
 

 

พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น1 

โดยพระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ดร2. 

          

ความน า 

       ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๑,๓๐๐ ปีนับจากวันที่พระพุทธศาสนาเข้าไปหยั่งรากลงในดินแดนญี่ปุ่น
จวบจนถึงปัจจุบัน  ว่าไปแล้วก็ไม่ต่างจากชีวิตของเราท่านทั้งหลาย  ที่เคยประสบทั้งช่วงเวลาอันหอมหวาน
และช่วงเวลาอันขมขื่น  ยามใดที่บ้านเมืองสงบสุขและผู้น้าบ้านเมืองให้ความอุปถัมภ์ค้้าชู  พระพุทธศาสนาก็
เจริญรุ่ ง เรือง   ยามใดที่บ้ านเมืองผันผวนไร้สันติสุข   ทั้ งผู้ น้ าบ้ านเมืองก็ทอดทิ้ งหรือเบียดเบียน
พระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาก็ถึงความเสื่อมถอย  กล่าวได้ว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นล้วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองแต่ละยุคสมัยไม่มากก็น้อย   ดังนั้น 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นโดยย้อนกลับไปดูภูมิหลังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   จึงเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้เราได้ค้าตอบว่าท้าไมพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นจึงมีหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้    

      ในบทความนี้ผู้เขียนจะน้าเสนอประวัติย่อของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ยุคหลัก คือ 
(๑) ญี่ปุ่นยุคเก่า (Classical Japan) ได้แก่ ยุคอาซูกะ ซึ่งเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาถูกน้าเข้ามาเผยแผ่ในญี่ปุ่น
จากเกาหลีแล้วเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นศาสนาประจ้าชาติของญี่ปุ่น   ต่อด้วย ยุคนารา ซึ่งเป็นยุคที่
พระพุทธศาสนาเจริญแพร่ขยายไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า  จนมีนิกายเกิดขึ้นจ้านวนมาก   และยุคเฮอัน  ซึ่ง
เป็นยุครุ่งเรืองของนิกายหลัก ๒ นิกาย คือ นิกายเทนได และนิกายชินงอน   (๒) ญี่ปุ่นยุคกลาง (Medieval 
Japan) หรือเรียกอีกอย่างว่า ยุคศักดินา (Feudal Japan) เป็นยุคที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล
ทหารในระบอบโชกุน  กินเวลายาวนานประมาณ ๘๐๐ ปี  นับตั้งแต่ยุคคามาคุระไปจบลงที่ยุคเอ
โดะ  พระพุทธศาสนาในยุคนี้มีทั้งเจริญและเสื่อมตามสถานการณ์ของบ้านเมืองและนโยบายของผู้น้าแต่ละยุค
สมัย  นิกายที่เจริญรุ่งเรืองในยุคนี้ คือ นิกายเซน  นิกายโจโด (สุขาวดี)  และนิกายนิชิเรน   และ (๓) ญี่ปุ่นยุค
ใหม่ (Modern Japan)  ตั้งแต่การปฏิรูปสมัยเมจิจนถึงปัจจุบัน  เป็นยุคสิ้นสุดการปกครองของระบอบโช
กุน  เป็นยุคสิ้นสุดการปิดประเทศ  เป็นยุคฟ้ืนฟูอ้านาจของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาใหม่  เป็นยุคแห่งลัทธิ
ชาตินิยมแบบชินโต  และเป็นยุคแห่งการกวาดล้างพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง  ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 
๒ เมื่อญี่ปุ่นสิ้นสุดยุคเมจิและเข้าสู่สังคมประชาธิปไตย  พระพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่   มีกลุ่ม
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจ้านวนมาก  มีการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบสมัยใหม่  โดยมีการก่อตั้ง
โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  และสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น              

   

 

                                                           
1 บทความนี้เป็นผลจากที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาวิชาการเกีย่วกับ

พระพุทธศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 

ก. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นยุคเก่า (Classical Japan) 

  ยุคอาซูกะ (Asuka Period)  

     ๑. ยุคอาซูกะของญี่ปุ่น (ค.ศ. ๕๓๘-๗๑๐/พ.ศ. ๑๐๘๑-๑๒๕๓)  อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับยุคราชวงศ์ถัง
ของจีนและยุคสามอาณาจักรของเกาหลี (Three Kingdoms of Korea)  เฉพาะในจีนและเกาหลีนั้นถือว่าเป็น
ยุคทองพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว  พระพุทธศาสนาได้ถูกน้าเข้าไปเผยแผ่ในญี่ปุ่นจากอาณาจักร บักเจ/
ปักเช (Baekje/Paekche) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีสมัยนั้น   โดยผู้ครองนครบักเจได้ส่ง
พระพุทธรูป  คัมภีร์ และเครื่องบูชาอ่ืนๆ ไปถวายพระจักรพรรดิกิมเมอิ (Kimmei) ของญี่ปุ่นยุคนั้น 

     ๒. ต่อมาเจ้าชายโชโตกุ (Prince Shotoku, ค.ศ. ๕๗๔-๖๒๑/พ.ศ. ๑๑๑๗-๑๑๖๔) ผู้ส้าเร็จราชการพระ
จักรพรรดินีซุยโกะ (Impress  Suiko) ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประกาศให้เป็นศาสนาประจ้า
ชาติ (State Religion) โดยประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตราที่ ๑๑ (มี ๑๗ มาตรา) ว่า “ให้ถือพระรัตนตรัย
เป็นสรณะอันสูงสุด” นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงรอบรู้ในพระพุทธศาสนา  ได้แต่งคัมภีร์อรรถกถาอธิบายพระ
สูตรมหายาน คือ ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร และสัทธรรมปุณฑริกสูตร และทรงให้สร้างวัด
จ้านวนมาก เช่น วัดโฮเรียว-จ ิ(Horyu-ji Temple) ซึ่งเป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

  ยุคนารา (Nara Period) 

     ๓. ยุคนารา (ค.ศ. ๗๑๐-๗๘๔/พ.ศ. ๑๒๕๓-๑๓๒๗) เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายไปใน
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  โดยพระจักรพรรดิโชมุ (Shomu) ทรงให้สร้างวัดทั่วทุกจังหวัด  โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด
โทได-จ ิ(Todai-ji)  เมืองนารา  ถือว่ายุคนี้เป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น  เช่นเดียวกับยุคราชวงศ์ถัง
ของจีนและยุคสามอาณาจักรของเกาหลี3   

      ๔. ในยุคนารานี้มีนิกายทางพระพุทธศาสนาจากประเทศจีนเข้ามาถึง ๖ นิกายด้วยกัน ได้แก่  ๑. 
นิกาย  ซานรอนหรือมาธยมิกะ (Sanron) ๒. นิกายโฮสโสหรือวิชญานวาท (Hosso) ๓. นิกายเคงอนหรืออว
ตังสกะ (Kegon) ๔. นิกายริตสึหรือวินัย (Ritsu) ๕. นิกายกุศะหรืออภิธรรมโกศะ (Kusha) ๖. นิกาย โจจิตสึ 
หรือ  สัตยสิทธิ (Jojitsu) โดยสองนิกายหลังสืบทอดมาจากนิกายฝ่ายหีนยาน   

ยุคเฮอัน (Heian Period) 

     ๕. ในปี ค.ศ. ๗๘๔ (พ.ศ. ๑๓๒๗) ญี่ปุ่นได้ย้ายจากเมืองนาราไปสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่เรียกว่า   “เฮ
อัน” (Heian) หรือเมืองเกียวโตปัจจุบัน (Kyoto) จึงเรียกยุคนี้ตามชื่อเมืองหลวงใหม่ว่า “ยุคเฮอัน” (ค.ศ. 
๗๙๔-๑๑๘๕/พ.ศ. ๑๓๓๗-๑๗๒๘) แล้วเมืองนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา    

                                                           
3 ยุคราชวงศ์ถังของจีน ถือว่าเป็นยุคทองของจีนที่มีเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐิกิจ   การเมือง  วัฒนธรรม และศาสนา อยู่

ระหว่าง    ค.ศ. ๖๑๘-๙๐๗ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฉางอาน หรือซีอาน  อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับยุคสามอาณาจักรของเกาหลี ได้แก่ อาณาจักรโกกุ
เรียว (Goguryeo) อาณาจักรซิลลา (Silla) และอาณาจักรบักเจ (Baekje/Paekche) 

 



 

 

     ๖. ในยุคนี้มีนิกายส้าคัญที่ถูกน้าเข้ามาจากประเทศจีนอีก ๒ นิกาย คือ นิกายเทนได (Tendai) หรือ
นิกาย “เทียนไท้” (Tientai)4 ในภาษาจีน ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามชื่อภูเขาลูกหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน นิกายนี้นับถือคัมภีร์ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ว่าเป็นค้าสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่สุด และ
อีกนิกายหนึ่ง คือ นิกายชินงอน (Shingon) หรือนิกายมนตรยาน (วัชรยาน) ซึ่งเป็นนิกายที่เน้นเรื่องเวทมนตร์
คาถาและการถ่ายทอดค้าสอนเป็นความลับระหว่างอาจารย์กับศิษย์  (Esoteric Buddhism)   สองนิกายนี้
เจริญรุ่งเรืองมากจนแผ่รัศมีครอบง้านิกายอื่นทั้งหมด  

      ๗. นิกายเทนไดถูกน้าเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นโดยปราชญ์ชาวพุทธท่านหนึ่งนามว่า “ไซโช” (Saicho, ค.ศ. 
๗๖๗-๘๒๒/พ.ศ. ๑๓๑๐-๑๓๖๕) โดยท่านได้เดินทางไปศึกษานิกายเทียนไท้ที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์
ถัง  พร้อมศึกษานิกายอ่ืนๆ เช่น นิกายมนตรยาน นิกายเซน นิกายสุขาวดี เป็นต้น  ภายหลังเดินทางกลับ
ประเทศญี่ปุ่นท่านได้ก่อตั้งนิกายเทนไดขึ้นที่ภูเขาฮิเออิ (Hiei) ใกล้เมืองเกียวโต  แล้วพยายามหลอมรวมเอา
ปรัชญาของทุกนิกายที่มีอยู่เข้าด้วยกัน    

     ๘. นิกายเคงอนหรือมนตรยานถูกน้าเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยปราชญ์ชาวพุทธท่านหนึ่งนามว่า  “กู
ไก” (Kukai, ค.ศ. ๗๗๔-๘๓๕/พ.ศ. ๑๓๑๗-๑๓๗๘) ท่านนี้ถือว่าเป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้อธิบายค้าสอนของ
ท่านไซโช  ท่านไปศึกษานิกายมนตรยานที่ประเทศจีนแล้วกลับมาก่อตั้งนิกายชินงอน (Shingon) ที่ภูเขาโก
ยา (Koya) โดยอธิบายค้าสอนลึกลับเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกับพระไวโรจนพุทธเจ้าตามคัมภีร์มหาไวโรจน
สูตร  ท่านจัดระดับค้าสอนหรือแนวคิดที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็น ๑๐ ระดับ ระดับท่ีลึกซึ้งที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดคือ
ค้าสอนของนิกายชินงอนของท่าน นอกนั้นเป็นค้าสอนระดับเบื้องต้นที่ยังไม่สมบูรณ์   

     ๙. ในยุคเฮอันนี้นิกายเทนไดและนิกายชินงอนเป็นนิกายที่มีอิทธิพลต่อคนชั้นสูงและปัญญาชนมาก และมี
อิทธิพลทางการเมืองของญี่ปุ่น  

 ข. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นยุคกลาง (Medieval/Feudal Japan) 

  ยุคคามาคุระ (Kamakura Period) 

     ๑๐. ยุคคามาคุระ (ค.ศ. ๑๑๙๒-๑๓๓๓/พ.ศ. ๑๗๓๕-๑๘๗๖) ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการปกครองด้วย
รัฐบาลทหารและเป็นยุคแรกของระบอบโชกุนของญี่ปุ่น เรียกว่า  “ระบอบโชกุนแบบคามาคุระ”  (The 
Kamakura Shogunate) โดยผู้ก่อตั้งระบอบการปกครองแบบนี้  คือ มินาโมโต โยริโตโม  (Minamoto 
Yoritomo,  ค.ศ. ๑๑๔๗-๑๑๙๙) 

     ๑๑. ยุคคามาคุระ  ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมวลชนอย่างแท้จริง (Religion of the 
masses)  จากที่เคยผูกขาดอยู่ในหมู่คนชั้นสูงและปัญญาชน  ยุคนี้มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
หลายท่าน เช่น ท่านโฮเนน (Honen) ท่านชินราน (Shinran) ท่านเออิไซ (Eisai) ท่านโดเงน (Dogen) ท่านนิชิ
เรน (Nichiren) เป็นต้น    

                                                           
4 นิกายเทียนไท้ ก่อตั้งโดยท่านชื่อ-อี่ (Chih-I, ค.ศ. ๕๓๗-๕๙๗)  เดิมค้าว่า “เทียนไท้” เป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง 

(Zhejiang) ภาคทิศตะวันออกของประเทศจีน   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 

     ๑๒. ยุคนี้มีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นว่า มนุษย์ทุกชนชั้นมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน (พุทธธาตุ-
Buddha-Nature) และสามารถได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าถ้าพวกเขามีศรัทธาตั้งมั่น   ซึ่งมีรากฐานมา
จากแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ของมหายาน โดยเฉพาะแนวคิดของนิกายเทนไดที่สอนว่ามนุษย์ทุกคนมี
ธรรมชาติแห่งพุทธะและสามารถบรรลุความเป็นพุทธะได้  ถือว่าเป็นแนวคิดที่สนับสนุนศาสนาเพ่ือมวลชน  

     ๑๓. ยุคคามาคุระนี้มีนิกายพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพ่ิมอีก ๕ นิกาย ทั้งเป็นนิกายที่น้าเข้ามาใหม่จาก
ประเทศจีนและนิกายที่พัฒนาต่อจากนิกายที่มีอยู่เดิม  ได้แก่ นิกายโจโด (Jodo) นิกายโจโดชิน (Jodo Shin) 
นิกายรินไซเซน (Rinzai Zen) นิกายโซโตเซน (Soto Zen) และนิกายนิชิเรน (Nichiren)   

     ๑๔. นิกายโจโด (Jodo) หรือ นิกายสุขาวดี ก่อตั้งโดยท่านโฮเนน (Honen, ค.ศ. ๑๑๓๓-๑๒๑๒/พ.ศ. 
๑๖๗๖-๑๗๕๕) ท่านศึกษาค้าสอนนิกายเทนไดที่ภูเขาฮิเออิอย่างละเอียด  แต่ไม่พอใจในค้าสอนของนิกายที่
มองว่าตัวเองสูงส่งกว่านิกายอ่ืนและต่อต้านนิกายอ่ืน  วันหนึ่งท่านได้ฟังค้าสอนของพระจีนรูปหนึ่งชื่อ ฉาน
เต้า (Shandao) ที่ว่า “เพียงเอ่ยนามของพระอมิตาภพุทธเจ้าด้วยจิตเปี่ยมศรัทธา  ขณะยืน เดิน นั่ง หรือนอน
อยู่  ก็สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้...” ต่อมาปี ค.ศ. ๑๑๗๕  ท่านได้ก่อตั้งนิกายโจโดหรือนิกายสุขาวดีขึ้น 
ซึ่งมีรากฐานอยู่ในคัมภีร์มหาสุขาวดีวยูหสูตร  จุลสุขาวดีวยูหสูตร และอมิตายุรธยานสูตร  แล้วเผยแพร่ค้าสอน
แบบ “เนมบุตสึ” (Nembutsu)5 หมายถึง ค้าสอนแบบพุทธานุสติ  โดยให้ท่องบ่นหรือบริกรรมพระนามของ
พระอมิตาภพุทธเจ้า  

      ๑๕. นิกายโจโดชิน (Jodo Shin) หรือ นิกายสุขาวดีใหม่  ก่อตั้งโดยท่านชินราน (Shinran, ค.ศ. 
๑๑๗๓-๑๒๖๒/พ.ศ. ๑๗๖๑-๑๘๐๕) ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านโฮเนน ได้เผยแพร่ค้าสอนของอาจารย์
ต่อมา  แล้วก่อตั้งนิกายโจโดชิน (Jodo Shin) ท่านชินรานเข้าใจธรรมชาติที่อ่อนแอของมนุษย์  และชื่อมั่นว่า
ความหลุดพ้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการยอมมอบกายถวายชีวิตอยู่ในอ้านาจคุ้มครองของพระอมิตาภะ ท่านได้
ละทิ้งวินัยทั้งของมหายานและหีนยานอย่างสิ้นเชิง ซึ่งท่านคิดว่าเป็นเรื่องของพระภิกษุในสมัยอดีต   จากนั้นก็
ได้แต่งงานมีครอบครัว โดยคิดว่าเพื่อปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้านแล้วจะได้ช่วยพวกเขาให้เข้าถึงความหลุดพ้น  

     ๑๖. นิกายรินไซเซน:  นิกายเซนถูกน้าเข้าสู่ญี่ปุ่นโดยท่านเออิไซ (Eisai, ค.ศ. ๑๑๔๑-๑๒๑๕/พ.ศ. ๑๖๘๔-
๑๗๕๘) และสถิตม่ันคงโดยท่านโดเงน (Dogen) ท่านเออิไซ  ได้ศึกษานิกายเทนไดที่ภูเขาฮิเออิแล้วเดินทางไป
ประเทศจีน  ได้พบว่า นิกายเทนไดได้เสื่อมสูญไปหมดแล้วและการศึกษานิกายเซนก้าลังรุ่งเรือง   จึงศึกษา
นิกายเซนแล้วน้าคัมภีร์นิกายเซนจ้านวนมากเข้ามาญี่ปุ่น เช่น คัมภีร์หลินฉี (Linchi-Lu) แล้วตั้งนิกายรินไซเซน
ขึ้นมา  นิกายนี้สอนว่าสรรพสัตว์มีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่ในตัว (พุทธธาตุ/Buddha-Nature)  และมีศักยภาพ
ที่จะเป็นพุทธะได้  เพียงแต่ธรรมชาตินี้ยังถูกห่อหุ้มด้วยกิเลส  นิกายนี้เน้นการนั่งสมาธิและขบปริศนาธรรมหรือ
โกอาน (Koan) เช่น “ก่อนมารดาให้ก าเนิด หน้าตาดั้งเดิมของท่านเป็นอย่างไร” หรือ “เมื่อร่างของท่านถูกไฟ
เผาและลมพัดพาขี้เถ้าของท่านไปในอากาศ  ท่านอยู่ที่ไหนล่ะ?”   

                                                           
5 ค้าว่า “Nembutsu” (เนมบุตสึ) ตรงกับค้าในภาษาจีนวา่ “Nien-fo”   (เหนียนฝอ) หมายถึงการมีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า  หรือ

การน้อมเอาพระพุทธเจา้เป็นที่ตั้งของสติ  ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า  “พุทฺธานสฺุมฺฤติ”   (พุทธานุสติ) 



 

 

      ๑๗. นิกายโซโตเซน6 ก่อตั้งโดยท่านโดเงน (Dogen, ค.ศ. ๑๒๐๐-๑๒๕๓/พ.ศ. ๑๗๔๓-๑๗๙๖) ท่าน
โดเงนเดินทางไปศึกษานิกายเซนในประเทศจีน  เมื่อกลับประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้งนิกายโซโตเซนขึ้นมา  ท่าน
โดเงนเป็นคนรักสันโดษ  ชอบปลีกวิเวก  ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับทางโลกและไม่อยากอยู่ใต้อ้านาจของพวก
ข้าราชการและรัฐบาลทหาร  จึงไปสร้างวัดอยู่บนภูเขา  ท่านสอนว่าการนั่งสมาธิเท่านั้นเป็นวิถีทางแห่งความ
หลุดพ้น  นิกายนี้สอนให้อยู่และตายอย่างสันติสุขและอย่างมีความหมาย  จึงมีเสน่ห์ดึงดูดพวกนักรบในยามถูก
คุกคามจากศัตรูของตน  ลัทธิบูชิโด (Bushido/วิญญาณแห่งนักรบ) ก็พัฒนาขึ้นมาจากค้าสอนของนิกายนี้  

      ๑๘. นิกายนิชิเรน ก่อตั้งโดยท่านนิชิเรน (Nichiren, ค.ศ. ๑๒๒๒-๑๒๘๒/พ.ศ. ๑๗๖๕-๑๘๒๕) ท่านนิ
ชิเรนได้ศึกษานิกายต่างๆ ที่มีอยู่ในญี่ปุ่นขณะนั้น ๑๐ นิกาย  ท่านเห็นว่าสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรที่
น่าเชื่อถือมากที่สุดและถูกต้องมากที่สุด  แล้วตั้งนิกายนิชิเรนขึ้นมา  ท่านสอนว่าเพียงท่องบ่นชื่อสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรว่า “Nam Myoho Renge Kyo” (นัม  โยโฮเรงเก เกียว แปลว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่
สัทธรรมปุณฑริกสูตร) เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยจิตเปี่ยมล้นด้วยศรัทธา  ก็สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระอมิตาภพุทธเจ้าและเข้าถึงความหลุดพ้นได้  

   

ยุคมูโรมาช ิ(Muromachi Period) 

     ๑๙. ยุคมูโรมาชิ (ค.ศ. ๑๓๓๖-๑๕๗๓/พ.ศ. ๑๘๗๙-๒๑๑๖) เป็นยุคที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองด้วยรัฐบาล
ทหารแบบโชกุน  เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา  วัดวาอารามได้รับการสร้าง
และท้านุบ้ารุงจากรัฐบาลทหารและประชาชนเป็นอย่างดี  มีการน้าเอาศิลปะการวาดรูป  การจัดดอกไม้ การ
ชงน้้าชา และการท้าสวน จากประเทศจีนเข้ามา    

     ๒๐. อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยนี้มีบางนิกายได้รับการโปรดปรานจากราชส้านักและคนชั้นสูง จึงท้าให้เกิดความ
อิจฉาริษยากันเองระหว่างนิกายขึ้น  ท้าให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างนิกายและรวมทั้งต่อสู้กับรัฐบาล  โดยเฉพาะ
ภูเขาฮิเออิ กับภูเขาโกยา  กลายเป็นฐานที่มั่นของพระนักรบ (priest-warriors) แห่งนิกายเทนไดและนิกาย
ชินงอน พระสงฆ์ยุคนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการทหารมากขึ้น  

   

ยุคโมโมยามะ (Momoyama Period) 

     ๒๑. ยุคโมโมยามะ (ค.ศ. ๑๕๗๓-๑๖๐๓/พ.ศ. ๒๑๑๖-๒๑๔๖) ยังอยู่ในระบอบการปกครองของรัฐบาล
ทหารแบบโชกุน  เริ่มขึ้นเมื่อมหาบุรุษของชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนามว่า โอดะ โนบุนางะ (Oda Nobunaga, ค.ศ. 
๑๕๓๔-๑๕๘๒/พ.ศ. ๒๐๗๗-๒๑๒๕) ผู้ริเริ่มรวมชาติญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว  เขาได้โค่นล้มรัฐบาลทหารของอา
ชิกางะ (Ashikaga) ในปี ค.ศ. 1573/พ.ศ. ๒๑๑๖  เมื่อได้ขึ้นสู่อ้านาจแล้ว  ด้วยความกลัวในอ้านาจของวัดที่

                                                           
6 ค้าว่า “โซโต” เป็นค้าที่เพี้ยนมาจากชื่อภาษาจีนว่า “เส้าตุง” (Tsao Tung) ซ่ึงเป็นนิกายที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนราวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๔ นิกายโซโตเซน เน้นการปฏิบัติสมาธิหรือซาเซน (Zazen) เป็นวิถีทางแห่งความหลุดพ้น 

 



 

 

ก้าลังเพ่ิมมากขึ้นและแค้นที่วัดไปเข้าข้างกับศัตรูของตน  เขาจึงหันไปกวาดล้างพระพุทธศาสนาแล้วหันไป
ส่งเสริมศาสนาคริสต์ด้วยเหตุผลทางการเมือง (ไม่ได้เลื่อมใสจริง)   

     ๒๒. หลังจากโนบุนางะสิ้นชีวิต  โทโยโทมิ  ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi, ค.ศ. ๑๕๓๖-๑๕๙๘/พ.ศ. 
๒๐๗๙-๒๑๔๑) ซึ่งเป็นมหาบุรุษผู้รวมชาติญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่ง  ขึ้นมาครองอ้านาจแทนแล้วได้กวาดล้าง
พระพุทธศาสนาต่อมาอีก ด้วยแนวคิดที่จะท้าให้ศาสนาอยู่ภายใต้อ้านาจทางโลก   จากนั้นศิลปะทาง
พระพุทธศาสนาก็เข้าสู่ยุคตกต่้าแล้วถูกแทนที่ด้วยศิลปะทางโลก  

   

ยุคเอโดะ (The Edo Period) 

     ๒๓. ยุคสมัยเอโดะ (ค.ศ. ๑๖๐๓-๑๘๖๗/พ.ศ.   ถือเป็นยุคสุดท้ายแห่งการปกครองแบบระบอบโชกุนของ
ญี่ปุ่น  ยุคนี้กินเวลานานถึง ๒๖๕ ปี  ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๖๐๓-๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๑๔๖-๒๔๑๑)   ยุคนี้เริ่มขึ้นเมื่อมหา
บุรุษของญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งนามว่า โทคุงาวะ อิเอยะสุ (Tokugawa Ieyasu) ได้ท้าการยึดอ้านาจแล้วสถาปนา
ระบอบโชกุนแบบโทคุงาวะขึ้นในปี ค.ศ. 1603/พ.ศ. ๒๑๔๖ ที่เมืองเอโดะ (ปัจจุบัน คือ เมืองโตเกียว) เขาห้าม
ชาวญี่ปุ่นออกนอกประเทศและห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ  ประเทศญี่ปุ่นปิดตัวเองเป็นเวลา ๒๖๕ ปี  ในยุค
นี้พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นเรื่องส้าหรับชาววัดล้วนๆ  วัดทางพระพุทธศาสนาที่เคยถูกกวาดล้างได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่  และศาสนาของต่างชาติคือคริสต์ศาสนาถูกกวาดล้างแทน  วัดสมัยนี้หันไปท้า
พิธีกรรมเก่ียวกับงานแต่ง การเกิด และการตาย โดยมีการเรียกรับเงินบริจาคจากประชาชน   

     ๒๔. ในยุคนี้แม้สถานการณ์ของบ้านเมืองไม่เอ้ืออ้านวย  แต่นิกายเซนก็ยังรักษาความเจริญรุ่งเรืองไว้ได้  มี
นักปราชญ์นิกายเซนเกิดขึ้นหลายท่าน เช่น ท่านฮากุอิน (Hakuin, ค.ศ. ๑๖๘๖-๑๗๖๘) เป็นผู้ที่ท้าให้นิกายริน
ไซเซนกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  ท่านบาโช (Matsuo Basho, ค.ศ. ๑๖๔๔-๑๖๙๔) ได้ท้าให้บทกวี
ไฮกุ (haiku) ที่มี ๑๗ ตัวอักษรได้รับความนิยมขึ้นมา  ท่านอินเงน (Ingen, ค.ศ. ๑๕๙๒-๑๖๗๓) พระเซน
นิกายหลินฉี  ชาวจีนเมืองฟูเจี่ยน  ได้รับนิมนต์ไปญี่ปุ่นในปี ค.ศ. ๑๖๕๔ แล้วก่อตั้งนิกายโอบากุเซน (Obaku 
Zen) และท่านเทตสึเงน (Tetsugen, ค.ศ. ๑๖๓๐-๑๖๘๒) ศิษย์ของท่านอินเงน  ได้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับ
ราชวงศ์หมิงในปี ๑๖๘๑ 

     ๒๕. ในยุคเอโดะนี้นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  ๑๗ เป็นต้นมา  ลัทธิชินโตและลัทธิขงจื๊อได้ ฟ้ืนตัว
ขึ้นมา  ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆ เสื่อมอิทธิพลลง  สามลัทธินิกายนี้ได้แยกกันแสดงบทบาท  โดย
พระพุทธศาสนาแสดงบทบาททางศาสนา (จิตใจ)  ลัทธิขงจื๊อแสดงบทบาทด้านศีลธรรม ส่วนลัทธิชินโตแสดง
บทบาทด้านการเมือง  ซึ่งแนวคิดการแยกบทบาทกันของสามลัทธิศาสนานี้  จะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  ได้มี
อิทธิพลต่อความคิดของชาวญี่ปุ่นตราบเท่าปัจจุบัน 

  

 

 



 

 

ค. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นยุคใหม่ (Modern Japan) 

  

ยุคปฏิรูปสมัยเมจิ (Meiji Restoration) 

     ๒๖. เมื่อสิ้นสุดยุคเอโดะ ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดยุคแห่งการปกครองของระบอบโชกุนอันยาวนานของ
ญี่ปุ่น  และสิ้นสุดยุคแห่งการโดดเดี่ยวตัวเองอันยาวนานของญี่ปุ่น  จากนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่หรือยุค
แห่งการเปิดประเทศ  เรียกว่า “ยุคปฏิรูปสมัยเมจิ” (ค.ศ. ๑๘๖๘-๑๙๔๕/พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๘๘)  ในยุคนี้มีการ
ฟ้ืนฟูสถานะของพระเจ้าจักรพรรดิให้กลับมามีอ้านาจอีกครั้งหนึ่ง   หลังจากที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไร้อ้านาจ
ภายใต้รัฐบาลทหารของระบอบโชกุนเป็นเวลาถึง ๘๐๐ ปี  ญี่ปุ่นได้เปิดประตูสู่โลกและเผชิญกับวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีตะวันตก  กล่าวได้ว่า ญี่ปุ่นสมัยเมจิได้รับเอาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตกเป็นหนทางสร้าง
ญี่ปุ่นให้ทันสมัยและรื้อฟ้ืนสถานะของพระเจ้าจักรพรรดิให้อยู่ในฐานะผู้ทรงอ้านาจปกครองสูงสุดของญี่ปุ่น 

     ๒๗. ในยุคนี้ ได้ เกิดลัทธิชาตินิยมแบบชินโต  (Shinto Nationalism) แล้วน้ า ไปสู่ การกวาดล้ าง
พระพุทธศาสนาเพ่ือช้าระศาสนาชินโตให้บริสุทธิ์จากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา เช่น การเผาท้าลาย
พระพุทธรูป  คัมภีร์  ศิลปกรรมต่างๆ  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกสั่งห้ามโดยรัฐบาลยุคเมจิ  พระสงฆ์
ถูกบังคับให้ลาสิกขาไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาส  ท้าให้พระพุทธศาสนาหมดสิ้นบทบาททางสังคมและการเมือง 
ขณะเดียวกันศาสนาชินโตได้กลายเป็นศาสนาแห่งรัฐหรือศาสนาทางการเมืองที่แสดงความเป็นชาติญี่ปุ่น   

     ๒๘. ยุคสมัยนี้พระเจ้าจักรพรรดิได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาชินโต  ความ
เชื่อและการเคารพบูชาแบบพุทธถูกสั่งห้ามโดยรัฐบาลยุคเมจิ  วัดหลายแห่งและศิลปะอันทรงค่าจ้านวนมากถูก
ท้าลายและถูกน้าไปขาย  พระสงฆ์จ้านวนมากถูกบังคับให้ลาสิกขาไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาส 

  

ยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒-ปัจจุบัน 

     ๒๙.  ยุคปฏิรูปสมัยเมจิสิ้นสุดลงพร้อมกับการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของญี่ปุ่น  การปฏิรูปในยุคเมจิ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในยุคต่อมาอย่างมาก  ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ การแต่งงานมี
ครอบครัวของพระสงฆ์  เนื่องจากพระพุทธศาสนาถูกกวาดล้างและขาดการส่งเสริมสนับสนุน  พระสงฆ์จึงตก
อยู่ในสถานการณ์ถูกบังคับให้หารายได้มาเลี้ยงชีพและเพ่ือรักษาวัดวาอารามของตนให้อยู่รอด  ท้าให้เกิดความ
ย่อหย่อนในพระธรรมวินัย  นอกจากนั้น ในยุคเมจิรัฐบาลยังได้ออกกฎหมายอนุญาตให้พระสงฆ์ทุกนิกาย
สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้   ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่แต่งงานมีครอบครัวมีอยู่ ในเกือบทุกนิกายของ
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น  ยกเว้นพระภิกษุหนุ่มที่ก้าลังอยู่ในข้ันฝึกหัดพัฒนาตัวเอง     

     ๓๐. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นรูปแบบพระพุทธศาสนาอันเกิดจาก
ปฏิกิริยา (Reaction) หรือการปรับตัวต่อการถูกกวาดล้างในสมัยเมจิและการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่
จากประเทศตะวันตก  ผลการปรับตัวนี้น้าไปสู่การเกิดกลุ่มองค์กรชาวพุทธจ้านวนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการศึกษา วัดหลายแห่งได้น้าเอาการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาและปรับเปลี่ยนวัดให้กลายเป็นสถานศึกษา
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ในรูปแบบโรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนา  ที่ให้การศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม เช่น 

   -มหาวิทยาลัยโอตานิ (Otani University) ของนิกายชิน (Shin) ที่เมืองเกียวโต  

   -มหาวิทยาลัยเรียวโกกุ (Ryokoku University) และมหาวิทยาลัยบุกเกียว  (Bukkyo University) ของ
นิกายโจโด (Jodo) ที่เมืองเกียวโต 

   -มหาวิทยาลัยฮานาโซโน (Hana-Zono University) ของนิกายรินไซเซน (Rinzai Zen) ที่เมืองเกียวโต 

   -มหาวิทยาลัยชูชิอิน (Shuchiin University) และมหาวิทยาลัยโกยาซัน (Koyasan University) ของนิกาย
ชินงอน(Shingon) ที่เมืองเกียวโต 

   -มหาวิทยาลัยโกมาซาวะ (Komazawa University) ของนิกายโซโตเซน     (Soto Zen) ที่เมืองโตเกียว 

   -มหาวิทยาลัยริสโช (Rissho University) ของนิกายนิชิเรน ที่เมืองโตเกียว 

   -มหาวิทยาลัยไทโช (Taisho University) ที่เมืองโตเกียว ซึ่งให้บริการการศึกษาทั้งแก่นิกายโจโด นิกายเทน
ได และนิกายนิชิเรน        

   -สมาคมวิจัยพุทธศาสตร์ญี่ปุ่น (The Nippon Buddhist Research Association) 

   -สมาคมอินเดียศึกษาและพุทธศาสตร์ศึกษาแห่งญี่ปุ่น  (The Japanese Association of Indian    and 
Buddhist Studies) 

      ๓๑. ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่ออิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมแบบชินโตของยุคเมจิหมดสิ้น
ไป  อิทธิพลของลัทธิชินโตเสื่อมไปพร้อมกับการเมือง  สังคมและการเมืองเข้าสู่ประชาธิปไตย  ประชาชนมี
เสรีภาพในการนับถือลัทธินิกายทางศาสนา  ส่งผลให้กลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจ้านวนมากมาย
หลายร้อยกลุ่มองค์กร   กลุ่มองค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มีรากฐานมาจาก ๕ นิกายหลัก ได้แก่ นิกายโจ
โด (Jodo/สุขาวดี) นิกายชิน (Shin หรือ Jodo Shin) นิกายเซน (Zen) นิกายชินงอน (Shingon/มนตรยาน) 
และนิกายนิชิเรน (Nichiren/สัทธรรมปุณฑริก) 

      ๓๒. กลุ่มองค์กรชาวพุทธญี่ปุ่นสมัยใหม่  ที่ถือว่ามีอิทธิพลมากในระดับนานาชาติ  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
องค์กรที่มีรากฐานมาจากนิกายนิชิเรน เช่น สมาคมโซกะกักไกนานาชาติ (Soka Gakkai International) แปล
ตามศัพท์ว่า “สมาคมสร้างคุณค่า” (Value-Creation Society) มีรากฐานค้าสอนมากจากนิกายนิชิเรน  เป็น
ขบวนการชาวพุทธฝ่ายฆราวาส  น้าโดยไดซากุ  อิเคดะ (Daisaku  Ikeda)  ปัจจุบันมีสาขาอยู่เกือบทั่ว
โลก  เน้นด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณค่าภายในของมนุษย์  การสร้างสันติภาพ  และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม    และอีกองค์กรหนึ่ง คือ สมาคมเรยูไกนานาชาติ (Reiyukai International) ค้าว่า "เรยูไก” แปล
ตามศัพท์ว่า “สมาคมมิตรภาพทางจิตใจ” (association of spiritual friendship) เป็นขบวนการชาวพุทธฝ่าย
ฆราวาส  มีสาขาอยู่ เกือบทั่วโลกเช่นเดียวกัน  มีบทบาทด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณค่าภายในของ
มนุษย ์ และการพัฒนาสังคม  มีรากฐานมาจากนิกายนิชิเรนเช่นเดียวกัน       



 

 

ข้อมูลประกอบการเรียบเรียง 

 

Phra Rajavaramuni. Thai Buddhism in the Buddhist World. Bangkok: Amarin Printing Group, 
1987. 

History of Japanese Buddhism.http://viewonbuddhism.org/history_japanese_buddhism.html 

A Brief History of Buddhism in Japan. http://www.buddhanet.net/nippon/nippon_partI.html 

History of Japan. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Japan 

https://www.gotoknow.org/posts/444488 

http://viewonbuddhism.org/history_japanese_buddhism.html
http://www.buddhanet.net/nippon/nippon_partI.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Japan
https://www.gotoknow.org/posts/444488

