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	 การได้พบเห็นความยากล�าบากของ
ผู ้ยากไร้ที่ไม ่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล	 
จนต้องเสียชีวิตลงอย่างน่ารันทด	 ท�าให้
ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน	 ภิกษุณีชาว
ไต้หวัน	เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ใน
การก่อตั้งองค์กรการกุศลขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์คนยากไร้เหล่านี้	 ในนาม	“มูลนิธิ
พุทธฉือจี้”

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน องค์กรจิตอำสำ
ต้นแบบ
	 มลูนิธพิทุธฉอืจีน้บัเป็นองค์กรการกศุล
ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน	 มีสมาชิกกว่า	 

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
“มูลนิธิพุทธฉือจี้” องค์กรจิตอำสำต้นแบบ

6	 ล้านคน	 (เกือบ	 1	 ใน	 4	 ของประชากร
ไต้หวนั)	และมสีาขาใน	47	ประเทศ	มสีมาชกิ
ประมาณ	10	ล้านคน	และอาสาสมัครอีกราว	
1	ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วโลก
	 เป็นเวลากว่า	 50	 ปีมาแล้ว	 ที่ฉือจี้
ได ้ด�าเนินกิจกรรมการกุศลและสาธารณ 
ประโยชน์มากมาย	ดังเช่น	
	 -	 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ประสบภัย
ธรรมชาติท้ังในประเทศไต้หวันและประเทศ 
อื่นๆ	ที่ต้องการความช่วยเหลือ	
	 -	 ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้และ
ออกเยี่ยมเยียนถึงที่บ้าน	
	 -	 ก ่อตั้ ง โรงพยาบาลฉือจี้ 	 คลินิก

 ...กำรเสียสละท�ำให้เรำสัมผัสได้ถึงกำรใช้ร่ำงกำยของเรำให้เป็นประโยชน์
ใจก็จะเปิดกว้ำงและห่ำงไกลควำมทุกข์...”

“...ตำต้องสอดส่ำยดูว่ำใครต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ใบหน้ำต้องยิ้มแย้ม และปำกต้องพูดแต่สิ่งดีๆ... 

วาทะธรรมท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน 
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เคลื่อนที่	 เครือข่ายงานด้านการแพทย์	 และ
หน่วยแพทย์อาสา	 เพื่อให้บริการแก่ผู้ยากไร้
แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	
	 -	 ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถงึมหาวทิยาลัย	โดยเน้นการปลกูจิตส�านกึ
แห่งความรักและความเมตตา	
	 นอกจากนี้ยังก ่อตั้งสถานีโทรทัศน์
ต้าอ้าย	 เพื่อผลิตสื่อและรายการส่งเสริม
คุณธรรม	 โดยใช้เงินสนับสนุนที่ได้จากการ
บริจาค	 และรายได้จากขยะรีไซเคิล	 ซึ่งเป็น
ภารกิจด้านหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม	
เป็นต้น	
	 กจิกรรมต่างๆ	ของฉอืจี	้ล้วนขบัเคลือ่น
ไปได้ด้วยพลังของอาสาสมัคร	 ซึ่งมีหลักการ
ท�างานส�าคัญคือ	 มุ่งเน้นการท�าความดีด้วย
การลงไปช่วยเหลอืผูค้น	โดยไม่จ�ากดัเชือ้ชาต	ิ 
ศาสนา	 เป ็นการช ่วยเหลือโดยไม ่หวัง 
สิง่ตอบแทนใดๆ	โดยยดึมัน่ในหลกัพรหมวหิาร	 
4	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	
 
	 หลายปีที่ผ่านมา	 มีคณะศึกษาดูงาน
จากประเทศไทย	 ซึ่งมาจากหลากหลาย
วงการวิชาชีพมากมายหลายคณะ	 ได้เดิน
ทางไปศึกษาดูงาน	 เรียนรู้การท�างานด้าน 
จติอาสาทีม่ลูนธิพิทุธฉอืจ้ีประเทศไต้หวนั	โดย 
ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นหน่วยงาน 
หนึง่ทีใ่ห้การสนบัสนนุ	อกีทัง้ยงัลงนามความ
ร่วมมอืกบัมลูนธิพิทุธฉอืจ้ี	เพือ่จัดท�าหลกัสตูร

การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความดีร่วมกัน	 โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยน
วธิกีารส่งเสรมิความดขีองมลูนธิพิทุธฉอืจีแ้ละ
ศูนย์คุณธรรมให้มีมากขึ้น

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 
	 มูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันในประเทศไทย	
ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2538	จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2541	 มีหลักการเหมือนกับ 
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ท่ีประเทศไต้หวัน	 โดยมุ ่ง
เจริญรอยตามแนวทางของท่านธรรมาจารย์ 
เจิ้งเหยียน	 มีปณิธานยึดหลักการให้เกียรติ
ต ่อสรรพชีวิตและมวลมนุษย ์ 	 มุ ่ งการ
สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้อื่นตามหลัก
มนุษยธรรม	โดยไม่ยุ ่งเก่ียวทางการเมือง	
ไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์	 ศาสนา	 ถ่ินฐาน	 และ
วัฒนธรรม	
 
 คณุสชุน แซ่งเฮง กรรมการมลูนธิพิทุธ
ฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย	 เล่าว่า	 “ฉือจี้
เป็นองค์กรพทุธทีไ่ม่ใช่แค่นัง่หลบัตาท�าสมาธิ
อย่างเดียว แต่เป็นองค์กรพุทธภาคปฏิบัติ  
พาท�า คือพาไปเห็น พาไปท�า พาไปเห็นคนที่
ตกทุกข์ได้ยาก และพากันท�าความดีโดยการ
ช่วยเหลือคนเหล่านี้ 
 การสอนของฉือจี้มี  3 ขั้นตอนคือ 
1.พูดให้เข้าใจ 2.ท�าให้เข้าถึง 3.ปลูกฝังให้
อยู ่ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งอาสาสมัครฉือจี้ 
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ทุกคนจะถูกปลูกฝังว่า คนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เป็นผูม้พีระคณุกบัเรา เราต้องให้ความเคารพ  
นอบน้อม เพราะการที่ เราได้ช ่วยเหลือ 
คนเหล่านี้ เป็นโอกาสที่เราได้ท�าความดี ได้
พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ใน
ตัวเรา ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรา” 

ภำรกิจ 4 ด้ำนของมูลนิธิพุทธฉือจี้
	 กว่า	 20	 ปีของการท�างานในฐานะ
องค์กรการกุศล	 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันใน
ประเทศไทย	 ซ่ึงมีอาสาสมัครราว	 200	 คน	
ได้ด�าเนินงานตามภารกิจหลัก	4	ด้าน	ดังนี้
 ภารกิจการกุศล	-	ปัจจุบันอาสาสมัคร
ฉือจี้ได้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้	 หรือ
ครอบครัวบุญคุณ	 กว่า	 500	 ครอบครัว	
ใน	 7	 จังหวัด	 โดยทีมอาสาสมัครจะออก
ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเหล่านี้ เดือนละ	
1	 ครั้ง	 คุณสุชนเล่าว่า	 “เราต้องดูด้วยว่า
ครอบครัวไหนต้องการอะไร บางครอบครัว
ท�าอาหารเองได้ เราก็น�าข้าวสารไปให้เขา 
บางครอบครัวไม่ได้ท�าอาหารเอง ก็น�าเงินไป
ให้เขา เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน หรือบางคน
ร่างกายไม่แขง็แรง ต้องไปหาหมอเป็นประจ�า 
เราก็น�าเงินไปให้เขาเป็นค่ารถไปหาหมอ คือ
ให้ในสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเขา 

 เวลาที่ เราไปเยี่ยมเขา เราไปดูแล
ปรนนิบัติเขาด้วย บางคนอายุมากแล้ว 
เป็นปู่ย่าตายาย ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ 
อาสาสมัครก็ไปบีบไปนวด ไปช่วยป้อนข้าว 
ช่วยท�าความสะอาดบ้านให้ เราถือว่า 500 
ครอบครัวนี้ เป็นโรงเรียนสอนชีวิตให้กับเรา  
โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ เป ็นเด็กรุ ่นใหม่ 
เขาจะได้เรียนรู ้เรื่องความกตัญญูและการ
ตอบแทนบุญคุณ...” 

 ภารกิจการรักษาพยาบาล –	 มูลนิธิ 
พุทธฉื อจี้ มี เ ค รื อข ่ า ยแพทย ์ จิ ตอาสา
ครอบคลุมทั่วโลก	 มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอาสาสมัครท่ี
ให้การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยท่ีขาดแคลน
ค่าใช ้จ ่าย	 ซ่ึงมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต ้หวันใน
ประเทศไทยได้จัดโครงการบริการชุมชน
เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยเปิดให้มีการรักษา
พยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย	 ทั้งคลินิก 
ทันตกรรม	 คลินิกโรคตา	 คลินิกโรคท่ัวไป	
คลินิกแพทย์แผนจีน	 คลินิกจิตเวช	 และมี
บริการตัดผมฟรีอีกด้วย
 
 “ไม่ว่าใครที่เข้ามาหาเรา จะยากดีมี
จนอย่างไร แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร  
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จะดูแลเหมือนกันหมด เพราะศาสนาพุทธ
ถือว่าทุกชีวิตทัดเทียมกัน ดังนั้นผู้ป่วยที่มา
หาเรา บางครั้งเป็นชาวต่างชาติที่ลี้ภัยเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยก็มี ซึ่งบางเดือนมีผู้มารับ
บรกิารมากกว่า 700 คน แพทย์ พยาบาล และ
อาสาสมคัรท�างานกนัหนักมาก แต่ทกุคนกท็�า
ด้วยความเต็มใจ”	คุณสุชนเล่า

 ภารกิจการศึกษา	 –	 มูลนิธิพุทธฉือจ้ี 
ให ้ความส�าคัญกับการสอนคนรุ ่นใหม	่ 
ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมความเมตตาและมี
ความสุขในการเสียสละเพื่อผู ้อื่น	 จึงสร้าง
โรงเรียน	 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศไต้หวัน	และในส่วนของประเทศไทย	
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ได้ถูกสร้างภายใต้แนวคิดนี้โดยเปิดท�าการ
เรียนการสอนตั้งแต่	 พ.ศ.2548	 เป็นต้นมา	 
ยึดหลัก	“พรหมวิหาร	4	คือ	 เมตตา	กรุณา	
มุทิตา	 อุเบกขา”	 เป็นปรัชญาของโรงเรียน	
ปัจจุบันมีนักเรียนต้ังแต่	 ป.1-ม.6	 จ�านวน
กว่า	 1,000	 คน	 ซึ่งไม่เพียงเน้นการศึกษา
ด้านวิชาการความรู้	 ยังเน้นจริยธรรมเป็น
ธงน�า	 ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน	 และหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข	

 ภ า รกิ จ วัฒนธร รม อัน ดี ง าม  –	
"มารยาท"	 เป็นหลักพื้นฐานของการเป็น
มนุษย์	 ไม่เพียงช่วยขัดเกลาชีวิตให้งดงาม	
แต่ยังช่วยจุดประกายเมล็ดพันธุ์แห่งความ
ดีงามในจิตใจ	 ดังนั้นมูลนิธิพุทธฉือจี้จึงเน้น
การรักษามารยาทซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม	 
ทั้งการยืน	นั่ง	เดิน	นอน	การแต่งกายที่สุภาพ
เรียบร้อย	การพูดจาไพเราะ	และการยิ้มแย้ม
จากหัวใจอยู่เสมอ
	 นอกจากนี้มูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันใน
ประเทศไทยยังมีกิจกรรมสอนศิลปะการจัด
ดอกไม้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจอยากจะเรียนรู	้
ซ่ึงสุนทรียะแห่งความงามและศิลปะการจัด
ดอกไม้จะช่วยขัดเกลาจติใจให้อ่อนโยน	ดงีาม	
และเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต

	 มลูนธิพิทุธฉอืจีถื้อเป็นตวัอย่างของการ
ปฏบิตัอินัดงีามทีส่ามารถน�ามาปรบัประยกุต์
ใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมได้หลาก
หลายรูปแบบ	 ซึ่งทุกวันนี้อาสาสมัครมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ทั่วโลกยังคงปฏิบัติภารกิจด้าน 
ต่างๆ	อย่างมุง่มัน่เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเพือ่น
ผู้ทุกข์ยากด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 และ 
ถกัทอเป็นพลงัแห่งความดทีีข่บัเคลือ่นโลกใบนี้ 
ให้งดงามต่อไป




