการสวด
มนต์ ได้ศึกษาธรรม ฟ๎งธรรมจากพระสงฆ์จีนผู้อาวุโส ได้เกิดป๎ญญา ได้มีวิริยะความเพียรในการสวด
มนต์เป็นระยะเวลานาน ๆ ได้มีขันติความอดกลั้นอดทน ในการบําเพ็ญกุศล ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พิธีกรรมบางพิธีกรรม ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดถึง ๑๐ วัน เช่นพิธีกินเจและพิธีเทกระจาด เป็นต้น  
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ที่มีผลต่อวิถีชีวิต
ชาวพุทธ จึงเป็นการปฏิบัติตนเพ่ือการบําเพ็ญบารมีเพ่ือสังคม และเพ่ือยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้น
จากปวงทุกข์ การโปรดสัตว์ในความหมายของพระสงฆ์จีน จึงหมายถึง การดําเนินชีวิตด้วยการดํารง
ตนอยู่ในอุดมคติ ๓ การตั้งม่ันอยู่ในปณิธานทั้ง ๔ แน่วแน่ และการบําเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ประการและ
ด้วยการปรับหลักธรรมให้เข้ากับบุคคล และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชาวพุทธทั้งหลายได้ จึงได้รับความนิยมจากชาวพุทธทั้งหลายมากมาย ทําให้การเผยแผ่
และจรรโลงหลักธรรมคําสอน สามารถดํารงอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ และเพราะเนื่องด้วยชาวพุทธส่วน
ใหญ่ มักมีภารกิจรับผิดชอบต่อครอบครัว ต้องเสียเวลาไปกับการทํามาหากิน ไม่มีเวลาในการปฏิบัติ
ตนอย่างพระสงฆ์จีน พระสงฆ์จีนจึงใช้ความเมตตาที่มีต่อชาวพุทธทั้งหลาย หวังเกื้อกูลให้ชาวพุทธได้
หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้เกิดป๎ญญารู้ซึ้งเข้าถึงหลักธรรมในพระศาสนา พระสงฆ์จีนจึงถ่ายโอนความ
ดีที่บําเพ็ญได้ทั้งหมด ผ่านลงสู่พิธีกรรมต่างๆทางศาสนา เพ่ือโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้ เกิดศรัทธา 
เชื่อถือ ยอมรับ สามารถเข้าหาพระธรรม และได้เข้ามาปฏิบัติศึกษาหลักธรรม ตามที่พระสงฆ์จีนได้ทํา
การชี้แนะอบรมสั่งสอนให้ จนเกิดป๎ญญาเรียนรู้ และเข้าใจในหลักสัจธรรมแห่งชีวิต โดยไม่เกิดความ 
รู้สึกขัดแย้ง หรือความแปลกแยกแต่อย่างใด นับได้ว่าเป็นคุณงามความดีของพระสงฆ์จีน ที่ได้เพียร
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ชาวพุทธทั้งหลาย ได้รับประโยชน์สุขซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากจิตใจ 
เป็นการเติมเต็มความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ให้กลับมาบริบูรณ์ตามเดิมคืน และถือได้ว่าพระสงฆ์จีน
นิกาย มีการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ที่ยังประโยชน์สุขแก่ชาวพุทธโดยแท้จริง 
ส่งผลให้ การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคมีผลต่อวิถีชีวิตชาว
พุทธจริง ด้วยเหตุผลทั้งหลายตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 
 ๔.๒.๔ สรุปการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ  
 การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายในป๎จจุบันนี้ ก็เป็นไปเพ่ือการบําเพ็ญคุณงามความดี 
ตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรค เพ่ือการปลดเปลื้องความทุกข์แก่ผู้ตก
ทุกข์ท้ังหลาย ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นด้วย เพ่ือประโยชน์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาเข้าไปในคนหมู่
มาก จึงจําเป็นต้องอาศัยอุดมคติ ๓ ที่เป็นกรอบต้องยึดในการปฏิบัติร่วมกัน นั่นคือความกรุณาต้อง
เป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ อย่างไม่มีขอบเขตในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ และพร้อมที่จะอุทิศตนช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนทุกวิถีทาง เพ่ือประโยชน์สุขแห่งสัตว์ทั้งหลาย สองก็คือ ความมีป๎ญญา ได้แก่ความเป็นผู้ทันต่อกิเลส 
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส มีป๎ญญาเห็นแจ้งในธรรม และที่สาม คือ ความมีอุปายอันเป็นกุศล ได้แก่
ความเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ โดยการใช้กุศโลบาย เพ่ือขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์        



 ๙๕ 

จึงจําเป็นต้องหาวิธีการในการอบรมและนําเข้าถึงธรรมโดยการใช้อุบาย๑๑๕ และเพ่ือให้เป็นไปตามการ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หรือการนําศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนมากขึ้น            
ก่อเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้ จะเห็นการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน            
ที่ปฏิบัติตนตามหลักอุดมคติ ๓ ประการได้ดังต่อไปนี้ 
 ก) ความกรุณา พระสงฆ์จีนมักแสดงออกซึ่งความมีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์
ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข ์ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ บริจาคเครื่องอุปโภค
บริโภค และยังสนับสนุนให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย ได้มีโอกาสทางการศึกษา หรือแม้แต่การ
สร้างสถานศึกษา โรงพยาบาล ตั้งมูลนิธิเพ่ือการสาธารณะกุศลมากมาย๑๑๖ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมี
เมตตากรุณาที่พระสงฆ์จีน ได้หยิบยื่นให้แก่สังคมทางหนึ่ง เป็นการแสดงถึงความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อ 
แผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน ตามแนวทางการใช้
ความกรุณาแห่งโพธิสัตวมรรค 
 ข) ความเป็นผู้มีปัญญา พระสงฆ์จีนมีการดําเนินการในการใช้หลักป๎ญญาหรือปรัชญา           
เพ่ือแนะนําสั่งสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดมา ได้เรียนรู้หลักธรรม โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มบุคคล คือ 
ผู้มีป๎ญญามาก และผู้ยังมีป๎ญญาน้อย เพ่ือการเข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ พระสงฆ์จีนจึงใช้ ๒ 
วิธีการกล่าวคือ การพึ่งอํานาจตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ป๎ญญา กับการขอพ่ึงอานุภาพ
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่มารกิเลส๑๑๗ 
สําหรับผู้มีป๎ญญาน้อย พระสงฆ์จีนจะใช้วิธีการสร้างศรัทธาหรือหลักภักติ ขึ้นมาเป็นหนทางของความ
หลุดพ้น ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือ             
เพ่ือบรรลุถึงภาวะที่ไม่อาจตกกลับมาอีก แต่สําหรับผู้มีป๎ญญามาก พระสงฆ์จีนก็จะมีการแนะนําสั่ง
สอนด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตรต่างๆ เพ่ือทําให้ผู้มีป๎ญญาสูงเหล่านั้น สามารถเข้าถึงหลัก
แห่งศีล สมาธิ และป๎ญญา รู้ และเข้าถึงหลักธรรมคําสอน ด้วยทางสายหลัก (ป๎ญญา) และทางสายรอง 
(ศรัทธา) ทั้งสองหนทางก็สามารถดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกันได้๑๑๘  
 การใช้หลักป๎ญญา เพ่ือสอนผู้อ่ืนให้เกิดป๎ญญาตาม พระสงฆ์จีนมักใช้วิธีการด้วยการปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ดู ตรงตามหลักการที่ว่า ทําให้ดู บอกให้รู้ ชี้ให้เห็น  อีกทั้งยังมีการส่งเสริม
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้วยการให้มีการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์
ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรมวินัย และพระสูตรที่สําคัญ  ๆ ทางฝุาย

                                                 

 ๑๑๕เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  
 ๑๑๖วัดโพธิแมนคุณาราม, งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกาย, ๒๕๕๑.  
 ๑๑๗เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๑๑๘พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐.  

http://www.google.com/
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มหายาน๑๑๙ และที่สําคัญอีกประ การหนึ่งนั่นคือ พระสงฆ์จีนมักสอดแทรกคติธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนา
แฝงไว้กับบทกวี หนังสือเรียน และในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา แม้ในคัมภีร์สําคัญ เช่นคัมภีร์เว่ยหล่าง๑๒๐ 
 ค) ความเป็นผู้มีอุปาย พระสงฆ์จีนได้นําทฤษฎีแห่งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระพุทธเจ้า
ในการสั่งสอนสัตว์โลก มาประยุกต์ใช้กับสังคมที่เปลี่ยนไป อุบาย คือ ความฉลาดในการชักนําสัตว์         
ให้เห็นตามธรรม และดําเนินตนไปสู่มรรคาของนิพพานได้ ด้วยวิธีการหยิบยกเอาพุทธเกษตรขึ้นมา 
เป็นเครื่องมือสําหรับใช้เป็นวิถีเพ่ือก้าวต่อไปข้างหน้า หรือเป็นอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือป๎ญญาให้
เกิดแก่ชาวพุทธ และเพ่ือเป็นที่ตั้งของศรัทธา ก่อเกิดประโยชน์ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความซาบซึ้ง
ในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพของตน 
ตลอดการบําเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด และเป็นการสร้างกําลังใจในยามที่ท้อถอย 
ทําให้เพียรพยายามทําความดีต่อไปไม่หยุดหย่อน๑๒๑ อุบายอันเป็นกุศลอีกประการหนึ่งที่พระ สงฆ์จีน
มักใช้เป็นวิธีสร้างศรัทธาคือ การใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการ โน้มน้าวคนเข้าวัดและ
เมื่อเข้าวัดมาได้มาสัมผัสร่วมพิธีกรรม ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิดใจเชื่อถือ อยากเข้ามาร่วม
ปฏิบัติในธรรมกับพระสงฆ์ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวพุทธที่ได้เข้ามาร่วมงาน ให้มีสิ่งยึดเหนี่ยว
เป็นที่พ่ึงทางใจ โดยเฉพาะการสวดมนต์ ชาวพุทธถือว่า การสวดมนต์ สามารถไปสวรรค์ได้ ตามความ
เชื่อนิกายสุขาวดี การสวดมนต์แม้ไม่สําเร็จผลทางวิป๎สสนา แต่ก็ยังได้กุศลทางการสวดมนต์  และการ
สวดมนต์ภาวนา ก็เป็นอุบายอย่างละเอียดสุขุม ระงับกิเลสราคะ อันมีมาในทุกรูปทุกนามให้เสื่อม
คลายสูญสิ้นไป ส่วนพิธีกุยอี หรือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ผู้มีศรัทธานิยมปฏิบัติ
ทําให้เกิดความปีติภูมิใจ๑๒๒ หรือแม้แต่พิธีกงเต็กในงานศพก็ได้มีการสอดแทรกหลักธรรม โดยการ
อธิบายขยายความบทสวด เพื่อสอนญาติโยมถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งล้วนเป็นอนิจจัง พิธีกรรมอ่ืน 
เช่นการสวดมนต์ จะมีการเน้นวิริยะและศรัทธา เพราะชาวพุทธทั่วไป มักมีศรัทธาและวิริยะ มากกว่า
ป๎ญญา ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมา เพราะมีความศรัทธาต่อพระเถระผู้ใหญ่ เช่นเจ้าอาวาส หรือต่อองค์พระ
โพธิสัตว์กวนอิม และความเป็นกันเองของพระสงฆ์จีนที่มีต่อชาวพุทธที่เข้าวัดมา๑๒๓ ทําให้ชาวพุทธ
ส่วนใหญ่มักมองพระสงฆ์จีน ว่าเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรมทางศาสนา ในฐานะเป็นผู้ประกอบพิธีกงเต็ก 
เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์จีน เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างวิญญาณผู้ตายกับญาติของผู้ตายได้เป็นอย่างดี 
และเป็นที่พ่ึงทางจิตใจที่ดี ดังนั้นพระสงฆ์จีนจึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธในด้านวัฒนธรรม คติความเชื่อ 

                                                 
๑๑๙วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลพระ

มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
 ๑๒๐คณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพธิแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าแพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน
ครบรอบ๒๐ปี มรณภาพ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ),  อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๑๙. 

๑๒๑ป๎ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒.  
 ๑๒๒วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), อ้างแล้ว, หน้า ๕๔.  
 ๑๒๓กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”,  
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๖. 
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และพิธีกรรมมาแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน๑๒๔ และเพ่ือการบําเพ็ญบารมีของพระสงฆ์จีน ไม่ให้เกิดความ
ท้อถอย ย่อหย่อนหรือเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่าย ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น พระสงฆ์จีนจึงได้ตั้งจิตแน่วแน่ 
ไม่ให้เกิดความหวั่นไหว ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย ในการปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรค นั่นคือ
ต้องมีการตั้งปณิธาน ๔ ประการขึ้น  
 ปณิธาน ๔ เป็นข้อปฏิบัติแห่งสงฆ์จีนนิกายก็เป็นไปเพ่ือ ต้องการจะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้
พ้นทุกข์ และยังประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนให้เกิดข้ึน โดยไม่เกิดย่อท้อหรือเหนื่อยหน่าย ได้แก่ 
 ๑. การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์  
 ๒. การทําลายกิเลสให้หมดสิ้น และปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายทําลายกิเลสด้วย  
 ๓. ต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรม 

 ๔. ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เทียบกับ การทํานิโรธสัจให้แจ้ง และจะยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย 

 การปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ที่พระสงฆ์จีนได้กระทําอยู่เสมอ นั่นคือ การบริจาคทรัพย์
ป๎จจัยเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ มักปรากฏโดยผ่านรูปแบบของงานด้านสาธารณกุศล และการให้การ 
ศึกษาแก่ผู้ยากไร้ทั้งหลาย รวมไปถึงการตั้งองค์กรการกุศลต่างๆขึ้น เพ่ืองานด้านสาธารณกุศลและ  
งานด้านเผยแผ่หลักธรรมคําสอนเป็นสําคัญ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์สมทบสร้างถาวรวัตถุ สร้าง
โรงพยาบาลรักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บปุวยทั้งหลายที่ยากไร้๑๒๕ ถือว่าพระสงฆ์จีนได้ปลดเปลื้องความทุกข์ 
แก่ผู้ตกทุกข์ท้ังหลายและเป็นการแสดงถึง ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีไมตรีต่อชนไม่
เลือกหน้า เป็นการดับทุกข์ปลดทุกข์แก่มหาชน 
 การบําเพ็ญบารมีตามหลักปณิธานข้อท่ีสอง คือ การท าลายกิเลสของตนและของสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้หมดไปด้วย พระสงฆ์จีนใช้หลักการเผยแผ่พระธรรมคําสอนในพุทธศาสนามหายานอัน
ได้แก่พระสูตรสําคัญ ๆ หลาย ๆ พระสูตร แก่ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การ จัดกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรม โดยมี
พิธีกรรมและพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ่งสร้างศรัทธาเป็นเบื้องต้น ผู้ที่เข้าวัดมาก็จะได้เรียนรู้ความจริง
แห่งชีวิตจากพระสงฆ์จีน ทําให้เกิดการลดละความยึดมั่นในตัวตนลงได้ในระดับหนึ่ง แม้ไม่อาจทําลาย
กิเลสลงได้โดยสิ้นเชิง แต่ก็ทําให้เกิดสติและป๎ญญา ในการคิดพิจารณาในตนเองเกิดขึ้นได้ 
 การบําเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สาม คือ การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ เรียนรู้
ศึกษาปฏิบัติในข้อธรรมทั้งปวง พระสงฆ์จีนได้ใช้หลักการปฏิบัติตนตามหลักนิกายวินัยและนิกายเซน 
เน้นการปฏิบัติตนตามแนววิป๎สสนาส่วนมาก ฝึกวิป๎สสนาเป็นประจํา มีการสวดมนต์ การทําสังฆกรรม 
พิธีกรรมต่าง ๆ๑๒๖

 ปฏิบัติตนสวดมนต์ทําวัตรอย่างสม่ําเสมอ สํารวมกาย วาจาและใจ รักษาศีลโดย
เคร่งครัด มีการประกอบกิจกกรมด้วยความพร้อมเพรียงกัน เป็นหลักประจําใจ 

                                                 

 ๑๒๔อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐.  
 ๑๒๕เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011) 
 ๑๒๖วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่), อ้างแล้ว, หน้า ๔๓.  

http://www.google.com/
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 การบําเพ็ญบารมี ตามหลักปณิธานข้อที่สี่ คือ ต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ เพ่ือยังประโยชน์
สุขและการรู้แจ้งในหลักธรรมแก่ชาวพุทธด้วย พระสงฆ์จีนจึงมักปฏิบัติตนตามหลักแห่งมหาปรัชญา 
ใช้หลักศรัทธากับหนทางอันยากที่ใช้ป๎ญญา ซึ่งก็คือทางสายหลัก (ป๎ญญา) และทางสายรอง (ศรัทธา)
มาสอนชาวพุทธ เพราะทั้งสองหนทางต่างก็ดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน๑๒๗ เป็นแบบอย่างในการ
ดําเนินสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้าถึงพระธรรมตามลักษณะอุปนิสัยและภูมิป๎ญญาของชาวพุทธที่
มีความแตกต่างกันตามระดับสติป๎ญญาและระดับภูมิธรรม๑๒๘ การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดป๎ญญาและมี
ภูมิธรรมสูง เพ่ือนํามาสั่งสอนชาวพุทธให้เข้าถึงธรรมตามได้ พระสงฆ์จีนจึงต้องปฏิบัติตนในหลักศีล 
สมาธิ และป๎ญญาเคร่งครัด ด้วยความไม่ย่อหย่อน และรู้จักการนําความดีความงามที่เป็นคุณสมบัติ
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ มาเป็นสิ่งสร้างศรัทธาและก่อเกิดป๎ญญาแก่
ชาวพุทธที่ใฝุในธรรมทั้งหลาย ได้ประโยชน์สุขจากพระศาสนาโดยแท้จริง นั่นคือการที่พระสงฆ์จีนได้
ใช้ความกรุณา ความมีป๎ญญา และความมีอุปายอันเป็นกุศลทุกวิถีทาง ที่จะช่วยเหลือชาวพุทธทั้ง หลายให้รู้
แจ้งเข้าถึงหลักสัจธรรมแห่งชีวิตได้  
 การที่พระสงฆ์จีนมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรค และต้องการจะปลด
เปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ และยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ สามารถ
บรรลุเปูาหมายสูงสุดตามที่ได้แสดงเจตจํานงไว้ต่อผู้อื่นนั้นได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบําเพ็ญคุณ
ความดีเพ่ิมเติม ด้วยการบําเพ็ญในบารมี ๖ เพ่ือยังผลสําเร็จให้เกิดข้ึนได้เป็นจริงตามปณิธานที่ตั้งไว้ 
 บารมี ๖ มีความสําคัญยิ่ง เพราะคุณธรรมด้านบารมี ๖ นั้น เป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์จีน 
เป็นครู เป็นทางเดิน เป็นแสงสว่าง เป็นคบเพลิง เป็นดวงประทีป เป็นที่พักพิง เป็นที่พ่ึงพา เป็นที่
พักผ่อน เป็นสิ่งบรรเทาทุกข์ เป็นเกาะ เป็นบิดา เป็นมารดา ที่ช่วยให้พระสงฆ์จีนได้เข้าใจตามความ
เป็นจริง จนได้เข้าถึงสัจธรรมในที่สุด๑๒๙

 บารมีดังกล่าวได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี กษานติ หรือขันติ
บารมี วิริยะบารมี ธยานหรือสมาธิบารมี และป๎ญญาบารมี เพราะศีลบารมี กับทานบารมี  ซึ่งมีคุณ 
สามารถกําจัดโลภะในตัวเอง เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดความชั่ว วิริยะบารมี กับขันติบารมี สามารถฟ๎น
ฝุาอุปสรรคและกิเลสได้ ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้  ส่วนสมาธิบารมี กับป๎ญญาบารมี สามารถระงับ
ความหวั่นไหวของจิตต่อโลกธรรม เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการตรัสรู้  ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็นแม่บท 
แห่งคุณธรรมทั้งหลาย๑๓๐

 และจะเห็นได้ว่า ทาน ศีล ขันต ิเป็นส่วนกระทําให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุข
ของตนและความสุขของผู้อ่ืน ในขณะที่ ธยานหรือสมาธิ และป๎ญญา เป็นการแสวงหาการหลุดพ้น
ส่วนวิริยะเป็นแกนกลางในอันที่จะเป็นกําลังเพ่ือบําเพ็ญธรรมะอ่ืนๆ  ข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมาย
สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนทุกรูปปรารถนา คุณธรรมหรือบารมีธรรมทั้ง๖นี้ จึงเป็นคุณธรรมสําคัญ
ในการปฏิบัติตนและบําเพ็ญตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีเปูาหมายเพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงความเป็นผู้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าคุณธรรม

                                                 

 ๑๒๗พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม), “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิวัตว์ใน
พุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐.  
 ๑๒๘ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (แปล), ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร, หน้า ๘๓.  
 ๑๒๙AŒµas±hasrik± – Prajñ±p±rmit±, Ibid., p. 216. 
 ๑๓๐อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.  



 ๙๙ 

นี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่สําคัญของพระสงฆ์จีน ที่จะละเลยไม่ได้ ช่วยให้พระสงฆ์จีนบรรลุสู่เปูา 
หมายสูงสุดได้ บารมีทั้ง๖นี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักธรรมของพระสงฆ์จีนผู้ปฏิบัติตนบําเพ็ญ
ตนไปเป็นพระโพธิสัตว์ หรือที่เรียกว่า โพธิสัตวมรรคนั่นเอง 

 ส่วนอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญ ที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระศาสนา 
และโน้มน้าวชาวพุทธจํานวนมากในแต่ละปี ให้เข้าหาพระศาสนาและเข้ามาปฏิบัติธรรมร่วมกันกับ
พระสงฆ์จีน ในการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ และป๎ญญาได้ นั่นก็คือ ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดเสียมิได้ในการช่วยเหลือชาวพุทธทั้งหลาย ให้พ้นจากความทุกข์และ
สร้างประ โยชน์สุขให้เกิดข้ึนมา ทําให้ชาวพุทธที่มีสติป๎ญญาและระดับภูมิธรรมที่แตกต่างกัน สามารถ
เข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม เพื่อก่อให้เกิดป๎ญญา รู้ซึ้งเข้าถึงหลักสัจธรรม นํามาซึ่งความสุข
ทั้งทางกายและจิตใจให้เกิดข้ึนได้ โดยผ่านพิธีกรรมที่พระสงฆ์จีนได้จัดขึ้นมา พิธีกรรมทางศาสนาที่จัด
ขึ้นมาในแต่ละปี โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นเจ้าพิธีกรรม จึงเป็นไปเพ่ือการเผยแผ่และจรรโลงหลักธรรม
พุทธศาสนา โดยมีพิธีกรรมที่สําคัญๆแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทพิธีกรรม ได้แก่  
 ๑) พิธีกรรมเพ่ือการสร้างทานบารมี หรือทานพิธี อันเป็นการทําบุญสร้างกุศล เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่พิธีกินเจและถืออุโบสถศีล  พิธีเข้าพรรษา พิธีทอดกฐิน 
และพิธีตรุษจีน เป็นต้น  
 ๒) พิธีกรรมศพ หรือที่เกี่ยวกับความตาย ได้แก่พิธีกงเต็ก และประเพณีการทําพิธีเชงเม้ง           
แต่การทําพิธีกงเต็กนั้น ยังแยกย่อยออกเป็น ๒ อย่างคือ กงเต็กเป็น การทําบุญครบรอบอายุหกสิบปี 
หรือเจ็ดสิบสองปี เป็นต้น และกงเต็กตาย คือ การทําบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับไป 
 ๓) พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล อุทิศกุศลให้บรรพชน เทพเจ้าทั้งหลาย ตลอดเซ่นไหว้อุทิศกุศล
ให้ผีไร้ญาติทั้งหลาย ได้แก่ พิธีพิธีลอยกระทง พิธีทิ้งกระจาด พิธีวันสารทจีน เป็นต้น 
  ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พุทธศาสนา จรรโลงพระศาสนา และโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธ ให้หันหน้า
เข้าวัดเพ่ือทําความดี สร้างกุศลบําเพ็ญกุศล ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค ที่ขาดเสียมิได้ พิธีกรรม 
จึงมีความสําคัญมากต่อการโน้มน้าวชาวพุทธ ให้เข้าหาพระศาสนา เนื่องด้วยชาวพุทธส่วนใหญ่ มีคติความเชื่อ 
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามหายานมานาน มีความเชื่อในลัทธิขงจื้อ เล่าจื้อ ตลอดการ เซ่นไหว้
เทพเจ้าและบรรพชน เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทิตา อันเป็นอุปนิสัยเฉพาะของชาวพุทธ
ไทยเชื้อสายจีน ที่หล่อหลอมสืบทอดมาจากบรรพชนหลายรุ่นคน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นได้
เน้นการรู้คุณของผู้อื่นเป็นสําคัญ สอดคล้องกับหลักธรรมของขงจื้อเล่าจื้อ คติความเชื่อในการนิยมไหว้
เทพเจ้าและบรรพชน เพ่ือเป็นการขอบคุณเทพเจ้าและบรรพชน ที่ได้ประทานความสุข ความเจริญ 
ตลอดคุ้มครองชีวิตของตนและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงป๎จจุบัน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พระสงฆ์จีนจึงได้ใช้ความมีเมตตากรุณาต่อชาวพุทธให้ได้รับ        
ประ โยชน์สุขและผลแห่งคุณความดีที่ท่านได้รับมาจากการบําเพ็ญตนมาทั้งหมด ถ่ายโอนคุณงาม
ความดีทั้งหมดนี้ผ่านลงในพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวพุทธ โดยมีความสอดคล้องกับคติความเชื่อ 
ความศรัทธาเดิมที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่อลัทธิขงจื้อ เล่าจื้อ และการเซ่นไหว้เทพเจ้าตลอดบรรพชน 
เป็นเหตุให้ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย เกิดความยินดี ให้ความเชื่อถือศรัทธา ยอมรับและน้อม
กายใจ เข้าหาพระศาสนาได้ และได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในพิธีกรรม ได้สร้างความดี บําเพ็ญกุศลและได้



 ๑๐๐ 

เข้ามาปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรม จนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความซาบซึ้งต่อหลักธรรมคําสอนของ
องค์สม เด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าได้ในที่สุด อาศัยพิธีกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ที่พระสงฆ์จีนจัด
ขึ้นมา เพ่ือให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม สร้างกุศล สร้างความดี บําเพ็ญบารมี 
ตามพระสงฆ์จีน ซึ่งการเข้ามาปฏิบัติตามที่พระสงฆ์จีนเช่นนี้เอง ก็เท่ากับชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรมใน
หลักโพธิสัตวมรรค โดยดําเนินตามแบบอย่างท่ีพระสงฆ์กระทําอยู่ ดังนั้น การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์
จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค จึงมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธทั้งหลาย นับได้ว่าเป็น
ความสําเร็จของพระสงฆ์จีนในการเผยแผ่พระศาสนาและจรรโลงพระศาสนาให้สืบสถาพรยาวนานต่อไป  
 ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนานั้น ก็มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่ และจรรโลงพระพุทธศาสนามหายานให้คงสืบสถาพรต่อไป มีผลต่อการโน้ม
น้าวศรัทธาชาวพุทธให้เข้าหาพระศาสนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน ศ.(พิเศษ) จ านงค์ 
ทองประเสริฐ ที่ได้กล่าวว่า “คนส่วนใหญ่ทุกชาติทุกศาสนามักติดพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมทําให้เกิด
ความยิ่งใหญ่ ทําให้คนเกิดความสนใจ เหมือนลิเกที่ต้องโหมโรงก่อน สามารถเรียกคนมาดูได้มาก แต่
จะได้เนื้อหาอะไร แล้วแต่สติป๎ญญา ถ้าขาดพิธีกรรม หรือไม่มีพิธีกรรม ก็ไม่ใช่ว่าศาสนาจะอยู่ไม่ได้
เพราะคนมีสติป๎ญญายังมีอยู่แต่น้อยถ้าขาดการมีพิธีกรรม พระพุทธ ศาสนาฝุายมหายานก็อยู่ได้ แต่
จะมีคนน้อย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีพิธีกรรม เรียกศรัทธาจากคนหมู่มาก ทําให้เกิดความประทับใจแก่ผู้
ที่มีส่วนเข้าร่วม เกิดความภูมิใจ แม้จะมีความสิ้นเปลือง ถ้าเกิดความรื่นรมย์ ทําให้ศาสนาอยู่ได้ก็คุ้มค่า การ
จูงใจคนทุกเพศทุกวัยด้วย การดีดสีตีเปุา ช่วยดึงคนเข้าหาวัดได้มาก เพราะเป็นอุปนิสัยของคนทั่วไป 
ที่ต้องการความรื่นรมย์ ขาดพิธีกรรมก็ได้ แต่ศาสนาไม่เติบโต”๑๓๑ และท่าน ศ.(พิเศษ) อดิศักดิ์ ทองบุญ 
ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “พิธีกรรมสามารถรักษาสัจธรรม เหมือนต้นไม้จะมีแต่แก่นอย่างเดียวไม่ได้แก่น
คือ สัจธรรม พิธีกรรม มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ ทําให้คนที่ไม่ศรัทธา เกิดความเลื่อมใสเข้ามารับศีลก่อน 
พิธีกรรมจึงจําเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมาก ไม่มีไม่ได้ ต้นไม้ถ้าไม่มีกระพ้ีก็อยู่ไม่ได้              
ทุกพิธีกรรมมีข้อธรรม ข้อปฏิบัติอยู่ในนั้น วิชาปรัชญามีแต่แก่น ไม่มีการปฏิบัติ จึงไม่เจริญเติบโต  
การสิ้นเปลืองมีหรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับเหตุ เช่นบวชนาคมหายาน ถ้าสิ้นเปลืองค่าเหล้ายา ก็สิ้นเปลืองโดย
ใช่เหตุ ถ้าใช้จ่ายเพ่ืออัฏฐบริขารตามความจําเป็น ก็เหมาะสมพอเพียง ไม่เป็นการสิ้นเปลือง”๑๓๒ 
พิธีกรรมสําคัญต่อการเผยแผ่พุทธศาสนามหายาน ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน             
พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน กลีบเมฆ) ฉายา คือ ว่าง ท่านได้กล่าวว่า “พิธีกรรมทางฝุาย
มหายานมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยพิธีกรรม เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก 
เช่น พิธีกงเต็ก เมื่อมีคนตาย ก็บําเพ็ญกุศลไปให้ อุทิศสิ่งของเครื่องใช้กระดาษ บ้าน รถกระดาษ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ จากกระดาษ ทําตามอัตภาพ การสิ้นเปลืองหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับศรัทธา คนที่มีศรัทธา
ย่อมไม่เกี่ยงค่าใช้จ่าย ความศรัทธาในศาสนาเป็นสิ่งจําเป็น และสําคัญ พิธีกรรมคือการทําบุญ        
การทําบุญคือพิธีกรรม พิธีกรรมทําให้ศาสนาเผยแผ่  ศาสนาจะขาดพิธีกรรมไม่ได้ จะไม่มีคน                

                                                 

 ๑๓๑สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ จํานงค์ ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๓๒สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ, ราชบัณฑิตประเภทปรัชญาสาขาอภิปรัชญาและ
ญาณวิทยา, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๐๑ 

เข้าวัด”๑๓๓ แต่บางท่านจะมีความคิดเห็น แตกต่างกันในบางประเด็น สําหรับพิธีกรรม นั่นคือความคิด
เห็นของ พระเทพวิสุทธิกวี รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ท่านได้กล่าวว่า “พ้ืนจิตใจคนชอบความ
ครึกครื้นรื่นรมย์ การมีพิธีกรรม ผนวกด้วยดนตรี จะเร้าใจคนมาก โดยเฉพาะการเอาดนตรีมา
ประกอบกับบทสวด ถ้าเอาศาสนาล้วนๆ มหายานจะสู้เถรวาทไม่ได้ มหายานก่อไปในทางนับถือ
พระพุทธเจ้า ในฐานะพระเจ้า พระพุทธเจ้ายังไปปรากฏในพุทธเกษตร ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ เรื่อง
การสิ้นเปลืองหรือไม่นั้น ในการเข้าถึงศาสนาของคนอาจไม่คุ้มค่า แต่คุ้มในเชิงคนเข้ามาเป็นพวก ได้
ปริมาณมาก ถ้ามีคนมาสนใจก็คุ้มค่า ถ้ามองในแง่การลงทุนก็ไม่คุ้มค่า คือลงทุนมากแต่ คนไม่เข้าใจใน
ศาสนา”๑๓๔ แต่สําหรับท่าน อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน ท่านได้ให้ความเห็นโดยกล่าวว่า “พิธีกรรมเป็น
สิ่งที่ช่วยให้คนเกิดความซาบซึ้งใจ ชักนําให้คนเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นตัวช่วยแก้ป๎ญหา
ด้านจิตใจ ให้เกิดกําลังใจเข้มแข็ง พิธีงานศพเป็นการปลอบใจปลอบขวัญแก่ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ 
การสวดมนต์ให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว ทําให้ได้เห็นเป็นรูปธรรม ส่วนการสิ้นเปลืองหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพิธี
นั้นใหญ่หรือเล็ก พิธีกรรมไม่ใช่ตัวศาสนา แต่เป็นองค์ประกอบของศาสนามหายาน เป็นส่วนช่วย เช่น 
พระอมิตาภะ การนั่งเพ่งภาวนานามพระอมิตาภะ เป็นความเชื่อท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ 
เป็นความเชื่อที่แตะต้องได้ ถ้าไม่มีพิธีกรรมก็เผยแผ่หลักธรรมได้ แต่คนจะมาไม่มาก เพราะมหายาน
มองคนอย่างทั่วถึงและกลุ่มใหญ่ๆ การไม่ใช้พิธีกรรมนําศรัทธาจะเป็นกับคนกลุ่มน้อยเท่านั้น คนส่วน
ใหญ่ชอบอะไรที่สามารถสัมผัสได้ ทําให้เขามีความสุข บางคนก็ชอบพิธีกรรม บางคนก็ไม่ชอบพิธีกรรม 
การไม่มีพิธีกรรมจะทําให้ขาดคนกลุ่มหนึ่งไป ขาดการโปรดสัตว์ หรือโปรดสัตว์ยังไม่สมบูรณ์ 
(มหายานเป็นเรื่องของการโปรดสัตว์) คนบางกลุ่มที่ชอบวิชาการจะไม่ชอบพิธีกรรม แต่ถ้าเอาวิชาการ
เท่านั้น คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะคนส่วนใหญ่ชอบพิธีกรรม”๑๓๕  
 เมื่อได้ประมวลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาฝุายมหา 
ยานทั้งห้าท่าน ไม่ว่าในด้านการสอน การเขียนเอกสารหนังสือทางวิชาการ หรือแม้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในการทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธฝุายมหายาน กล่าวได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนาพุทธฝุายมหายานนั้น 
เป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะเปรียบเหมือนกระพ้ีไม้ ที่สามารถรักษาแก่นไม้ คือ พระสัจธรรมได้ แม้พิธีกรรม
ในบางทัศนะของผู้ อ่ืน อาจคิดว่าเป็นสิ่งที่ ฟุุมเฟือย หรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุก็ตาม  หากแต่ก็มี
ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการประกาศหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝุายมหายาน 
เพราะพิธีกรรมนั้น สามารถเรียกศรัทธาจากมหาชนได้ เป็นการโหมโรง สามารถเรียกศรัทธาจาก
มหาชนได้ และเปิดโอกาสให้หมู่ชนส่วนมากได้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความประทับใจ ความภูมิใจ 
และเป็นการใช้พิธีกรรมผ่านทางศาสนาเพ่ือตอบแทนพระคุณ หรือแสดงออกซึ่งความกตัญํู 
โดยเฉพาะพิธีกงเต็ก พิธีเช็งเม้ง เป็นต้น การเกิดศรัทธาเช่นนี้ จึงไม่เป็นการสิ้นเปลือง  

                                                 

 ๑๓๓สัมภาษณ์ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน กลีบเมฆ), เจ้าอาวาสวัดอนัมนิกายาราม
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๓๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๓๕สัมภาษณ์ อ. เศรษฐพงษ์ จงสงวน, นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนามหายา, ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๔.  



 ๑๐๒ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาฝุาย
มหายาน ใกล้เคียงกัน นั่นคือ พิธีกรรมเป็นเครื่องมือน้อมศรัทธาจากมหาชน ให้เข้าหาพระศาสนาได้
เป็นจํานวนมากสามารถตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมะได้ดี เปิดโอกาส
ให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทําให้เกิดความซาบซึ้งใจ ประทับใจ เป็นเครื่องมือหรือสื่อ ที่จะทํา ให้คนได้
แสดงออกถึงความกตัญํูต่อบรรพชน สามารถรักษาจารีตประเพณีของชาวพุทธมหายานได้ดี          
ตามความเชื่อท่ีสืบทอดมา พิธีกรรมเป็นการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ที่คนส่วนใหญ่สัมผัสรับรู้ได้ 
คนจึงชอบ อาจไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเนื้อหาวิชาการล้วนๆ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย แต่เป็นเครื่อง 
มือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝุายมหายานที่จําเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งสร้างศรัทธา รักษาศรัทธา
จากชาวพุทธมหายานให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ สามารถสืบต่อจรรโลงพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน              
ให้ยืนยาวนานต่อไปได้ 
 จากการสัมภาษณ์ชาวพุทธ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวัดจีนดังกล่าว และมูลนิธิการ
สาธารณะกุศล พบว่าผู้ที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานการสาธารณะกุศล หรือเข้ามาปฏิบัติธรรม สร้าง
ความดี บําเพ็ญกุศลตามที่พระสงฆ์จีนแนะนําสั่งสอน เพราะเนื่องด้วยมีความศรัทธาต่อ การปฏิบัติตน
และการบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ของพระสงฆ์จีนจริง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ         
อ.ไพศาล เถาว์ประสาท อาจารย์ประจําโรงเรียนมังกรกมลาวาส ที่กล่าวว่า “การปฏิบัติตนสวดมนต์
ทําวัตรเช้าและเย็น มีความพร้อมเพรียงกัน มีระเบียบวินัย มีการสํารวมกาย วาจา ใจ มีการสงเคราะห์
ช่วยเหลือสังคมยามที่สังคมเดือดร้อน เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาสัมผัส เกิดความศรัทธา 
และแม้แต่ความมีเมตตา และเป็นกันเองต่อชาวพุทธของพระสงฆ์จีน ก็ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิด 
ความศรัทธา อยากเข้าวัด เพื่อมาทําความดีบําเพ็ญกุศล ตามเทศกาลที่มีพิธีกรรมทางศาสนาและนอก
เทศกาลที่ไม่มีพิธีกรรมก็ตาม๑๓๖ และการที่ชาวพุทธบางท่าน ได้อุทิศตนเข้ามารับใช้พระศาสนา เป็น
ตัวแทนในการดูแลให้ความสะดวกและอธิบายข้อธรรมทั้งหลายแก่ชาวพุทธที่เข้ามาทําบุญ ที่ศาลเจ้า
จีน ก็เพราะมีความศรัทธาต่อการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิม ในด้านเมตตา คือปลดเปลื้อง
ความทุกข์แก่มนุษย์ทั้งหลาย ให้เห็นหนทางสว่างในธรรมเพ่ือการดับทุกข์ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของคุณ ประเสริฐ เวสสุกรรมานุกูล ผู้จัดการดูแลศาลเจ้าพ่อเสือ ที่กล่าวว่า “เพ่ือการแนะนํา
ผู้ที่มาไหว้เจ้าพ่อเสือที่ศาลเจ้า ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆ เป็นการสร้างกุศลทางหนึ่ง 
เพราะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรม ได้เข้าใจความหมายแห่งหลักธรรมได้  เป็นการชี้
แนะนําทางผู้ที่กําลังตกทุกข์ ได้เห็นหนทางสว่างในการดับทุกข์ ท่านจึงมีความยินดีทํางานด้านนี้โดยไม่
ย่อท้อเหนื่อยหน่าย และท่านยังมีความศรัทธาต่อพิธีกรรมในการกินเจ พิธีเทกระจาดทําทาน ซึ่งมีการ
นิมนต์พระสงฆ์จีน มาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนี้ทุกปี ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนได้เข้ามาร่วมงานดังกล่าว
มากมายทุกๆปี”๑๓๗ และยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณมาลี เวสสุกรรมานุกูล ผู้เป็นภรรยาที่
ได้ร่วมงานกันมาตลอดระยะเวลา กว่า ๓๐ ปี ทุกประเด็น และนอกจากนี้ ผู้ที่ได้มีส่วนเข้ามาทํางาน
ด้านการบรรเทาสาธารณะภัยและเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนใหญ่ก็เพราะมีแรงบันดาลใจในการ

                                                 

 ๑๓๖สัมภาษณ์ อ.ไพศาล เถาประสาท, อาจารย์ประจําโรงเรียนมังกรกมลาวาส๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๓๗สัมภาษณ์ คุณประเสริฐ เวสสุกรรมานุกูล และภรรยา, ผู้จัดการดูแลศาลเจ้าพ่อเสือ, ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔.  



 ๑๐๓ 

อยากเข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในสังคม และได้เห็นตัวอย่างผู้อ่ืนมีความศรัทธาต่อพระ
โพธิสัตว์กวนอิม มีเมตตาต่อผู้คนในสังคมที่ประสบความทุกข์ ได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพ่ือกิจนี้ จึงเกิดจิต
อาสาอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย เหลือสังคมด้วย ซึ่งอดคล้องต่อทัศนคติและความคิดเห็นของ 
คุณฐิตินัย เศวตนันท์ หัวหน้าฝุายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญํู ที่ได้กล่าวว่า“ท่านได้มีความ
ศรทัธาต่องานด้านการบําเพ็ญสาธารณกุศลอยู่เดิมแล้วและยิ่งได้มาเห็นท่านประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วม
กตัญํู ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน มีจิตเมตตากรุณา เพ่ือการบําเพ็ญสาธารณะกุศลและบรรเทา
สาธารณะภัยให้แก่สังคม ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิด้วยทรัพย์สินส่วนตัว เป็นผู้ดําเนินตามรอยแห่งพระ
โพธิสัตว์กวนอิม ด้านเมตตาบารมี จึงเกิดความศรัทธาและความยินดี สมัครใจเข้ามาร่วมงานมูลนิธิ
ดังกล่าว”๑๓๘ การมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญสาธารณะกุศล เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
ก่อให้เกิดจิตอาสาแก่บุคคลบางท่าน ได้มีแรงบันดาลใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในงานสาธารณกุศล        
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ คุณสุภาดา มังคละ เจ้าหน้าที่ธุรการมูลนิธิร่วมกตัญํูที่กล่าวว่า  
“เธอมีความรู้สึกเมตตาและสงสารผู้ประสบทุกข์ภัย ในคราวที่เกิดสึนามิทางภาคใต้ ของประเทศไทย 
และได้มีโอกาสมาช่วยงานบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสามีเธอ ทําให้เธอเกิดความรู้สึกที่ดี หากเธอได้มี
โอกาสมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอีก เธอจึงตัดสินใจเข้ามาอาสาทํางานที่มูลนิธิดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
สุขแห่งมหาชนในสังคม”๑๓๙ 
 จากคําสัมภาษณ์ชาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพระสงฆ์จีนทุกท่าน สามารถกล่าวได้ว่า 
ทุกท่านมีจิตศรัทธาต่อการได้มาประสบพบเห็น การบําเพ็ญสาธารณะกุศลของพระสงฆ์จีน ในรูปแบบ
ขององค์กรการสาธารณะกุศล มีการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ทั้งหลาย และยังประโยชน์สุขแก่มหาชน
ในสังคม และการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน ที่มีความเมตตากรุณาเป็นกันเองกับชาวพุทธ           
มีการแนะนําสั่งสอนธรรมโดยผ่านพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือสร้างแรงจูงใจและศรัทธา โน้มน้าวชาว
พุทธให้เข้าหาพระศาสนา จนได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม ก่อให้เกิดป๎ญญาและความสุขทั้ง
ทางกายและทางใจขึ้นมา นอกจากนี้พระสงฆ์จีนยังมีการสอนธรรม โดยผ่านพิธีกรรม ด้วยความ
เมตตากรุณา ด้วยการใช้ป๎ญญาที่แฝงด้วยอุบายอันเป็นกุศล เพ่ือให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึง
สัจธรรมความจริงแห่งชีวิต ทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความเชื่อ และที่พ่ึงทางจิตใจแก่ชาวพุทธยามที่
ชาวพุทธทั้งหลายประสบกับความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ การปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตของ
พระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค จึงมีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ด้วยเหตุผลดังที่ได้
กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นมา  
 หรือสามารถกล่าวได้อีกว่า การที่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน สามารถเข้าหาพระศาสนาได้             
ก็เพราะมีพิธีกรรมเป็นสื่อ ซึ่งพิธีกรรมทั้งหลายนั้น ล้วนเกิดจากการที่พระสงฆ์จีนนิกาย ได้ปฏิบัติตาม
หลักโพธิสัตวมรรค แล้วได้รับผลดีเกิดขึ้น จิตเกิดเมตตา จึงปรารถนาให้ความดีเหล่านี้ ได้มาเกิดขึ้นแก่
ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายด้วย หากเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรมโดยไม่มีพิธี 
กรรมเป็นสื่อ คงเป็นการยากที่จะเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว 

                                                 

 ๑๓๘สัมภาษณ์ คุณฐิตินัย เศวตนันท์, หัวหน้าฝุายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญํู, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๔.  
 ๑๓๙สัมภาษณ์ คุณสุภาดา มังคละ, เจ้าหน้าที่ธุรการมูลนิธิร่วมกตัญํู, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔.  



 ๑๐๔ 

พระสงฆ์จีนนิกาย จึงนําพิธีกรรมมาเป็นตัวเชื่อม ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความยินดีที่จะเข้าหาพระธรรม 
โดยผ่านพิธีกรรม เมื่อชาวพุทธทั้งหลายได้เข้ามาหาพระธรรมแล้ว ก็ได้มาเห็นการปฏิบัติตนที่อยู่ในศีล
วัตรเคร่งครัด ตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีนนิกาย ทําให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาเลื่อมใส 
เกิดการยอมรับในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกาย ยินดีน้อมกาย วาจา และใจปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างพระสงฆ์จีน โดยผ่านพิธีกรรม 
 การปฏิบัติตนของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในพิธีกรรมได้ เท่ากับเป็นการปฏิบัติตนตามหลัก
โพธิสัตวมรรค โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นผู้ชี้แนะ และเป็นแบบอย่างนําการปฏิบัติแก่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน 
ดังนั้น ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย ต่างก็ยินดีปฏิบัติตนตามคําชี้แนะทุกประการของพระสงฆ์จีน
โดยไม่เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือแปลกแยกแต่อย่างใด เพราะชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน มีความเชื่อถือ 
ศรัทธาเลื่อมใส และให้การยอมรับเคารพต่อการปฏิบัติตนที่เคร่งครัดของพระสงฆ์จีนนิกาย 
เพราะฉะนั้น การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีผลต่อวิถี       
ชีวิตชาวพุทธ ด้วยเหตุผลและข้อมูลทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 



 
บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค
ที่มีผลต่อวิถถีชีวิตชาวพุทธ” ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากชาวพุทธทั้งหลายทั่วไปในปัจจุบันนี้ขาด            
ภูมิต้านทานในทางจิตใจและปัญญา เพราะความย่อหย่อนในการฝึกฝนพัฒนาตน เนื่องด้วยสังคม             
มีการพัฒนาแต่ด้านวัตถุ เกิดลัทธิวัตถุนิยม เน้นความสุขทางกาย จึงท าให้ขาดความสุขทางจิตใจ 
ปัญหาทางสังคมจึงเกิดขึ้นมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวพุทธทั้งหลายที่ปรารถนาความสุขทางด้านจิตใจ 
จึงพยายามแสวงหา สิ่งที่จะเข้ามาช่วยสร้างภูมิต้านทานแก่จิตใจและปัญญา ทางหนึ่งนั่นคือ การแสวงหาตาม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไป ซึ่งก็ปรากฏว่ามีชาวพุทธมหายานส่วนใหญ่ที่สามารถสร้างภูมิต้านทานจิตใจ
และปัญญาแก่ตนได้ ด้วยการอาศัยการปฏิบัติตน ตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีนนิกาย          
โดยพระสงฆ์จีนนิกายเป็นผู้น าในการปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธมหายานทั้งหลายได้ โดย
สังเกตดูได้จากเทศกาลส าคัญ ๆ ประจ าปี จะมีชาวพุทธมหายานทั้งหลาย แห่แหนกันเนืองแน่นมา
ปฏิบัติธรรม โดยเข้าร่วมงานประจ าปีที่จัดขึ้น อย่างน้อยก็เป็นทางหนึ่งในการช่วยสร้างภูมิต้านทานจิตใจ 
และปัญญาแก่ชาวพุทธมหายานได้  
 ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ศึกษาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเหตุในการสร้างภูมิต้าน 
ทานจิตใจและปัญญาแก่ชาวพุทธมหายานทั้งหลายได้ โดยที่พระสงฆ์จีนนิกายเหล่านี้ ท่านได้ใช้วิธีการอะไร  
มีหลักในการปฏิบัติตนอย่างไร จึงสามารถโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลาย ให้มีความกระตือรือร้น ศรัทธา
เข้าร่วมงานเทศกาลประจ าปี เพ่ือร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีล สร้างความดี และบ าเพ็ญกุศลกัน
มากมาย และจากการตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ก็พบว่า  
 พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค มีความหมายว่า เป็นคุณธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
เป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ ให้ได้เข้าถึงความรู้แจ้งใน        
สัจธรรมความเป็นจริงแห่งชีวิต โดยอาศัยคุณธรรม ได้แก่ อุดมคติ ๓ ได้แก่ ความกรุณา ความมีปัญญา 
และความมีกุศลอุบายในการสอนธรรมแก่สรรพสัตว์ ปณิธาน๔ ตั้งไว้เพ่ือการปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืน
และตนเอง การศึกษาธรรมให้รู้แจ้ง เพ่ือการโปรดสรรพสัตว์ให้รู้แจ้งในหลักธรรม เข้าสู่ความหลุดพ้น
จากทุกข์ทั้งปวง ทั้งของผู้อ่ืนและตนเอง และบารมี ๖ มีไว้เพ่ือเพ่ือให้เกิดปัญญาในการสั่งสอนสรรพสัตว์ 
ได้แก่ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ธยาน (หรือสมาธิ) และปัญญา 
 มีความเป็นมาจากการที่คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์ จึงสมควรที่จะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ต้องมีความเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความสุขและประโยชน์ของส่วนรวม 
จึงเกิดหลักการและความเชื่อพัฒนาไป กลายเป็นการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยการปฏิบัติ
ตามคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ เพ่ือการช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ พร้อมกับการเผยแผ่         
พระศาสนาเข้าไปในคนหมู่มากเป็นสิ่งส าคัญ  
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 ผลที่ได้จากการบ าเพ็ญตนด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ย่อมส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเกิดคุณค่า
ความดี กล่าวคือ เป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ มีจิตใจกรุณาอย่างไม่มีขอบเขต ยินดีช่วยผู้อ่ืนโดยไม่หวังการ
ตอบแทน เป็นผู้ทันต่อกิเลส ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส มีปัญญาเห็นแจ้งในธรรม มีจิตใจสามารถปล่อย
วางให้ว่าง เกิดความไม่ยินดียินร้ายต่อสภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ได้ รู้จักแก้ปัญหาให้ลุล่วงแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนได้ด้วยดี ตามความเหมาะสม ไม่เกิดความย่อท้อต่ออุปสรรคในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและไม่เกิด
ความเหนื่อยหน่ายต่อหน้าที่อันส าคัญของตน ในการบ าเพ็ญตนที่เป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตนและ        
ประโยชน์ของผู้อ่ืน สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างลงตัว         
นั่นคือ ความรัก ความเอ้ืออาทร การแบ่งปันความดี ความสุขและประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นการเติม
เต็มภูมิต้านทานชีวิตของชนในสังคมได้อย่างงดงาม จึงได้รับการตอบสนองจากสังคมอย่างมากมายใน
ปัจจุบัน 
 การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค เป็นการด าเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบ าเพ็ญ             
ประ โยชน์แก่สังคม และการน าศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่
พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้ ด้วยเหตุนี้การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีน จึงเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยึด
หลักคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เป็นแนวทาง ในการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม และเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ตลอดไป พระสงฆ์จีนจึงมีการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติธรรมตามคุณธรรม เพ่ือยังประโยชน์สุขแก่สังคมและเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา          
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามคุณธรรมแต่ละด้านดังนี้คือ 
 ๑) ด้านอุดมคติ ๓ ได้แก่ การมีความกรุณา การเป็นผู้มีปัญญา และการเป็นผู้มีอุปายอันเป็น
กุศล คือฉลาดในการใช้อุบายวิธี เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์กล่าวคือ 
 ก. การมีความกรุณาของพระสงฆ์จีน มีการปฏิบัติตนบ าเพ็ญตนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้ง หลาย 
ให้พ้นจากความทุกข์ในรูปขององค์กรสาธารณะกุศล เช่นมูลนิธิต่างๆ เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในสังคม มีการบริจาคทรัพย์ปัจจัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 
รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างโรงเรียน และพิมพ์หนังสือเรียนแจกแก่
ผู้ใฝุในการศึกษา สร้างโรงพยาบาล ถนน และศาลา เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งยังมี
การปฏิบัติตนที่เป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้คนที่มาพบปะด้วย ท าให้ชาวพุทธทั้งหลาย สามารถเข้ามาพบ
และสนทนาธรรมได้ง่าย นอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายโอนค าสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านลงในพิธีกรรมทาง
ศาสนา พร้อมแฝงด้วยข้อคิดหลักธรรมแก่ชาวพุทธทั้งหลาย ที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้น าไป
คิดพิจารณาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติตน เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา นับว่าเป็นความกรุณาและความมีเมตตาอย่างยิ่ง
ของพระสงฆ์จีน ที่หวังเกื้อกูลผู้คนทั้งหลาย ให้มีโอกาสเข้าหาพระศาสนาและหลักธรรม ด้วยการใช้
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระศาสนาได้ส าเร็จจริงตาม
เจตนารมณ์  
 ข. การเป็นผู้มีปัญญาของพระสงฆ์จีน มีการด าเนินการในการใช้หลักปัญญาหรือปรัชญาเพ่ือ
แนะน าสั่งสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดมา ได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติหลักธรรมตามความแตกต่างของ
ระดับสติปัญญาและภูมิธรรมของชาวพุทธ ชาวพุทธที่มีปัญญาน้อย ท่านก็ได้ใช้วิธีการ โดยสร้าง
ศรัทธาหรือหลักภักติขึ้นมาเป็นหนทางของความหลุดพ้น ให้เกิดแก่จิตใจชาวพุทธก่อน ด้วยวิธีการขอ
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พ่ึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ปราศจากการรบกวนของหมู่
มารกิเลส ทั้งนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เพียงเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ ให้ช่วยเหลือ          
ส่วนชาวพุทธที่มีปัญญามาก ท่านก็ใช้วิธีการแนะน าสั่งสอนด้านปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนพระสูตร
ต่างๆ เพ่ือท าให้ผู้มีปัญญาสูงเหล่านั้น สามารถเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตได้ เพ่ือการรู้จัก
ลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลง ส าหรับพระสงฆ์จีนทุกรูปนั้น มีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน
ปริยัติธรรม โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสน์ภาษาจีน พระสงฆ์และสามเณรจะศึกษาธรรมะหลักพระธรรม
วินัยและพระสูตรที่ส าคัญ ๆ ของมหายาน และปฏิบัติตนเคร่งครัดในหลักศีล สมาธิ และปัญญาอยู่
เสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธที่ได้มาพบเห็น 
 ค. การใช้อุปาย หรืออุบายที่เป็นกุศลของพระสงฆ์จีน เพ่ือการช่วยเหลือชาวพุทธให้พ้นจาก
ความทุกข์และได้รับประโยชน์สุขได้ ท่านได้ใช้ความชาญฉลาดที่เป็นอุบายธรรม ด้วยวิธีการหยิบยก
เอาพุทธเกษตรขึ้นมา เพ่ือคุณค่าในฐานะเป็นเครื่องมือ ส าหรับใช้ในการปลุกเร้าคุณธรรมหรือปัญญา
ของชาวพุทธทั้งหลาย ให้เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึง
หน้าที่ของมนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพของตน ตลอดการบ าเพ็ญคุณความดี ให้มีความเพียรอย่าง
ยิ่งยวด และเป็นการสร้างก าลังใจในยามที่ท้อถอยเหนื่อยหน่าย ให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้ และอีก
หนึ่งวิธีที่ส าคัญที่พระสงฆ์จีนมักใช้ นั่นก็คือ พิธีกรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ โน้มน้าวคนเข้าวัดและ
เมื่อเข้าวัดมา ได้มาสัมผัสร่วมในพิธีกรรม ก็จะเกิดความปีติ อ่ิมใจ เริ่มเปิดใจเชื่อถือ อยากเข้ามา
ปฏิบัติธรรมร่วมกันกับพระสงฆ์ เพ่ือการสร้างแรงจูงใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ด้วยการผ่าน
พิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญ ๆ เช่นพิธีกุยอี (การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ) พิธีกินเจ (ได้รักษาศีล 
เจริญปัญญา) พิธีเทกระจาด (ได้ท าทานให้ผู้อ่ืนที่ยากไร้) พิธีกงเต็ก (ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
บรรพชน) พิธีตรุษจีน (ได้เซ่นไหว้ขอบคุณเทพเจ้าและบรรพชน) เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญา          
โพธิสัตวมรรคด้านอุดมคติ ๓ อันได้แก่ ความกรุณา ความเป็นผู้มีปัญญา และความเป็นผู้มีอุปาย           
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบ าเพ็ญบารมี เพ่ือการช่วยเหลือชาวพุทธให้พ้นจากความทุกข์และยัง  
ประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนแก่ชาวพุทธด้วยในขณะเดียวกัน 
 ๒) ด้านปณิธาน ๔ ได้แก่ การโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ การท าลายกิเลสของตนและ
ผู้อ่ืนให้หมดสิ้น การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบรู้แจ้ง และบรรลุพุทธภูมิให้จงได้หรือการเข้าถึง
ธรรม เป็นคุณธรรมที่พระสงฆ์จีนนิกายตั้งไว้ เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ โดยไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่าย
ในการช่วยเหลือชาวพุทธให้พ้นทุกข์ และยังประโยชน์สุขให้เกิดข้ึน กล่าวคือ  
 การโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ทั้งหลาย ด้วยวิธีการ 
บริจาคทรัพย์ปัจจัยบรรเทาสาธารณะภัย ในรูปขององค์กรการสาธารณะกุศล เช่นมูลนิธิต่าง ๆ มีการ
บริจาคให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างถนน สร้างศาลา รวมถึงการ
บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทั่วไป 
 การท าลายกิเลสของตนและผู้อ่ืนให้หมดสิ้น พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการเผยแผ่หลักธรรมค า 
สอนในพระศาสนาด้วยพระสูตรส าคัญๆ ด้วยการรับอาราธนาไปเทศนาธรรมแก่ชาวพุทธทั้งหลายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และยังใช้วิธีจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น เช่น พิธีกุยอี (ปฏิญาณ
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ตนเป็นพุทธมามกะ) พิธีกินเจ (ได้ท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา) พิธีทอดกฐิน และพิธีอุปสมบท
สามเณร ตลอดการพิมพ์ต าราและพระสูตรส าคัญแจกชาวพุทธ เป็นต้น 
 การศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบรู้แจ้ง พระสงฆ์จีนได้มีวิธีการปฏิบัติตน อยู่ในหลักของ
ไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การท าทานบริจาคทานโดยทั่วไป มีการรักษาศีล และการสวดมนต์ปฏิบัติ
ธรรมตามแนววิปัสสนา นอกจากนี้ก็มีการท าสังฆกรรม ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยังส่งเสริมให้
พระสงฆ์และสามเณรศึกษาเล่าเรียนพระสูตร และพระวินัยตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างเสริมเพ่ิมพูน
ปัญญาให้สูงขึ้น เอ้ือต่อการน าไปสั่งสอนชี้น าธรรมแก่ชาวพุทธได้ต่อไป 
 การบรรลุพุทธภูมิให้จงได้หรือการรู้แจ้งเข้าถึงสัจธรรมได้ พระสงฆ์จีนได้ใช้วิธีการศึกษา
หลักพระธรรมต่าง ๆ ให้รู้แจ้ง แล้วน ามาสั่งสอนชาวพุทธให้รู้แจ้งในพระธรรม ตามระดับสติปัญญา
และภูมิธรรมที่แตกต่างกัน คือการใช้หลักปัญญาแก่ผู้มีปัญญามาก ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
สมาธิ และปัญญา ศึกษาหลักธรรมในพระสูตรต่างๆที่ส าคัญโดยตรง หรืออาจชี้แจงแสดงธรรมเพ่ิมเติม
โดยพระสงฆ์จีนผู้อาวุโส ส่วนผู้มีปัญญาน้อย พระสงฆ์ท่านก็ใช้หลักศรัทธาน า ด้วยการขอพ่ึงอานุภาพ
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ให้ช่วยเหลือคุ้มครอง คือ เพียงแต่เอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิ 
สัตว์ให้ช่วยเหลือ ก็บรรลุถึงความหลุดพ้น (ศูนยตา) คือ การเข้าถึงหลักแห่งสัจธรรมความจริงในชีวิต
ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง ย่อมเกิดขึ้นแล้วแตกดับไป สูญสิ้นไม่เหลืออะไร ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลาย 
ส่วนพระสงฆ์จีนเอง ท่านก็ได้ใช้วิธีเพียรบ าเพ็ญตนด้วยหลักปฏิบัติวิปัสสนาอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดปัญญา
บรรลุสู่ความรู้แจ้งในสัจธรรมตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค 
 ๓) ด้านบารมี ๖ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติหรือขันติ วิริยะ ธยานหรือสมาธิ และปัญญา พระสงฆ์จีนมี
การบ าเพ็ญในบารมีทั้ง ๖ ประการนี้ เป็นการบ าเพ็ญธรรมะที่เป็นไปทั้งเพ่ือประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน กล่าวคือทาน ศีล ขันติ เป็นการบ าเพ็ญให้เกิดบุญกุศลเพ่ือความสุขของตนและ
ความสุขของผู้อื่น ธยาน หรือสมาธิ และ ปัญญา เป็นการบ าเพ็ญเพ่ือการแสวงหาการหลุดพ้นให้แก่ตน
และผู้อ่ืน วิริยะเป็นแกนกลางในการเป็นก าลัง เพ่ือบ าเพ็ญธรรมะอ่ืนๆข้างต้นให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมาย
สูงสุด หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า พระสงฆ์จีนได้มีการบ าเพ็ญศีลบารมี กับทานบารมี เพ่ือก าจัดโลภะ 
เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดความชั่วขึ้น วิริยะบารมี กับขันติบารมี เพ่ือท าให้ตนสามารถฟันฝุาอุปสรรค
และกิเลสได้ สู่การบรรลุธรรมถึงสัจธรรม สมาธิบารมี กับปัญญาบารมี สามารถระงับความหวั่นไหว
ของจิตต่อโลกธรรมได้ ดังนั้นพระสงฆ์จีนจึงถือการปฏิบัติบ าเพ็ญในบารมี ๖ นี้เสมอด้วยคุณธรรมด้าน
อ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายเป็นไปตามหลักแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค
อย่างสมบูรณ์ 
 สามารถกล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกาย มีการปฏิบัติตนด้วยอุดมคติ ๓  
การตั้งจิตแน่วแน่เพื่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงธรรมะโดยไม่เกิดความย่อท้อ
และเหนื่อยหน่ายด้วยปณิธานทั้ง ๔ และการตั้งมั่นต่อการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ก็เพ่ือการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์และได้เกิดปัญญาอันน าไปสู่การรู้แจ้งในพระธรรม 
เพ่ือความสุขและความเจริญแห่งตนและผู้อื่นด้วย ส่วนเรื่องการใช้หลักมหาอุบายอันเป็นกุศล เพ่ือโน้ม
น้าวมหาชนให้เข้าหาพระธรรมนั้น มักใช้พิธีกรรมทางศาสนาและบุคคลธิษฐานเรื่องพุทธเกษตร จูงใจ
สร้างศรัทธาแก่มหาชนผู้ที่ปัญญาบารมียังไม่มาก ให้เกิดศรัทธาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรม  ซึ่งเป็น
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คุณสมบัติเฉพาะของพระสงฆ์ฝุายมหายาน ที่ต้องด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนในข้อวัตรต่าง ๆ อันเป็นไป
ตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคทุกประการ 
 การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถี
ชีวิตชาวพุทธ พบว่า วิถีชีวิต ความเอ้ือเฟ้ือ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธไทย
เชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมา มีต้นก าเนิดจากพระพุทธศาสนา มักมีพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการสืบ
ทอดพระศาสนา ตลอดรวมทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ส าคัญยิ่ง ชีวิตความ
เป็นอยู่ของกลุ่มชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น ความเป็นอยู่สังคมชาวจีนและชาว
พุทธไทยเชื้อสายจีน เป็นมรดกทางความคิดที่สืบทอดกันมาโดยมีการถ่ายทอดใน ๓ ลักษณะ คือ            
๑) ด้านวัตถุ พระสงฆ์มีบทบาทในการท าหน้า ที่สั่งสอนอบรม รวมทั้งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางวัตถุไว้เป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชน ๒) ด้านจิตใจ หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญยิ่ง คือ การท าความดี งดเว้นจากการท าความชั่วทั้งปวง และการช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ฝังราก
ลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจของผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ๓) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
พระพุทธ ศาสนาและพิธีกรรมที่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี พระสงฆ์ล้วนมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ระหว่างชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนกับพระสงฆ์จีน และโดยภาพลักษณ์ของ
ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน มักมีบทบาทที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การประกอบอาชีพค้าขายมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์ให้สังคม ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่
กับสังคมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านวัฒนธรรม ๔ ด้าน อันได้แก่ ด้านศาสนา ด้านความเชื่อ 
ด้านพิธีกรรม และด้านประเพณี กล่าวคือ 
 ก) ด้านศาสนา ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธมหายาน มีความศรัทธา
เลื่อมใสในพุทธศาสนา จนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาพุทธ โดยการท าสาธารณะ
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับศาสนา และสังคม เช่น ตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ตั้งสมาคมประจ าตระกูลต่าง ๆ และ
สมาคมหอการค้า โดยมีบทบาทด้านสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบสาธารณะภัยต่าง  ๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยใจคอของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ซึ่งมีความสอดคล้องตาม
หลักในการบ าเพ็ญปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน ด้านความกรุณา เสียสละท าทาน เพ่ือยังประโยชน์สุขแก่
ผู้อื่นเป็นส าคัญ 
 ข) ด้านความเชื่อ การไหว้สักการบูชา โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน ยังมีศรัทธาต่อเทพเจ้า
อย่างไม่เสื่อมคลาย กราบไหว้สักการะด้วยความจริงใจ เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณ          
การไหว้เจ้ายังเป็นการสอนให้ตนเองไม่ท้อถอยในการท าความดี ทั้งยังเป็นการสอนให้ไม่ทะนงตัว
เกินไปในความส าเร็จ ความมั่งมี ความสมบูรณ์ต่าง ๆ และย้ าเตือนให้มีสติในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะมั่งมี
หรือยากจน ต้องนับถือบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยทั่วหน้า ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการปฏิบัติ
ตนของพระ สงฆ์จีน คือความเป็นผู้รู้จักตอบแทนคุณความดีของผู้มีพระคุณ และเรื่องกฏแห่งกรรม
เป็นส าคัญ 
 ค) ด้านพิธีกรรม เป็นหนทาง หรือโอกาสที่เปิดให้ลูกหลานชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย 
ได้แสดงออกถึงความรู้สึกทางคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ตลอดบรรพบุรุษ  
ของตน ที่คุ้มครองและดลบันดาลความสุข ความเจริญแก่ตนและครอบครัว ด้วยการบ าเพ็ญกุศลผ่าน
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ทางพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้เจ้า พิธีตรุษจีน พิธีกินเจ พิธีเทกระจาด พิธีกงเต็ก ซึ่งได้รับความนิยม
และยอมรับกันในหมู่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของตนจนไม่อาจแยก
ออกไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับความกรุณาของพระสงฆ์จีน ที่หวังเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่ชาวพุทธ         
โดยใช้อุปาย หรืออุบายอันเป็นกุศล ก าหนดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ         
โน้มน้าวให้ชาวพุทธเข้าหาพระศาสนา ได้มีโอกาสเข้ามาท าความดี บ าเพ็ญกุศล ท าทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนา บ่มเพาะปัญญา และได้แสดงออกซึ่งคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน 
ตามเจตจ านงได้อย่างเสรี เป็นเหตุให้ชาวพุทธทั้งหลาย มองพระสงฆ์จีนเป็นเจ้าพิธีกรรม เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ 
เป็นที่ปรึกษาท่ีด ีเป็นที่ระบายทุกข์ท้ังทางกายและทางใจได้ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 
 ง) ประเพณีเชงเม้ง เป็นธรรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ยในช่วงเดือนสามของจีนที่ยึด
ปฏิบัติกันมายาวนาน เป็นการไปเยี่ยมเยือนบรรพชนที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว เป็นการน้อมร าลึกนึกถึง
คุณความดีของท่าน ซึ่งมักจะมีอาหารหวานและคาว น าไปเซ่นไหว้ที่หลุมศพ  อันเป็นผลมาจาก          
คตคิวามเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ในพระพุทธศาสนา 
 ดังนั้น พระสงฆ์จีนนิกายจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน ในด้านวัฒนธรรม 
การใช้ชีวิตประจ าวัน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิพลด้านพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่จัดขึ้นมาในแต่ละปี โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นเจ้าพิธีกรรม เพ่ือการเผยแผ่และจรรโลงหลักธรรม
พุทธศาสนามหายานนั้น มีพิธีกรรมที่ส าคัญๆแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มหรือ ๓ ประเภทพิธีกรรม ได้แก่ 
 ๑) พิธีกรรมเพื่อการสร้างทานบารมี หรือทานพิธี อันเป็นการท าบุญสร้างกุศล เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่พิธีกินเจและถืออุโบสถศีล  พิธีเข้าพรรษา พิธีทอดกฐิน 
และพิธีตรุษจีน เป็นต้น  
 ๒) พิธีกรรมศพ หรือที่เกี่ยวกับความตาย ได้แก่ พิธีกงเต็ก และประเพณีการท าพิธีเชงเม้ง 
แต่การท าพิธีกงเต็กนั้น ยังแยกย่อยออกเป็น๒ อย่างคือ กงเต็กเป็น การท าบุญครบรอบอายุหกสิบปี 
หรือเจ็ดสิบสองปี เป็นต้น และกงเต็กตาย คือ การท าบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับไป 
 ๓) พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศล อุทิศกุศลให้บรรพชน เทพเจ้าทั้งหลาย ตลอดเซ่นไหว้อุทิศกุศล
ให้ผีไร้ญาติทั้งหลาย ได้แก่ พิธีพิธีลอยกระทง พิธีทิ้งกระจาด พิธีวันสารทจีน เป็นต้น 
  ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่พระสงฆ์จีนได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พุทธศาสนาจรรโลงพระศาสนา และโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธ ให้หันหน้า
เข้าวัดเพื่อท าความดี สร้างกุศลบ าเพ็ญกุศล ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค พิธีกรรมจึงมีความส าคัญ
ต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 หรือสามารถกล่าวได้อีกว่า การที่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน สามารถเข้าหาพระศาสนาได้          
ก็เพราะมีพิธีกรรมเป็นสื่อ ซึ่งพิธีกรรมทั้งหลายนั้น ล้วนเกิดจากการที่พระสงฆ์จีนนิกาย ได้ปฏิบัติตาม
หลักโพธิสัตวมรรค แล้วได้รับผลดีเกิดขึ้น จิตเกิดเมตตา จึงปรารถนาให้ความดีเหล่านี้ ได้มาเกิดขึ้นแก่
ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายด้วย หากเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรมโดยไม่มีพิธี 
กรรมเป็นสื่อ คงเป็นการยากที่จะเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าหาพระธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว 
พระสงฆ์จีนนิกาย จึงน าพิธีกรรมมาเป็นตัวเชื่อม ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความยินดีที่จะเข้าหา 
พระธรรม โดยผ่านพิธีกรรม เมื่อชาวพุทธทั้งหลายได้เข้ามาหาพระธรรมแล้ว ก็ได้มาเห็นการปฏิบัติตน
ที่อยู่ในศีลวัตรเคร่งครัด ตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีนนิกาย ท าให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
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เลื่อมใส เกิดการยอมรับในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกาย ยินดีน้อมกาย วาจา และใจปฏิบัติตน
ตามแบบอย่างพระสงฆ์จีน โดยผ่านพิธีกรรม 
 การปฏิบัติตนของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนในพิธีกรรมได้ เท่ากับเป็นการปฏิบัติตนตามหลัก
โพธิสัตวมรรค โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นผู้ชี้แนะ และเป็นแบบอย่างน าการปฏิบัติแก่ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน 
ดังนั้น ชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย ต่างก็ยินดีปฏิบัติตนตามค าชี้แนะทุกประการของพระสงฆ์จีน
โดยไม่เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือแปลกแยกแต่อย่างใด เพราะชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน มีความเชื่อถือ 
ศรัทธาเลื่อมใส และให้การยอมรับเคารพต่อการปฏิบัติตนที่เคร่งครัดของพระสงฆ์จีนนิกาย 
เพราะฉะนั้น การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีผลต่อวิถี      
ชีวิตชาวพุทธ ด้วยเหตุผลและข้อมูลทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 
 
๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 ด้วยการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ได้มุ่งเน้นการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนเป็นส าคัญ จึงต้องบ าเพ็ญบารมีด้วยคุณธรรมดังกล่าวซึ่ง
ก็คือ อุดมคติ ๓ ได้แก่ ความกรุณา ความเป็นผู้มีปัญญา และความมีอุปายกุศล การมีปณิธานทั้ง ๔ 
ได้แก่ การมุ่งหวังเกื้อกูลผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ การปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์พร้อมแนะน าผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ด้วย 
การศึกษาธรรมให้แตกฉาน และบรรลุธรรมให้จงได้ รวมทั้งบารมีทั้ง ๖ ได้แก่ ทาน ศีล กษานติหรือ
ขันติ วิริยะ ธยานหรือสมาธิ และปัญญา การบ าเพ็ญบารมี ๖ นี้ ก็เพ่ือยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้อ่ืนและ
ตนเองเป็นส าคัญ ตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันนี้  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยด้วยเอกสารทางวิชาการ และค าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านพุทธศาสนา
มหายานหลายๆท่าน รวมทั้งชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนหลายท่าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด า เนินงาน
ของพระสงฆ์จีนนิกาย  
 กล่าวได้ว่า พระสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันนี้  ได้ใช้คุณธรรม หรือหลักปฏิบัติตามแนวทาง         
พระโพธิสัตว์ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแผ่พระศาสนามหายานสู่มหาชนชาวพุทธทั้งหลาย ได้มี
การปรับหลักธรรมให้เข้ากับบริบทแห่งสังคมชาวพุทธสมัยใหม่ มีการสอนธรรมโดยการถ่ายโอนพระ
ธรรมค าสอนในพระศาสนา ผ่านพิธีกรรม เน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สอนแบบง่ายๆ ให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงของชีวิตจริงของชาวพุทธ ใช้จิตวิทยาและการสร้างแรงจูงใจด้วยพิธีกรรมทางศาสนา 
ให้สอดคล้องกับ คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอิทธิพลของความเชื่อในลัทธิขงจื้อเล่าจื้อ 
ตลอดเทพเจ้า ท าให้เกิดการตอบรับจากชาวพุทธได้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถสนองตอบต่อคติ
ความเชื่อ ความต้องการของสังคมชาวพุทธได้ โดยเฉพาะการแสดงออกทางคุณธรรมด้านความกตัญญู
กตเวทิตา ด้วยการผ่านพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์จีนเป็นเจ้าพิธีกรรม น าชาวพุทธทั้งหลายให้
กระท าตาม การถ่ายโอนคุณธรรม ตามหลักโพธิสัตวมรรคผ่านลงสู่พิธีกรรมทางศาสนา โดยพระสงฆ์
จีนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการที่พระสงฆ์จีนได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณ 
ธรรม และมีอุดมคติ ๓ ประการเป็นหลัก มีความตั้งมั่นในความไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่ายด้วยปณิธาน ๔ 
และบารมี ๖ เพ่ือสงเคราะห์ชาวพุทธทั้งหลายให้พ้นทุกข์และได้รับประโยชน์สุขเป็นส าคัญ ส่งผลให้
ชาวพุทธที่ได้เข้ามาประสบพบเห็น ได้เข้าร่วมพิธีกรรม และได้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีนได้
กระท าไว้เป็นแบบอย่าง ก่อให้เกิดรูปแบบส าคัญขึ้น ดังนี้คือ 
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 ชาวพุทธทั้งหลายที่เข้ามาสัมผัสกับการด าเนินชีวิต และกิจกรรมทางศาสนพิธีของพระสงฆ์จีน
ที่จัดขึ้นเพ่ือการเผยแผ่พระศาสนา เกิดความประทับใจ เชื่อถือ (Belief) ไว้วางใจ เพราะสอดคล้อง
กับคติความเชื่อของตน อันเกิดจากการสืบทอดจากบรรพชนมา โดยเฉพาะการแสดงออกด้านความ
กตัญญูกตเวทิตา และเมื่อชาวพุทธทั้งหลายที่ได้เข้ามาพบเห็น การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนที่
เคร่งครัดในข้อวัตร ความเป็นกันเองกับชาวพุทธดุจญาติ ได้สัมผัสกับความมีเมตตากรุณา ตั้งใจเผยแผ่
หลักธรรมต่าง ๆ เพ่ือน้อมน าชาวพุทธให้รู้ซึ้งในหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกเผย
แผ่หลักธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความอุตสาหะมาตลอด ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิด
การยอมรับนั่นคือ (Acceptance) และเกิดความปีติยินดีสมัครใจเต็มใจ ปฏิบัติตาม (Following) ที่พระสงฆ์จีน 
ได้กระท าเป็นแบบอย่างไว้ เท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักโพธิสัตวมรรคในมหายานโดยแท้จริง 
เพราะเป็นการด าเนินตามแบบอย่างของพระสงฆ์จีน โดยพระสงฆ์จีนนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ใน
หลักโพธิสัตวมรรคอยู่แล้ว  
 ดังนั้น รูปแบบใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จากการด าเนินชีวิตของ            
พระสงฆ์จีนนิกาย ตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรค ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ จึงได้แก ่
 “B” (Belief) คือ ความเชื่อถือ ไว้วางใจศรัทธาที่ชาวพุทธ มีต่อพระสงฆ์จีนนิกาย จากการที่
พระสงฆ์จีนนิกาย ได้ใช้ความเมตตากรุณา ปัญญา และอุบายอันชาญฉลาด ถ่ายโอนคุณธรรมส าคัญ ๆ 
ตามหลักโพธิสัตวมรรคผ่านลงสู่พิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้าหาพระธรรม จนเป็นเหตุให้
เกิดการปฏิบัติธรรม รู้ซึ้งในพระธรรม พิธีกรรมทางศาสนากลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระศาสนา เพราะตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับคติความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธที่สืบทอดมาจากบรรพชน โดยเฉพาะด้านการแสดงออกคุณธรรมความกตัญญู
กตเวทิตา ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความเชื่อถือในพิธีกรรมทางศาสนา อันเป็นเหตุจูงใจและสร้าง
ศรัทธาเบื้องตนให้เกิดแก่จิตใจของตนได้ ก่อนจะเข้ามาสู่หลักธรรมและการปฏิบัติตนในหลักธรรมต่อไป 
 “A” (Acceptance) คือ การยอมรับของชาวพุทธทั้งหลาย หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมพิธีกรรม 
ได้เข้ามาสัมผัสรับรู้การปฏิบัติตนในศีล สมาธิและปัญญา ตลอดข้อวัตรที่เคร่งครัดของพระสงฆ์จีนเป็น
แบบอย่างที่ดี และยังได้รับความเมตตากรุณาแนะน าหลักธรรมค าสอนอย่างเป็นกันเองดุจญาติ          
โดยหวังเกื้อกูลชาวพุทธให้ได้รับผลดีจากการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จีน ดังนั้นชาวพุทธทั้งหลาย       
จึงเกิดการยอมรับ ในการปฏิบัติตนและการด าเนินกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมของพระสงฆ์จีนได้
อย่างไม่มีความรู้สึกขัดแย้งหรือรู้สึกแปลกแยกแต่อย่างใด 
 “F” (Following) คือ การยินดีน้อมกาย วาจาและใจ เข้ามาปฏิบัติตน ไหว้พระ สวดมนต์ 
รักษาอุโบสถศีลกินเจ บ าเพ็ญกุศล และท าทาน ตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีนนิกาย ได้ก าหนดขึ้น เช่น
พิธีกรรมทางศาสนา ในเทศกาลต่างๆประจ าปีที่จัดขึ้น ด้วยความพร้อมเพรียง ด้วยความตั้งใจและ 
เต็มใจของชาวพุทธ เพราะเป็นโอกาสที่ตนจะได้ สร้างกุศล บ าเพ็ญกุศล ท าความดี ตามแบบอย่าง
พระสงฆ์จนี ถือเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักโพธิสัตวมรรค ในพระพุทธศาสนามหายาน อันมีพระสงฆ์
จีนเป็นผู้น า และเป็นผู้จุดประกายแห่งความดีในจิตใจของชาวพุทธให้เกิดขึ้นด้วย 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญา         
โพธิสัตวมรรคมีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ด้วยการที่พระสงฆ์จีนนิกายได้ปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมส าคัญ 
คือหลักอุดมคติ ๓ ประการ เพ่ือการสงเคราะห์ชาวพุทธให้เข้าถึงพระธรรม ด้วยหลักปณิธานทั้ง ๔ ที่
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มุ่งการปลดทุกข์แก่ชาวพุทธทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และหลักในบารมีทั้ง ๖ เพ่ือการ
ช่วยเหลือชาวพุทธทั้งหลาย ให้พ้นจากความทุกข์ได้รับประโยชน์สุข ให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระธรรม 
ประกอบการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนที่เคร่งครัดในศีล ส ารวมกาย วาจา ใจ และอาศัยพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่จัดขึ้น เป็นเครื่องมือเพ่ือโน้มน้าวศรัทธาให้เกิดแก่ชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าหาพระธรรมได้
แสดงออกทางด้านคุณธรรมความกตัญญูกตเวทิตา สอดคล้องกับคติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวพุทธ ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพชน ส่งผลให้ชาวพุทธมหายานทั้งหลาย เกิดความคิด
ทัศนคติ ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ ยอมรับการปฏิบัติตนแห่งพระสงฆ์จีนนิกาย ชาวพุทธทั้งหลายต่างจึง
ยินดีน้อมกาย วาจาและใจ ปฏิบัติตน สร้างความดี บ าเพ็ญกุศลตามค าแนะน าของพระสงฆ์จีนทุก
ประการ ด้วยความเต็มใจ และปีติยินดี เท่ากับเป็นการปฏิบัติตามหลักโพธิสัตวมรรค โดยด าเนินตาม
แบบอย่างของพระสงฆ์จีนนิกาย และการปฏิบัติตนตามของชาวพุทธนี้เอง ที่เป็นสิ่งที่สามารถช่วย
สร้างภูมิต้านทานชีวิตขึ้นมาได้ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความห่วงใยเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่อกัน ความสุขสงบและความเจริญในสังคมย่อมเกิดขึ้นได้ ท าให้ปัญหาในสังคมลดลงได้ทางหนึ่ง และท าให้
เกิดการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป รูปแบบ MODEL ที่ได้จากการวิจัย
ในครั้งนี้ก็คือ 
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รูปแบบ MODEL ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ก็คือ 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “BAF” MODEL 
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การปฏบิัตตินตามหลักโพธิสัตวมรรค
ของพระสงฆ์จีนนิกาย ด้วย อุดมคติ๓ 
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วิถีชีวิตชาวพุทธมหายาน 
การสร้างความด ีบ าเพ็ญ
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 B หมายถึง ความเชื่อถือไว้วางใจที่ชาวพุทธมหายานมีต่อพิธีกรรมทางศาสนา 
 A หมายถึง ความยอมรับของชาวพุทธมหายานที่มีต่อการปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกาย 
 F หมายถึง ความยินดีในการปฏิบัติตนตามค าแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนนิกาย 

 กล่าวได้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่ด าเนินเกี่ยวกับด้านศาสนาหรือ
การเมืองการปกครอง หากผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน หรือผู้บริหารในองค์กรใดก็ตามหากมี
ความประสงค์ให้เกิดความส าเร็จ บรรลุจุดหมายตามนโยบาย หรือบรรลุผลส าเร็จในการบริหารงานใน
องค์กรนั้นๆสามารถน าหลักการ BAF นี้ มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์จริงๆได้ ย่อมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือมหาชนในองค์กรนั้น ๆ ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ได้ ประสบผลส าเร็จตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
เพราะการจะประกอบกิจการใด บริหารงานใด ถ้าผู้บริหารนั้นสามารถสร้างความเชื่อถือ (BELIEF) ให้
เกิดขึ้นแก่บุคคลในองค์กรได้ และท าให้เกิดการยอมรับ(ACCEPTANCE)ของบุคคลในองค์กรนั้น  
แน่นอนบุคคลในองค์กรนั้น ๆ ย่อมมีความยินดีที่จะปฏิบัติตนตาม(FOLLOWING) นโยบายหรือจุดมุ่งหมาย
ของผู้บริหารนั้นได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจริง 
 ดังนั้น หลักการ BAF นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธที่ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือแม้แต่องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับพระศาสนาควรค านึงถึงและน ามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ก่อน                 
ความส าเร็จในการบริหารงานย่อมเกิดขึ้นได้แก่องค์กรนั้นอย่างแน่นอน ทั้งยังช่วยก่อให้เกิดการพัฒนา
องค ์กรให้เจริญขึ้นได้ ท าให้เกิดความสุข ความก้าวหน้าในองค์กรนั้น ทั้งผู้บริหารและบุคคลในองค์กร
นั้น ๆ ได ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ในการน าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ที่ท าให้ค้นพบรูปแบบ (MODEL) คือ BAF กล่าวคือ ความ
เชื่อถือ ไว้วางใจ การยอมรับจากผู้อ่ืน และการยินดีของผู้อื่นในการปฏิบัติตามค าแนะน าเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นได้ว่า หน่วยงานใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์การบริหารงานต่าง  ๆ 
แม้ด้านการศึกษา การก าหนดนโยบาย การสาธารณประโยชน์ หรือการจัดสรรงบประมาณการ
บริหารงาน หากผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ในการบริหารหรือก าหนดนโยบายในการบริหาร ต้องสร้าง
หลัก BAF นี้ให้ได้เสียก่อน กล่าวคือ สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้น และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นแก่
บุคคลในองค์กรได้ก่อน แล้วบุคคลในองค์กรนั้นก็จะเกิดความยินดี ในการปฏิบัติตนตามนโยบายหรือ
สิ่งที่ผู้บริหารได้ก าหนดขึ้นมาให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติตาม การสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานใด ผู้บริหารสามารถน าหลักความมีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนมาใช้รู้จัก
การใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาตามสมควรแก่เหตุผลแก่บุคคล และตามความจ าเป็น ก็เท่ากับได้ใช้หลัก
อุดมคติ ๓ มาเป็นสิ่งสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรนั้นได้ และถ้าได้น าหลัก
ปณิธาน ๔ คือ มีความมุ่งมั่นใส่ใจเอาใจใส่ในความสุขความทุกข์ของผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ สอดส่องดูแล
และคอยพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างไม่ย่อท้อหรือเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ย่อมส่งผลให้การพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าในองค์กรนั้น ให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงตลอดไป ถือเป็นคุณธรรมที่ใช้ในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่บุคคลในองค์กร ให้เกิดการยอมรับผู้บริหารนั้น  ๆ ได้อย่างมั่นคง หากผู้บริหาร
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องค์กรสามารถน าหลักบารมีทั้ง ๖ ได้แก่ การเสียสละแบ่งปันประโยชน์ซึ่งกันและกัน มั่นคงศีลสัจจะ 
มีความอดกลั้นอดทนต่อสิ่งยั่วยุรู้ระงับอารมณ์ มีความขยันในกิจการงาน ใช้ความรอบคอบสุขุมด าเนิน
กิจการงาน แก้ปัญหาที่เกิดด้วยการใช้ปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์แล้ว ผู้บริหารนั้นจะได้รับ
ความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กรนั้น ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจยอมรับ และความยินดี
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค าสั่งของผู้บริหารนั้นอย่างเต็มใจ น าความส าเร็จสัมฤทธิ์ผลในการ
บริหารจัดการในหน่วยงานของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านการก าหนดนโยบาย การก าหนดการศึกษา         
การก าหนดงานด้านสาธารณประโยชน์ การจัดสรรงบประมาณ เพราะความส าเร็จทั้งหลาย ต้องเกิด
จากการเชื่อถือไว้วางใจ การยอมรับ และการยินดีปฏิบัติตาม ของผู้รับนโยบายหรือผู้ปฏิบัติเสียก่อน 
การบริหารงานนั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผล หลักการของ BAF นี้ จึงน่าจะได้มีการน ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริง ๆ ขึ้นมา ทั้งยังสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตามได้
อย่างมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน และท ากิจ กรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานนั้นๆ ให้เกิดความเจริญ
งอกงามต่อไป  
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการท าการวิจัยในเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลัก               
พุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ผู้วิจัยได้พบว่ามีประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ            
ที่น่าจะน ามาท าการวิจัยได้ หัวข้อที่น่าสนใจ น่าศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
 ๑. ศึกษาอิทธิพลของบทบาทผู้น า หรือผู้บริหารองค์กรการศาสนาที่มีผลต่อวิถีชีวิตของบุคคลในองค์กร 
 ๒. ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกต่างของศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา
มหายานกับเถรวาท มีผลต่อการพัฒนาสังคมชาวพุทธ 
 ๓. ศึกษาหลักแห่งพุทธศาสนามหายานที่มีอิทธิพลต่อศาสนิกชนภายใต้การแข่งขันจาก
ศาสนาอื่น ๆ 
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<http://www.lengnoeiyi.com/viewpage.php?page_id=๕๐&y=๒๐๑๐&m=๑๒>(23 November 
2010) 

วีรชาติ นิ่มอนงค์, ดร. “อรรถปริวรรตศาสตร์ (การตีความ) ในพระพุทธศาสนามหายาน”, ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<http://www. Learners.in.th/blog/veerachat/466663> (21 June 2011)  

เสรี พงศ์พิศ, “สารานุกรมเยาวชนไทย เล่มที่ ๒๐”, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://www.google.com> (18 January 2011)  

Posttoday, “ธรรมะ-จิตใจ/ธรรมส่องโลก”, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<http://www.posttoday.com> (20 June 2011) 

Wikepedia, “Humanistic Buddhism”, ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔, 
<http://en.wikepedia.org/wiki/Humanistic-Buddhism>  (3 Nov 2010) 
 
๔) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์. “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙. 

http://www.lengnoeiyi.com/viewpage.php?page_id=๕๐&y=๒๐๑๐&m=๑๒
http://www/
http://www.google.com/
http://www.posttoday.com/ธรรมะ-จิตใจ/ธรรมส่องโลก
http://en.wikepedia.org/wiki/Humanistic-Buddhism%3e


 ๑๒๐ 

จันทรัชนันท์ สิงหทัต. “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายานอินเดีย : เฉพาะกรณีศึกษาพระสูตร พระอภิธรรมและลังกกาวตารสูตร”.วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 

ธันยพร ประชุม. บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลเมืองเลย ขังหวัดเลย. ปริญญาศิลป
 ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๐.  
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์. “พิธีกงเต๊ก: ระบบสัญญาลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนใน

เยาวราช”. วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ผุดพรรณ ศุภพันธุ. “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
พุทธปรัชญามหายาน”.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พระมหาพลญาณ าณปทีโป (ฤทธาพรหม). “บทบาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในพุทธ
 ศาสนามหายาน”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระมหาส าราญ สุเมโธ (มโนรัตน์). “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องบารมีในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

อรัสธรรม ดีระดอม. “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนนิกาย
และอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต. คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖. 

 
๕. สัมภาษณ์  

สัมภาษณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก).  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม. เ
 ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม. ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
สัมภาษณ์หลวงจีนปลัด คณานุกรม เสี่ยชื้อ. ผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส รองเจ้าอาวาสวัด

มังกรกมลาวาส. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์หลวงจีนเสี่ยคัง. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดมังกรกมลาวาส. ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ จ านง ทองประเสริฐ. ราชบัณฑิต อาจารย์พิเศษและทรงคุณวุฒิ มมร, มจร. เ            

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ. ราชบัณฑิตช าระพระไตรปิฎก มจร. อาจารย์ผู้ช านาญเรื่องพุทธ

ศาสนามหายาน อาจารย์พิเศษประจ า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย .          
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔.  

สัมภาษณ์ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน กลีบเมฆ) ฉายา คือ ว่างเยียน เจ้าอาวาสวัดอนัม ก
 นิกายาราม บางโพ กรุงเทพมหานคร พระฝ่ายมหายาน อนัมนิกาย. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓.  



 ๑๒๑ 

สัมภาณ์ พระเทพวิสุทธิกวี. รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 

สัมภาษณ์ อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
วัดจันทน์ทิพวารีวิหาร และวัดเล่งเน่ย. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔. 

สัมภาษณ์ อ.ไพศาล เถาว์ประสาท. อาจารย์ประจ าวิชาพระพุทธศาสนา วัดมังกรกมลาวาส ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔.  

สัมภาษณ์ นายประเสริฐ เวสสุกรรมานุกูล และคุณมาลี เวสสุกรรมานุกูล ผู้จัดการดูแลศาลเจ้าพ่อเสือ 
เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔. 

สัมภาณ ์นายฐิตินัย เศวตนันท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์ นางสุภาดา มังคละ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ มูลนิธิร่วมกตัญญู. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 1) Books 
John Makransky. Buddhist Perspectives on Truth in Other Religions: Past and 
 Present in Theological Studies, 65 (2003) 
Joshi, L.M. Studies in the Buddhistic Culture of India. Delhi : Motilal Banarsidass.
 1987. 
Mehdew,Fred R. Von. Religion and Modernization in SE_Asia.1985. 
Yu-ing Ching. Master of Love and Mercy. Cheng Yen .Taipei: Jing Si Publications 
 Co.,Ltd. 2006. 
Suzuki D.T. The Lankãvatãra Sutra : A Mahayana Text. 1986. Trans. 
Edward Cronze, the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse 
 Summary. 1985. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. พระราชมงคลรังษี วิ. (ดร.)  
วุฒิการศึกษา 
 

 
 
ต าแหน่ง 

 
-   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
-   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            
    ราชวิทยาลัย 
-   น.ธ.เอก   
-   เจ้าคณะอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษา 

2. พระครูสุตธรรมาภรณ์ (ดร.)  
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

           ต าแหน่ง 

 
     ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาปรัชญา   
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     ปริญญาโท สาขาปรัชญา (M.A. Philosophy)   
     มหาวิทยาลัยมัทราส เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย 
     ปริญญาเอก สาขาปรัชญา (Ph.D. Philosophy)   
     มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย  
-    น.ธ. เอก  ป.ธ.4   
-   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     ห้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     พระปริยัตินิเทศก์ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     พระจริยานิเทศประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอารามหลวง) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอมทวนลม 

วุฒิการศึกษา 
 
 
ต าแหน่ง 

-   Ph.D. (Philosphy), Banaras Hindu University  
    M.A. (Philosphy), Banaras Hindu University 
-    ปริญญาตรี (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
-   อาจารย์ประจ าคณะปรัชญา   
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๘ 

 



 

 

๑๒๙ 

 



 

 

๑๓๐ 

 
 
 



 

 

๑๓๑ 

 



 

 

๑๓๒ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อบุคคลนุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

รายชื่อบุคลานุกรม 
 
๑. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(เจ้าคุณเย็นเต็ก) 

สัมภาษณ์เม่ือ  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
สถานที่สัมภาษณ์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.รามค าแหง 
ต าแหน่ง  เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม 

                               กรงุเทพฯ 
พรรษาที่                    ๕๔ 

 
๒. พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น    

สัมภาษณ์เม่ือ               ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
สถานที่สัมภาษณ์          วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา                   ปรญิญาตรีพุทธศาสน์ศึกษา                                                
ต าแหน่ง                     ผูช้ว่ยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ 
พรรษาที่                     ๑๑ 

 
๓.หลวงจีนปลัด คณานุกรม เสี่ยชื้อ 

สัมภาษณ์เม่ือ              ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
สถานที่สัมภาษณ์          วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร                                   
การศึกษา                   ศิลปะศาสตร์บัณฑิตจีน ม.สวนสุนันทาและบริหารธุรกิจบัณฑิต ม. 
เ                              ม. สุโขทัยฯ                                                       
ต าแหน่ง                    ผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส และรองเจ้าอาวาสวัดมังกร               
            กมลาวาส กรุงเทพฯ                                                                   
พรรษาที่                    ๒๔ 

๔. หลวงจีนเสี่ยจัง                                                                                                       
สัมภาษณ์เม่ือ               ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔                                                                                     
สถานที่สัมภาษณ์          วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร                                       
การศึกษา                   ศิลปะศาสตร์บัณฑิตจีน ม.สวนสุนันทา                                             
ต าแหน่ง                     ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดมังกรกมลาวาส 
พรรษาที่                     ๑๐ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

 

 



 ๑๓๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รูปภาพอุปกรณ์ประกอบอพิธีกรรมมหายาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 

 
 

ภาพอปุกรณ์ประกอบพธีิกรรมมหายาน 

 

 
๑. เกราะไม ้(บ ัก๊ฮือ้ 木魚) หรอืปลาไม  ้ 

เป็นเครื่องเคาะจังหวะ ท าด้วยเนื้อไม้แข็ง แกะสลักเป็นรูปทรงกลมเหมือนกระพรวนภายในกลวง ใช้
เคาะประกอบการเจริญพุทธมนต์ มีหลายขนาด เล็กจนใหญ่ เป็นเครื่องก าชับจังหวะเร็วช้า เพื่อให้

สวดได้พร้อมเพรียงกัน 
 

 
๒ระฆงักงัสดาล (ต ัว่เขง่ 大磬) 

รูปร่างเหมือนขันหรือบาตร ท าด้วยสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง ใช้เคาะบอกขึ้นต้นสวดมนต์ 
 

 



 ๑๓๙ 

๓. ระฆงัมอื (อิง้เขง่ 引磬) 

ระฆังกังสดาลทรงกลมขนาดเล็ก มีด้ามมือถือด้านโลหะดีด ประกอบกับจังหวะเป็นหลักในการสวด
ท านอง 

 
 

 
๔.ฆอ้งมอื (ต ัง๊จือ้ 鐺子)หรือภาษากวางตุ้งเรียกว่า ต๊อง 

เป็นฆ้องขนาดเล็ก มีด้ามจับ ใช้เคาะด้วยไม้ไผ่เหลา ประกอบก ากับจังหวะในการสวด ท านอง 

 

๕.ฉาบเล็ก (ปั๋ว 鈸, ฮะจือ้ 鉿子)เป็นฉาบขนาดเล็ก มีสองแบบ คือ มีแบบนูนโค้ง (ของทาง
ภาคเหนือ) และแบบนูนแบน (ของกวางตุ้ง) พระสงฆ์จะใช้ตีก ากับจังหวะขณะสวดมนต์ 

 
 
 

๖.กลองเล็ก (ฉวิโกว้ 手鼓) 

กลองขนาดเล็ก พระสงฆ์จะถืออยู่ในมือขณะสวดมนต์ การถือขณะประกอบพิธี 
 
 
 



 ๑๔๐ 

 
๗.กลองพธิ ี(ต ึง้โกว้ 堂鼓) 

เป็นกลองขนาดใหญ่ตั้งบนขาหยั่ง มีระฆังขนาดเล็ก (เรียกว่าเตี่ยวเจ็ง 吊鍾) แขวนอยู่ที่ปลายขา
หยั่ง กลองพิธีนี้ใช้ตีก ากับการสวดมนต์ เริ่มต้น และสิ้นสุดพิธี 

 
 
 

 
 

๘.วชัระ (กมิกงัซู ่金剛杵) 

วัชระเป็นอาวุธที่มักปรากฎในทางศาสนาทั้งของ พราหมณ์และพุทธ มักมีความหมายแทนสายฟ้า 
วัชระมักปรากฎในมือของพระอินทร หรือ เทพต่างๆ ในทางพุทธศาสนามหายาน วัชระเป็นธรรม

ศาสตราในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มีความหมายว่าแทนพระปัญญาธิคุณ คมประดุจ
เพชร (พัชระ) ตัดมวลกิเลสได้ 

 
 
 



 ๑๔๑ 

 

 
 
 

๙. วชัรฆณฎา (กมิกงัเลง้ 金剛鈴) 

กระดิ่งวัชระ เป็นกระดิ่งใช้ในศาสนพิธี มียอดด้ามจับเป็นรูปวัชระ มกัปรากฎในพระหัตถ์คู่กับวัชรศาสตราเสมอ 
หมายถึง เสียงอันปลุกให้ตื่นจากกเิลส 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
พิธีกรรมส าคัญของพระสงฆ์จีนนิกายที่ปรากฏในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 

พิธีกรรมส าคัญของพระสงฆ์จีนนิกายที่ปรากฏในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
อปุกรณ์ประกอบพธิีท ำวัตตรช า้ำเช็ น 

 
 
 



 ๑๔๔ 

 
 

 
ชคร่ืองถวัำ็ในพธีิถวัำ็พทุธบู้ำ 

 

 
อปุกรณ์ประกอบพธิก๊ีงจูชที็ น 

 

 
ชคร่ืองประกอบพธิีขอขมำกรรม 



 ๑๔๕ 

 

 

 
อปุกรณ์พธีิสะชดำะชครำะห์ 

 
 

 
 

พธิีกงชต๊ก 



 ๑๔๖ 

ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานยึดถือประเพณีการท ากงเต็กเพ่ือ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ  
การกระท าท่ีก่อให้เกิดผลบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตอบแทนแด่
บุคคลผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นกิจที่มนุษย์พึงกระท าเรียกว่า "มนุษยธรรม"   

 
 
 

 
เเพธิีทิง้กระจำด 

พิธีทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซี
โกว แปลว่าการให้ทานแก่วิญญาณไร้ญาติ เป็นพิธีกรรมของจีนที่มีท่ีมาจากพระพุทธศาสนา จากพระ
สูตร ในพระไตรปิฏกจีน ชื่อเปรตมุข-อัคนชีวาลยศรการ-นาม-ธารณีสูตร ด้วยชาวจีนเชื่อว่า ช่วง
กลางเดือน ๗ ของจีน ( ตรงกับเดือน ๙ ของไทย) ไปจนถึงสิ้นเดือน เป็นช่วงที่ประตูยมโลกเปิด จึง
เหมาะแก่การท าบุญท าทานให้แก่บรรดาผีไม่มีญาติ 

 

 



 ๑๔๗ 

 
พธิีชทศกำลถืออโุบสถศีลและกนิชจ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ค าปฏิญาณตนของพุทธมามกะ (กุยอ)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 

ค าปฏญิาณตนของพทุธมามกะมหายานพิธี (กุยอี) 
 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้จนชีวิตหาไม่ ข้าพเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา  
เป็นสรณะท่ีพึ่ง โดยจะไม่นับถือศาสดาอ่ืน เป็นศาสดาเป็นที่พึ่งตลอดไป  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้จนชีวิตหาไม่ ข้าพเจ้ามีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
สรณะท่ีพึ่งโดยจะไม่นับถือค าสอนของศาสดาอ่ืนนอกพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไป  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้จนชีวิตหาไม่ ข้าพเจ้ามีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งโดยจะไม่นับถือ
สาวกของศาสดาอื่นนอกพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไป  

 
 

三歸依  
ซ า กุย อ ี 

 

從今日起，盡此報身，皈依佛，稱佛為師，  
ฉ่ง กมิ ยกิ คี่ จ่ิง ช่ือ ป่อ เซง กุย อ ีฮุก เช็ง ฮุก อุ้ย ซือ  

永不歸依天魔外道。  
หย่ง ปุก กุย อ ีเทยีง ม๊อ หงัว เต๋า  

 

從今日起，盡此報身，皈依法，稱法為師，  
ฉ่ง กมิ ยกิ คี่ จ่ิง ช่ือ ป่อ เซง กุย อ ีฮวบ เช็ง ฮวบ อุ้ย ซือ  

永不歸依外道典籍。  
หย่ง ปุก กุย อี หงัว เต๋า เตี๋ยง เจ๋ีย  

 

從今日起，盡此報身，皈依僧，稱僧為師，  
ฉ่ง กมิ ยกิ คี่ จ่ิง ช่ือ ป่อ เซง กุย อ ีเจง เช็ง เจง อุ้ย ซือ  

永不歸依外道邪眾。  
หย่ง ปุก กุย อ ีหงัว เต๋า เซ้ีย เจ่ง  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนามหายาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 

วนัส ำคญัทำงพทุธศำสนำมหำยำน 
 
  

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (มหายาน) ประจ าปี  
  
เดือน มกราคม 

(十一月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน มกราคม 

(十一月十七日)  

วันสมโภชพระอมิตาภะพุทธเจ้าประสูติ  

(阿彌陀佛聖誕)  

 
เดือน มกราคม 

(十二月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน มกราคม 

(十二月初八日)  

วันสมโภชพระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  

(釋迦佛成道)  

 
เดือน กุมภาพันธ์ 

(十二月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน กุมภาพันธ์ 

(正月初一日)  

วันสมโภชพระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ประสูติ  

(彌勒菩薩聖誕), วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน มีนาคม 

(正月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน มีนาคม 

(二月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 



 ๑๕๒ 

เดือน มีนาคม 

(二月初八日)  

วันสมโภชพระศากยมุนีพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช  

(釋迦佛出家)  

 
เดือน เมษายน 

(二月十五日)  

วันสมโภชพระศากยมุนีพุทธเจ้าปรินิพาน  

(釋迦佛涅槃), วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน เมษายน 

(二月十九日)  

วันสมโภชพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประสูติ  

(觀音菩薩聖誕) 

 
เดือน เมษายน 

(二月廿一日)  

วันสมโภชพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ประสูติ  

(普賢菩薩聖誕)  

 
เดือน เมษายน 

(三月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน พฤษภาคม 

(三月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน พฤษภาคม 

(三月十六日)  

วันสมโภชพระจัณฑิโพธิสัตว์ประสูติ  

(準提菩薩聖誕)  

 
เดือน พฤษภาคม 

(四月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน พฤษภาคม 

(四月初四日)  

วันสมโภชพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ประสูติ  

(文殊菩薩聖誕)  

 
เดือน พฤษภาคม 

(四月初八日)  

วันสมโภชพระศากยมุนีพุทธเจ้าประสูติ  

(釋迦佛聖誕)  



 ๑๕๓ 

 
เดือน พฤษภาคม 

(四月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน มิถุนายน 

(五月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน มิถุนายน 

(五月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน กรกฎาคม 

(六月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน กรกฎาคม 

(六月初三日)  

วันสมโภชพระสกันทะโพธิสัตว์ประสูติ  

(韋陀菩薩聖誕)  

 
เดือน กรกฎาคม 

(六月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน สิงหาคม 

(六月十九日)  

วันสมโภชพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทรงบรรลุธรรม  

(觀音菩薩成道)  

 
เดือน สิงหาคม 

(六月廿四日)  

วันสมโภชพระสังฆรามปาลโพธิสัตว์  

(伽藍菩薩聖誕)  

 
เดือน สิงหาคม 

(七月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน สิงหาคม วันสมโภชพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ประสูติ  



 ๑๕๔ 

(七月十三日)  (大勢至菩薩聖誕)  

 
เดือน สิงหาคม 

(七月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน กันยายน 

(七月廿九日)  

วันสมโภชพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ประสูติ  

(地藏菩薩聖誕)  

 
เดือน กันยายน 

(八月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน กันยายน 

(八月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน ตุลาคม 

(九月初一至初十日)  

เทศกาลกินเจประจ าปี 

(九皇勝會)  

 
เดือน ตุลาคม 

(九月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน ตุลาคม  

(九月十九日)  

วันสมโภชพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เสด็จออกผนวช  

(觀音菩薩出家)  

 
เดือน พฤศจิกายน 

(九月三十日)  

วันสมโภชพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าประสูติ  

(藥師佛聖誕)  

 
เดือน พฤศจิกายน 

(十月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 



 ๑๕๕ 

เดือน พฤศจิกายน 

(十月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว)  

 
เดือน ธันวาคม 

(十一月初一日)  
วันพระจีน (ชิวอิก)  

 
เดือน ธันวาคม  

(十一月十五日)  
วันพระจีน (จับโหงว) 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
สภาพพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 

สภาพพ้ืนที่การศึกษา 
  
 พ้ืนที่ที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ วัดโพธิ์แมนคุณาราม และวัดมังกรกมลาวาส ซึ่งเป็น
วัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง และเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมา
ตลอดความเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นวัดแม่แบบการปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่มีการสืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคําสอนตามแนวโพธิสัตว  มรรค 
โดยพระสงฆ์จีนนิกาย และสามารถรักษาศรัทธาปสาทะของชาวพุทธมหายานมาได้อย่างแน่นแฟ้นมา
โดยตลอด พร้อมกับการคงรักษาไว้ ซึ่งจารีตประเพณีของชาวพุทธทั้งหลาย ที่มีการปฏิบัติสืบทอดมา
ตั้งแต่ครั้งบรรพชนกาล จนปัจจุบันนี้ การเผยแผ่หลักธรรมและการรักษาศรัทธาจากชาวพุทธฝ่าย
มหายาน ก็ยังสามารถดํารงคงไว้ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นวัดตัวอย่างที่น่าศึกษา ว่ามีการดําเนินชีวิตแห่ง
สงฆ์จีนนิกายอย่างไร มีกิจกรรมและพิธีกรรมใด ที่ทําให้คงศรัทธาแห่งชาวพุทธและมีผลต่อการดําเนิน
ชีวิตของชาวพุทธมหายานทั้งหลายไว้ได้อย่างใด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 
๑. สภาพโดยท่ัวไปของพื้นที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม  
 วัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวม้ึงป่ออึงยี่) (จีน: 普門報恩寺) เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคําสอนมาจากนิกายเซน สาขา
หลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคําสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรา
ยาน ของวัชรยานทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยและ
ศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัชรยานอีกทั้งเป็น 
แหล่งข้อมูลพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศไทย มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๒๓ ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ ซอย๑๙ (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
 มีลักษณะสถาปัตยกรรมคือ สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ลักษณะรถม้ากําลังลากราชรถ ซึ่งประตู
ทางเข้าวัดมีซุ้มประตู๕ ประตูเปรียบเหมือนม้าห้าตัว กําลังลากราชรถ คือพระอุโบสถ อันมีพระศรี
ศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นประธาน ตัวพระอุโบสถเป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง พุทธศิลป ไทย จีน และธิเบต 
พระอุโบสถเป็นรูปทรงจีน พ้ืนหินขัดลายจีน สถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์แมนเป็นฝีมือออกแบบโดยเจ้า
คุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์นิกายจีน สําหรับถาวรวัตถุที่สําคัญๆของวัดมีอุโบสถ ๓ 
ชั้น ยอดเป็นฉัตรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธวัชรโพธิคุณ” ปิด 
ทองเหลืองอร่าม พร้อมด้วยหมู่พระพุทธรูป ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเพดานทั้ง ๓ชั้นของ
อุโบสถ ฝาผนังสองข้างเป็นจิตรกรรมกระเบื้องโมเสสรูปพระอรหันต์๕๐๐องค ์

อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณฑบาตร โปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย
สมัยพุทธกาล ฐานและขั้นเป็นหินอ่อนอิตาลี เสาเป็นลวดลายตัวมังกร สลักปิดทอง หน้าพระอุโบสถ 
ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” รอบอุโบสถล้อมด้วย ลูกกรงแก้ว มีเสมาหินอ่อนและแกะสลัก
ด้วยรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และเครื่องหมายรูปวัชระธิเบต ด้านหน้าอุโบสถเป็นมหาวิหารท้าวจตุ
โลกบาลทั้งสี่ทิศ ภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตตรัยโพธิสัตว์ และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ด้านหน้า
มหาวิหารจารึกอักขระภาษาจีนธิเบต แกะสลักด้วยไม้สักปิดทอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2


 ๑๕๘ 

 ด้านหลังอุโบสถเป็นวิหารบูรพาจารย์ ประดิษฐานสรีระร่างท่านเจ้าคณะใหญ่โพธิ์แจ้งมหาเถระซึ่ง
นั่งสมาธิดับขันธ์ นอกจากนี้ ยังมีวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ปางสหัสกร 
ปางสหัสเนตร (พันมือ พันตา) ซึ่งเป็นวัตถุโบราณ แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจากเมืองจีน สมัย
ราชวงศ์ถัง (อายุประมาณ ๑,๓๐๐ ปี) วิหารปรมจารย์ วิหารบรรพชน หอศึกษาปริยธรรม ประภาศ
วิทยาคาร ห้องสมุด หออาคันตุกะ หอวัตถุธรรม สํานักงานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยหมู่กุฏิสงฆ์ เรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบ ทางเดินส่วนใหญ่เป็นหินขัด ด้านนอกมีเจดีย์ทรง
ญี่ปุ่น๓ ชั้น ศาลาพระพรหม ประตูมังกร๙ ขด องค์พระปัทมคุรุสมภพวัชรจารย์ธิเบต เจดีย์ ๗ ชั้นทรง
จีน ศาลาเยาวราช วัชรเจดีย์ทรงธิเบตในอดีตเป็นสถานที่บรรจุสรีระของท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ 
 ด้านขวาของพระอุโบสถเป็นอาคารสํานักงานเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทย ภาย ใน
จัดแสดง วัตถุโบราณล้ําค่ามากมาย เช่น พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ และหยกแกะสลักเป็นพระ
โพธิสัตว์ห้าร้อยพระองค์ ตราประจําตําแหน่งพระสังฆนายกนิกาย มนตรายาน คธาธุดงค์ พัดยศงาช้าง 
เป็นต้น ถ้ดมาเป็นห้องเก็บพัดยศ อัฐบริขารฝ่ายมหายาน และ ห้องเก็บพระคัมภีร์  มนตรา                 
ฝ่ายมหายาน ประตูด้านหน้าหอเก็บทาด้วยสีดําลงรักเขียนด้วยทองคําเป็นรูปภาพต่าง ๆ สวยงามมาก         
หอพระไตรปิฏกฉบับมหายาน ซึ่งเป็นหอพระไตรปิฏกสําคัญที่สุดของโลก คือ เป็นสถานที่ประดิษฐาน
ของพระไตรปิฏกของมหายาน หินยาน และวัชรยาน(ทิเบต)นิกายมนตรยาน ซึ่งสิ่งล้ําค่าที่สุดในนี้คือ 
พระไตรปิฏกฉบับจักรพรรดิเหลียงบู้ตี้ ซึ่งในโลกนี้มีแค่ ๓ ที่เท่านั้นที่มีการเก็บรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน 
และสิ่งล้ําค่าอีกอย่างหนึ่งคือพระคัมภีร์ของวัชรยาน(ทิเบต)นิกายมนตรายาน ในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวที่
สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งได้อัญเชิญมาจากทิเบต ตามคําสั่งของท่านอาจารย์นอร่ารินโปเช่ 
ก่อนที่ทิเบตจะแตก ๓ ปี  
 การเดินทางใช้ทางด่วนขั้นที่ ๑ ลงที่ถนนสาธุประดิษฐ์ แล้วกลับรถทางขวาวกกลับผ่าน
เซ็นทรัลพระราม๓ ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๔ ถ้ามา
จากฝั่งสาธุประดิษฐ์ เข้าซอยสาธุประดิษฐ์ ๑๙ (วัดโพธิ์แมน) เปิดให้เยี่ยมชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
 
๒. ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์แมนคุณาราม 
 วัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นวัดจีนที่เผยแผ่พุทธศาสนานิกายมหายาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๐๒ 
โดยมี พระมหาคณาจารย์จีน ธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะจีนนิกายรูปที่ ๖ เป็น
ผู้นําประยุกต์ธิเบต ซึ่ง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินประกอบ พิธียกฉัตร
เจดีย์พระอุโบสถ และพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดิษฐาน หน้าบันพระอุโบสถ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามพระประธานพระอุโบสถว่า พระพุทธวัชรโพธิคุณ  ความ
สวยงามของวัดโพธิ์แมนจะพบเห็น ได้ตั้งแต่ก้าวแรก เมื่อเหยียบย่าง เข้าไปสู่พระอุโบสถ ด้วยรูปแบบ
ศิลปะจีนที่งดงาม ความมโหฬาร ของสถานที่ในพ้ืนที่ ๑๒ ไร่เศษ เพ่ิมความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ 
ให้กับสถานที่ มากขึ้น และดูเหมือน ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยือนจะยืนอยู่ ในภาพ หนังจีน กําลังภายในที่มี
พระแต่งกายคล้ายวัดเส้าหลิน นั่งปฏิบัติธรรม หรือดูแลสถานที่ ภายในวัดอยู่ทั่วไป แม้แต่พ้ืนรอบ
บริเวณวัด ที่ย่างเหยียบเข้าไปยังพ้ืนหินขัดลายจีน ที่มีสีสันและลวดลาย ชัดเจนงดงามพ้ืนเป็นเงามัน
ปลาบด้วยฝีมือและน้ําพักน้ําแรงของพระลูกวัดทั้งหลาย  



 ๑๕๙ 

 วัดโพธิ์แมน หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า "โพวมึ้งป่ออึงยี่" เป็นวัดจีนในพุทธศาสนานิกาย
มหายาน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ โดยผู้สร้างวัดนี้ก็คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ 
(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ ๖ เจ้าอาวาสรูปแรกเป็นผู้นําสร้าง พร้อมด้วย
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่ศรัทธาก็ร่วมมือกันสร้างด้วย มาจนถึงวันนี้ก็นับอายุของวัดได้เกือบ ๕๐ 
ปี แล้ว และเจ้าอาวาสปัจจุบันก็คือพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)  เจ้าคณะใหญ่จีน
นิกายรูปที่ ๗ ตลอดเวลาที่ท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ในประเทศไทย ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถึง๗ วาระด้วยกัน ซ่ึงในอดีตยังไม่
เคยมีปรากฏว่ามีพระสงฆ์จีนนิกายรูปใดที่ได้รับเกียรติสูงเช่นนี้มาก่อน โดยสมณศักดิ์สูงสุดของท่านก็
คือพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯนั่นเอง และมีพระอาจารย์จีนวินยานุกร(ท่านเจ้าคุณเย็นอี) 
รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม๑  
 
๓. โครงการต่างๆและกิจกรรมของวัดโพธิ์แมนคุณาราม  
 การบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัย
ของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้ง) เป็นต้นมา มีการจัดกิจกรรมทางพระ พุทธศาสนา
ในรูปแบบต่างๆคือ๒ 

๑) จัดพิธีกุยอี รับศิษยานุศิษย์ ในวันที่ ๑๖ เดือน๖ จีน ซึ่งเป็นวันเกิดของพระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้ง) และวันที่๘ เดือน๑๑จีน รวมเป็น๒ ครั้งต่อปี ประจําทุกปี 
 ๒) นําพาพระพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรม ถืออุโบสถศีล และรับฟังพระธรรมเทศ นาในวัน
พระจีน เดือนละ๒ครั้ง ทุกวันที่๑ และ๑๕ ตามปฏิทินจีนและวันอาทิตย์ที่สองของเดือนจีน 

๓) ชักชวนพระพุทธศาสนิกชนมาถือศีลกินเจ และปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจ ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๑-๙ เดือน๙ ของจีน 

๔) จัดบําเพ็ญกุศลโดยนําพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสังฆทานในวันออกพรรษา ในวันที่๑๕ 
เดือน๗ของจีน เป็นประจําทุกปี และมีการฟังพระธรรมเทศนา 

๕) จดัให้มีพิธีทอดกฐินประจําปี 
๖) จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจําทุกปี 
๗) จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและพระสูตรสําคัญๆของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทําแถบ

บันทึกเสียง ประกอบการสอนออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๘) คณะสงฆ์จีนนิกายโดยเจ้าคณะใหญ่และรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้รับการอาราธนาไป

แสดงพระธรรมเทศนาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการสนทนาธรรมและซักถามเรื่องวัตรปฏิบัติ
ของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายจีนนิกายในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทราบว่า การบริหารกิจกรรมด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นการบริหารลักษณะจัดกิจ กรรมใน

                                                 

 
๑http://th.wikipedia.org/wiki/วัดโพธิ์แมนคุณาราม ค้นเมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. 

 
๒วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ๑๐๐ปี ชาตกาลพระ

มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ), หน้า ๑๐๒.  

http://th.wikipedia.org/wiki/วัดโพธิ์แมนคุณาราม


 ๑๖๐ 

รูปแบบต่างๆ ที่ประกอบด้วยการบําเพ็ญกุศล การปฏิบัติธรรมในเทศกาลต่างๆ การบรรยายธรรม 
รวมถึงการประกอบพิธีกรรมสําคัญทางฝ่ายมหายาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่๓ 
 
๔. แนวทางการบริหารงานและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
 ปัจจุบันการสาธารณะสงเคราะห์จะบริจาคเป็นเงินและเป็นสิ่งของ การบริจาคสิ่งของนั้น 
ตณะสงฆ์จีนนิกายจะจัดซื้อสิ่งของตามท่ีหน่วยงานขององค์การการกุศลได้ระบุไว้ เพ่ือนําไปบริ จาคแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และทางวัดจะชักชวนสาธุชนให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการบริจาคสิ่งของหรือ
ปัจจัย การสาธารณะสงเคราะห์ เจ้าคณะใหญ่จะเป็นผู้กํากับนโยบาย แล้วนิมนต์พระสังฆาธิการมา
ประชุมกัน คณะสงฆ์จะประชุมปีละ๒ครั้ง เป็นแบบสามัญทั่วไป คือจัดประชุมเป็นกลางปีและปลายปี 
เพียงครั้งละ๑วันตอนค่ําๆ ถ้ามีเรื่องด่วนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งๆไป การสาธารณะ
สงเคราะห์ในส่วนของวัดเอง วัดจะบริจาคเงินและสิ่งของเป็นส่วนกลาง คือ มอบให้ผู้รับบริจาคในนาม
คณะสงฆ์ หรือในนามเจ้าอาวาส 
 นอกจากนี้ยังมีการตั้งมูลนิธิของวัด ปัจจุบันมี๒มูลนิธิคือ มูลนิธิ “โพธิ์แจ้งมหาเถระ” ในนาม
ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม และมูลนิธิของวัดมังกรกมลาวาส มูลนิธิแต่ละแห่งจะมีพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งเป็น
ประธานมูลนิธิ คณะกรรมการประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส เป็นมูลนิธิที่มีพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่ 
โดยให้ฆราวาสเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อจะได้มีส่วนร่วม จุดหมายคือ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือ
นําปัจจัยที่รวบรวมจากงานกุศลต่างๆ ไปบริจาคเป็นสาธารณะสงเคราะห์ จึงกล่าวได้ว่า งานด้าน
สาธารณะประโยชน์ที่ทางวัดได้บําเพ็ญอยู่ มักจะบริหารในรูปของการบริจาคจตุปัจจัยเพ่ือสาธารณะ
กุศลต่างๆโดยผ่านมูลนิธิ๓ 
 
๕ สภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนที่วัดมังกรกมลาวาส  
 วัดที่เป็นแม่แบบวัดจีนทั้งหลายนั้นคือ วัดมังกรกมลาวาส หรือ “วัดเล่งเน่ยยี่” ที่พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระราชทานที่ดินให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ หรือ ๑๔๐ ปี นับถึงปัจจุบัน 
วัดนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๓ ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. โดยมีพระ
คณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว)เป็นเจ้าอาวาสวารสารมังกรสาร เล่าประวัติวัดไว้ว่า 
เดิมชื่อ “วัดเล่งเน่ยยี่” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา ลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ ๕ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกชัยภูมิที่จะสร้างวัดเล่งเน่ยยี่ ในเนื้อที่ 
๔ไร่ ๑๘ ตารางวา โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย ร่วมกับพุทธศาสนิกชน  ชาวจีน
ดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๔ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ๘ ปี จึงแล้วเสร็จตั้งชื่อว่า 
“เล่งเน่ยยี่” ซึ่งมีความหมายคือ เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า ดอกบัว ยี่ แปลว่า อารามวัด  

การตั้งชื่อวัดตามหลักโบราณจีน คือ การตั้งตามชัยภูมิ ฮวงจุ้ย ทําเลนั้นๆ  ซึ่งนับเป็นสังฆา
รามตามลัทธินิกาย มหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งภายหลังได้รับ

                                                 

 
๓กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,) ๒๕๔๙ , หน้า ๗๑. 



 ๑๖๑ 

พระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม
ใหม่ว่า “วัดมังกรกมลาวาส” โดยได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง เป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ 
พระอาจารย์สกเห็ง จึงเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ ได้รับพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์ และเป็นพระ
อาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทย และเป็นปฐม
บูรพาจารย์ของวัดมังกรกมลาวาส         

ลักษณะสถาปัตยกรรมวัดมังกรกมลาวาสนั้นมีการวางผังตามแบบสถาปัตยกรรมจีนพ้ืนถิ่น
ทางใต้ของจีน สกุลช่างแต้จิ๋ว ตามแบบพุทธศาสนานิกายฌาน ตัวอาคารจะวางผังล้อมลาน หรือซี่
เตี่ยมกิม ตามแบบอาคารแต้จิ๋ว การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหาร
แรก พระอุโบสถอยู่กลาง ด้านหลังอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์ ส่วนวิหารอ่ืน ๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้าย
ขวา กลุ่มอาคารทั้งหมดประกอบด้วยอิฐและไม้เป็นโครงสร้างสําคัญ ซึ่งศิลปะการก่อสร้างวัดแห่งนี้จัด
ว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๔ 
 
๖ ประวัติความเป็นมาของวัดมังกรกมลาวาส  
 วัดมังกรกมลาวาส หรือ “วัดเล่งเน่ยยี่” ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระราชทานที่ดินให้
สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ หรือ ๑๔๐ ปี นับถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกชัยภูมิ
ที่จะสร้างวัดเล่งเน่ยยี่ ในเนื้อที่ ๔ ไร่๑๘ ตารางวา โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย 
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ชาวจีนดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ ๘ ปี จึงแล้วเสร็จตั้งชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” ซึ่งมีความหมายคือ เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า 
ดอกบัว ยี่ แปลว่า อารามวัด พระอาจารย์สกเห็งเป็นผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์จีนนิกาย และเป็นผู้สร้างวัดแห่ง
นี้ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ เดิมชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดมังกรกมลาวาส” และพระราชทานสมณ
ศักดิ์ให้พระอาจารย์สกเห็งเป็นที่ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เป็นตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีน
นิกายรูปแรก นอกจากพระอาจารย์สกเห็งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แล้ว ยังมีพระจีนอีก๒รูป ได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็นหลวงจีนคณาณัติจีนพรต ตําแหน่งปลัดขวา และหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ 
ตําแหน่งปลัดซ้าย๕ นับว่าเป็นการริเริ่มมีสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ปัจจุบันนี้ มีพระคณาจารย์
จีนธรรมวิริยาปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเซี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่ เป็นเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
 
๗. โครงการต่างๆและกิจกรรมของวัดมังกรกมลาวาส  
 โครงการแรกที่ทางวัดมังกรกมลาวาส ได้มีการจัดขึ้นนั่นคือ โครงการด้านการศึกษา มี
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นของตนเองในบริเวณวัด ชื่อว่า “โรงเรียนมังกรกมลาวาส

                                                 

 
๔http://www.posttoday.com, สมาน สุดโต, ค้นเมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. 

 
๕วัดมังกรกมลาวาส, ประชุมพระธรรมบรรยายมหายานของท่านพระอาจารย์จีนธรรม

สมาธิวัตร(โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายจีนนิกาย, (กรุงเทพฯ : ร.พ.ท่งเชียงไท, ๒๕๐๔), หน้า ๖-๗.  

http://www.posttoday.com/


 ๑๖๒ 

วิทยาลัย” เปิดให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔๖โดยใช้หลักสูตรของกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ วิชาที่สอนเพ่ิมคือ ภาษาจีน การสวดมนต์จีน และวิธีการใช้เครื่องดนตรีในการ
ให้จังหวะสวดมนต์ มีการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่๑-๖ 
 ส่วนทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านเจ้าอาวาส
และพระสงฆ์ในวัด ท่านเจ้าอาวาสมักจะแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนที่มาวัด เมื่อมีงานฉลองใน
เทศกาลต่างๆ ที่เป็นงานใหญ่ เช่น เทศกาลกินเจ นอกจากแสดงธรรมในวัดเป็นประจําแล้ว ท่านยัง
ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกวัดเสมอ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด หรือบางครั้งไปต่างประเทศ ใน
ส่วนของพระสงฆ์และสามเณร ถ้ามีความสามารถแสดงธรรมได้ ท่านเจ้าอาวาสก็จะสนับสนุนและให้
โอกาสได้ฝึก 
 ภายในบริเวณวัด มีพระสงฆ์และสามเณรนั่งประจําตามจุดต่างๆ ที่สําคัญ เพ่ือทําหน้าที่รับ
บริจาคบ้าง ให้ข้อมูลข่าวสารบ้าง ตอบข้อซักถามต่างๆของผู้มาวัด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้าง 
และอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของมหายานที่เผยแผ่จากประเทศจีนมาประเทศไทย การก่อตั้งคณะ
สงฆ์จีนนิกาย ตลอดจนบอกความหมายของเทพแต่ละองค์ในวัด กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนการทําบุญในเทศกาลต่างๆ จะมีประจําตลอดปีตามปฏิทินจีน งานบุญมีทั้งแบบที่กําหนดวัน
เวลาเอาไว้เหมือนกันทุกปี และแบบที่กําหนดเฉพาะเป็นปีๆ ภายใน๑ปี วัดมังกรกมลาวาสจะมี
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา คือ๗ 
 ๑) งานวันตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ของเดือน๑ มีพิธีอัญเชิญ”ไฉ่สิ่งเอ๊ีย” เทพเจ้าโชคลาภ
ลงมาจากสวรรค์ มีการสวดมนต์ มีการเปลี่ยนผ้าแพรถวายพระประธาน เจ้าแม่กวนอิม และ ไท้ส่วย
เอ๊ีย (เทพคุ้มครองดวงชะตาทั้ง๓องค์) มีการทําบุญไหว้พระและไหว้เทพเจ้าต่างๆ ตามความเชื่อของ
คนจีนโดยเฉพาะ 
 ๒) งานเหลี่ยงอ๊วงป๋อฉ่ํา คือการสวดพระสูตรของพระเจ้าเหลี่ยงบูตี่ เพ่ือขอขมากรรมและใช้
หนี้เจ้ากรรมนายเวร เป็นงานประจําปีของวัด ซึ่งจัดขึ้นประมาณหลังตรุษจีน๒ เดือน ก่อนถึงวันงาน 
ทางวัดจะตรวจหนี้กรรม โดยมีซินแสมาตรวจดวงดูว่า ต้องเตรียมสิ่งของใดบ้างในการทําบุญ ปีหนึ่งๆ
รับเพียง ๔๐๐คนเท่านั้น 

๓) งานวันเช็งเม้ง คือวันที่ชาวจีนส่วนใหญ่ ไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่ฝังไว้ตามสุสานต่างๆ หรือไหว้
ป้ายชื่อ หรือป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตั้งไว้ที่วัด 

๔) งานไหว้บ๊ะจ่าง คือวันไหว้ขนมจ้าง 
๕) งานสารทจีน มีการสวดมนต์ตอนกลางคืนแบบปกติธรรมดา 
๖) วันไหว้พระจันทร์มีการสวดมนต์ตอนกลางคืนแบบปกติธรรมดา  

                                                 

 
๖วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่) ๔ มีนาคม ๒๕๓๖, 

หน้า ๒๑-๒๒.  
 

๗กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๙ , หน้า ๗๙. 



 ๑๖๓ 

๗) งานซิโกว(ทิ้งกระจาด) ๓วัน ๒คืน วันแรกมีพิธีขอขมากรรมตอนบ่าย ทําวัตรเย็น สวดเปิด
ประตูนรก ต่อด้วยพิธีใหญ่ คือ “พิธีซัลฟา” (โปรยดอกไม้) การเปิดประตูนรก เพ่ือให้ดวงวิญญาณผู้ที่
ล่วงลับไปแล้วในนรกแต่ละขุม มาสถิตอยู่ที่ป้ายวิญญาณ ตามที่ผู้มาวัดได้จองไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว  
วิญญาณจากนรกจะมาฟังพระสงฆ์สวดมนต์ ส่วนวิญญาณจากสวรรค์จะไม่มา จากนั้นจะสวด “ไป้ฉ่ํา” 
(การสวดขอขมากรรม) พระพุทธเจ้า ๑,๐๐๐ องค์ ในวันที่สอง พิธีตอนเช้าเป็นพิธี “ก้งฮุก” และตอน
หกโมงเย็น จะมีพิธี “หมกยก” (ชําระดวงวิญญาณ) คือการชําระบาป ให้ดวงวิญญาณสะอาด ตาม
ด้วย “ไป้ฉ่ํา” ให้ลูกหลานมาขอขมาผู้ที่ล่วงลับ จากนั้นก็จะมีพิธีข้ามสะพาน คล้ายพิธีกงเต็ก เปรียบ
ทางเถรวาทก็คล้ายกับ การบังสุกุล 
 ๘) งาน”เกาอ่วงเจ” (ประเพณีการกินเจ) จัด๑๐วัน ๑๐คืน เป็นการกล่าวสรรเสริญเทพนพ
เคราะห์ทั้ง๙ ดวง สวดมนต์ทุกวัน ทําบุญเกี่ยวกับโคมประทีป จากนั้นก็มีงาน “เสี่ยซิ้ง” (เชิญเจ้าลง
จากสวรรค์) จะสวดมนต์ขอบคุณเทพเจ้าที่ให้อยู่ดีกินดีตลอดปีที่ผ่านมา 
 ๑๐) งานกุยอี จะจัดในเดือนพฤศจิกายน ปีละครั้ง คือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และงาน
สวดเสริมดวงชะตา จะอยู่ในช่วงปลายปี ประมาณเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่ ๔ ปีจะเน้นครั้งหนึ่ง 
 พิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญสําคัญที่จัดยิ่งใหญ่ของวัดนี้ก็คือ งานตรุษจีน เหลี่ยงอ๊วงป๋อ
ฉ่ํา ทิ้งกระจาด และกินเจ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมธรรมทายาทโดยการ จัดงานบรรพชาสามเณรหมู่
ปีละ๑ครั้ง  
 ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการมีศาสนพิธีในวัดนี้ จึงเป็นสิ่งสําคัญ และเป็นเครื่องมือใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สามารถดึงศรัทธาจากชาวพุทธมหายานได้มากมายในแต่ละปี ทํา
ให้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ห่างวัด ไม่ห่างการมาทําบุญ สวดมนต์ ทําพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือความเป็นสิริมงคล
ของตนเอง และครอบครัว ตลอดการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน ผู้ล่วงลับไปแล้ว นับเป็น
การธํารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อมาจากบรรพชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
๘. แนวทางการบริหารงานและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
 ในปัจจุบัน เจ้าอาวาสรูปที่๙ คือ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเซี้ยว) ได้
ทํางานด้านสาธารณูปการสรุปได้ว่า๘  
 ๑) จัดตั้งโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญแห่ง
แรกของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 ๒) สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
พระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา ตั้งอยู่ที่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระราชทานนาม
ว่า “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์” 
 ๓) บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย และสถานสงเคราะห์คนชรา 
 ๔) บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 ๕) บริจาคทรัพย์แก่โรงพยาบาลตากสิน อุทกภัยภาคใต้  
 ๖) ตั้งมลูนิธิและกองทุนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กยากจน 

                                                 

 
๘วัดมังกรกมลาวาส, อนุสรณ์พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, หน้า ๒๑.  



 ๑๖๔ 

 จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญสาธารณะกุศล และเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมก็ตาม 
ทางวัดโพธิ์แมนคุณารามและวัดมังกรกมลาวาส ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆตลอดจน ศาสนพิธี
หรือพิธีกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบ เพ่ือดึงดูดศรัทธาจากมหาชนชาวพุทธ ทั้งหลายให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมและได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปัจจัย เพ่ือการสาธารณะกุศลทั้งหลายมาโดยตลอด นับเป็น
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกัน ทางวัดก็ได้มีการเผยแผ่หลักธรรมฝ่าย
มหายาน ผ่านเทศกาลสําคัญๆประจําปี โดยเผยแผ่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา และก็ประสบความสําเร็จ
ได้ดี เพราะสามารถดึงศรัทธาจากมหาชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน ให้ได้เข้ามาทําบุญ สวดมนต์ และปฏิบัติ
ธรรม ทําจิตใจให้สงบเป็นสุข นับเป็นการช่วยจรรโลงสังคม ให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจได้ดีทางหนึ่ง 
ในขณะที่สังคมปัจจุบัน มีแต่ความวุ่นวายและประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน
ขณะนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

เรื่อง 
  การด าเนินชีวิตพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
                    ............................................................................................ 
 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าอาวาสวัด เพ่ือให้
ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๔ ตอนคือ 
 ตอนที่  ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ระดับเจ้าอาวาสวัด 
 ตอนที่ ๒ เป็นข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องด้วยหลักการปฏิบัติตน ข้อวัตร และหลักธรรมที่ท่านยึด ถือ
ปฏิบัติเพื่อการสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ การยอมรับจากชาวพุทธ 
 ตอนที่  ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์พระลูกวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดดังกล่าว 
 ตอนที่  ๔ เป็นแบบสัมภาษณ์ชาวพุทธที่เข้าวัดมาท าบุญและบ าเพ็ญกุศล 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ระดับเจ้าอาวาสวัด    

๑.ชื่อ................................................................... ...ฉายา.......................................อายุ..........ปี 
จ าพรรษาอยู่ที่วัด......................................................ถนน..................................................
แขวง..........................................เขต............................................จังหวัด. .............................. 

 ๒. ต าแหน่ง...................................................................................................................... ...... 
 ๓. สมณศักดิ์.............................................................................................. ............................ 
 ๔. พรรษาที่บวช.................................................................................................................. .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข้อวัตร หลักธรรมท่ียึดเป็นแบบการปฏิบัติเพื่อสร้างศรัทธา   
     ความเชื่อถือและการยอมรับจากชาวพุทธ    
 ๒.๑ ท่านได้ใช้หลักธรรมข้อใดสร้างศรัทธา ให้เกิดข้ึนแก่ชาวพุทธ และปลูกจิตส านึกให้ชาว
พุทธสร้างบุญและบ าเพ็ญกุศล เพื่อลดอกุศลธรรมลง 
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .............................................. 
 ๒.๒ การปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีน สามารถโน้มน้าวชาวพุทธทั้งหลาย 
ด าเนินตามแบบอย่าง หรือมีผลต่อทัศนคติได้หรือไม่ อย่างไร 
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ........................................... 
 ๒.๓ การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนในเรื่องใดบ้าง ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพศรัทธา
เลื่อมใส อย่างมาก และยกย่องให้พระสงฆ์จีน เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณทางธรรมะ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ........................................................ 
 ๒.๔ ท่านคิดว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ มองพระสงฆ์จีนว่า เป็นผู้น าทางศาสนา และเป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ในการน าชาวพุทธท าความดี ด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................  
 ๒.๕ พระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ พระองค์ใดบ้างที่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ความเคารพ
ศรัทธา เลื่อมใสอย่างสูงสุด และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวพุทธ อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .. 
 
 
 



 ๑๖๘ 

 ๒.๖ หลักธรรมข้อใด ที่พระสงฆ์จีนยึดถือปฏิบัติ และเชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติตน
ของชาวพุทธทั้งหลาย ตามรอยพระสงฆ์จีนในการท าความดี ละเว้นอกุศลทั้งหลาย 
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 ๒.๗ ท่านมีคติประจ าใจในการปฏิบัติตนอย่างไร และสอนชาวพุทธอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................... 
 ๒.๘ ท่านได้ใช้หลักการหรือวิธีการใดเป็นส าคัญ ในการโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธให้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม เพราะอะไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 ๒.๙ ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม ท่านคิดว่าเกิด
จากความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 ๒.๑๐ ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ และพิธีกรรมใดที่
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวพุทธ เพราะอะไร 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 ๒.๑๑ พระสูตรเรื่องใด ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเชื่อถือ เคารพศรัทธา และยึดเป็นแบบใน
การปฏิบัติตนตาม มีหลักธรรมที่ส าคัญอะไรบ้าง 
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 



 ๑๖๙ 

 ๒.๑๒ ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ เคารพศรัทธา มาท าบุญไหว้พระ และบ าเพ็ญกุศลที่วัด 
เพราะมีเหตุมาจากคติความเชื่ออันเกี่ยวกับดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรเป็นส าคัญหรือไม่อย่างไร 
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .............................. 
 ๒.๑๓ พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเป็นผลมาจากอิธิพลในการบ าเพ็ญบารมี 
ตามหลักมหากรุณา มหาปรัชญา และมหาอุปาย ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือไม่ 
อย่างไร 
......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ........................................................... 
 ๒.๑๔ ท่านคิดว่า การปฏิบัติตนตามหลักคุณ ๓ ประการดังกล่าวของพระสงฆ์จีนนั้น มีผลต่อ
การท าให้เกิดความเคารพ เชื่อถือ ยอมรับยกย่อง จากชาวพุทธ จนท าให้ชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติตน
ตามพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................  
 ๒.๑๕ ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้ามาวัดท ากิจกรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการปฏิบัติ
ธรรม ไหว้พระ บ าเพ็ญกุศล ท่านคิดว่า เป็นเพราะปฏิบัติตนตามการปลูกฝ๎งคุณธรรมค าสั่งสอน
แนะน าจากพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนากลุ่มย่อยกับ พระลูกวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด    
 ๓.๑ ท่านได้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรม มีจุดมุ่งหมายอย่างไร และคิดว่าจะบวชตลอดไปหรือไม่ 
อย่างไร 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .................................... 
 ๓.๒ ท่านได้เข้ามาบวชเรียน ด้วยการแนะน าจากบุคคลใด หรือมาเพราะมีเหตุผลอย่างอ่ืน
อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 ๓.๓ ข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนข้อใด ที่ท่านคิดว่ามีความส าคัญ ที่ขาดเสียมิได้  และมีข้อ
วัตรใดที่ท่านคิดว่าสามารถสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและการยอมรับให้เกิดข้ึนแก่ชาวพุทธได้ 
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .................................. 
 ๓.๔ กิจกรรมของวัดมีชาวพุทธมาร่วมพิธีกรรมมากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละปี แต่ละเทศกาล 
และพิธีกรรมใดหรือเทศกาลใดที่ชาวพุทธให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก 
......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ........................................... 
 ๓.๕  ชาวพุทธที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลที่วัด ท่านคิดว่าเป็นเพราะกระท าตาม
แรงศรัทธาเชื่อถือ และมีความเคารพยกย่องยอมรับ การปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ของ
พระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................  
 
 
 
 



 ๑๗๑ 

 ๓.๖ ท่านคิดว่าชาวพุทธทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น เป็นผลมา
จากอิทธิพลคติความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในการบ าเพ็ญบารมีด้วยหลักมหากรุณา มหาปรัชญาและ
มหาอุปาย ของพระโพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ ๔ ข้อมูลสัมภาษณ์ชาวพุทธที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ และบ าเพ็ญกุศล   
 ๔.๑ ข้อวัตรปฏิบัติใดของพระสงฆ์จีน ที่ท่านคิดว่า เป็นสิ่งที่ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความ
ประทับใจ ซาบซึ้ง ศรัทธาต่อพระสงฆ์จีน จนท าให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเข้าวัดไหว้พระท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................  
 ๔.๒ การปฏิบัติตน และการด ารงชีวิตประจ าวันของพระสงฆ์จีนในเรื่องใด ที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่ง
ดึงดูด ท าให้เกิดความเคารพ ความเชื่อถือศรัทธาของชาวพุทธ เมื่อได้พบเห็น 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ๔.๓ การมาเขา้วัดไหว้พระท าบุญ และบ าเพ็ญกุศลของท่าน เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อ 
และเคารพยกย่องยอมรับ และยินดีปฏิบัติตาม เพราะการแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนหรือไม่ 
อย่างไร 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 ๔.๔ พิธีกรรมทางศาสนาหรือเทศกาลใด ที่ท่านชื่นชอบนิยมเข้าร่วมเป็นอย่างมาก และท่าน
คิดว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อว่าถ้าได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้แล้ว จะ
ได้รับการโปรดจากพระพระโพธิสัตว์ใช่หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นเพราะเชื่อว่า เป็นการด าเนินตามหลัก
แห่งโพธิสัตวมรรค
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ๔.๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติท่ีมีต่อพระสงฆ์จีน 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................... ............................... 



 ๑๗๒ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง 

การด าเนินชีวิตพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
................................................................................................... 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ระดับเจ้าอาวาสวัด  
 ๑. ชื่อ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร .ฉายา เย็นเต็ก อายุ๗๕ ปี จ าพรรษอยู่ที่วัดวัด
โพธิแมนคุณาราม ถนน.สาธุประดิษฐ์ แขวง สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ.. 
 ๒. ต าแหน่ง. เจ้าอาวาสวัดโพธิแมนคุณาราม        
 ๓. สมณศักดิ์..เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย        
 ๔. พรรษาที่บวช.. ๕๔ พรรษา 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข้อวัตร หลักธรรมที่ยึดเป็นแบบการปฏิบัติเพื่อสร้างศรัทธา 
 ความเชื่อถือและการยอมรับจากชาวพุทธ  
 ถาม ท่านได้ใช้หลักธรรมข้อใดสร้างศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธ และปลูกจิตส านึกให้ชาว
พุทธสร้างบุญและบ าเพ็ญกุศล เพ่ือลดอกุศลธรรมลง 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กได้ให้สัมภาษณ์ว่า การคิดดี พูดดี ท าดี ไม่หลงในสิ่งที่ไม่เป็นสัจ
จธรรม อย่าอ้อนวอนขอให้พระช่วย แล้วไม่ท าความดี ก็จะไม่ได้อะไรเลย คตินี้เป็นสิ่งใช้เตือนสติ
เตือนใจชาวพุทธทั้งหลาย ให้ตระหนักในการสร้างความดี บ าเพ็ญกุศลด้วยตนเอง ไม่เน้นให้มานั้งอ้อน
วอนขอแต่พรจากพระ โดยไม่มีการสร้างความดี ความดีก็จะไม่บังเกิด ท าให้ชาวพุทธได้สติ               
เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง อยากจะท าความดี 
 ถาม การปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีน สามารถโน้มน้าวชาวพุทธทั้ง 
หลาย ด าเนินตามแบบอย่าง หรือมีผลต่อทัศนคติได้หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า เมื่อเราปฏิบัติด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้ าได้ ด้วยการ
กระท าดี ทั้งกาย วาจาและใจ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ย่อมท าให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เห็น
แบบอย่างที่ดี เมื่อเข้ามาพบเห็น ความศรัทธา ยินดี เชื่อถือ ในพระสงฆ์ก็เกิดข้ึน  
 ถาม การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนในเรื่องใดบ้าง ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพศรัทธา
เลื่อมใส อย่างมาก และยกย่องให้พระสงฆ์จีน เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณทางธรรมะ 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า พระสงฆ์จีนมักใช้ความเพียรพยายามที่แฝงด้วยอุบายอัน
เป็นกุศล เพ่ือหวังให้ชาวพุทธได้เรียนรู้ธรรม ด้วยการสอนแบบง่ายๆ แก่ผู้มีป๎ญญาไม่มาก ปฏิบัติตน
เป็นกันเองกับประชาชน พูดคุยเป็นปกติดังญาติ นั่งเสมอด้วยกัน ดื่มชาด้วยกัน วางตนเสมอด้วยกับ
ทุกคน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าพบและเข้าใกล้พระสงฆ์ได้ง่าย และเป็นกันเอง ท าให้ชนทั้งหลาย
อยากเข้าพบ อยากเข้ามาปรึกษาป๎ญหากับพระสงฆ์  
 ถาม ท่านคิดว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ มองพระสงฆ์จีนว่า เป็นผู้น าทางศาสนา และเป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ในการน าชาวพุทธท าความดี ด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 



 ๑๗๓ 

 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า ใช่ เพราะการมีหลักเมตตากรุณาต่อชาวพุทธทั้งหลายที่เข้า
มาวัดท าบุญ ไหว้พระ เป็นกันเอง และสอนธรรมง่ายๆให้เขา ให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า สวดมนต์
ถึงพระศรีศากยมุนี พระอมิตาภพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์กวนอิม เพ่ือขอให้ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
จิตใจก็จะสบาย เมื่อชาวพุทธปฏิบัติตามได้ ก็เป็นการปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์อยู่
แล้ว แต่รูปแบบที่ชัดเจนในการปฏิบัตินั้นคือ ความเจริญก้าวหน้า รู้ละชั่ว ท าความดีของชาวพุทธ 
 นั่นคือสิ่งที่เป็นการด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แล้ว 
 ถาม พระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ พระองค์ใดบ้างที่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ความเคารพ
ศรัทธา เลื่อมใสอย่างสูงสุด และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวพุทธ อย่างไรบ้าง 
 ตอบ พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งแห่งชาวพุทธทั้งหลาย เป็นแบบอย่าง
ของความเมตตากรุณา และเป็นแรงผลักดันให้ชาวพุทธ อยากเข้ามาปฏิบัติตนสร้างความดี เพ่ือหวังใน
ความเมตตากรุณาจากพระองค์ท่าน ให้โปรดและประทานพรให้ ตนและครอบครัวมีความสุข ความ
เจริญ ตลอดไป ชาวพุทธจึงมีอุปนิสัยในการชอบสวดมนต์ หมั่นสวดพระนามแห่งพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์เสมอ ท าให้เกิดความสงบแห่งจิตใจ เมื่อปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมบ่อยขึ้น วันหนึ่ง สมองจะ
สว่างชัดเจนขึ้น ตามค าสอนของพระพุทธเจ้า  
 ถาม หลักธรรมข้อใด ที่พระสงฆ์จีนยึดถือปฏิบัติ และเชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติตน
ของชาวพุทธทั้งหลาย ตามรอยพระสงฆ์จีนในการท าความดี ละเว้นอกุศลทั้งหลาย 
 ตอบ การปฏิบัติข้อวัตร สวดมนต์เช้าและเย็น เป็นสิ่งที่พระสงฆ์จีนต้องกระท าอยู่เสมอและ
ขาดมิได้ และนอกจากนี้ท่านยังได้ให้หลักการปฏิบัติอีกข้อคือ การอยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้อง ไม่ทะเลาะกัน 
ไม่รังแกกัน เรามีบุญในชาตินี้ จึงได้มาพบกัน เรามีพ่อ คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นคือสิ่งส าคัญที่
จะท าให้ พระและฆราวาสนั้น สามารถอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ อย่างมีความสุขตลอดไป 
 ถาม ท่านมีคติประจ าใจในการปฏิบัติตนอย่างไร และสอนชาวพุทธอย่างไรบ้าง 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กยังกล่าวให้คติหลักธรรมเพ่ิมเติมอีกว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ 
มีใจเป็นประธาน การปฏิบัติตน ด้วยกาย วาจาและใจได้บริสุทธิ์ พุทธภาวะก็ย่อมเกิดขึ้นได้  
 ถาม ท่านได้ใช้หลักการหรือวิธีการใดเป็นส าคัญ ในการโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธให้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม เพราะอะไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก กล่าวว่า ท่านได้ใช้หลักมหากรุณาด้วยการ ให้การศึกษาแก่ชน
ทั้งหลายได้เล่าเรียน และได้เข้ามาบวชเรียน ส่วนหลักมหาอุบายนั้น ได้ใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็น
ภาคปฏิบัติ โน้มน้าวชาวพุทธได้เข้ามาพบเห็นแล้ว เมื่อได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติตน ก็เกิดสติ เกิดป๎ญญา 
วินิจฉัยในหนทางนี้ได้ถูกต้อง ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้  
 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม ท่านคิดว่า
เกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะพระบ าเพ็ญบารมี เป็นผู้ชี้แนะที่
ส าคัญ เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนามหายาน สามารถชี้แนะ ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ
ได้ดี และเป็นผู้ใช้พิธีกรรมทางศาสนา โน้มน้าวชาวพุทธ ให้เกิดประกายแห่งความเชื่อและศรัทธา เข้า
มาพบและสัมผัสในหลักธรรม จนเกิดการปฏิบัติตาม ท่านยังกล่าวอีกว่า พระธรรมอยู่กับตัวเรา อยู่กับ
ธรรมชาติ พระธรรมอยู่ด้วยกันกับตัวเรา กินด้วยกัน นอนด้วยกันกับเรา ไม่เคยห่างจากเราเลย นั่นคือ 
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พุทธภาวะ จิตพุทธอันบริสุทธิ์ คือพระธรรม ในแนวคิดมหายาน สรรพสัตว์ทั้งหลายมี พุทธภาวะอัน
บริสุทธิ์ สามารถส าเร็จเป็นพระอริยะเจ้าได้ ปฏิบัติเร็วก็ส าเร็จเร็ว ปฏิบัติช้าก็ส าเร็จช้า แม้คนที่ไม่เชื่อ
เรื่องศาสนาพุทธ เขาก็มีพุทธภาวะ ถ้าเขาเดินถึงเม่ือใด เขาก็จะเอามาใช้ได้ 
 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ และพิธีกรรมใดที่
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวพุทธ เพราะอะไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า พิธีกรรม มีไว้เพ่ือประกอบการโน้มน้าวชาวพุทธที่
ป๎ญญายังไม่มาก ที่ยังติดอยู่กับพิธีกรรม แต่พิธีกรรมก็เป็นเครื่องมือในการชักชวนคนให้เข้ามาพบและ
เห็น ในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และชาวพุทธทั้งหลายได้ ในเบื้องต้น และเมื่อได้เข้ามาสัมผัส
ปฏิบัติธรรมได้ ก็อาจเกิดความซาบซึ้งในพระธรรม ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจนเกิดป๎ญญาใน
ภายหลังได้ แต่ส าหรับผู้มีป๎ญญามากแล้ว อาจไม่ต้องพ่ึงพาพิธีกรรมมาก ส่วนมากจะเข้ามาร่วมพิธี
เทศกาลกินเจ เพราะได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรม ถือศีลอุโบสถ คือศีลแปด งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์
และผักมีกลิ่นฉุนบางชนิด ได้มีโอกาสเข้ามาสวดมนต์ เจริญภาวนา ตามแบบอย่างที่พระสงฆ์ได้กระท า
อยู่เป็นนิจ ท าให้เกิดความสงบสุขแห่งจิตใจ และความเบิกบานปีติ  
 ถาม พระสูตรเรื่องใด ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเชื่อถือ เคารพศรัทธา และยึดเป็นแบบใน
การปฏิบัติตนตาม มีหลักธรรมที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า พระสูตรปรัชญาปารมิตาสูตร เป็นพระสูตรที่ใช้เป็นแนวใน
การปฏิบัติของวัด เพราะวัดโพธิแมนคุณาราม มีการปฏิบัติตามแนวนิกายเซน ตามหลักของ          
พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) มาตั้งแต่อดีต เน้นในการปฏิบัติทางจิตใจ ใจเป็นใหญ่ ไม่ข้องเกี่ยวด้วยอารมณ์
และการยึดมั่นในสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงภายนอกกาย มุ่งเน้นการปฏิบัติจิตเพ่ือให้ เข้าถึงจิตเดิมแท้ ให้เกิด
พุทธภาวะอันบริสุทธิ์ขึ้น ส าหรับผู้มีป๎ญญาสูง แต่ส าหรับผู้มีป๎ญญาไม่สูง ท่านจะใช้พระสูตรที่เรียกว่า 
สัทธัมมปุณฑริกสูตร การสวดภาวนาเอ่ยพระนามพระอมิตาภพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์กวนอิม เพ่ือ
สร้างศรัทธาให้เกิดแก่ชาวพุทธ ให้มีก าลังใจปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ให้เห็นว่าพุทธเกษตรหรือ
สุขาวดีอยู่ไม่ไกลเกินจะไปได้ถึง แต่แท้ท่ีจริงแล้ว ท่านยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกต่อไปว่า พุทธเกษตรจริงๆ
อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่พุทธภาวะอันบริสุทธิ์ที่อยู่ติดกับตัวเรา นั่นคือตัวเราเอง หากสามารถปฏิบัติตน
ไปสู่การเป็นพระอริยเจ้าได้ ก็คือพุทธเกษตร การปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า จะบวชหรือไม่ ก็
ไม่ต่างกัน ขอให้ตั้งใจศึกษาให้ชัดเจน หมดสิ้นความสงสัย เท่านั้นก็พอเพียงแล้ว  
 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ เคารพศรัทธา มาท าบุญไหว้พระ และบ าเพ็ญกุศลที่วัด 
เพราะมีเหตุมาจากคติความเชื่ออันเกี่ยวกับดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรเป็นส าคัญหรือไม่อย่างไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กได้กล่าวเสริมอีกว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่มาวัด เข้าวัดเพราะมีความ
เชื่อถือพระอยู่ก่อนเก่าแล้ว มีความศรัทธามาก่อนแล้ว พระได้ให้คติแก่ชาวพุทธน าไปคิดพิจารณา 
พุทธภาวะหรือพุทธเกษตรอยู่ที่ใจ อยู่กับตัวเรา ปฏิบัติเข้าถึงพุทธภาวะได้ พุทธเกษตรก็เกิดขึ้นได้ ผู้มี
ป๎ญญามากก็จะเร่งปฏิบัติในศีล สมาธิ ป๎ญญา ผู้มีป๎ญญาบารมีน้อย ก็อาศัยพุทธคุณ เอ่ยนาม
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ เพ่ือสร้างศรัทธาเบื้องต้น เมื่อมีศรัทธาและก าลังใจก็สามารถปฏิบัติ
ต่อไปได้ เมื่อปฏิบัติถึงพุทธภาวะได้ พุทธเกษตรก็บังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้ เพราะพุทธภาวะอันบริสุทธิ์นั้น
อยู่กับตัวเรา อยู่แล้ว ปฏิบัติได้ ปฏิบัติถึง ก็ถึงพุทธเกษตรนั่นเอง  
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 ถาม พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเป็นผลมาจากอิธิพลในการบ าเพ็ญบารมี ตาม
หลักมหากรุณา มหาปรัชญา และมหาอุปาย ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือไม่ 
อย่างไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าว่า พิธีกรรมที่จัดขึ้นนั้น เพ่ือให้ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้มี
โอกาส มาสร้างความดี บ าเพ็ญกุศลบารมี ปฏิบัติธรรม ถือศีลละเว้นการท าความชั่ว เปิดโอกาสให้ชาว
พุทธได้มีส่วนร่วมกับพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรม เจริญธรรมร่วมกัน ได้สวดมนต์ภาวนาร่วมกัน ได้
ใกล้ชิดสนิทและได้เห็นถึงความงดงาม ความมีระเบียบวินัย ความเรียบง่ายสันโดษ และเป็นกันเองของ
พระสงฆ์กับฆราวาส ท าให้ชาวพุทธได้เกิดความปีติยินดี เชื่อถือ ศรัทธาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วย 
นั่นคือการปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์อยู่แล้ว 
 ถาม ท่านคิดว่า การปฏิบัติตนตามหลักคุณ ๓ ประการดังกล่าวของพระสงฆ์จีนนั้น มีผลต่อ
การท าให้เกิดความเคารพ เชื่อถือ ยอมรับยกย่อง จากชาวพุทธ จนท าให้ชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติตน
ตามพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวว่า การด าเนินชีวิตแห่งพระสงฆ์จีนนั้น เน้นหลักมหาเมตตา
กรุณาอยู่แล้วเป็นส าคัญ มีการใช้อุบายกุศล จัดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นมาเพ่ือให้ชาวพุทธได้มีจิตใจ
โน้มเข้าหลักธรรม เป็นการปรับธรรมให้เข้าถึงคน และพระสงฆ์เองก็ปฏิบัติตนด้วยการรักษาศีลอย่าง
เคร่งครัด อยู่ในระเบียบวินัย พร้อมเพรียงในการท าวัตรเช้าเย็น อย่างสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างให้ชาว
พุทธได้เห็นเป็นประจ า ประกอบกับวัฒนธรรมของชาวพุทธมหายาน ล้วนเป็นลูกหลานคนจีน จึงมี
ระบบเคารพผู้อาวุโส และผู้อาวุโสก็ต้องเคารพพระสงฆ์ เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ดังนั้น
การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน จึงได้รับการยอย่อง เคารพและเป็นที่เชื่อถือแก่ชาวพุทธมานาน อย่าง
ไม่ต้องลังเลสงสัยเลย 
 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้ามาวัดท ากิจกรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการปฏิบัติ
ธรรม ไหว้พระ บ าเพ็ญกุศล ท่านคิดว่า เป็นเพราะปฏิบัติตนตามการปลูกฝ๎งคุณธรรมค าสั่งสอน
แนะน าจากพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร  
 ตอบ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กกล่าวต่อไปอีกว่า เป็นความจริงเช่นนั้น เพราะพระสงฆ์จะเป็นผู้สั่ง
สอนธรรมแก่บรรดาชาวพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดหลักธรรมและพิธีกรรม เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่ง
คุณธรรม ในทางที่ถูกแก่บรรพชนมาแต่อดีต และบรรพชนได้มีการถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆแก่ลูกหลาน คุณธรรมที่พระสงฆ์ได้
ถ่ายทอดไว้เป็นส าคัญนั่นคือ การท าความดี หรือการท าความชั่วนั้น เกิดจาก กาย วาจา และใจ ของ
คนเรา หากจะกระท าความดี ก็ต้องเกิดขึ้นจาก กาย วาจา และใจ  
 ท่านเจ้าคุณยังได้ฝากคติข้อคิดเพ่ิมเติมอีกว่า อยู่วัด อย่าลืมวันสร้างวัด กินผลไม้ อย่าลืมผู้
ปลูกผลไม้ นั่นหมายความว่า คนเราต้องรู้จักคุณของผู้มีอุปการคุณ ในสิ่งที่เราได้อาศัย มีความกตัญํู
ต่อผู้มีคุณเหล่านั้น จึงจะนับว่าเป็นคนดี 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง 

การด าเนินชีวิตพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 
............................................................................................... 

 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ระดับเจ้าอาวาสวัด  
 ๑. ชื่อ พระครูใบฎีกา ประสิทธิ์ ฉายา เสี่ยจิ้น อายุ ๓๑ ปี จ าพรรษอยู่ที่วัดวัดโพธิแมนคุณา
ราม. ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 
  ๒. ต าแหน่ง. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโพธิแมนคุณาราม 
 ๓. สมณศักดิ์ พระครูใบฎีกา  
 ๔. พรรษาที่บวช ๑๑         
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข้อวัตร หลักธรรมที่ยึดเป็นแบบการปฏิบัติเพื่อสร้างศรัทธา 
  ความเชื่อถือและการยอมรับจากชาวพุทธ  
 ถาม ท่านได้ใช้หลักธรรมข้อใดสร้างศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธ และปลูกจิตส านึกให้ชาว
พุทธสร้างบุญและบ าเพ็ญกุศล เพ่ือลดอกุศลธรรมลง 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ท่านใช้หลักเมตตากรุณามาใช้ การพูดอะไรก็ให้พูดแต่เรื่องป๎จจุบัน
เท่านั้น เน้นการมีเมตตาแห่งพระพุทธองค์ ที่ทรงออกผนวช พุทธศาสนามหายาน จึงน าแนวคิดพระ
โพธิสัตว์มาใช้ในการสร้างศรัทธาแก่ชาวพุทธ ให้กระท าความดี ละเว้นความชั่ว 
 ถาม การปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีน สามารถโน้มน้าวชาวพุทธ
ทั้งหลาย ด าเนินตามแบบอย่าง หรือมีผลต่อทัศนคติได้หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ได้ โพธิสัตวภูมินั้น คือการเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน คนคือสิ่งที่ต้อง
มีความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง อยู่ในสภาวะเดียวกัน อาจต่างภพภูมิ สังเกตดูได้จากการที่มหายาน มี
กิจกรรมร่วมกับคนตลอด พระกระท า ฆราวาสก็กระท าตาม พระช่วยฆราวาสก็ช่วย ร่วมด้วยช่วยกัน 
จนเกิดพระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ซึ่งบ่งบอกความหมายว่า ทุกคนช่วยกันเมื่อ
ร่วมกันอยู่เป็นหมู่ คือ ความสามัคคี มีผลต่อการท าให้เกิดความศรัทธาแก่ชาวพุทธได้ 
 ถาม การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนในเรื่องใดบ้าง ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพศรัทธา
เลื่อมใส อย่างมาก และยกย่องให้พระสงฆ์จีน เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณทางธรรมะ 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า การเข้าถึงจิตใจของชาวพุทธ การสอนพระธรรมในรูปแบบของชีวิต
จริง ไม่ใช่รูปทฤษฎี จึงมีการสวดสังคีตดนตรี ชุมชนดนตรี จึงเอาดนตรีมาใส่ในบทสวด นั่นคือ ชีวิต
จริง เพราะดนตรีสามารถหล่อหลอมใจ เปิดใจ ท าให้เกิดความสบายใจ เขาเปิดใจ เราก็เปิดใจ ต่างคน
ต่างก็เปิดใจเข้าหากัน และนี้ก็คือสิ่งที่ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเชื่อถือ ศรัทธา ต่อพระสงฆ์จีน 
และให้การยกย่องพระสงฆืเป็นผู้น าแห่งจิตวิญญาณ 
 ถาม ท่านคิดว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ มองพระสงฆ์จีนว่า เป็นผู้น าทางศาสนา และเป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ในการน าชาวพุทธท าความดี ด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 



 ๑๗๗ 

 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ชาวพุทธคิดว่า พระคือพวกเดียวกันกับเขา เขาจึงกล้าเข้าหา เขา
จะศรัทธามาหา ศรัทธาจึงส าคัญ และขึ้นอยู่กับบทบาทของพระสงฆ์พิเศษ ที่มีความเป็นกันเอง แต่
มหายานในไทย มีกรอบของเถรวาทก ากับ จึงมีระบบอาวุโส ซึ่งคล้ายกับของจีน แต่ของจีนนั้นไม่
ชัดเจน เมื่อชาวพุทธกล้าเข้าหาพระสงฆ์ การบอกกล่าวสั่งสอนธรรมแก่ชาวพุทธ ก็สามารถสอนได้ง่ายขึ้น 
 ถาม พระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ พระองค์ใดบ้างที่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ความเคารพ
ศรัทธา เลื่อมใสอย่างสูงสุด และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวพุทธ อย่างไรบ้าง 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หรือตี่จั่งอ๊วง สอง
พระองค์นี้ที่ชาวพุทธมักกล่าวถึง และให้ความเคารพศรัทธามาก เวลาต้องการขอพร ก็มักนึกถึงพระ
โพธิสัตว์กวนอิม ถ้าเวลาจะตาย ก็นึกถึงพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หรือตี่จั่งอ๊วง เพราะท่านเคยโปรด
มารดาที่ตกนรกมาก่อนในอดีต 
 ถาม หลักธรรมข้อใด ที่พระสงฆ์จีนยึดถือปฏิบัติ และเชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติตน
ของชาวพุทธทั้งหลาย ตามรอยพระสงฆ์จีนในการท าความดี ละเว้นอกุศลทั้งหลาย 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้ว ต้องมาอยู่ร่วมกัน ร่วมปฏิบัติ
จริง๑ปี อยู่เพ่ือรู้ ในสิ่งที่พระสงฆ์รู้ จะเกิดการเรียนรู้เอง เพราะได้กระท ากิจกรรมร่วมกัน เมื่อมี
กิจกรรมดึงคนเข้าวัด ก็ได้มาเห็น พระปฏิบัติศีลเคร่งครัด ความศรัทธาต่อพระก็เริ่มเกิด เพราะพระจะ
ปฏิบัติอยู่ในหลักของ ศีล เพ่ือให้เกิดสมาธิ และสมาธินี้เอง ที่ท าให้พระสงฆ์ได้เกิดป๎ญญา ชาวพุทธที่
เข้ามาร่วมปฏิบัติก็พลอยได้ กระท าความดี สร้างบุญบารมี ตามหลักศีล สมาธิและป๎ญญาด้วย  ถาม 
ท่านมีคติประจ าใจในการปฏิบัติตนอย่างไร และสอนชาวพุทธอย่างไรบ้าง 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกระท าด้วยตนเอง แล้วจะรู้เข้าใจเอง การ
ท างาน คือ การปฏิบัติธรรม การกระท าทุกอย่างต้องมีสติ อยู่ทุกเมื่อ จึงจะรู้ตนเอง ว่าก าลังกระท า
อะไรอยู่ ได้เห็น ได้รู้ ก็ต้องเห็นและรู้อย่างมีสติ จุดธูปก็จะณุ้ว่ามีกลิ่น ป๎กธูปตรงหรือเบี้ยวก็รู้ว่าป๎กตรง
หรือป๎กเบี้ยว คนส่วนใหญ่ชอบดูที่ผล ไม่ชอบดูท่ีต้นเหตุ และชอบดูท่ีความไม่ดีของคน 
 ถาม ท่านได้ใช้หลักการหรือวิธีการใดเป็นส าคัญ ในการโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธให้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม เพราะอะไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนก่อน โดยหยิบยกเรื่อง ดินแดนสุขาวดีมาอ้าง 
เพ่ือเปิดใจไปสู่พุทธะ ให้ใจเปิดว่างก่อนเข้าสู่พุทธะ เหมือนกับการวอมร่างกายก่อน จึงจะโน้มมาสู่การ
ปฏิบัติ ธรรมที่สุด เรื่องการภาวนาให้เกิดสติ ท างานให้มีความรักเมตตาในพรหมวิหาร๔ เอาเข้ามาใช้ 
การท างานใดๆก็จะมีความสุข มุ่งในทางที่ดี เหมือนกับการภาวนา 
 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม ท่านคิดว่า
เกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า มีส่วนเป็นเช่นนั้นจริง เพราะพระสงฆ์จีน มักใช้หลักธรรม สอนให้
คนได้เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน อยู่กับการท างาน มีจิตก ากับแบบมีสติ กระท าอะไรก็ให้กระท าแบบสุดๆ
ที่มีสติ การก าหนด ก็คือการท าให้สุดๆ เกิดความรู้สึกจับที่อิริยาบถทุกเมื่อ ไม่ว่า กิน นั่ง เดิน นอน 
ท างาน เน้นการปฏิบัติมากกว่า การท่องตามทฤษฎี จึงสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่จริงของชาวพุทธ 
ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งต่อความเป็นจริงในชีวิตจริงของชาวพุทธ จึงได้รับการยอมรับจากชาวพุทธ 



 ๑๗๘ 

 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ และพิธีกรรมใดที่
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวพุทธ เพราะอะไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวย้ าอีกว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่มักติดตัวเอง การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา ก็เพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากทุกข์ของตนเอง มุ่งตนเองเท่านั้น คนเข้าธรรมะเพ่ือเอาตัวเองออก
จากทุกข์ ทุกข์จึงมา สุขจะไม่มา ชาวพุทธที่เข้าวัดมา เพราะมีความหวังจะให้พระช่วยแก้ทุกข์ให้อย่าง
เดียว พิธีกรรมที่ชาวพุทธเข้าวัดมาร่วมกันมาก คือพิธีกินเจ ซึ่งมีการจัดงานกระจายไปทั่วแทบทุกวัด
มหายาน เพราะชาวพุทธคิดว่า เป็นการสร้างบุญ และได้ปฏิบัติธรรม เพ่ือตนเองให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ด้วย ด้วยการปฏิบัติตนถือศีล กินเจ สวดมนต์ภาวนา ท าจิตให้สงบเป็นสุข 
 ถาม พระสูตรเรื่องใด ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเชื่อถือ เคารพศรัทธา และยึดเป็นแบบใน
การปฏิบัติตนตาม มีหลักธรรมที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ได้แก่พระสูตรสุขาวดีวยูหสูตร อมิตายุตสูตร หรือ ที่เรียกว่า กิมกัง
เก็ง หรือก็คือ วัชรปารมิตาสูตร(ชั้นสูง) มีการเทกระจาดเพ่ือโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งถือเป็น
พิธีชั้นสูงของมหายาน และอยู่ในปณิธาน๔ ที่เป็นเรื่องของการโปรดสัตว์ คือ การให้ความรักแก่เขา
โดยไม่หวังผล 
 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ เคารพศรัทธา มาท าบุญไหว้พระ และบ าเพ็ญกุศลที่วั ด 
เพราะมีเหตุมาจากคติความเชื่ออันเกี่ยวกับดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรเป็นส าคัญหรือไม่อย่างไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวต่ออีกว่า ดินแดนสุขาวดีก็ดี หรือเทพแต่ละองค์ที่สร้างขึ้นก็ดี ล้วน
สร้างข้ึนมาทดแทนเป็นยาใจแก่ญาติโยม ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือป๎ญหาที่ เกิดขึ้น เทพจึงเป็น
ตัวแทนของความดี การที่ชาวพุทธไหว้ จึงเป็นการไหว้ที่คุณความดี และทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปจาก
จิตใจ อันได้แก่ ความรัก ความเมตตากรุณา และความกตัญํูกตเวทิตา 
 ถาม พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเป็นผลมาจากอิธิพลในการบ าเพ็ญบารมี ตาม
หลักมหากรุณา มหาปรัชญา และมหาอุปาย ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือไม่ 
อย่างไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวอีกว่า มหายานอิงความเป็นจริงของชีวิต จึงใช้หลักความดีของพุทธะ 
มาสร้างพิธีกรรม ที่แฝงคติหลักธรรม ให้คนน ามาคิดพิจารณาไตร่ตรอง เอาไปปฏิบัติ  ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ป๎ญหาของแต่ละคน การมีพิธีกรรม เป็นการสร้างรูปลักษณ์ให้คนได้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ต้องมานึกเอา
เอง พิธีกรรมจึงเป็นการดึงคนเข้ามาก่อน แล้วค่อยท าการสั่งสอนต่อไป 
 ถาม ท่านคิดว่า การปฏิบัติตนตามหลักคุณ ๓ ประการดังกล่าวของพระสงฆ์จีนนั้น มีผลต่อ
การท าให้เกิดความเคารพ เชื่อถือ ยอมรับยกย่อง จากชาวพุทธ จนท าให้ชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติตน
ตามพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวไว้ว่า พระสงฆ์จีนได้อาศัยพระพุทธคุณ ในคุณงามความดีของพระองค์
มาอิงสอน และหยิบยกเอาพระธรรม ขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็นกรอบง่ายๆ อย่างเช่น พิธีกงเต็ก การเดิน
ข้ามสะพาน แล้วโยนเหรียญไป แฝงค าสอนไว้ว่า เมื่อคนเราตายลงไปนั้น ทรัพย์สมบัติไม่สามารถเอา
ไปได้แม้แต่น้อย เอาไปได้แต่กุศลและอกุศลเท่านั้น ศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลาย เกิดจากการกระท า
ของพระสงฆ์ที่เขาจับต้องได้ เช่นพิธีกรรม และการส ารวมกาย วาจาและใจ ของพระสงฆ์จีนที่
เคร่งครัด เป็นการกระท าท่ีชาวพุทธทั้งหลายไม่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความศรัทธา  เ



 ๑๗๙ 

 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้ามาวัดท ากิจกรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการปฏิบัติ
ธรรม ไหว้พระ บ าเพ็ญกุศล ท่านคิดว่า เป็นเพราะปฏิบัติตนตามการปลูกฝ๎งคุณธรรมค าสั่งสอน
แนะน าจากพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร  
 ตอบ ท่านเสี่ยจิ้นกล่าวว่า ไม่ใช่ เพราะพระเป็นผู้ที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ชาวพุทธไม่มี หรือขาด
หายไป ชาวพุทธมองพระเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ทุกข์ให้ได้ จึงยอมปฏิบัติตามค าแนะน าสั่งสอนตาม
พระสงฆ์ เพียงเพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว พระท่านมักจะสอนให้
ชาวพุทธทั้งหลาย ยึดถือถึงความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน ค านึงถึงความเป็นไปได้จริงในชีวิต ซึ่งค า
สอนเช่นนี้ อาจท าให้เกิดสติ ฉุกคิดแก่ชาวพุทธบางท่าน ที่มีป๎ญญาสูง พิจารณาตามได้ และอาจเข้ามา
ปฏิบัติธรรมได้  
 การปลูกฝ๎งคุณธรรม ด้วยการประยุกต์ พิธีกรรมให้เข้ากับสมัยนิยม จะท าให้เยาวชน ได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ และเกิดการซึมซาบต่อไป ให้กระท าตามได้ เช่นการไหว้บรรพชน เยาวชนรุ่นต่อไป จะ
กระท าตามที่ท่านได้ปลูกฝ๎งต่อจากท่านได้ หากให้เขาเหล่านั้นมีส่วนร่วมตั้งแต่เยาว์วัย 
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง 

 
การด าเนินชีวิตพระสงฆ์จีนตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ 

....................................................................................................... 
 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ระดับเจ้าอาวาสวัด  
 ๑. ชื่อ.หลวงจีนปลัด วิศิษฏ์ ฉายา เสี่ยชื้อ อายุ.๓๘ ปี จ าพรรษอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส ถนน 
เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ. 
 ๒. ต าแหน่ง.. รองเจ้าคณะใหญ่ สงฆ์จีนนิกาย และครูใหญ่โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 
 ๓. สมณศักดิ์ หลวงจีนปลัด คณานุกรม      
 ๔. พรรษาที่บวช เณร ๖ พรรษา พระ ๑๘ พรรษา รวมทั้งสิ้น ๒๔ พรรษา 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข้อวัตร หลักธรรมที่ยึดเป็นแบบการปฏิบัติเพื่อสร้างศรัทธา 
  ความเชื่อถือและการยอมรับจากชาวพุทธ  
 ถาม ท่านได้ใช้หลักธรรมข้อใดสร้างศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธ และปลูกจิตส านึกให้ชาว
พุทธสร้างบุญและบ าเพ็ญกุศล เพ่ือลดอกุศลธรรมลง 
 ตอบ หลวงจีนปลัด วิศิษฏ์ (เสี่ยชื้อ) ท่านกล่าวว่า ท่านได้ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ คือหลัก
เมตตาให้กับทุกคน และการใช้หลักกรุณา แต่ไม่เกินขอบเขตของความเป็นไปได้ โดยเฉพาะการใช้
หลักเมตตา กรุณา จะเลือกเป็นบุคคลๆไป ตามความเหมาะสม หากกระท าไม่ได้กับ บุคคลบาง
ประเภท ท่านก็จะใช้หลักการวางเฉย คืออุเบกขา การให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ญาติโยม ก็ต้องระวัง
รอบคอบ การเกิดความเสื่อมเสียพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม เอาพระศาสนามาบังหน้า 
เพ่ือหากิน ต้มตุ๋นหลอกลวงผู้อ่ืน โดยแอบอ้างทางพระสงฆ์และวัด ว่าเป็นผู้สนับสนุน แท้จริงนั้นไม่ใช่ 
การปลูกจิตส านึกแก่ชาวพุทธนั้น ก็มีการตั้งชมรมของกลุ่มคน มีการมาพบปะประชุมร่วมกัน สวดมนต์ 
ทานอาหารเจ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งมีการแจกทุนการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธผู้
สูงวัย ที่อยู่กับบ้านเฉยๆ แล้วเกิดความเบื่อหน่าย ขึงรวมกลุ่มกันมาสร้างกุศลกัน แต่ถ้าเป็นพระ ก็จะมี
วัยคละท่ัวไป 
 ถาม การปฏิบัติตนตามหลักโพธิสัตวมรรคของพระสงฆ์จีน สามารถโน้มน้าวชาวพุทธ
ทั้งหลาย ด าเนินตามแบบอย่าง หรือมีผลต่อทัศนคติได้หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ ท่านกล่าวว่า การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนตามหลักโพธิสัตวมรรคนั้น 
ได้แก่การโปรดสัตว์ทั้ง ๖ ภูมิ ด้วยการประกอบพิธีกรรม การเทกระจาดในทุกๆเดือน๗ ของจีน เป็น
การโปรดมนุษย์ภูมิ และเดรัจฉานภูมิ ด้วยการให้ปล่อยนก ปล่อยปลาให้ชีวิตแก่สัตว์อ่ืนๆ ทานอาหาร
เจ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืนๆ ส่วนอีก๔ ภูมิที่เหลือนอกนั้น จะใช้จิตแผ่เมตตาไป ด้วยการอาศัยการ
เจริญภาวนาบทพุทธคุณ เป็นคาถา แล้วแผ่เมตตาไปถึงภูมิเหล่านั้น หรือแม้แต่พิธีไหว้แม่ซื้อ ที่ชาวจีน
มักเรียกว่า “ ชุกฮวยฮ้ึง ” ส าหรับเด็กทุกคนที่มีอายุได้ ๑๕ ปี ก็ต้องมาท าพิธีนี้ เพ่ือขอพรและขอให้
แม่ซื้อคุ้มครองให้เด็กมีชีวิตที่ปลอดภัยตลอดไป โดยเฉพาะการท าพิธีนี้ มักกระท ากันในวันขึ้น ๑ ค่ า 



 ๑๘๑ 

เดือน ๗ ถึงขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๗ เพราะเป็นวันเกิดและเดือนเกิดของแม่ซื้อ ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าวัดมา 
ท าการไหว้แม่ซื้อกันมากมาย หรือแม้แต่พิธีกรรมกงเต็ก และการไหว้เจ้า ไหว้บรรพชน ก็เพ่ือให้ชาว
พุทธทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงคุณธรรมด้านความกตัญํูกตเวทิตา ต่อผู้มีคุณทุกท่าน แม้พิธีการกินเจ ก็
เป็นการเจริญเมตตา  
 ดังนั้น พิธีกรรม ที่เกิดด้วยความเมตตาของพระสงฆ์จีน ที่จัดขึ้นมาเพ่ือหวังโปรดสาธุชนชาว
พุทธทั้งหลาย ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศล และได้เข้ามาเจริญธรรม เจริญจิตใจให้สงบสุข เป็นไป
ตามหลักแห่งมหาเมตตากรุณา ในโพธิสัตวมรรค อันพระสงฆ์จีนได้ใช้ เป็นเครื่องมือโน้มน้าว ชาวพุทธ
ทั้งหลาย ให้เข้าวัดมาสร้างกุศล จึงมีผลต่อการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ปิติเบิกบานใจ เข้าร่วม
พิธีกรรม ดังกล่าว ท าให้ชาวพุทธเหล่านี้ ได้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศล แสดงออกซึ่งคุณธรรมด้าน ความ
กตัญํูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย ตามคติความเชื่อ ภายใต้การน าของพระสงฆ์จีน 
 ถาม การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนในเรื่องใดบ้าง ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพศรัทธา
เลื่อมใส อย่างมาก และยกย่องให้พระสงฆ์จีน เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณทางธรรมะ 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ ท่านกล่าวว่า การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีน จะใช้หลักเมตตาน า แล้ว
ใช้พิธีกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างศรัทธา เพราะพิธีกรรมนี้ เป็นอุบายอันเป็นกุศล ที่ท่านก าหนด
ขึ้นมา เพ่ือต้องการสะท้อนจิต ให้เข้าใจสภาวะของธรรม คือให้เข้าถึงตามความเป็นจริง และยอมรับได้ 
ละความยึดมั่นลง เมื่อชาวพุทธได้มารู้ ได้มาสัมผัสและปฏิบัติตามพระสงฆ์ ก็เกิดความรู้สึกที่ดี และ
เห็นว่า พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาได้ดี จึงยกย่องให้เป็นผู้นพทางจิตวิญญาณทางธรรมะโดยไม่รู้สึกขัดเคืองใดๆ 
 ถาม ท่านคิดว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ มองพระสงฆ์จีนว่า เป็นผู้น าทางศาสนา และเป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ในการน าชาวพุทธท าความดี ด าเนินตามรอยพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ ท่านกล่าวว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมา มักจะมองพระสงฆ์จีนใน
ฐานะเป็นผู้จรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนามหายาน มองพระสงฆ์จีนว่าเป็นเจ้าพิธีกรรมทางศาสนา 
เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง แม้ป๎ญหาเรื่องทางธุรกิจการงาน หรือแม้เป็นที่ระบายทุกข์ทางใจของตนเอง 
เพราะเนื่องจากพระสงฆ์จีนโดยทั่วไป มักจะประพฤติปฏิบัติตน วางตนอยู่ในระดับเดียวกับญาติโยม 
เป็นกันเอง เข้าวัดมา ก็สามารถพบปะพระสงฆ์ได้ง่ายดาย มีพระสงฆ์อยู่ประจ าจุดต่างๆของวัด คอย
เป็นผู้อ านวยความสะดวกทุกอย่างแก่ผู้มาวัด พระสงฆ์จีนให้ความเป็นกันเองกับชาวพุทธ ไม่วางตนอยู่
สูงเกินกว่าญาติโยมจะเข้าถึง จึงท าให้ชาวพุทธทั้งหลายมีความศรัทธา อีกประการหนึ่ง ธรรมเนียม
ของชาวพุทธมักให้ความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งพระสงฆ์จีนที่ยิ่งมีพรรษามาก มีอาวุโสมาก ก็ยิ่งเป็นที่
เคารพศรัทธา เชื่อถือของชาวพุทธมากข้ึนเท่านั้น  
 ดังนั้นไม่ว่า พระสงฆ์ผู้อาวุโสจะให้ชาวพุทธ ประกอบพิธีกรรมใดๆ ตามค าสั่งหรือตามที่
ก าหนดขึ้นมา แม้ในเรื่องการบ าเพ็ญสาธารณกุศลก็ตาม ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันมาร่วมประกอบ
พิธีกรรม และบ าเพ็ญสาธารณกุศลกับพระสงฆ์ อย่างพร้อมเพรียงและเต็มใจ ยิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มี
พรรษามาก มีคุณธรรมและวัยวุฒิมากเท่าใด มีศักยภาพมากเท่าใด ความเชื่อถือ เคารพศรัทธายกย่อง 
จากบรรดาชาวพุทธก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น เสมือนหนึ่งตัวแทนหรือผู้ที่จะน าชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้า
ใกล้หรือเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ได้ และมีดินแดนสุขาวดีอยู่ไม่เกินเอื้อม 



 ๑๘๒ 

 ถาม พระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ พระองค์ใดบ้างที่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ความเคารพ
ศรัทธา เลื่อมใสอย่างสูงสุด และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวพุทธ อย่างไรบ้าง 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ กล่าวว่า พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า 
พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ไท้ส่วยเอ๊ีย เทพแห่งชะตากรรม และแม่ซื้อ มีผลต่อ
การเข้ามา ไหว้พระขอพร มาท าบุญ บ าเพ็ญกุศล ถือศีลกินเจ ละเว้นชีวิตไม่เบียดเบียนต่อชีวิตสัตว์
อ่ืนๆ ท าให้ชาวพุทธหันมาสร้างกุศล เพราะหวังผลให้เทพเจ้าโปรดตนเองให้มีสุข พ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
โดยมีเงื่อนไขตามท่ีเทพแต่ละองค์ได้ตั้งก าหนดกฏเกณฑ์เอาไว้  
 ถาม หลักธรรมข้อใด ที่พระสงฆ์จีนยึดถือปฏิบัติ และเชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติตน
ของชาวพุทธทั้งหลาย ตามรอยพระสงฆ์จีนในการท าความดี ละเว้นอกุศลทั้งหลาย 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ กล่าวว่า การปฏิบัติตนที่เคร่งครัดในศีล และการรักษาความพร้อม
เพรียงแห่งหมู่คณะสงฆ์ ในการปฏิบัติศาสนกิจ แม้การท าวัตรสวดมนต์เช้า เย็น และการเป็นที่ปรึกษา 
ระบายทุกข์ของชาวพุทธได้ โดยไม่โต้แย้งแต่อย่างใด ด้วยหลักเมตตาแห่งพระสงฆ์จีน อันเป็นคุณธรรม
ที่ส าคัญ แห่งการบ าเพ็ญบารมีตามหลักโพธิสัตวมรรค ส่งผลให้ชาวพุทธทั้งหลาย คลายความทุกข์ลง
ได้ และเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา อยากเข้าวัดมาท าบุญ สร้างกุศล ต่อไป อยากเข้ามาฝากตัวเป็นลูก
ศิษย์กับพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์จีนระดับเจ้าอาวาส การฝากตัวเป็นศิษย์จะมีการแนะน ากันมา
เป็นเครือข่าย เป็นสายๆของกลุ่มบุคคล ที่เคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ 
 ถาม ท่านมีคติประจ าใจในการปฏิบัติตนอย่างไร และสอนชาวพุทธอย่างไรบ้าง 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อ ท่านกล่าวว่า ท่านใช้หลักเมตตาเป็นส าคัญ แต่การจะมีเมตตากับบุคคล
ใด ท่านก็จะให้มากเท่าที่จะกระท าได้ต่อผู้อ่ืน มีหลักในการสอนชาวพุทธคือ สอนผู้อ่ืนได้ ต้ องสอน
ตนเองได้ก่อนด้วย การสอนผู้อื่นจึงจะกระท าได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงผู้อ่ืนโดยแท้จริง 
 ถาม ท่านได้ใช้หลักการหรือวิธีการใดเป็นส าคัญ ในการโน้มน้าวศรัทธาจากชาวพุทธให้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม เพราะอะไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อยังกล่าวต่ออีกว่า การใช้หลักมหาปรัชญา เน้นให้ชาวพุทธเข้าใจเรื่อง
ต่างๆตามความเป็นจริง การประกอบพิธีกรรมใดๆ ต้องมีการชี้แจง ลดละการเกิดความขัดแย้งกันใน
หมู่ชนทั้งหลายก่อน โดยอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ความสบายใจ ก่อนกระท าพิธีกรรม เน้นให้คนไม่
ไปยึดพิธีกรรมมากเกินไป จนหลงลืมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เช่นคนหลงเข้าใจว่าการเผากระดาษเงิน 
กระดาษทองมากว่าเป็นการดี พระสงฆ์ต้องเข้าไปชี้แจงว่า การเผากระดาษเงิน กระดาษทองเป็นพิธีก็
พอ เพราะอานิสงส์ที่ได้มา จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเรา ไม่ใช่เกิดที่วัตถุที่เผา หากมากเกินไป ย่อม
ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง มลภาวะอากาศเป็นพิษ อานิสงส์ที่เกิดทางใจ ได้แก่ความปิติเบิกบานใจ แม้มี
ป๎จจัยน้อย ก็เกิดได้ ให้ท าตามอัตตภาพก็พอ 
 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม ท่านคิดว่า
เกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะการเคร่งครัดอยู่ในศีล ส ารวมกาย วาจา
และใจ ประกอบศาสนกิจ การท าวัตรเช้าและเย็น อย่างสม่ าเสมอ พร้อมเพรียงกัน ด้วยความสงบ มี
ระเบียบวินัย เป็นภาพที่งดงาม ชวนให้เกิดความศรัทธาแก่ชาวพุทธที่มาพบเห็นได้ เป็นด่านแรก  



 ๑๘๓ 

 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ และพิธีกรรมใดที่
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวพุทธ เพราะอะไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนา เพราะยัง
มีความไม่เข้าใจอีกมากมาย ในเรื่องของจิต พิธีกรรมมีการสอดแทรกหลักปรัชญาลงไปให้เกิดแง่คิดแก่
ชาวพุทธ แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ มักมองไม่ออก แยกแยะไม่ได้ว่า พิธีกรรมมีการสอดแทรกหลักธรรม
อะไรลงไปบ้าง โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมด้านการสอนจิตใจ ให้ละวาง ไม่ไปยึดมั่นต่อ
สภาวธรรมทั้งปวง ตัวอย่างเช่น พิธีเย็บกระเป๋าเสื้อผู้ตาย ก็ต้องการสอนให้รู้ว่า คนเราเมื่อเสียชีวิตแล้ว 
ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย น าไปได้แต่กุศลและอกุศลไปเท่านั้น หรือแม้แต่การเผากระดาษเงิน 
กระดาษทอง รถกระดาษ บ้านกระดาษ มากมาย ด้วยไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียว นั่นเป็นการสอดแทรก
หลักธรรมลงไป อันว่าด้วยเรื่องทรัพย์มากมายที่เหนื่อยกับการหามา จนวันสิ้นลมหายใจ อาจหมดได้
ในพริบตาเดียวด้วยไม้ขีดไฟก้านเดียว ให้ละวางการยึดมั่นถือมั่นลง จึงเป็นสุข หรือแม้แต่การตั้งศาล
เจ้าที่ ตี่จู๋เอ๊ียในบ้าน ก็เพ่ือมีไว้เตือนจิตเตือนใจ คนในบ้านไม่ว่า ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่และเด็กในบ้าน ให้
ส ารวมกาย วาจา และใจ ไม่หลงกระท าความผิด เพราะอย่างน้อยก็มี เจ้าที่ หรือ ตี่จู๋เอ๊ียคอยสอดส่อง
ห้ามปราม ให้เกิดความเกรงกลัวในการท าความชั่วได้ ถือได้ว่าเป็นอุบายที่เป็นกุศล ที่ก าหนดขึ้นมาไว้
เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจ ให้คนในบ้านใส่ใจ ระวังการกระท าความไม่ดีทั้งหลายได้ เพ่ือก่อให้เกิดความ
สงบสุขในบ้านตลอดไป 
 ถาม พระสูตรเรื่องใด ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเชื่อถือ เคารพศรัทธา และยึดเป็นแบบใน
การปฏิบัติตนตาม มีหลักธรรมที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ตอบ หลวงจีนท่านกล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเน้น พระสูตรสุขาวดียูวหสูตร ดินแดนสุขาวดี ของ
พระอมิตาภะพุทธเจ้า และพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า อันเป็นสิ่งที่ชาวพุทธอาวุโสส่วนใหญ่รู้และเข้าใจกัน 
ว่าเมื่อมาไหว้พระท่ีวัด เท่ากับเป็นการบ าเพ็ญคุณความดี เพื่อให้ได้ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดีกัน การจะ
ได้ไป ชาวพุทธจึงทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจ ในการถือศีลกินเจ สวดมนต์ภาวนา ในพระสูตรและ
ธารณีต่างๆ ที่ทางวัดได้ก าหนดขึ้นมา 
 ถาม ท่านคิดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ เคารพศรัทธา มาท าบุญไหว้พระ และบ าเพ็ญกุศลที่วัด 
เพราะมีเหตุมาจากคติความเชื่ออันเกี่ยวกับดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรเป็นส าคัญหรือไม่อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาท าบุญสร้างกุศล บ าเพ็ญกุศล 
ล้วนแล้วแต่มุ่งความสุข ความสบายใจเป็นส าคัญ แต่ชาวพุทธรุ่นอาวุโส จะมุ่งเน้นดินแดนสุขาวดีเป็น
ส าคัญ ตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณที่เชื่อถือ สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพชน  
 ถาม พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเป็นผลมาจากอิธิพลในการบ าเพ็ญบารมี ตาม
หลักมหากรุณา มหาปรัชญา และมหาอุปาย ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือไม่ 
อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวว่า พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบขึ้นมา ล้วนเกิดจากการบ าเพ็ญ
บารมีด้วยคุณ ๓ ประการ คือหลักมหาเมตตากรุณา หลักมหาปรัชญา และหลักมหาอุบาย โดยอาศัย
ประโยชน์จากจิต ที่ยังยึดติด เป็นเครื่องฝึกจิตของมนุษย์ ให้อยากไปเกิดในดินแดนสุขาวดี แต่ต้อง
ประกอบคุณงามความดีไปด้วย นั่นคือกุศลกรรม จึงจะมีป๎จจัยพาไปเกิดในดินแดนสุขาวดีได้ ซึ่งอุบาย
อันเป็นกุศล ท าให้คนที่ยึดติดในพิธีกรรม อยากกระท าการสร้างกุศล และนี่ก็คือหลักแห่ง มหาเมตตา
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กรุณา และหลักแห่งมหาอุบายอันเป็นกุศล ที่แฝงการสอนชาวพุทธด้วยการสอดแทรกหลักธรรมลงไป 
ให้ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกขัดแย้งต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่นเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นคนจึงหันเข้า
มาท าความดีกันมากขึ้น นั่นคือ ความสุข ความสงบแห่งสังคมก็เกิดขึ้นด้วย เพราะเนื่องด้วยพิธีกรรม 
สามารถบ่งบอกรูปลักษณ์ ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ชาวพุทธบางคน จะกระท าอะไร ต้องการ
ความชัดเจน การฝึกสมาธิก็ต้องอาศัยรูปก่อน เพ่ือเป็นอารมณ์กรรมฐาน ให้จิตเกิดอารมณ์เอกัคคตา 
เป็นหนึ่งเดียว จิตก็เกิดสมาธิขึ้น เท่ากับเป็นการฝึกกรรมฐานที่ได้ทั้งสมถ กรรมฐานและวิป๎สสนา
กรรมฐาน ดังนั้น พิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นสิ่งที่จัดขึ้นตามแนวทางแห่งการโปรดสัตว์ ตามหลักแห่ง
โพธิสัตวมรรค นิกายมหายาน อันมีคุณ ๓ ประการเป็นประการแรกที่ส าคัญ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าถึงสภาวธรรม และลดละกิเลสลงได้ 
 ถาม ท่านคิดว่า การปฏิบัติตนตามหลักคุณ ๓ ประการดังกล่าวของพระสงฆ์จีนนั้น มีผลต่อ
การท าให้เกิดความเคารพ เชื่อถือ ยอมรับยกย่อง จากชาวพุทธ จนท าให้ชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติตน
ตามพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวว่า พระสงฆ์จีนที่มีพรรษามาก วัยวุฒิมาก คุณธรรมสูง ศักยภาพ
ในการบริหารกิจสูง และประจ าอยู่วัดใหญ่ๆ สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ใหญ่โต สามารถ
เรียกศรัทธาจากชาวพุทธได้ เป็นอย่างมาก เพราะมีความน่าเชื่อถือ ชาวพุทธทั้งหลาย จึงให้ความ
เคารพ เชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับ จึงพร้อมที่จะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยความเต็มใจ 
ปิติอิ่มใจ  
 ถาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้ามาวัดท ากิจกรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการปฏิบัติ
ธรรม ไหว้พระ บ าเพ็ญกุศล ท่านคิดว่า เป็นเพราะปฏิบัติตนตามการปลูกฝ๎งคุณธรรมค าสั่งสอน
แนะน าจากพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร  
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยชื้อกล่าวอีกว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมาสร้างกุศล บ าเพ็ญกุศลนั้น มัก
มีคติความเชื่อมาจากบรรพชน ที่ได้ถ่ายทอดกันมาสู่ลูกหลาน ให้เน้นการมีความกตัญํูกตเวทิตาต่อผู้
มีคุณทั้งหลาย เป็นส าคัญ แต่การจะทดแทนคุณนั้น สามารถกระท าและแสดงออกได้ ด้วยการใช้
พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นชาวพุทธที่เข้ามาวัด สวดมนต์ ไหว้พระ สร้างกุศล เริ่มแรกอาจมาจากการ
อบรมสั่งสอนจาก บรรพชน แต่เมื่อเข้าวัดมา ได้มาพบเห็นจริยาวัตร การถือศีลเคร่งครัดของพระสงฆ์ 
และได้มาเห็นความพร้อมเพรียงในการท าวัตรของพระสงฆ์ ก็เกิดความศรัทธา ยินดี และเมื่อได้มา
พบปะพูดคุย ได้เห็นศักยภาพ ความสามารถของพระเถระผู้ใหญ่ในการบริหารศาสนกิจ ก็ยิ่งเกิดความ
ศรัทธา ฝากตนเป็นลูกศิษย์พระ ยินดีปฏิบัติตามค าสั่งสอน และโอวาทของพระสงฆ์รูปนั้น จึงกล่าวได้
ว่า การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนที่เคร่งครัดในศีล และระเบียบวินัย มีส่วนท าให้ชาวพุทธอยากเข้าวัด
มาสร้างความดี บ าเพ็ญกุศลกัน 
 
ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนากลุ่มย่อยกับ พระลูกวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด  
 ได้แก่ หลวงจีนเสี่ยคัง ผู้ช่วยรองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ๑๑ พรรษาในการบวช ได้ให้
ค าสัมภาษณ์ดังนี้ คือ 
 ถาม ท่านได้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรม มีจุดมุ่งหมายอย่างไร และคิดว่าจะบวชตลอดไปหรือไม่ 
อย่างไร 
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 ตอบ หลวงจีนเสี่ยจังและหลวงจีนเสี่ยคัง กล่าวว่า ท่านเข้ามาบวช เพียงเพราะต้องการ
ทดแทนคุณบิดามารดา และทดแทนคุณโรงเรียน มังกรกมลาวาส ที่ได้ให้การศึกษาแก่ท่านจนมีความรู้ 
ประกอบกับที่ท่านเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส คือ พระคณาจารย์จีนธรรมป๎ญญาจริยาภรณ์ (เย็น
เชี้ยว) เป็นผู้มีเมตตาอย่างสูงต่อท่าน และยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้
ทั้งหลาย หลวงจีนท่านทั้งสองจึงไม่สึกออกไป ยินดีท างานรับใช้ทดแทนคุณทางวัดมาตลอด 
 ถาม ท่านได้เข้ามาบวชเรียน ด้วยการแนะน าจากบุคคลใด หรือมาเพราะมีเหตุผลอย่างอ่ืน
อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนท่านทั้งสองกล่าวว่า ท่านเข้ามาบวช เพราะต้องการศึกษา และทางวัดมีสิ่งที่
ท่านปรารถนา ท่านจึงตัดสินใจมาบวชเรียน และได้ศึกษาไปด้วย  
 ถาม ข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จีนข้อใด ที่ท่านคิดว่ามีความส าคัญ ที่ขาดเสียมิได้ และมีข้อ
วัตรใดที่ท่านคิดว่าสามารถสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและการยอมรับให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธได้ 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยจังและหลวงจีนเสี่ยคังกล่าวว่า ข้อวัตรที่ส าคัญยิ่งคือ การรักษาศีลในพระ
วินัยอย่างเคร่งครัด การท าหน้าที่ของตนอย่างสม่ าเสมอ ในการท าวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมเพรียงกัน โดยไม่บกพร่อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียง ด้วยการฝึกรักษา
ศีล เน้นการปริยัติ ปฏิบัติจริงจัง มีความสุขุม จึงท าให้ชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาพบเห็น เกิดความ
เชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับการด ารงตนแห่งพระสงฆ์จีนขึ้นมา 
 ถาม กิจกรรมของวัดมีชาวพุทธมาร่วมพิธีกรรมมากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละปี แต่ละ
เทศกาล และพิธีกรรมใดหรือเทศกาลใดท่ีชาวพุทธให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยจังและหลวงจีนเสี่ยคัง ได้กล่าวต่ออีกว่า พิธีกรรมในเทศกาลการกินเจ เป็น
พิธีกรรมที่มีชาวพุทธมาร่วมมากท่ีสุด ชาวพุทธทั้งไทยและจีน ล้วนเข้าวัดมาร่วมประกอบพิธีการกินเจ 
รักษาอุโบสถศีล สวดมนต์ไหว้พระ ท าบุญ สร้างกุศล แจกทานแก่ผู้ยากไร้ พุทธบริษัทสี่ ได้ร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะชาวพุทธถือว่า การกินเจ คือ การสร้างกุศล 
ละเว้นชีวิตสัตว์อ่ืน ซึ่งบางท่านก็มาเข้าร่วมด้วยความตั้งใจ บางท่านอาจถูกชักชวนมา ดังนั้นการเข้า
วัดมาท าบุญสร้างกุศล ถือศีลกินเจ ไหว้พระสวดมนต์ จึงเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระสงฆ์จีนได้
กระท ากันอยู่เป็นประจ าแล้ว  
 ถาม ชาวพุทธที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ บ าเพ็ญกุศลที่วัด ท่านคิดว่าเป็นเพราะกระท าตาม
แรงศรัทธาเชื่อถือ และมีความเคารพยกย่องยอมรับ การปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ของ
พระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยจังและหลวงจีนเสี่ยคัง ได้กล่าวต่ออีกว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับการบ าเพ็ญ
บารมีในคุณ ๓ ประการแห่งพระสงฆ์จีน เพราะพระสงฆ์จีนมีเมตตาต่อชาวพุทธ จึงใช้เมตตา และ
อุบายอันเป็นกุศล จัดท าพิธีกรรมข้ึนมาเพ่ือ ดึงดูดโน้มน้าวชาวพุทธให้เข้ามาสัมผัสกับวัด กับพระสงฆ์
ในเบื้องต้น เนื่องด้วยชาวพุทธส่วนใหญ่ยังยึดติดในพิธีกรรม เมื่อได้ เข้ามาเห็นการปฏิบัติตนของ
พระสงฆ์จีน ที่เรียบง่าย สงบ สะอาด เป็นกันเองกับผู้ที่เข้าวัดมา ความประทับใจ ความเชื่อถือ การ
ยอมรับก็เริ่มเกิดขึ้นมา ท าให้อยากเข้าวัดมาไหว้พระ ท าบุญ บ าเพ็ญกุศล 



 ๑๘๖ 

 ถาม ท่านคิดว่าชาวพุทธทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น เป็นผลมา
จากอิทธิพลคติความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในการบ าเพ็ญบารมีด้วยหลักมหากรุณา มหาปรัชญาและ
มหาอุปาย ของพระโพธิสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ หลวงจีนเสี่ยจังและหลวงจีนเสี่ยคังกล่าวต่อไปอีกว่า พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น เช่น
พิธีกินเจ ชาวพุทธที่มาเข้าร่วมเทศกาลพิธีกินเจ ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติเดินตามแบบอย่างที่พระสงฆ์
จีนกระท าอยู่ประจ าแล้ว การกินเจ เป็นการแสดงออกคุณธรรมด้านมหาเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ 
ตามแนวทางแห่งโพธิสัตวมรรค การกินเจยังได้รักษาอุโบสถศีล ได้ศีลบารมี การสวดมนต์ไหว้พระ 
สวดพุทธคุณคาถาต่างๆ ก็เป็นการสร้างสมาธิ การท าทานแจกทาน เซ่นไหว้บรรพชนและเทพเจ้า
ทั้งหลาย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญํู
กตเวทิตา และการไหว้เจ้า ก็ถือเป็นการขอพร และขอบคุณเทพเจ้า ตลอดบรรพชน ที่คุ้มครองและให้
ตนตลอดครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วย 
 
ตอนที่ ๔ ข้อมูลสัมภาษณ์ชาวพุทธที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญ และบ าเพ็ญกุศล  
 ถาม ข้อวัตรปฏิบัติใดของพระสงฆ์จีน ที่ท่านคิดว่า เป็นสิ่งที่ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความ
ประทับใจ ซาบซึ้ง ศรัทธาต่อพระสงฆ์จีน จนท าให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเข้าวัดไหว้พระท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรม 
 ตอบ ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า ดูจากความเคร่งครัดพร้อมเพรียงกันของพระสงฆ์และ
สามเณร ในการท าวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น และความมีเมตตาของพระสงฆ์ต่อญาติโยมทั่วไป และ
ส่วนหนึ่งเกิดจาก การยึดถือประเพณี ว่า พระคือบุคคลผู้ควรแก่การศรัทธาและกราบไหว้ 
 ถาม การปฏิบัติตน และการด ารงชีวิตประจ าวันของพระสงฆ์จีนในเรื่องใด ที่ท่านคิดว่าเป็น
สิ่งดึงดูด ท าให้เกิดความเคารพ ความเชื่อถือศรัทธาของชาวพุทธ เมื่อได้พบเห็น 
 ตอบ ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า จากการปฏิบัติตนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น มีความ
พร้อมเพรียงกัน มีระเบียบวินัย มีการส ารวมเป็นอย่างมาก และอีกภาพหนึ่งของความศรัทธาก็คือ 
ภาพของพระสงฆ์จีนในความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือยามที่สังคมเดือดร้อน 
 ถาม การมาเข้าวัดไหว้พระท าบุญ และบ าเพ็ญกุศลของท่าน เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อ 
และเคารพยกย่องยอมรับ และยินดีปฏิบัติตาม เพราะการแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนหรือไม่ 
อย่างไร 
 ตอบ ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า ถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่หลักใหญ่จะอาศัยความคุ้นเคย และ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่พระสงฆ์จีน สอนหลักธรรมในกรอบง่ายๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน จาก
นามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เน้นความเป็นจริงและความเป็นไปได้ของชีวิตจริง 
 ถาม พิธีกรรมทางศาสนาหรือเทศกาลใด ที่ท่านชื่นชอบนิยมเข้าร่วมเป็นอย่างมาก และท่าน
คิดว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อว่าถ้าได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้แล้ว จะ
ได้รับการโปรดจากพระพระโพธิสัตว์ใช่หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นเพราะเชื่อว่า เป็นการด าเนินตามหลัก
แห่งโพธิสัตวมรรค 



 ๑๘๗ 

 ตอบ ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า พิธีทิ้งกระจาด และพิธีกินเจ ได้ประโยชน์มาก เพราะได้
ทานอาหารเจ ได้ละเว้นชีวิตและเลือดเนื้อสัตว์อ่ืน ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน เป็นการท าบุญ ให้ทาน
และได้รักษาศีล อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ 
 ตอบ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อพระสงฆ์จีน 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า การปฏิบัติของพระสงฆ์จีนที่มีเมตตาเป็นที่ตั้ง ดูจากการรับ
กุลบุตรของชาวบ้านที่ยากไร้ มาบรรพชาเป็นสามเณร เพ่ือเรียนหนังสือ และยังส่งเรียนจนถึง ระดับ
มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านมีเมตตาอย่างสูงต่อทุกคน โดยไม่เลือกหน้า แต่บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับ
พระสงฆ์จีน ผู้มีเมตตาในรูปลักษณ์ของ ผู้ประกอบพิธีกงเต็ก  
 ค าสัมภาษณ์จากชาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับวัดดังกล่าว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดมังกร
กมลาวาส กรุงเทพฯ คือ อ.ไพศาล เถาประสาท อายุ ๓๘ ปี จบการศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนวิชา
พระพุทธศาสนาแก่สามเณร ที่โรงเรียนมังกรกมลาวาส เป็นเวลา ๘ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 

ข้อมูลสัมภาษณ์ชาวพุทธที่เข้าวัดมาไหว้พระท าบุญบ าเพ็ญกุศล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมการบ าเพ็ญสาธารณะกุศลของมูลนิธิของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีน 

 
ชื่อ   นาย ฐิตินัย เศวตนันท์ อายุ ๔๐ ปี 
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญํู 
การศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 
อายุงาน  ๒๐ ปี 
วันที่สมัภาษณ์  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 คุณฐิตินัย ได้ให้ค าสัมภาษณ์ว่า ท่านได้เข้ามาท างานที่มูลนิธิร่วมกตัญํูแห่งนี้ ก็เพราะจาก
การที่ท่านมีศรัทธาในการบ าเพ็ญสาธารณะกุศล เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ประกอบ
กับเพ่ือนสนิทที่ท างานด้านสาธารณะกุศลมาชวนให้ไปท างานด้วยกัน ท่านจึงตัดสินใจมาท างานที่
มูลนิธิแห่งนี้ เมื่อ๒๐ปีก่อนจนถึงบัดนี้ และมีแรงจูงใจมาจาก ท่านประธานของบริษัทนั้น เป็นคนไทย
เชื้อสายจีน ที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีจิตเมตตากรุณา ได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยงบ
ส่วนตัว โดยได้ปลูกสร้างอาคารที่ถนนพระราม ๔ เริ่มแรก และต่อมาได้มาปลูกสร้างอาคารส านักงาน
ที่บางพลี โดยท่านประธานมีเจตจ านงเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ภายใต้การเคารพ นับถือและ
ศรัทธาต่อเทพเจ้าฝ่ายจีน ซึ่งได้แก่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเสือ เป็นต้น และที่
ส าคัญ ข้างอาคารส านักงานของมูลนิธิ จะมีการก่อสร้างศาลเจ้าฝ่ายมหายานขึ้นมาทุกแห่ง เพ่ือไว้เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งหลาย และเพ่ือเป็นสถานที่ประกอบพิธีการกินเจ การเทกระจาด โดยมี
การนิมนต์พระสงฆ์จีนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกปี ผู้คนที่มาร่วมงานดังกล่าวในแต่ละปี จึงมี
จ านวนมากมาย เพื่อมาร่วมกันปฏิบัติธรรม ถือศีลอุโบสถ กินเจ และท าทานให้แก่ผู้ยากไร้ตลอดผีไม่มี
ญาติทั้งหลาย ถือว่าเป็นการท าทานโปรดทั้งมนุษย์และวิญญาณทั้งหลายที่ยังมีความทุกข์ ตามคติ
ความเชื่อของผู้ที่ปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อันมีพระสงฆ์จีนเป็นผู้น าในการปฏิบัติ
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๙ 

ชื่อ   นางสุภาดา มังคละ อายุ ๓๑ ปี 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าธุรการมูลนิธิร่วมกตัญํู 
การศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
อายุงาน  ๑๒ ปี  
วันที่สัมภาษณ์  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 คุณสุภาดา ได้ให้ค าสัมภาษณ์ว่า เธอมาท างานที่มูลนิธิร่วมกตัญํูนี้ได้ เพราะมีแรงดลใจจาก
คราวที่เกิดสึนามิที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้เห็นผู้ประสบภัยทั้งหลายมากมาย เกิดความรู้สึกเมตตา
สงสาร ประกอบที่สามีของเธอเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัยด้วย เธอจึงได้มาช่วยงานของสามี 
ในการบรรเทาสาธารณะภัยครั้งนี้ ส่งผลให้เธอเกิดความรู้สึกที่ ดี หากได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดย 
เฉพาะผู้ประสบภัยที่ยากไร้และบาดเจ็บ เพราะถือว่าได้ท าความดีอันเป็นสาธารณกุศล และทุกปีเธอ
มักจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกินเจ และพิธีเทกระจาดท าทานของมูลนิธิร่วมกตัญํู เธอได้เห็นผู้คนมาก 
มายที่มีทุกข์และขาดที่พ่ึงทางจิตใจ หลั่งไหลเข้ามาที่ศาลเจ้าข้างอาคารส านักงานมูลนิธิดังกล่าว เพ่ือ
มาร่วมพิธีถืออุโบสถศีลกินเจ ท าทานเทกระจาด ทั้งมารับของบริจาคและมาช่วยงานดังกล่าวด้วย
แรงกาย เธอจึงเกิดความรู้สึกศรัทธาต่อการได้บ าเพ็ญสาธารณกุศล เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนที่ตกทุกข์
ได้ยากท้ังหลายในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๐ 

ชื่อ   นายประเสริฐ เวสสุกรรมานุกูล อายุ ๖๑ ปี 
ต าแหน่ง  ผู้จัดการดูแลศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ 
การศึกษา  อนุปริญญาอาชีวะ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
อายุงาน  ๓๐ ปี 
วันที่สัมภาษณ์  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 คุณประเสริฐ ได้ให้ค าสัมภาษณ์ว่า ท่านมีกิจการบริษัทน าเข้าสินค้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ 
ในขณะที่คุณพ่อของท่านได้มีหน้าที่ เป็นผู้จัดการดูแลชี้แนะแก่ผู้คนทั้งหลายที่มากราบไหว้เจ้าพ่อเสือ 
ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า กรุงเทพฯ ให้เข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎและหลักธรรมของที่
ศาลดังกล่าว ต่อมาคุณพ่อท่านท างานไม่ไหวเพราะอายุมากขึ้น และได้รับการร้องขอให้ท างานต่อจาก
คุณพ่อ เพราะว่าผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแนะน าผู้คนที่มาไหว้เจ้าพ่อเสือที่ศาลฯ ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆนั้น หายากมาก หากสามารถรับงานนี้ต่อจากคุณพ่อได้ ก็เป็นการ
สร้างกุศลทางหนึ่ง เพราะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรม ได้เข้าใจในความหมายแห่ง
ธรรมได้ เป็นการชี้แนะน าทางให้ผู้ที่ก าลังตกทุกข์ ได้เห็นหนทางสว่างในการดับทุกข์ได้ ท่านจึงได้
ตัดสินใจมารับผิดชอบ ดูแลงานที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ๓ หน่วยงาน
ส าคัญๆ คือกระทรวงมหาดไทย ส านักงานกรุงเทพมหานคร และส านักตรวจแห่งชาติ และอีกประการ
หนึ่งที่ท่านได้ตัดสินใจมาดูแลงานด้านนี้ เพราะท่านมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่องเทพ
เจ้า ตามบรรพบุรุษท่ีเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีจิตศรัทธาต่อการบ าเพ็ญสาธารณะกุศล ที่ส าคัญคือ 
ทุกปีที่ศาลเจ้าพ่อเสือจะมีการประกอบพิธีกรรมการเทกระจาด การถืออุโบสถศีลกินเจ จะมีชาวพุทธ
ไทยเชื้อสายจีนมากมาย หลั่งไหลมาร่วมพิธีกรรมกันมากมาย และจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จีน มา
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังกล่าว สร้างความปิติ ยินดี และศรัทธาในการปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญกุศล
ของชาวพุทธทั้งหลายเป็นอย่างมาก ภายใต้การชี้น าในการปฏิบัติของพระสงฆ์จีนตลอดมา และความ
คิดเห็นนี้ของท่าน ก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของภรรยาท่าน คือ คุณมาลี เวสสุกรรมานุกูล จึงได้
ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันดูแล ให้ค าแนะน าในหลักธรรมทั้งหลายแก่ผู้ที่ มาไหว้เจ้าพ่อเสือที่ศาลเจ้า
ดังกล่าว ได้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกทาง เพราะท่านทั้งสองเชื่อว่า เป็นการบ าเพ็ญคุณงามความดีแก่
สังคม จึงไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่ายต่อการท างานด้านนี้มาโดยตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๑ 

ชื่อ   อ.ไพศาล เถาว์ประสาท อายุ ๓๘ ปี 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าวิชาพุทธศาสนา โรงเรียนมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 
การศึกษา  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.) 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อายุงาน  ๘ ปี 
วันที่สัมภาษณ์  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ๑. ข้อวัตรปฏิบัติใดของพระสงฆ์จีน ที่ท่านคิดว่า เป็นสิ่งที่ท าให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความ
ประทับใจ ซาบซึ้ง ศรัทธาต่อพระสงฆ์จีน จนท าให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเข้าวัดไหว้พระท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรม 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า ดูจากความเคร่งครัดพร้อมเพรียงกันของพระสงฆ์และสามเณร 
ในการท าวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น และความมีเมตตาของพระสงฆ์ต่อญาติโยมทั่วไป และส่ วนหนึ่ง
เกิดจาก การยึดถือประเพณี ว่า พระคือบุคคลผู้ควรแก่การศรัทธาและกราบไหว้ 
๒ การปฏิบัติตน และการด ารงชีวิตประจ าวันของพระสงฆ์จีนในเรื่องใด ที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งดึงดูด ท า
ให้เกิดความเคารพ ความเชื่อถือศรัทธาของชาวพุทธ เมื่อได้พบเห็น 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า จากการปฏิบัติตนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น มีความพร้อม
เพรียงกัน มีระเบียบวินัย มีการส ารวมเป็นอย่างมาก และอีกภาพหนึ่งของความศรัทธาก็คือ ภาพของ
พระสงฆ์จีนในความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือยามที่สังคมเดือดร้อน 
 ๓ การมาเข้าวัดไหว้พระท าบุญ และบ าเพ็ญกุศลของท่าน เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อ และ
เคารพยกย่องยอมรับ และยินดีปฏิบัติตาม เพราะการแนะน าสั่งสอนของพระสงฆ์จีนหรือไม่ อย่างไร 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า ถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่หลักใหญ่จะอาศัยความคุ้นเคย และส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่พระสงฆ์จีน สอนหลักธรรมในกรอบง่ายๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน จากนามธรรมให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้ เน้นความเป็นจริงและความเป็นไปได้ของชีวิตจริง 
 ๔ พิธีกรรมทางศาสนาหรือเทศกาลใด ที่ท่านชื่นชอบนิยมเข้าร่วมเป็นอย่างมาก และท่านคิด
ว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นเพราะท่านมีคติความเชื่อว่าถ้าได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้แล้ว จะได้รับ
การโปรดจากพระพระโพธิสัตว์ใช่หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นเพราะเชื่อว่า เป็นการด าเนินตามหลักแห่ง
โพธิสัตวมรรค 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า พิธีทิ้งกระจาด และพิธีกินเจ ได้ประโยชน์มาก เพราะได้ทาน
อาหารเจ ได้ละเว้นชีวิตและเลือดเนื้อสัตว์อ่ืน ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน เป็นการท าบุญ ให้ทานและได้
รักษาศีล อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ 
 ๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อพระสงฆ์จีน 
 ชาวพุทธที่มาท าบุญตอบว่า การปฏิบัติของพระสงฆ์จีนที่มีเมตตาเป็นที่ตั้ง ดูจากการรับ
กุลบุตรของชาวบ้านที่ยากไร้ มาบรรพชาเป็นสามเณร เพ่ือเรียนหนังสือ และยังส่งเรียนจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านมีเมตตาอย่างสูงต่อทุกคน โดยไม่เลือกหน้า แต่บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับ
พระสงฆ์จีน ผู้มีเมตตาในรูปลักษณ์ของ ผู้ประกอบพิธีกงเต็ก  
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๓ 

     ภาพประกอบการสัมภาษณ์                    
 
สัมภาษณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(เจ้าคุณเย็นเต็ก)                            
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ เม่ือ ๕ สค.๒๕๕๔ 

 

 
 

 

 

 
 



 ๑๙๔ 

                   สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ เสี่ยจิ้น 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๕ สค.๒๕๕๔ 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 ๑๙๕ 

สัมภาษณ์หลวงจีนปลดัวิศิษฎ์ เส่ียช้ือ 
รองเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย ผู้อ านวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาส 

กรุงเทพฯ เม่ือ ๑ สค.๒๕๕๔ 

 
 

สัมภาษณ์หลวงจีน เส่ียคัง 
ผู้ช่วยรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
เม่ือวนัที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 



 ๑๙๖ 

การน าเสนองานวทิยานิพนธ์ ป.เอก 
ทีม่หาวทิยาลยัโฝกวง ไต้หวนั เม่ือ ๒๕ พค.๒๕๕๔ 

 

 
 

 

 

 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับ 

 
 

 

 



 ๑๙๗ 

 

 

 
 

 

 



 ๑๙๘ 

 
อvv 

 

      
 

 

     
           

อ.ไพศาล เถาประสาท อาจารย์ประจ าวิชาพุทธ 
ศาสนา โรงเรียนมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 

คุณประเสริฐ เวสสุกรรมานุกูล ผู้จัดการดูแล
และให้ค าแนะน าหลักธรรม แก่ผู้มาท าบุญ ไหว้

เจ้าพ่อเสือ ท่ีศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า 
กรุงเทพฯ 

คุณมาลี เวสสุกรรมานุกูล ผู้เป็นภรรยา  เป็น
ผู้ชว่ยผู้จัดการ ดูแลศาลเจ้าพ่อเสือ และเป็นแม่
งานในเทศกาลกินเจ เทกระจาด ที่ศาลเจ้าพ่อ

เสือ และเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ศรัทธาพระ
โพธิสัตว์กวนอิม 



 ๑๙๙ 

 
สัมภาษณ์คุณ ฐิตินัย เศวตนันท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู 

เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

 

 

 
สัมภาษณ์คุณสุภาดา มังคละ เจ้าหน้าที่ธุรการ มูลนิธิร่วมกตัญญู 

เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

 

 

 

 



 ๒๐๐ 

น าเสนองานวิทยานิพนธ์ ป.เอก ที่ วิทยาลัยพุทธศาสน์ องค์ตื้อ เวีนงจันทน์ สปป.ลาว 
เม่ือวนัที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

บรรยากาศขณะน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

ถ่ายรูปกับคณาจารย์วิทยาลัยองตื้อเป็นที่ระลึก 
 
 



 ๒๐๓ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล : นายธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ์  
วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ภูมิล าเนา : สาทร กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๓๓/๘๔ ซอยบางขุนเทียนทะเล ๗ ถนนท่าข้าม แขวงแสมด า 
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๑๙ : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๒๔  : Certificate of proficiency in English AUA. 
พ.ศ. ๒๕๒๗ : การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ. ๒๕๓๔  : หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๓๙  : การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาเวชกรรมและเภสัชกรรม 
  กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๙ : ธรรมศึกษาเอก จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒  : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ : อภิธรรมบัณฑิต อภิธรรมโชติกวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  : อภิธรรมมหาบัณฑิต อภิธรรมวิทยาลัย ส านักวัดระฆังโฆสิตาราม 

ประสบการณ์ในงาน 
 พ.ศ. ๒๕๒๘  : อาจารย์ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. ๒๕๓๐  : ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับภาคกลางคืน โรงแรมแม่น  า กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔  : หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายดูแลลูกค้าบริษัทโซนี่ กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๓๖  : ประธานภาค ๒ องค์การสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย สังกัดกอรมน. 
 พ.ศ. ๒๕๓๙  : แพทย์ทางเลือกดูแลรักษาผู้ป่วย อัฐิเวชการคลินิก กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐  : วิทยากรบรรยายการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ บริษัทเอกชน 
 พ.ศ. ๒๕๔๗  : แพทย์ทางเลือกประจ าคลินิกส่วนตัว กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  : แพทย์ประจ าบริษัทกาโนฯ และเป็นวิทยากรกลางผลิตภัณฑ์ยา 
 พ.ศ. ๒๕๓๔- : เป็นอาจารย์บรรยายหลักธรรมและสอนธรรมทั่วไป 
       ปัจจุบัน  
ผลงานทางวิชาการ 
 ๑. ต าราการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย 
 ๒. เอกสารทางการแพทย์ทางเลือก เรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้วยวิถีสมุนไพร 
 ๓. หนังสือการแพทย์ทางเลือก เรื่องทางเลือก ทางรอด ปลอดโรค 
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