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Abstract
Yiguandao, a laypeople’s new religious movement, is scrutinized in this paper through an
ethnographic methodology conducted in Thailand and Indonesia. It found that (1) Yiguandao is not
marginalized by mainstream Buddhism without any negotiation, instead, it interprets the new teaching to
respond as well. However, its successful methods do not necessarily base on scientific explanations. (2) It
emphasizes that people are able to get enlightenment in this very life, but must be helped by Chinese gods.
Therefore, degrees of the Chinese identity embodied in Yiguandao’s practices vary based upon religiopolitics in each country.
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บทนา
อนุตตรธรรม (Yiguandao : 一贯道) เป็น
กลุ่ ม ศาสนิ ก หนึ่ ง ที่ แ นวคิ ด เรื่ อ งพระศรี อ ริ ย เมตไตร
(ศรีอาริ ย์) เป็ นตัวขับ เคลื่อนองค์กร ทั้งนี้ พุทธศาสนา
กระแสหลักทั้ง เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ต่างก็
พูดถึงพระศรีอาริย์ในฐานะพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป กบฏ
ในภาคอีสานและภาคเหนือ เช่นกรณีกบฎผีบุญช่วงต้น
คริสตศตวรรษที่ 20 ก็ใช้แนวคิดนี้ในการลุกฮือขึ้นต่อสู้
กับอํานาจรัฐและปรารถนาโลกแห่งสันติสุขและเท่าเทียม
(utopia) ดังนั้นแนวคิดโลกพระศรีอาริย์จึงไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ และงานศึ ก ษาเหล่ า นี้ พ บได้ ทั่ ว ไป (Tanabe,
2016; Bowie, 2014; and Chatwilai, 2011) แต่กลุ่ม
อนุตตรธรรมที่จะกล่าวถึ งในที่นี้มีความพิเศษ คือไม่ใช่
กลุ่มคนที่มีความเชื่อต่อพระศรีอาริย์เช่นที่พบในนิกายอื่น
หากแต่ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ร วมตั ว กั น โดยมี คํ า สอนเฉพาะ
ในแบบของตน (แม้จะหยิบยืมจากพุทธนิกายอื่นบ้าง)
ชาวอนุตตรธรรมจึงมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจนเรียกได้ว่า
เป็นศาสนาใหม่อันหนึ่ง (new religious movement:
NRM) เช่น การแต่งกาย บทสวด วิธีกราบ ตลอดจน
โลกทัศน์เกี่ยวกับการบรรลุธรรมซึ่งแตกต่างไปจากชาวพุทธ
กลุ่มอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ อนุตตรธรรมจึงถูกมองว่าเป็นลัทธิ
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ บิ ด เบื อ นคํ า สอนของพุ ท ธศาสนา และ
ในหลายประเทศเช่น ไทย ก็จะไม่ได้รับการยอมรับให้
สังกัดในองค์กรพุทธศาสนาที่รับรองโดยรัฐ
บทความนี้ชวนทบทวนแนวคิดเรื่องความเป็น
สมัยใหม่ (modernity) ซึ่งมักอ้างอิงกับแนวคิดของ Max
Weber เรื่องการทําให้เป็นเหตุเป็นผล (rationalization)
อันเป็นที่นิยมในตะวันตกช่วงศตวรรษที่ 18 (Gottowik,
2014, p. 16) นักวิชาการด้านเอเชียศึกษาเองก็มักจะนิยาม
ความเป็ น สมัย ใหม่ผ่ า นแนวคิ ด นี้ ด้ ว ย เช่ น Jackson
(1989, pp. 66-69) เป็นต้น ที่มองว่าการเกิดขึ้นของ

นิกายธรรมยุตเป็นผลจากการพยายามปรับรูปแบบของ
ศาสนาให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ แม้จะมีนัยทางการเมือง
ก็ตาม บทความชิ้นนี้ตั้งคําถามว่า การปรับคําสอนทาง
ศาสนาให้เข้ากับวิทยาศาสตร์หรือความเป็นเหตุเป็นผล
มีความสําคัญจริงหรือไม่ และหากไม่สําคัญ ศาสนาเหล่านั้น
ดํารงอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างไร
บทความนี้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอนุ ต ตรธรรม
ในไทยและอินโดนีเซีย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางชาติพันธุ์
วรรณา (ethnography) เก็บข้อมูลในวัดและสถานธรรม
โดยใช้เวลาช่วงปี พ.ศ. 2561 ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด
ของไทย และปี พ.ศ. 2562 เก็บข้อมูลในเกาะสุลาเวสี
อินโดนีเซี ย ตลอดจนสั ม ภาษณ์ ส มาชิกอนุ ตตรธรรม
วิเคราะห์หนังสือที่วัดจัดพิมพ์เผยแพร่ และย้อนดูวีดีโอ
บรรยายธรรมในยู ทู ป ซึ่ ง สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ช่ ว งหนึ่ ง
ทศวรรษนี้ แม้ ส ถานธรรมทั้ ง ในไทยและอิน โดนี เ ซี ย
จะใช้ภ าษาจีนในการประกอบพิธีกรรม แต่ช่ว งเวลา
ของการบรรยายธรรมและพบปะสังสรรค์ก็ดําเนินไป
ด้วยภาษาถิ่น ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้ทั้งสองภาษา
เปูาหมายของการต้องเปรียบเทียบสองประเทศนี้ก็เพื่อ
จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น การปรั บ ตั ว ภายใต้ อํ า นาจรั ฐ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ
ต่อศาสนาต่างกันและสะท้อนให้เห็นความเชื่อของพื้นที่
เพื่อต้องการหาสมาชิกใหม่โดยที่ทั้งสองประเทศใช้วิธี
ที่แตกต่างกัน
การใช้คําว่า วัดและสถานธรรม เป็นผลจาก
การเมืองในประเทศนั้นๆ วัด (Vihara) เป็นชื่อเรียก
พุทธสถานของอนุตตรธรรมในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ ได้ รั บการรั บรองจากรั ฐบาล ขณะที่ ในประเทศไทย
ต้องเลี่ยงไปใช้คําว่า สถานธรรม เพราะวัดถูกนิยามให้
เป็นของเถรวาทหรือมหายานซึ่งมีพระจําพรรษาหรือ
อยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม จากนิยาม
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ข้างต้นนี้ทําให้เห็นอํานาจรัฐที่เข้าควบคุมศาสนาในแต่ละ
ประเทศ
บทความนี้ แบ่ งออกเป็น 5 หั วข้อ (1) บทนํา
บรรยายถึงความสํ าคัญของการต้องศึกษาขบวนการ
ของอนุตตรธรรมโดยย่อ คําถามวิจัย กรอบแนวคิดและ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (2) พั ฒ นาการของอนุ ต ตรธรรม
อธิบ ายถึงต้น กําเนิดในทางประวัติศาสตร์ ในหัว ข้อนี้
จะเห็ น ถึ งบริ บ ทที่ เต็ม ไปด้ ว ยการผสมผสานระหว่า ง
ศาสนา ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารก่ อ ตั ว ขึ้ น ของอนุ ต ตรธรรม
(3) การยอมรับจากรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ ชี้ให้เห็น
การเข้ามาของอนุตตรธรรมในแต่ละประเทศ ตลอดจน
สิ่งที่รัฐปฏิบัติต่อพวกเขา (4) การไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เป็นการแย่งชิงพื้นที่กับพุทธกระแสหลัก จะให้ตัวอย่าง
ของการพยายามกลืนอนุตตรธรรมของพุทธกระแสหลัก
และการพยายามอ้างคําสอนที่ได้ผลกว่าของอนุตตรธรรม
ในการเปลี่ยนใจคน ซึ่งไม่ต้องอ้างเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์
อีกอย่ า งหนึ่ ง จะเห็ น ได้ว่ า แม้อ นุ ต ตรธรรมได้ส ลาย
ความสําคัญของพระสงฆ์ไป เพราะตนเป็นองค์กรแบบ
ฆราวาส แต่แนวคิดเรื่องมนุษย์นิยมก็มีข้อจํากัด แค่เปลี่ยน
จากพระสงฆ์ไปสู่เทพเจ้าเท่านั้น หัวข้อนี้จะอธิบายควบคู่
ไปกับแนวคิดเรื่ องความเป็น สมัยใหม่ เพื่อสะท้อนว่า
ศาสนายอมรับความเป็นสมัยใหม่ในมิติใด และไม่สนใจ
ความเป็นสมัยใหม่ในมิติใด (5) สรุป กล่าวย้ําข้อเสนอ
ของบทความโดยย่อ
พัฒนาการของอนุตตรธรรม
ต้นกําเนิดของอนุตตรธรรมย้ อนกลับไปได้ถึง
บริบททางศาสนาและการเมืองของจีนในยุคศตวรรษที่ 13
ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของลัทธิบัวขาว (White Lotus Sect)
บั ว ขาวเป็ น ลั ท ธิ สํ า คัญ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ แ ตกย่ อยออกเป็ น
หลายลั ท ธิ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ อนุ ต ตรธรรม ลั ท ธิ บั ว ขาว

เจริญมากในหมู่ชาวฮั่น เป็นคําสอนที่ผ สมกับแนวคิด
การการต่อสู้ ท างการเมือง มีลั กษณะผสมผสานด้ว ย
ความเชื่อจีน พุทธ เต๋า ขงจื้อ ยูดาห์และคริสต์ (Persian
Gnosticism) และมาณีกี (Manichaeism) สันนิษฐาน
ว่าลั ท ธิบัว ขาวน่าจะเกิด ขึ้นช่ ว ง ศตวรรษที่ 13 และ
ปรากฏหลักฐานในการต่อสู้ทางการเมืองหลายครั้ง เช่น
เมื่อจักรพรรดิมองโกล (ราชวงศ์หยวน) เข้าปกครองจีน
ชาวฮั่ น ได้ ร วมตั ว กั น ต่ อ สู้ โ ดยมี ก ลุ่ ม สมาชิ ก ของลั ท ธิ
บัวขาวเข้าร่วมด้วยและประสบความสําเร็จ ลัทธินี้จึง
ได้รับความนิยมมากขึ้น (Mote, 2003, 530) และใน
ปลายศตวรรษที่ 18 ลัทธิบัวขาวได้ก่อกบฏอีกครั้งสมัย
ราชวงศ์ชิงเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์หมิง แต่ถูกปราบอย่างหนัก
ศาสนิกจํานวนมากถูกประหารและคัมภีร์ทางศาสนาก็
ถูกเผาทําลาย (Naquin, 1976, p. 20) ในประวัติศาสตร์จีน
การรวมกลุ่มของชาวบ้านโดยอ้างแนวคิดเรื่องพระศรีอาริย์
(Mi-le-fo) มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 610 และถูกปราบปราม
โดยจักรพรรดิหยาง (Emperor Yang) และแน่นอนว่า
การรวมกลุ่มโดยใช้แนวคิดเต๋าเป็ นต้นก็มีมาก่อนหน้านั้น
(Ssu-yü, 1958, p. 99) รัฐมักปราบปรามลัทธิบัวขาว
โดยอ้างว่านอกรีตหรือมีคําสอนเรื่องการร่ว มเพศกัน
อย่างเสรี ซึ่งอาจจัดขึ้นเป็นพิธีกรรมลึกลับ และแสดงให้
คนนอกรู้ สึ ก ว่ า มี แ ค่ ก ารประกอบพิ ธี ก รรมไหว้ เ จ้ า
ธรรมดา ทั้งนี้ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าลัทธิบัวขาว
มีคําสอนเรื่องการร่วมเพศเช่นนั้นจริงหรือไม่ แต่หาก
มองว่ าได้รั บ แนวคิ ดของพุ ทธศาสนามหายานที่ผ สม
กับตันตระจากตอนเหนือของอินเดีย (และการที่ลัทธิ
บัวขาวต้องปรับตัวตามผู้นําที่มีบารมีในแต่ละยุค) ก็ไม่
ยากนักที่จะเชื่อเช่นนั้น
ลัทธิบัวขาวมีความเชื่อเรื่องพระแม่ผู้เป็นอมตะ
(eternal mother) หรือที่กลุ่มอนุตตรธรรมไทยแปลว่า
“พระแม่องค์ธรรม” อันเป็นพระเจ้าสูงสุดคล้ายกับมาณีกี
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หากมองด้วยกรอบสตรีนิยม อาจตีความได้ว่า พระเจ้า
สูงสุดถูกนิยามให้เป็นเพศหญิง แต่การใช้คําว่าแม่เป็น
ความปกติของความเชื่อจีนโบราณ สิ่งนี้มิได้หมายถึง
เพศหญิง หากแต่เป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่ง (matrix) หรือ
เต๋านั่นเอง (Lu, 2008, p. 23) พระองค์ได้ให้กําเนิดบุตร
และส่งให้มาอยู่บนโลกนี้ หากแต่นานเข้า มนุษย์เหล่านั้น
ได้หลงลืมภาวะจิตเดิมแท้ของตนและไม่สามารถกลับ
เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นที่อยู่ของพระแม่องค์ธรรมได้
พระองค์ จึ ง ส่ ง ศาสดามาเพื่ อ ช่ ว ยแนะนํ า วิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่
ขัดเกลาตนเองเพื่อกลับคืนสู่บ้านที่ได้จากมา ลัทธิบัวขาว
ได้ แ บ่ ง โลกนี้ อ อกเป็ น 3 ยุ ค คื อ สมั ย พระที ป๎ ง กร
เรีย กว่า ชิงหยางฮุ่ย (ตะวัน เขียว) สมัยพระศากยมุนี
เรียกว่า หงหยางฮุ่ย (ตะวันแดง) และสมัยพระศรีอาริย์
เรียกว่า ไป๋หยางฮุ่ย (ตะวันขาว) (Naquin, 1976, pp. 9-13)
และแน่ น อนว่า อนุ ตตรธรรมซึ่งเป็ น ลั ทธิที่พัฒ นาขึ้น
ภายหลังก็รับเอาแนวคิดนี้
พุทธศาสนาที่ถูกแบ่งเป็น 3 ยุคของลัทธิบัวขาว
มีความเกี่ยวเนื่องกับชาตินิยมจีนอย่างเห็นได้ชัด ยุคที่หนึ่ง
พระทีป๎งกรพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและตั้งศาสนาที่ประเทศจีน
1646 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีผู้สอนธรรม (ธรรมาจารย์)
18 รุ่น ซึ่งเป็นกษัตริย์ 11 รุ่น และเจ้าเมือง 7 รุ่น ยุคที่สอง
ซึ่งเป็ นยุ คของพระศากยมุนี ลั ทธินี้ เชื่อว่าพระพุทธเจ้ า
เกิดและสอนศาสนาในอิน เดียก่อนพุทธศักราช 45 ปี
และได้มีผู้ส อนธรรม 44 รุ่ น ตั้งแต่พระกัสสปะจนถึง
พระบรรพจารย์ หลิ ว ชิ งซวี ซึ่ งเป็ นการเดิ นทางของพุ ทธ
ศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีน และยุคสุดท้าย ซึ่งเป็นยุคของ
พระศรีอริ ยเมตไตร มีผู้สอนธรรม 2 รุ่ น คือพระบรรพจารย์
หวัง เจว๋อี และพระบรรพจารย์จาง เทียนหรันซึ่งทํางาน
ควบคู่ไปพร้อมกับพระบรรพจารย์ซุน ฮุ่ยหมิง ยุคที่สามนี้
เริ่ มจากปี ค.ศ. 1730 เป็ นต้ นมา โดยเชื่อว่ าเป็ นการโปรด
3 โลกครั้งยิ่งใหญ่ คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก ขณะที่

ยุคแรกเน้นการโปรดกษัตริย์แ ละนักปราชญ์ ยุคที่สอง
เน้นการโปรดนักบวช
จะเห็ น ได้ ว่ า ลั ท ธิ บั ว ขาวและอนุ ต ตรธรรม
สามารถใช้สถานะความเป็นกษัตริย์และสมณะมาเป็น
ตั ว สร้ า งความแตกต่ า งของแต่ ล ะยุ ค ได้ โดยสรุ ป ใน
ตอนท้ายว่า ยุคนี้ซึ่งเป็นยุคสุดท้าย เป็นยุคที่ธรรมะจะ
ลงสู่ทุกคน โดยไม่จําเป็นต้องออกบวชอีก สิ่ งสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การแบ่งยุคของลั ทธิบัวขาวแตกต่าง
จากแนวคิดของเถรวาท ที่เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตร
จะยังไม่ปรากฏ เพราะยุ คของพุทธโคดมจะดํารงอยู่
5,000 ปี ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงครึ่งศาสนา แต่ลัทธิบัวขาว
เชื่อว่าศาสนาของพระโคดมหมดไปแล้ว และตั้งแต่เป็นปี
ค.ศ. 1730 (พ.ศ. 2473) เป็นต้นมาก็เป็นยุคของพระศรีอาริย์
การทําความเข้าใจเรื่องยุคที่แตกต่างกันนี้ จะช่วยลด
คําถามของพุทธนิกายหลักลงได้ว่า พระศรีอาริย์จะมาเกิด
ได้อย่างไรในเมื่อยังไม่ถึงเวลา
แนวคิดของอนุตตรธรรมหรือการประสานสาม
ศาสนาใหญ่คือ เต๋า ขงจื้อ และพุทธ (รวมทั้งความเชื่อ
ท้องถิ่นอื่นๆ) เข้าด้วยกันอาจเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16
ในยุคจักรพรรดิกังซีแห่งราชวงศ์ชิง ในปี ค.ศ. 1667 คําสอน
เช่นนั้นได้เผยแพร่ไปสู่จังหวัดเชียงซี (Jiangxi) แล้ว
ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากันได้ง่ายกับความเชื่อเดิมซึ่งมี
พุทธศาสนามหายาน (ที่ผสมด้วยเต๋าและขงจื้อ) เป็นฐาน
อยู่ก่อน (Xinping, 2018, p. 108) แต่ทั้งนี้ หากนับตามรุ่น
ของผู้ ส อนธรรม กล่ า วได้ ว่า อนุตตรธรรมเริ่ม ต้นขึ้ น
อย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. 1877 โดย หวัง เจว๋อี (Wang
Jueyi: 1821-1884) ซึ่งเป็นพระบรรพจารย์คนแรกของยุค
พระศรีอาริย์ เขาเองเกิดในมณฑลซานตงสมัยราชวงศ์ชิง
มีความรู้ทั้งศาสนาเต๋า ขงจื้อ พุทธและลัทธิเทียนเซียนเต้า
(ซึ่งพัฒนาแนวคิดมากจากลัทธิบัวขาว) แต่อย่างไรก็ตาม
สํานักที่เขาตั้งมีชื่อว่า ตงเจิ้น (東震堂) ดังนั้น ชื่อของ
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อนุตตรธรรมหรือ Yiguan Dao ได้ถูกตั้งขึ้นใหม่เพื่อหนี
การปราบปรามของรัฐโดยลูกศิษย์เมื่อเขาตายไปแล้ว อี้กวนเต้า
มีความหมายว่า หนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียว (the
way of unity) ซึ่งมิได้สื่อแค่การรวมหลายศาสนาเข้า
ด้วยกันเท่านั้น (syncretic doctrine) แต่ยังหมายถึง
การได้กลับสู่ภาวะเดิมแท้ ที่ ไปรวมกับพระมารดาหรือ
โพธิจิตดั้งเดิม
ธรรมะได้เผยแผ่ต่อมาถึงรุ่นที่ 2 คือ จาง เทียนหรัน
(Zhang Tianran: 1889-1947) ในปี ค.ศ. 1935 สมาชิก
ของอนุตตรธรรมได้เข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุน จึงถูกรัฐ
ปราบปรามและต้ อ งเผยแผ่ อ ย่ างลั บ ๆ อีก ครั้ ง เมื่ อ
จาง เทียนหรันถึงแก่กรรมด้วยความเจ็บปุวย ซุน ฮุ่ยหมิง
หรือ ซุน ซู่เจิน (Sun Suzhen) ซึ่งเป็นภรรยาได้เผยแผ่
ธรรมต่อ และเชื่อว่าช่วงปลายทศวรรษ 1950 อนุตตรธรรม
ได้หมดไปจากจีน โดยได้เติบโตในไต้หวันและประเทศ
อื่น ๆ ที่มีชาวจีนโพ้นทะเลได้อพยพหรือทําการค้าอยู่
ยุคสุดท้ายของพระศรีอาริย์นี้ โลกจะถูกภัยธรรมชาติ
ทําลายล้าง แต่พระแม่องค์ธรรมก็โปรดเมตตา ช่วยเปิด
ธรรมเพื่อให้เราได้บําเพ็ญและบรรลุธรรมไปได้ ย้ําว่า
อนุตตรธรรมไม่ได้ต้องการแก้ป๎ญหาวิกฤติโลกนี้ให้เป็น
โลกที่ ไ ร้ ภั ย พิ บั ติ เพราะนี่ เ ป็ น กฏสวรรค์ เขาแค่ ทํ า
หน้าที่พาคนให้พ้น ไปจากโลกที่น่ากลัวนี้ ให้รีบตื่ นตัว
และเร่ งบํ าเพ็ ญธรรมเพื่ อกลั บบ้ าน (Anuttaradhamma,
2011, pp. 9-11) ดังนั้น อนุตตรธรรมจึงไม่ใช่ลัทธิ
พระศรีอาริย์ (utopia) ทั่วไปในแบบที่คนเข้าใจ
การยอมรับจากรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ
หากยึ ดเอาตามพัฒนาการข้างต้น อาจทําให้
เชื่อได้ว่า อนุตตรธรรมน่าจะเข้าสู่ไทยและอินโดนีเซีย
(รวมทั้งประเทศในอุษาคเนย์อื่น ๆ) ช่วงหลังปี ค.ศ. 1950
หลักฐานที่อ้างอิงกันในประเทศไทยมีความสอดรับกับ

สมมติฐานนี้ แต่ในอินโดนีเซียเองระบุว่า อนุตตรธรรม
เข้ามาช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่งต้องยอมรับว่าการเดินทางของ
ชาวจีนโพ้นทะเลมีมาก่อนปี ค.ศ. 1950 จริง ในหนังสือ
“พระคุณฟูา” ฉือซิน จิตเมตตา ได้เขียนว่า ปี ค.ศ. 1987
(พ.ศ. 2530) นักเผยแผ่ธรรมชาวไต้หวันได้เข้ามาสั่งสอน
อนุตตรธรรมในจังหวัดมุกดาหาร (Jitmetta, 2019, p. 4)
อนึ่ง ต้องไม่ลืมว่า หนังสือเล่มนี้มีเปูาหมายเพื่อสอนธรรม
ไม่ใช่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ช่วง พ.ศ.
ที่ถูกกล่าวถึงอาจเป็นช่วงเวลาโดยประมาณที่อนุตตรธรรม
เข้ า สู่ ไ ทย อี ก อย่ า งหนึ่ ง รู ป ป๎้ น พระศรี อ ริ ย เมตไตร
ขนาดใหญ่ บริเวณหน้าถ้ําของวัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดตรัง
ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1989 (2532) นั่นหมายความว่า
อนุตตรธรรมอาจเข้าสู่ไทยหลังปี ค.ศ. 1950 จริง หากยืนยัน
จากหลักฐานที่พอจะเข้าถึงได้ นี่เป็นจุดอ่อนสําคัญข้อหนึ่ง
ของงานชิ้นนี้ แม้จะสัมภาษณ์ผู้อาวุโสของอนุตตรธรรม
หลายท่าน แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้ และ
ต้องย้ําว่า อนุตตรธรรมที่ศึกษานี้เป็นศาสนาใหม่ ซึ่ง
เป็นคนละกระแสกับความเชื่อเรื่องโลกพระศรีอาริย์ที่มี
มายาวนานในพุทธกระแสหลักทุกนิกาย เช่น การเกิดกบฏ
เจ้าอนุวงศ์ (พ.ศ. 2369-2371) ที่อ้างเรื่องโลกพระศรีอาริย์
เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่สามารถอ้างเหตุการณ์ประวัติเหล่านั้น
เพื่อยืนยันการเข้ามาของอนุตตรธรรมในไทยได้ ความ
แตกต่างของความเชื่อพระศรีอาริย์ในพุทธกระแสหลัก
กับอนุตตรธรรมที่เป็นศาสนาใหม่คือ ผู้เชื่อพุทธกระแสหลัก
ยังคงเป็นพุทธ ปฏิบัติตามความเชื่อพุทธทั่วไป ขณะที่
อนุตตรธรรมมีรูปแบบพิธีกรรมเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
อินโดนีเซียมีการบันทึกว่า หมอฟ๎นชาวฮกเกี้ยน
จากไต้หวัน ชื่อ ทัน พิก หลิง (Tan Pik Ling) ได้เดินทาง
เข้าสู่อินโดนีเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ตั้งวัดแห่งแรกของ
อนุตตรธรรม (ซึ่งชาวพุทธอินโดนิยมเรียกว่า ไมตรียะ
หรือ Maitreya) ขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ชื่อวัด Chiao Kuang
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ที่เมือง มาลัง เกาะชวา จึงสันนิษฐานได้ว่า สมาชิกหรือ
แนวคิดของอนุตตรธรรม สามารถเผยแผ่เข้าสู่ภูมิภาคอื่น
ได้ ต ลอดเวลา โดยไม่ ต้ อ งรอให้ ถู ก กวาดล้ า งจากจี น
เพราะการเดินทางของผู้คนเกิดขึ้นตลอด ชาวพุทธเป็น
ชนกลุ่ ม น้ อ ยในอิ น โดนี เ ซี ย คื อ มี ป ระชากรรวมอยู่ ที่
1,700,000 คน และประกอบด้ ว ยองค์ก รพุ ทธที่รั ฐ
รับรองถึง 13 องค์กร หนึ่งในนั้นคือ อนุตตรธรรมหรือ
ไมตรียะ (Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia:
MAPANBUMI) ได้เป็นองค์กรแรกที่อยู่ในรายชื่อ และ
สําคัญมากทั้งในแง่ที่ส มาชิกเป็ น นั กธุร กิจ ร่ํ ารวยและ
มีความสัมพันธ์กับผู้นําสมาพันธ์ชาวพุทธและนักการเมือง
ของอินโดนีเซีย
ประชากรจํานวน 86% เป็นมุสลิม , 6% เป็น
โปรเตสแตนท์, 3.5% เป็นคาทอลิก, 1.8% เป็นฮินดู,
1% เป็น พุทธ และราว 0.6% ไม่ร ะบุศาสนาชัดเจน
อาจมีป๎ญหาในการทําสํารวจ แต่นั กวิช าการก็เชื่อว่า
เป็นกลุ่มความเชื่อผีแบบพื้นเมือง (Platzdasch, 2014,
p. 4) ทั้งนี้ สมาพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perwakilan
Umat Buddha Indonesia: Walubi) มีองค์กรพุทธ
ภายใต้การรับรองของรัฐ 13 องค์กร สมาพันธ์นี้ขึ้นตรง
ต่อกระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs:
Mora) องค์กรพุทธอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองอาทิ เถรวาท
มหายาน วัชรยาน นิชิเรน เป็นต้น รวมทั้ง ธรรมกาย
จากไทย ซึ่งถูกเถรวาทปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วม แต่เพราะรัฐ
ไม่ กี ด กั น จึ ง อนุ ญ าตให้ ตั้ ง องค์ ก รใหม่ ชื่ อ Majelis
Agama Buddha Mahanikaya Indonesia (MBMI)
ขึ้นในปี ค.ศ. 2016 (Buaban, 2019, pp. 143-144)
เพราะความที่กรมการศาสนาของไทยไม่ยอมรับ
ให้ความเชื่อแบบอนุตตรธรรม (และความเชื่อจีนหรือ
ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ) ให้ ร วมเข้ า ในศาสนาพุ ท ธ
สมาชิกเหล่ านี้ จึงดํารงอยู่ ในสถานะมูลนิ ธิไม่แสวงหา

ผลกําไร ในแง่หนึ่ง อนุตตรธรรมจึงไม่ได้เงินสนับสนุน
จากรัฐบาล แต่อีกแง่หนึ่ง พวกเขากลับมาเสรีภาพใน
การตีความคําสอนและบริหารองค์กรตัวเองอย่างเป็น
อิสระ และความอิสระนี่เอง ที่ ทําให้แตกสาขาออกไป
มากกว่า 10 สาขา ซึ่งมีคําสอนในลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง และยากแก่การระบุจํานวนสถานธรรม เพราะ
สถานธรรมจํานวนมากไม่ขึ้นกับองค์กรใหญ่ จากการ
สั ม ภาษณ์ ส มาชิ ก หลากหลายสาขาในปี ค.ศ. 2018
พวกเขาเชื่อว่า มีสถานธรรมในประเทศไทยมากกว่า
3,000 แห่ ง เพราะมี ส มาชิก อยู่เ กื อ บทุ ก ตํา บล และ
สมาชิกเหล่านั้นจะรวมตัวกันเปิดบ้านเป็นสถานธรรม
(ปกติจะไม่มีปูาย) และร่วมกันทําพิธีบูชา ถวายผลไม้
เข้าทรงและบรรยายธรรมกัน
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสมาชิกอนุตตรธรรมในไทย
มีความน่าสนใจ ตรงที่ไม่สามารถระบุได้อีกเช่นกันว่า
มีจํานวนเท่าใด สมจิต ด้วงชู ให้สัมภาษณ์ว่า เพราะคนไทย
จํานวนมากหันมารับธรรม (เข้าพิธีเปิดจุดญาณทวาร
เสมื อ นรั บ ศี ล เข้ า เป็ น สมาชิ ก ) แต่ ต่ อ มาก็ ไ ม่ ไ ด้ ม า
สถานธรรมอี ก หรือ เป็น สมาชิ ก ของทั้ง สองที่ คื อ วั ด
พุทธแบบเถรวาทด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อนุตตรธรรม
ในประเทศไทยกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยมา เพียงแต่ไม่ไ ด้
รับความสนใจนัก อาจเพราะไม่ได้เป็นพุทธกระแสหลัก
ที่ ป รากฏตามสื่ อ ที วี แ ละหนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู้ เ ขี ย นเชื่ อ ว่ า
การไม่พยายามปรับคําสอนให้เป็นวิทยาศาสตร์ (ขณะที่
พุทธเถรวาทพยายามทํา เช่น เปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์
ดังปรากฏในงานของทันตแพทย์สม สุจิรา (Sujira, 2008)
เป็นต้น) สื่อว่า อนุตตรธรรมไม่ยอมแลกด้วยการทิ้งคําสอน
เดิมเพื่อปรับให้เป็นสมัยใหม่ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจทํา
ให้แนวคิดเดิมของเขาผิดเพี้ยนไป
ทั้งนี้ การดํ ารงอยู่ ของอนุ ตตรธรรมในประเทศ
ไทย มั กจะจั บมื อกั บองค์ กรอื่ น ๆ ของรั ฐเพื่ อทํ างาน
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สาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมวันแม่ ที่จัดขึ้นทุกปีโดย
มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า -อนุตตรธรรมไทย (บางแค)
โดยร่วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ศูนย์กลางใหญ่
ของอนุ ตตรธรรมยั งมีอีก 2 แห่ งคือ อาณาจั กรธรรม
ฟาอี ฉงเต๋อ ประเทศไทย (กรุ ง เทพฯ) และศู น ย์ก ลาง
ธรรมกิจเชียงใหม่ ซึ่งใหญ่โตมาก มีการตีพิมพ์ “อนุสาร
มูลนิธิอี๋ก๊วนเต้า” เพื่อสื่อสารกับสมาชิก และบ่อยครั้ง
การจัดงานใหญ่ก็สะท้อนชัดว่า อนุตตรธรรมพยายาม
สร้างสัมพันธ์กับองค์กรพุทธกระแสหลัก เช่น จัดงาน
“จิตอาสาสํานึกคุณอี๋ก้วนเต้าวัฒนธรรมไทยจีน ” และ
“งานรําลึกสํานึกคุณฟาอีฉงเต๋อ สู่รากฐานมั่นคงพัฒนา
สู่ความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2562 โดยมีส มาชิ ก เดิน ทางมาเข้ า ร่ ว มทั้ง จาก
ไต้ ห วั น มาเลเซี ย และกั ม พู ช า การบริ ห ารงานของ
อนุตตรธรรมในไทยและอินโดนีเซียมักเลียนแบบจาก
ไต้หวัน มีหน่วยงานย่ อยขององค์กรที่เรียกว่า จงอี้จื้อป๎น
8 หน่ ว ยงาน คือ (1) เต้าอู้ หน่ ว ยธรรมกิจ (2) ป๎น อู้
หน่วยการศึกษา (3) จงอู้ หน่วยธุรการ (4) ฝูอู้ หน่วยบริการ
(5) เจี้ยไต้ หน่วยต้อนรับ (6) เหวินซู หน่วยบรรณสาร
(7) ซุนซื่อ หน่ว ยโภชนาการ และ (8) เซ่อฝูจู่ หน่ว ย
สังคมสงเคราะห์
อนุ ต ตรธรรมในอิ น โดนี เ ซี ย มี ส มาชิ ก มากใน
ลําดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับองค์กรพุทธอื่น ๆ อินโดนีเซีย
มี 3,432 วัด (Bimas Buddha, 2016) และราว 500 วัด
เป็ น ของอนุ ต ตรธรรม ผู้ เ ขี ย นลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ เ มื อ ง
มากาส่า ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของเกาะสุลาเวสี มีวัดของ
อนุตตรธรรม 3 วัด สมาชิกรวมทั้ง หมดราว 1,500 คน
หากคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นชาวพุ ท ธจาก 1,700,000 คน
ทั่วประเทศ ก็มีสมาชิกของอนุตตรธรรมราว 500,000 คน
อนึ่ง เพราะความที่สมาชิกอนุตตรธรรมของอินโดนีเซีย

เป็นคนจีน (99%) และมีฐานะดี แต่ล ะวัดจึงยิ่งใหญ่
และเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจที่เชื่อมโยงกับจีนและ
ไต้หวัน วัดถูกออกแบบอย่างทันสมัย มักเป็นอาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ สูง 5 ชั้น หรือกรณีของวัด Mahavihara
Maitreya ในเมือง เมดาน เกาะสุมาตรา เป็นวัดที่ใหญ่
ที่สุดในอินโดนีเซีย และเชื่อว่า เป็นวัดอนุตตรธรรมที่
ใหญ่ที่สุดในอุษาคเนย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ
เมืองเมดานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของอนุตตรธรรมในอินโดนีเซียมีมากกว่าไทย อาจเพราะ
เหตุผลที่สมาชิกในอินโดนีเซียมักจํากัดอยู่ในหมู่ชาวจีน
ขณะที่ไทยต้องหาสมาชิกใหม่ซึ่งไม่ใช่ชาวจีน ประเด็นนี้
จะอภิปรายในหัวข้อถัดไป
แม้ไต้หวันจะรับรองอนุตตรธรรมเป็นหนึ่งใน
พุทธศาสนา แต่นักวิชาการเช่น Kuo Cheng-tian ซึ่ง
เขียนหนังสือ Religion and Democracy in Taiwan
ก็มิได้จัดให้อนุตตรธรรมอยู่ในหมวดพุทธศาสนา แต่เป็น
ความเชื่อท้องถิ่น (folk beliefs) (Kuo, 2009) สิ่งนี้
สะท้อนว่า นักวิชาการจํานวนหนึ่งก็มองว่า อนุตตรธรรม
ไม่ใช่พุทธศาสนา ซึ่งตรงกับการให้สัมภาษณ์ของ Teddy
ในปี ค.ศ. 2019 สมาชิกอนุตตรธรรมที่สุลาเวสีว่า เขาเอง
ก็ ไ ม่ อ ยากระบุ ว่ า อนุ ต ตรธรรมเป็ น พุ ท ธ แต่ ที่ ถู ก จั ด
ให้ เป็นพุทธ เพราะรัฐ บาลอินโดนีเซียรับรองเพียง 6
ศาสนาใหญ่ อนุตตรธรรมจึงเหมือนถูกบีบให้เป็นพุทธ
ไปในตัว
แต่แม้อนุตตรธรรมในอินโดนีเซียจะเป็นองค์กร
ใหญ่ที่รับรองโดยรัฐ ก็ใช่ว่าลัทธินี้จะได้รับการยอมรับ
จากชาวพุทธกลุ่มอื่น ๆ พวกเขาถูกโจมตีว่าเป็นคําสอน
แปลกปลอม ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ใช้ในไทยคือ ยุคนี้ยัง
มิใช่ ยุค ของพระศรีอ าริ ย์ (โปรดดูวี กิพี เดีย ภาษาไทย
ซึ่งเปรียบเทียบ อนตุตรธรรมกับเถรวาท สั นนิษฐานว่า
ผู้เขียนหลักคงเป็นชาวเถรวาท) แต่ทั้งนี้ สมาชิกอนุตตรธรรม
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ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น งานสัมมนาเรื่องคนจีน
ในสุลาเวสี เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2019 ในนามสมาคม
เอกภาพชาวพุทธอินโดนีเซีย (permabudhi) โดยได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรพุทธอื่น ๆ ด้วยการพยายาม
จัดรูปแบบกิจกรรมที่เป็นทางโลก มีส่วนช่วยอย่างมาก
ในการสร้ างความยอมรั บ ให้ แก่องค์กร นี่ อาจถือเป็น
การปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ กั บ ความเป็ น สมั ย ใหม่ ใ นแง่ ก าร
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร แต่ ก็ มิ ใ ช่ ก ารปรั บ พิ ธี ก รรมและ
คําสอน เพราะอนุตตรธรรมมีพิธีกรรมที่ค่อนข้างตายตัว
และเป็นสากลในแง่ที่ทําแบบเดียวกันในทุกประเทศ
การไม่เน้นวิทยาศาสตร์
หัวข้อนี้จะบรรยายถึงการตี ความคําสอนของ
อนุ ตตรธรรม ซึ่ง มักไม่ต้องเชื่อมโยงกับ วิทยาศาสตร์
แต่ก ลั บ เป็ น อานุ ภ าพของธรรมะที่มี มากกว่า ซึ่ง การ
ยืนยันด้วยการเข้าทรงก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่ง
สามารถใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสมาชิกได้
3.1 ความเรียบง่ายและน่าสนใจของพิธีกรรม
การเปลี่ ย นจากการกราบ นั่ ง พั บ เพี ย บหรื อ
นั่ ง สมาธิ แ บบพุ ท ธดั้ ง เดิ ม มาเป็ น การนั่ ง ชั น เข่ า บน
อาสนะสูง ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างหนึ่ง ที่อนุตตรธรรม
(ซึ่งเลียนแบบจากลัทธิบัวขาว) ใช้เพื่อลดความลําบาก
ในการประกอบพิธีกรรมลง ผู้สูงอายุสามารถทํากิจกรรม
ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น (Naquin, 1976, p. 26) ยิ่งกว่านั้น
ขณะที่พุทธดั้งเดิมเชื่อว่าต้องใช้การนั่งสมาธิและอาจ
ต้องออกบวชเพื่อปฏิบัติได้เต็มที่ อนุตตรธรรมกลับสอน
ให้ ทํ า พิ ธี ก รรมแบบเรี ย บง่ า ย และไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งทํ า
สมาธิ เช่น นั้ น หากแต่เ ริ่ มด้ว ยการเปิ ดจุ ดญาณทวาร
ผ่านพิธีการรับธรรม การเปิดจุดญาณทวาร เป็นเหมือน
การเปิดจิตเดิมแท้ อยู่บริเวณศูนย์กลางกาย ซึ่งหมายถึง

ระหว่างคิ้ว ชาวอนุตตรธรรมเชื่อว่า องค์ธรรมะมารดา
พระผู้สร้างได้โปรดประทานจุดนี้ไว้ให้เป็นประตูทางผ่าน
ให้จิตญาณกลับคืนไปยังฟูา (หรือสู่สุญญตา หรือ วิมุตติ
ภาวะ) เดิมของตน ในอินเดียมีความเชื่อเช่นนี้มาก่อน
โยคีบางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์ส ามารถเข้าถึงพระเจ้าหรือ
พระพรหมได้ ด้วยการฝึกสมาธิเพื่อเปิดตาที่สาม ซึ่งอยู่
ระหว่างคิ้วนี้ ตรงที่เป็นที่ออกของวิญญาณซึ่งเรียกว่า
Dark Pass (Naquin, 1976, p. 28) และต่อมาก็เริ่ม
บํา เพ็ ญ ด้ว ยการงดกิ น เนื้ อ สั ต ว์ ช่ ว ยงานสถานธรรม
ฝึ กฝนจิตให้ มีเมตตากรุณาและทํางานเพื่อช่ว ยเหลื อ
เพื่อนมนุษย์ ด้วยการพาสมาชิกใหม่เข้ามาสู่ธรรมะที่
ถู ก ต้ อ ง (วิ ถี อ นุ ต ตรธรรม) ก็ จ ะพ้ น ทุ ก ข์ ไ ด้ ใ นชาติ นี้
เหตุผ ลหนึ่ งที่ลั ทธิบัว ขาวต้องปรับตัว ใหม่ มีคําสอนที่
เรี ย บง่ า ยและเป็ น ฆราวาสมากขึ้ น อาจเพื่ อ หนี ภั ย
การเมืองช่วงราชวงศ์ชิง เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรี ต จึ ง ต้ อ งทํ า ให้ คํ า สอนปฏิ บั ติ ต ามได้ ง่ า ยโดย
ไม่จําเป็นต้องมีวัดหรือพระ โดยจะใช้ระบบอาจารย์ ลูกศิษย์ (ในแบบฆราวาส) แทน
การอธิบายเช่นนี้ เป็นกระแสทวนกลับในการ
ปฏิบัติธรรม นั่นคือ พุทธเถรวาทเชื่อว่า เมื่อเร่งความเพียร
ปฏิบัติมากเข้า สติป๎ญญาจะเพิ่มพูน จนญาณบังเกิดขึ้น
ในที่สุด เสมือนตาอีกดวงที่เห็นไตรลักษณ์ได้ปรากฎขึ้น
อนุตตรธรรมอธิบายว่า ยุคนี้ผู้ คนมีเวลาน้อยและถูก
ภั ย ธรรมชาติ บี บ คั้ น จะให้ ใ ช้ เ วลานานเช่ น นั้ น ไม่ ไ ด้
สวรรค์เบื้องบนจึงเมตตา ส่งเทพเจ้าจี้จง เจ้าแม่กวนอิม
และกวนอู ลงมาช่วย ด้วยการเปิดจุดญาณให้ก่อน เมื่อ
เปิดแล้ว การบําเพ็ญเพื่อเข้าถึงสัจธรรมก็ง่ายขึ้นเพราะจะ
ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีก (Jitmetta, 2019, pp. 26-30)
แม้พิธีกรรมทางศาสนาจะดูเรียบง่าย แต่การ
จัดกิจกรรมใหญ่ในแต่ละครั้ง จะดําเนินไปด้ว ยความ
ยิ่งใหญ่ที่ดูประทับใจ พิธีเปิดงานจะมีสมาชิกยืนสองข้างทาง
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เพื่อปรบมือ ไหว้ และต้อนรับคนที่เดินทางมาร่วมงาน
ผู้เขียนสันนิษฐานว่า พิธีเช่นนี้น่าจะได้จากฉือจี้ (Tzu
Chi) และยังมีการเต้น รําธง แสดงละครใบ้ด้วยเพลงสั้น ๆ
โดยสมาชิ ก และเด็ ก มั ธ ยมจากโรงเรี ย นที่ พ วกเขามี
เครือข่ายด้วย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างไทย
และอิ น โดนี เ ซี ย ก็ เ ห็ น ได้ ชั ด จากกิ จ กรรมเหล่ า นี้
ขณะที่ อิน โดนี เซี ย มีส มาชิ ก 99% เป็ น คนจี น อยู่แล้ ว
วัฒนธรรมของเขาจึงคล้ายกัน แต่อนุตตรธรรมในไทย
ต้องหาสมาชิกที่ต่างชาติพันธุ์ ในงานของแต่ละภาคจึงมี
การรําท้องถิ่น เช่น ในวันเปิดสถานธรรมของภาคอีสาน
จะมี ห มอลํ า หากในภาคใต้ ก็ จ ะมี ม โนห์ ร า เป็ น ต้ น
แต่ต้องเน้นว่า การปรับเหล่านั้น เป็นแต่เพียงกิจกรรม
ทั่วไปเท่านั้ น ส่ วนพิธีกรรมศาสนา ก็ยั งรั กษาความเป็ น
อัตลักษณ์ไว้เช่นที่ทํากันทั่วโลก
พิธีกรรมของอนุ ตตรธรรมเริ่ มด้ว ยการถวาย
ผลไม้แก่สิ่งศักดิ์ จากนั้นเป็นการจุดธูปถวายพระศรีอาริย์
และกราบหลายร้ อยครั้ง โดยมีการบรรยายพิธีกรรม
แต่ ล ะช่ ว งเป็ น ภาษาจี น เท่ า นั้ น ผู้ นํ า มั ก เป็ น เจ้ า ของ
สถานธรรมซึ่งเป็นชาย ส่วนพิธีกรมักเป็นหญิง พิธีกรรม
ไหว้พระประจําวันอยู่ที่ราว 10 นาที แต่ถ้าเป็นวันสําคัญ
จะนานขึ้นและต่อด้วยการบรรยายธรรมอีกหนึ่งชั่วโมง
หากมีการเขียนกระดาน ก็มักเขียนด้วยภาษาจีนซึ่งเป็น
keyword สั้น ๆ แล้วอธิบายด้วยภาษาท้องถิ่น การไม่
ใช้อาหารหวานคาวในพิ ธีเป็ น สั ญ ลั กษณ์ห นึ่ งที่ทําให้
ดูเรียบง่ายและสะอาด ผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นแอปเปิ้ล
ซึ่งเมื่อ เสร็ จ พิธี จะถู กแจกจ่ ายให้ กับ ผู้ ม าเข้า ร่ว มพิ ธี
(พร้อมกับอาหารเจที่สถานธรรมปรุงขึ้น) ในอินโดนีเซียเอง
วัดของอนุตตรธรรมมักจะอยู่ในชุมชนชาวจีน เมื่อเสร็จ
พิธีกรรม จะมีมุสลิ มจํานวนหนึ่งมารอรับ อาหารและ
ผลไม้ด้วย

ในวัดอนุตตรธรรมของอินโดนีเซีย บริเวณโต๊ะ
บูชาจะมีเฉพาะรูปป๎้นของพระศรีอาริย์ (มักนําเข้าจาก
ไต้ ห วั น ) และสั ญ ลั ก ษณ์ อั ก ษรหมู่ ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของเจ้าแม่องค์ธ รรม ขณะที่ส ถานธรรมของไทยยังมี
พระพุทธรูปศากยมุนี เจ้าแม่กวนอิม พระอรหันต์จี้กง
และกวนอูอีกด้วย สันนิษฐานว่า การต้องมีพระพุทธรูปไว้
ทั้งที่หมดยุคของพระพุทธโคดมไปแล้ว ตามความเชื่อ
ของอนุตตรธรรม ก็เพื่อทําให้คนไทยซึ่งเป็นสมาชิกใหม่
ได้อุ่นใจ ว่าตนไม่ได้ออกนอกรีต สิ่ งนี้อาจเป็นเหตุผ ล
เดียวกับกลุ่มโยเรฯ ซึ่งเป็นลัทธินําเข้าจากญี่ปุน มีการ
ให้แสงธรรมเพื่อรักษาโรคเป็นต้นด้วย เมื่อสมาชิกจะทํา
พิธีกรรมสวดมนต์ ก็จะใช้คําว่า “ไหว้พระ” เพื่อให้สมาชิก
รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ทรยศต่อพุทธศาสนากระแสหลัก
ความแตกต่างของการจัดที่บูชาเป็นต้นนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงการต้องปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกของที่นั้น ซึ่งในไทย
และอินโดนีเซียก็แตกต่างกัน
วิทยาศาสตร์อาจถูกมองว่าเป็นคู่ตรงกันข้าม
กับศาสนา แต่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า
ศาสนาเองมี ไ หวพริ บ ในการปรั บ ตั ว ด้ ว ยการเอา
วิทยาศาสตร์มาอธิบายคําสอนตนเอง หนังสือประเภทนี้
จึงเกิดขึ้นมากมาย เช่น Science and Islam โดย Muzaffar
Iqbal (2007), Christianity and science โดย John Haught
(2014) หรือในสังคมไทยเองก็จะมี พุทธศาสนาในฐานะ
เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ โดย ปยุตฺโต (Payutto,
1992) ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น โดย ทันตแพทย์สม
สุจีรา (Sujira, 2008) ดังนั้น ไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้า
แค่ ไ หน ก็ ยิ่ ง ช่ ว ยทํ า ให้ ศ าสนาของตนชั ด ยิ่ ง ขึ้ น แต่
อย่างไรก็ตาม มีศาสนาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่จําเป็นต้องพึ่ง
การตี ค วามเช่ น นั้ น ดั ง กรณี ข องอนุ ต ตรธรรม ที่ จ ะ
ยืนยันการเข้าทรงสอนธรรมหรือยืนยันจากผีบรรพบุรุษ
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มาบอกเล่าประสบการณ์ พิธีกรรมนี้ไม่ได้ทําให้สมาชิก
ของพวกเขาลดลง ดัง 3 ตัวอย่างต่อไปนี้
งานประชุมธรรมขั้นวิริยะญาณ ณ พุทธสถาน
เทียนอุ๋ย หาดใหญ่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 พุทธสถาน
รู้แจ้งคุณธรรม มีการเข้าทรงพุทธบริกร (คนทํางานใน
สถานธรรม) ซึ่งเป็นผู้ชาย โดยพุทธะจี้กง ให้คนถือไมค์
จ่อปากท่าน เมื่อเข้าทรงแล้วก็แทนตัวเองว่าปูุ และแสดงตน
เป็นคนแก่ พูดภาษาไทย เตือนให้สมาชิกสนใจธรรมะ
ไม่ประมาท สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่ และเน้นย้ํา
ให้ดูแลพ่อแม่ ดูแลอาณาจักรธรรม (Big Nirvana, 2011)
เช่ น เดี ย วกั บ การเข้ า ทรงเขี ย นกระบะทรายในเปิ ด
สถานธรรมไท่เ ย่ าเหลี ย น สิ่ ง นี้ มักเกิ ดขึ้น ในพิธีกรรม
ใหญ่ ๆ ปกติ จ ะเป็ น เด็ กผู้ ห ญิ ง มัธ ยมสองคน ซึ่ งเป็ น
พุทธบริ กรที่ชํานาญ คนหนึ่ งเข้าทรงเขีย น อีกคนทํา
หน้าที่ลบและอ่านคํานั้นออกมา ผู้มาเข้าทรงก็คือจี้กง
โดยบอกว่าตนรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดา
ภาษาเขีย นดูจ ะอ่านยาก แต่คนอ่านก็อ่านออกมาได้
และมักเป็นกลอนมีสัมผัสเล็กน้อย (Big Nirvana, 2011)
ความน่าสนใจของอนุตตรธรรมในการอ้ างความพิเศษ
ของผู้รับธรรม (และสําเร็จธรรม) อย่างหนึ่งคือ เมื่อตายไป
ร่า งกายจะไม่แ ข็ ง แม้ผ่ า นไปหลายวั น ก็ไ ม่ เน่ า เหม็ น
เหมือนคนนอนหลั บ ทั่ ว ไป คลิ ป เช่น นี้ ถูกนํ าเสนอจน
เหมือนจะกลายเป็ นอัตลักษณ์หนึ่ง แต่อธิบ ายว่าเป็น
อานุภาพของธรรมะ โดยไม่โยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ใด ๆ (Choiypaeypraetham, 2015)
ประการสํ า คั ญ คื อ อนุ ต ตรธรรมไม่ เ น้ น การ
สร้ า งสั ง คมอุ ด มคติ เ พื่ อ รอพระศรี อ าริ ย์ (utopian
community) ในแบบที่กบฏอีสานและล้านนาในอดีต
ทํ า กั น เพราะลั ท ธิ อ นุ ต ตรธรรมเชื่ อ ว่ า โลกกํ า ลั ง จะ
สิ้นสุดลง หน้าที่ของเขาคือการช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุธรรม
ให้เร็วที่สุด หากเทียบกันแล้ว ธรรมกายและพุทธเถรวาท

กระแสหลัก ยังมีมิติของการสร้างชุมชนอุดมคติมากกว่า
เพราะวางอยู่บนแนวคิดที่ว่า โลกมนุษย์นี้ยังมีอีกยาวนาน
และยากที่จะบรรลุ ธรรม การรักษาศี ลและปฏิ บั ติ บ้ า ง
ในชาติ นี้ จึ ง เป็ น การสร้ า งภพชาติ ที่ ดี ก ว่ า ในอนาคต
ในแง่นี้ อนุตตรธรรมไปไกลกว่ามาก อาจเป็นเพราะรับ
เอาแนวคิดของเซ็นและวัชรยาน (บรรลุเร็วดุจสายฟูา)
จิ ต พุ ท ธะจึ ง เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทุ ก คนมี แ ละถู ก ปลุ ก ให้
หันมารื้อฟื้นกันในชาตินี้ (Resting Mind Channel, 2019)
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่เน้นการสร้างชุมชนในอุดมคติ แต่ก็
ใช่ว่าอนุตตรธรรมจะเน้นความเป็นป๎จเจก (individualism)
ไม่มีมิติของความเป็นชุม ชน เพราะยังสอนให้อุทิศตน
เพื่อส่ ว นรวมและรวมกลุ่ มกันทําบุญในอนุตตรสถาน
ฉะนั้น หากใช้ ก รอบคิด เรื่อ งความเป็ นสมั ยใหม่ที่ ม า
ควบคู่กับป๎จเจกนิยม อนุตตรธรรมเองก็อยู่นอกเงื่อนไขนี้
และเป็นไปตามข้อเสนอของ Dickhardt (2014, p. 61)
ที่ว่า เอเชียอาจไม่รับกับค่านิยมเรื่องความเป็นป๎จเจก
เช่นที่เกิดในตะวันตก อย่างไรก็ตาม การตีความให้การ
บรรลุ ธรรมเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ อาจถือเป็นพัฒ นาการ
อย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเองที่ปรับให้น่าสนใจมากขึ้น
สําหรับชาวเถรวาท สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป ธรรมช่วง
ราวปี ค.ศ. 1950 ที่กระแสวิป๎สสนาของพม่าโด่งดังขึ้น
เพื่อชูกระแสบรรลุได้ในชาตินี้ (Hansen, 2007)
จึงกล่าวได้ว่า อนุตตรธรรม ไม่ใช่ลัทธิพระศรีอาริย์
ที่ต้องสร้างชุมชนคุณธรรมเพื่อเตรียมต้อนรับการเสด็จ
มาของผู้นําที่จะทําให้มนุษย์ทุกคนเท่ากันและใช้ชีวิต
ที่อุดมสมบูรณ์ในโลกนี้ หากแต่อ้างว่าเป็นวิถีที่ประเสริฐ
(อนุตตร) อันจะนําไปสู่การบรรลุในชาตินี้ การบรรยายธรรม
ของลัทธินี้จึงสื่อไปถึงการที่พระศรีอาริย์แบ่งภาคลงมา
ช่วยเหลือคน เช่น ผ่านร่างของพระธรรมาจารย์ในแต่
ละยุคและสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่เข้าประทับทรงเป็นต้น และ
พระศรี อ าริ ย์ จ ะถู ก กล่ า วถึ ง อี ก ครั้ ง กรณี ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
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ปล่อยปละละเลย จนไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ เขาก็
จะไปเกิดในดินแดนของพระศรีอาริย์ (เทียบกับสุขาวดี
หรือดุสิตบุรี) คุณวิเศษของการสวดบท “หมีเล่อเจินจิง”
ซึ่ ง เป็ น บทสวดสํ า คั ญ ของอนุ ต ตรธรรมก็ ถู ก เชื่ อ ว่ า มี
ประโยชน์ในการช่วยคุ้มภัยต่าง ๆ และหากสวดเป็นประจํา
แม้จะไม่รู้ความหมายหรือไม่บําเพ็ญประโยชน์อย่างอื่น
ก็จะส่งผลให้เกิดในสุขาวดีได้ (Fang, 2019) ซึ่งก็เป็น
แนวคิดเดียวกับมหายานนิกายต่าง ๆ เช่น นิชิเรน เป็นต้น
และจะบรรลุธรรมในที่นั่น แต่นั่นเป็นตัวเลือกสุดท้าย
ซึ่งอนุตตรธรรมไม่ได้เน้น
การแบ่งภาคมาสอนธรรมเป็นเรื่องที่รับไม่ได้
ในพุทธเถรวาท เพราะหากกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ ย่อม
หมายถึ ง ยั ง มี กิ เ ลสที่ จ ะต้ อ งบํ า เพ็ญ ตนให้ บ ริ สุ ท ธิ์ อ ยู่
ขณะที่วัชรยานเชื่อต่างออกไป เพราะผู้กลับชาติมาช่วยโลก
(tulku) เช่น ดาไลลามะ ถือเป็นผู้ปฏิบัติจนหมดกิเลสแล้ว
แต่เพราะความเมตตากรุณา ทําให้เขาเลือกที่จะไม่ทิ้ง
โลกไป (Sangkhawichitra, 2019, p. 68) สําหรับอนุตตรธรรม
พระศรีอาริย์ไม่ได้กลับชาติมาเกิด แต่ให้พระธรรมาจารย์
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น จี้กงและเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ช่วยสอน
และการใช้ร่างต่าง ๆ มาสอนธรรมก็สามารถเกิดขึ้ นได้
พร้อมกันหลายร่างในหลายพื้นที่ โดยมักเปรียบเทียบ
กับแสงของดวงจัน ทร์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ส่ วนไหนของโลก
ก็สามารถรับแสงนั้นได้ (Anuttaradhamma, 2012)
แน่นอนว่า การอ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าทรงเพื่อสอนธรรม
เป็ น เรื่ อ งไม่ ส มเหตุ ส มผลตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ แต่
ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่า ศาสนาทั้งหลาย โดยเฉพาะกรณี
ของอนุตตรธรรมซึ่งเป็นขบวนการทางศาสนาใหม่และ
ยังทําพิธีกรรมเช่นนี้อยู่ ไม่จําเป็นต้องสนใจนิยามความ
เป็นสมัยใหม่ที่สังคมขีดกรอบให้

พระพุทธโคดมในทัศนะของอนุตตรธรรม
ดังเกริ่นไปแล้วว่า อนุตตรธรรมคือการเปิดตา
หรือญาณให้ก่อนการลงมือปฏิบัติธรรม ซึ่งต่างจากอดีต
ที่ผู้ปฏิบัติต้องบําเพ็ญก่อน และญาณจะเปิดเองภายหลัง
การรับธรรมจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะรับรู้ถึงญาณฟูา
หรือพุทธจิตได้ ไม่เพียงแค่นั้น วิธีการบรรลุธรรมของ
พระพุทธเจ้า (สิทธัตถะ) เองก็แตกต่างไปจากความเชื่อ
ของพุทธกระแสหลัก นั่นคือ การบรรลุ ธรรมของพระองค์
ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการทําอานาปานสติ แต่พระพุทธเจ้า
ทีป๎งกร (พระพุทธเจ้าในอดีต) ได้แสดงให้ท่านเห็นดาว
ประกายพรึก เพื่อเตือนใจว่าไม่ควรบําเพ็ญทุกกรกิริยา
หากแต่ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง จิ ต เดิ ม แท้ ที่ ส่ อ งสว่ า งอยู่ เ สมอ
และเมื่อเข้าใจภาวะจิตเดิมแท้นั้น พระองค์ก็ได้บรรลุธรรม
และจุดญาณทวารก็เปิดออก จุดอุณณาโลมตรงหน้าผาก
เป็นสัญลักษณ์ของจุดญาณทวาร ซึ่งการรับธรรมก็คือ
การเปิดตาตรงจุดนั้นนั่นเอง เมื่อบรรลุธรรม พระองค์ก็
ตรัสคําว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เพื่อสื่อนัยว่า พระองค์ก็
เคารพพระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง เป็ น จิ ต เดิ ม แท้ ที่ มี อ ยู่ ด้ า นใน
(Wanna, 2019, pp. 15-30) จะสังเกตว่า เรื่องเหล่านี้
แม้ จ ะดู ไ ม่ คุ้ น เคยในหมู่ เ ถรวาท แต่ ห ากใช้ แ นวคิ ด
มหายานเรื่องจิตเดิมแท้ จะทําให้เข้าใจและรับฟ๎งได้
ไม่ยาก แต่อย่างน้อยก็สะท้อนว่า อนุตตรธรรมเองก็มี
วิธีสร้างอัตลั กษณ์ใหม่เพื่อปะทะกับพุทธกระแสหลั ก
เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า พุทธกระแสหลัก
ก็มีความพยายามอย่างมากในการกลื นอนุตตรธรรม
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การเปลี่ยนชื่อพระศรีอาริย์
ให้เป็นพระสังกัจจายน์ (มหากัจจายนะ) ของเถรวาทไปเสีย
พระองค์ นี้มีลั กษณะอ้ว น ยิ้ มแย้ มแจ่ มใส ถือ ถุงเงิน /
ทอง ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศรีอาริย์ ความอ้วนและ
ทรัพย์สินเงินทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งในยุค
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พระศรี อ าริ ย์ ในจั ง หวั ด ตรั ง สั น นิ ษ ฐานว่ า รู ป ป๎้ น
พระสั ง กัจ จายน์ มีขึ้น ในราว ปี ค.ศ. 1950 บนภู เขา
วัดมัชฌิมภูมิ ผู้คนบริเวณนั้นเรียกท่านว่า พระสังกัจจายน์
และเมื่อชํารุด ก็ได้สร้างองค์ใหม่ขึ้นซึ่งมีรูปลักษณ์แบบ
เดียวกันบริเวณหน้าวัดในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งต้องยอมรับ
ว่าการบูชาพระที่มั่งคั่งเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ใช่
แนวคิดของเถรวาทเดิม (เพราะขัดกับวินัยของเถรวาท)
และไม่มีเรื่องราวในคัมภีร์ที่ระบุว่าพระมหากัจจายนะ
มีรู ป ร่ างอ้ ว น หรื อหากจะตีความให้ มีได้ จุ ดเด่นด้าน
การมีลาภก็เป็นของพระสีวลี จึงกล่าวได้ว่า รูปป๎้นเช่นนั้น
เป็นพระศรีอาริย์นั่นเอง แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อใด ยังไม่
สามารถสืบค้นได้
ผู้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ อ.อภิ ญ ญา เฟื่ อ งฟู ส กุ ล
ที่แนะนํ าว่า (1) ตามประวัติศ าสตร์ ป ระติมานวิทยา
ไม่พบว่าพระศรีอาริย์มีรูปร่างอ้วน แต่การทําให้รูปป๎้นอ้วน
อาจเกิดในยุคราชวงศ์ซ่ง ซึ่งมีพระภิกษุที่สร้างปาฏิหาริย์
ให้คนเชื่อว่าเป็นนิรมานกายของพระศรีอาริย์ ผู้คนจึง
ป๎้นรูปพระศรีอาริย์ที่อ้วนขึ้นตามนั้น (2) รูปร่างที่อ้วน
กลับเป็นรูปของพระกัจจายนะของเถรวาทผู้ซึ่งแปลงกาย
ให้อ้วนเพื่อทําลายความสวยงามที่ทัดเทียมกับพระพุทธเจ้า
แต่ชาวจีนมหายานตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่ก็บูชาสององค์
นี้แบบเรียกชื่อปะปนกันไป (Khachajiwa, 2002) อย่างไร
ก็ ตาม ผู้ เ ขี ย นขอยื น ยั น ว่ า (1) ตามประวั ติ ศ าสตร์
พระศรี อ าริ ย์ จ ะอ้ ว นหรื อ ไม่ ไม่ ใ ช่ ป ระเด็ น สํ า คั ญ
แต่อย่างน้อยลัทธิอนุตตรธรรมที่เกิดในศตวรรษที่ 18
ได้ใช้รูปอ้วนนั้นเป็นตัวแทนพระศรีอาริย์ (2) การเล่าเรื่อง
พระกัจจายนะแปลงร่างให้อ้วน ไม่มีในคัมภีร์เถรวาท
เป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า แต่งเพื่อ
กลืนความเชื่อพระศรีอาริย์ให้กลายเป็นพระของเถรวาท
นั่นเอง ซึ่งแม้จะพยายามกลืน แล้ วก็ทําได้แต่ชื่อเรียก
เท่านั้น เพราะเปูาหมายในการบูชาก็ยังคงเดิม คือเป็น

ตัวแทนของ (ยุคที่มี) ความอุดมสมบูรณ์ (3) มีการตั้ง
ข้อสังเกตพื้นฐานเกี่ยวกับทรงผม คือหากเป็นพระกัจจายนะ
จะยังมีผมสั้นคล้ายรูปพระสาวกองค์อื่น ๆ แต่หากเป็น
พระศรีอาริย์ ศีรษะจะล้านราบเรียบ มักถือประคําและ
ถุ ง เงิ น ถุ ง ทอง ซึ่ ง พระกั จ จายนะของวั ด มั ช ฌิ ม ภู มิ
มีลักษณะของพระศรีอาริย์อย่างชัดเจน
ทางเข้าถ้ําของวัดมัชฌิมภูมิ ยังมีรูปป๎้นพระอ้วน
เช่นนั้นอีกหนึ่งองค์ ที่น่าสนใจคือ ปรากฏข้อความตรงฐาน
ชัดว่า “พระศรีอริยเมตไตร” สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1989
(พ.ศ. 2532) โดยคนจีนซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในตลาดทับเที่ยง
(ห่างจากวัดราว 500 เมตร) องค์นี้ถูกทิ้งให้รกร้าง ขณะที่
ทางวั ด ให้ ค วามสนใจกั บ องค์ ใ หม่ ข้ า งหน้ า วั ด ซึ่ ง ถู ก
เปลี่ยนชื่อเป็นพระมหากัจจายนะไปแล้ว ด้านซ้ายของวัด
มีศาลเจ้าซําปอกง (เปาบุ้นจิ้น) ตั้งคู่ขนาดกับวัดของเถรวาท
เรื่องนี้อาจเป็นการพยายามปรับตัวของคนจีนให้เข้ากับ
ความเป็นไทยโดยรับพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ด้ว ย
ขณะที่ ค วามเชื่ อ เดิ ม ก็ มิ ไ ด้ ล ะทิ้ ง บทความนี้ จ ะข้ า ม
ประเด็ น นี้ ไป โดยจะสรุ ป สั้ น ๆ ว่ า พุท ธเถรวาทมี วิ ธี
ในการกลื นความเชื่อจีนรวมทั้งเปลี่ ยนชื่อรูปป๎้ นของ
พระศรีอ าริย์ ให้ เป็ น สาวกของพระพุ ทธเจ้า ศากยมุ นี
มานานแล้ว อย่างน้อยก็ราวปี ค.ศ. 1989 ดังตัวอย่าง
ของวัดมัชฌิมภูมิ
แม้เป็นลัทธิใหม่ แต่มีอานุภาพมากกว่า
การอ้างเรื่องความเป็นของดั้งเดิม (authenticity)
ในแบบเถรวาทไม่จําเป็นต้องได้ผลดีเสมอไป เพราะการ
เสนอของใหม่ (ไปพร้อมกับการข่มของเก่า) ก็สามารถ
โน้มน้าวสมาชิกบางกลุ่มได้เช่นกัน หัวข้อย่อยนี้จะทําให้
เห็นว่า ขณะที่เราเชื่อว่า ศาสนาเล็ก ๆ จะถูกเบียดขับ
และทํ า ให้ ไ ม่ มี เ สี ย งนั้ น ไม่ สํ า เร็ จ เสมอไป แต่ ใ นทาง
ตรงกันข้าม พวกเขาก็ผลิตคําสอนใหม่ที่ใช้ชักจูงผู้คนได้
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ไม่ด้อยไปกว่ าศาสนาหลั ก การบรรยายธรรมของบรรดา
เตี่ ย นฉวนซื อ (ผู้ ส อนธรรม) ในประเทศไทยมั ก
เปรียบเทียบกับพุทธศาสนาเถรวาท เพราะท่านเหล่านั้น
มีพื้นความรู้เรื่องเถรวาทดีมาก เช่น สวัสดิ์ เตี่ยนฉวยซือ
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของการรับอนุตตรธรรม”
โดยมีประเด็นน่าสนใจมากมาย เช่น เหตุผลที่อนุตตรธรรม
ไม่ต้องมีคัมภีร์มาก เพราะการเปิดจุดญาณทวารช่วยให้
สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว จากนั้นก็บําเพ็ญธรรมตามที่สอน
เช่น ช่วยเหลือคน กินเจ ขัดเกลาความโลภ โกรธ หลง
ก็สําเร็จได้ง่าย ซึ่งต่างกับยุคอดีตที่ต้องเน้นคัมภีร์และ
ปฏิบัติอย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะไม่สามารถเปิดจุดญาณ
ทวารได้ (Sawat, 2019) นาทีที่ 55 ของการบรรยาย
สวัสดิ์กล่าวว่า เรียนคัมภีร์หมื่นเล่มก็ไม่สู้เปิดจุดญาณ
เพราะจะทําให้บรรลุในชาตินี้ อย่างไรก็ตาม แม้การรับธรรม
หรือเปิดจุดญาณจะมีอานิสงส์มาก แต่ก็ใช่ว่าอนุตตรธรรม
จะละทิ้งการสอนผู้คน พวกเขาถูกย้ําว่า เมื่อรับวิถีธรรมแล้ว
ต้องเร่งปฏิบัติที่ตัวเอง ออกห่างวัตถุนิยม ลดความโลภ
โกรธหลงและความหยิ่งยโสในใจ(Anuttaradhamma,
2010, p. 22)
นาที ที่ 54 สวัส ดิ์ ยั ง กล่ า วอีก ว่า สมาชิก ของ
อนุตตรธรรม จะมีพระวิสุ ทธิอาจารย์ (จี้กง) คอยต่อรอง
กับ เจ้ า กรรมนายเวรให้ เ สมอ สิ่ ง นี้ จ ะช่ว ยให้ ส มาชิ ก
บําเพ็ญธรรมได้แบบไม่มีอุปสรรค ไม่เหมือนการปฏิบัติ
ในสายอื่น เมื่อรับธรรม ประตูนิพพานจะถูกเปิดออก
ชื่อของเขาจะถูกลบทิ้งจากบัญชีนรก และญาติอีกนับร้อย
จะกลายเป็นวิญญาณชั้นสามซึ่งไม่ถูกลงโทษอีก ญาติ
เหล่านั้นจะได้รับดอกบัวสีขาวติดหน้าอก เเละสามารถ
เข้าฟ๎งธรรมกับพระกษิติครรภ์ได้ (พระกษิติครรภ์เป็น
พระที่ลงไปโปรดสัตว์นรกเช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะ
ของเถรวาทหรื อ พระมาลั ย ในแบบไทย) เเละเมื่ อ
ลูกหลานมาร่วมประชุมธรรม (กิจกรรมสอนธรรมะที่จัด

ขึ้นโดยสถานธรรม) วิญญาณญาติยังสามารถมาร่ว ม
ประชุ ม ธรรมได้ เมื่ อ มาร่ ว ม พวกเขาจะกลายเป็ น
วิญญาณชั้นสอง เเละหากลูกหลานมาเป็นพุทธบริกร
คือทํางานช่วยเหลือสถานธรรม พวกเขาก็จะกลายเป็น
วิญญาณชั้นหนึ่งที่อยู่สุขสบาย ถ้าลูกหลานได้บรรลุธรรม
บรรพบุรุษข้างบน 7 ชั่วโคตรและลูกหลานข้างล่าง 9
ชั่วโคตร จะพ้นทุกข์ พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไปด้วย
จากการสอนเช่นนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า สามารถสร้างแรง
บั น ดาลใจให้ กั บ คนที่ อ ยากช่ ว ยเหลื อ บรรพบุ รุ ษ ซึ่ ง
สอดรั บ กั บ การสอนเรื่ อ งความกตั ญ ํู ใ นกรอบของ
สังคมจีนและไทยอยู่ก่อนแล้ว
สวัสดิ์กล่าวไว้ในการบรรยายธรรมเรื่อง “การ
บําเพ็ญธรรมในชีวิตประจําวัน” ว่าบุญที่มีผลมาก คือบุญ
ที่เราทําในอนุตตรสถาน เพราะเนื้อนาบุญที่ดี จะต้องมี
เมตตาและไม่เบียดเบียนสั ตว์เป็นต้น (กินเจ) ซึ่งการ
กล่ าวเช่นนี้เป็นเรื่องปกติของทุกศาสนา สมาชิกของ
ธรรมกายก็เชื่อว่าการทําบุญกับวัดพระธรรมกายจะได้
บุญ มากและเกิ ด ประโยชน์ ม ากว่ า ที่ อื่ น ๆ สวั ส ดิ์ ไ ด้
ยกตัวอย่างกรณีสตรีคนหนึ่ง ซึ่งสามีเธอทําธุรกิจฆ่าวัว/
ควาย เมื่ อ ตายก็ ต กนรกขุ ม อเวจี ญาติ ทํ า บุ ญ ถวาย
สังฆทานที่วัดเถรวาทไปให้ก็ไม่ได้รับ แต่เมื่อภรรยามา
ช่วยงานที่สถานธรรม เขากลับได้รับบุญ เขามาเข้าทรง
และพูดเรื่องความทุกข์ทรมานให้ฟ๎ง สวัสดิ์ตีความว่า
เพราะการไม่กินเจ (ของพระสงฆ์ไทย) และเอาชีวิตผู้อื่น
มาเป็นทาน ไม่ใช่กุศลที่แท้จริง แต่เป็นการเบียดเบียน
แ น่ น อ น ว่ า เ รื่ อ ง เ ช่ น นี้ พิ สู จ น์ กั น ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ แม้ความเชื่อว่าถวายสั งฆทานกับ
พระแล้วจะเกิดบุญมากก็เป็นเรื่องนามธรรม ศาสนาจึง
ดํ า รงอยู่ ไ ด้ เ พราะเสนอเรื่ อ งนามธรรมเช่ น นี้ นี่ เ อง
ที่น่าสนใจคือ อนุตตรธรรมใช้วิธียืนยันเรื่องนี้ผ่านการ
เข้าทรง โดยมีดวงวิญญาณเป็นผู้บอกเล่า สิ่งนี้ดูเหมือน
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จะรั บ ไม่ได้ในนิ ย ามของความเป็ น สมัย ใหม่ แต่ได้ผ ล
ในทางปฏิบัติซึ่งทําให้สมาชิกมั่นคงกับความเชื่อของตนได้
จะเห็ น ได้ว่า แม้อนุ ตตรธรรมจะใช้เทคโนโลยี ในการ
เผยแผ่ธรรม เช่น YouTube แต่แนวการสอนก็ยังคง
เป็ น ความเชื่ อ เดิ ม ที่ พิ สู จ น์ ด้ ว ยร่ า งทรง มิ ใ ช่ แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ สมัย ใหม่ ทั้งสองอย่ างนี้ ไม่ได้ขัดแย้งกัน
หากแต่ โ ลกและองค์ กรศาสนากํ า ลั ง ก้ าวสู่ ความเป็ น
สมั ย ใหม่ โ ดยแบกกลิ่ น ไอของมิ ติ ท างจิ ต วิ ญ ญาณไป
พร้อมกัน (equipped with a spiritual essence)
(Hornbacher, 2014, p. 255)
การตีความเรื่องศีลก็มีความละเอียดขึ้น เช่นที่
ปรากฏในหนังสือ “ศีล 5 พระโอวาทพระพุทธะจี้กง”
ระบุว่า แม้การรับอนุตตรธรรมจะมีผลมาก แต่ใช่ว่าจะ
ทอดทิ้ ง ศีล เพราะบารมี ของผู้ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่ แข็ ง แกร่ ง
ศีลเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการปิดอบาย จะสังเกตได้ว่า
การเขียนเช่นนี้ เป็นแนวคิดพุทธที่ชัดมาก แม้จะอ้างว่า
เป็นการเข้าทรงประทานโอวาทของจี้กงก็ตาม ศีลข้อแรก
ที่ต่างจากเถรวาทคือ ไม่ฆ่าสัตว์ และต้องเน้นเรื่องการ
กินเจ เน้นเรื่องมิจฉาวณิชชา คือ ขายเนื้อสัตว์ ยาพิษ
และอาวุธเพื่อการฆ่า เป็นต้น ทั้งที่เรื่องเหล่านี้ก็ถูกพูดถึง
ในเถรวาท เพื่อยุ ติต้น ตอของการฆ่า แต่เถรวาทกลั บ
เลือกที่จะละเลยไป และอ้างว่ากินเนื้อสัตว์ได้หากตน
ไม่เห็น ไม่ได้ยิน และไม่สงสัยว่าสั ตว์ถูกฆ่ามาเพื่อตน
ขณะที่พระจี้กงก็สอนเรื่องการไม่ฆ่าควบคู่ไปกับความ
เมตตากรุณา อภัยทาน คือการทําให้สัตว์รู้ สึกถึงความ
ไม่น่ากลัว ไม่หวาดระแวง เรื่องอทินนาทานถูกอธิบาย
อย่ างละเอี ย ด เช่น การใช้กระดาษหรื อของใช้อื่น ๆ
ของราชการเพื่ อ งานส่ ว นตน ถื อ เป็ น การละเมิ ด ศี ล
เพราะเท่ากับขโมยทรัพย์สินของประชาชนผู้เสียภาษี
(Anuttaradhamma, 2019, pp. 15-31)

ในอินโดนีเซียเอง การต้องทําบุญเพื่อใช้ต่อรอง
กับเวรกรรมก็ถูกเน้นย้ํา แน่นอนว่า หากผู้เข้ารับธรรม
ครั้งแรกไม่มีเงิน สมาชิกท่านอื่นๆ อาจช่วยกันบริจาค
Andi ได้ให้สัมภาษณ์ในปี ค.ศ. 2019 ว่า “ในการเข้า
รับธรรมครั้งแรก หากเป็นไปได้ ก็ต้องบริจ าคให้ มาก
ที่สุด แม้วัดจะไม่กําหนด แต่เป็นครั้งแรกที่จี้ก งต่อรอง
กับเจ้ากรรมนายเวร เป็นไปได้ว่าถ้าบริจาคมาก กุศลก็
จะมีมาก เจ้ากรรมนายเวรอาจยอมถอย และจะทําให้
เราก้าวหน้ามากขึ้นในการปฏิบัติ รวมทั้งการทําธุรกิจ
ในทางโลกด้วย” อันนี้อาจเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองยุ ค ทุ น นิ ย ม และหากการเชื่ อ เช่ น นี้ ช่ ว ย
ผลักดันให้คนจีนในอินโดนีเซียสนใจทําบุญมากก็ไม่แปลก
เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในเถรวาทและมหายานก็เชื่อ
เรื่องการซื้อบุญ (แปลงทรัพย์สินเป็นทาน) แม้จะสอน
ว่าระดับของบุญที่ได้รับอยู่ที่ความตั้งใจและความบริสุทธิ์
แต่ถ้าความตั้งใจและความบริสุทธิ์มีอยู่แล้ว การบริจาค
มากก็ย่อมได้ผลมากกว่าการบริจาคน้อยอยู่นั่นเอง
แม้ไม่มีนักบวช แต่ก็มีวิถีชีวิตเช่นนักบวช
อนุตตรธรรมในไทยมีความหลากหลายมาก
จากการสัมภาษณ์ เดชา ดํารงวาณิช ในปี ค.ศ. 2018
อนุตตรธรรมในไทยมีมากกว่า 10 สาย ซึ่งไม่ได้แตกต่าง
กันในแง่การปกครองเท่านั้น แต่รูปแบบการสอนและ
การตีความก็ต่างกันด้วย ในสายของ สวัสดิ์ เตี่ยนฉวนซือ
สมาชิกจะสมาทานข้อวัตรไม่กินอาหารเที่ยง และไม่
อาบน้ํ า หลั ง อาทิ ต ย์ ต กดิ น ไปแล้ ว จากการสอบถาม
สํานักอื่นก็มิได้ทําเช่นนี้ ขณะที่บางสาย เน้นให้สมาชิก
ที่เข้าเป็นพุทธบริกรครองตนเป็นโสด เพราะความที่
สมาชิกอนุตตรธรรมในไทยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เมื่ออาจารย์
ตายไป ลูกศิษย์มักแตกกันตั้งสํานักเพิ่มขึ้นอีก ความเป็น
หนึ่งเดียวกันจึงทําได้ยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะองค์กร
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สามารถปรับคําสอนให้เข้ากับชุ มชนตัวเองได้ ขณะที่
อนุ ตตรธรรมในอินโดนี เซีย อยู่ ภายใต้การดูแลของรัฐ
และการเป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ ดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให้ ค วาม
แตกต่างด้านรูปแบบพิธีกรรมและความเชื่อเกิดขึ้นยากกว่า
ในสุ ล าเวสี เอง สั ง เกตได้ ว่ า ทุ ก วัด ของอนุ ต ตรธรรม
ในเมื อ งนั้ น จะรวมตั ว กั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว แต่ ล ะวั ด จะ
สลับกันจัดงานโดยมีสมาชิกวัดอื่นๆ ไปร่วมด้วย ต่างกับ
ในประเทศไทย ที่เครื อข่ายของพวกเขาค่อนข้างเป็น
เอกเทศ และมั ก โจมตี สํ า นั ก อื่ น ว่ า สอนผิ ด ตามหลั ก
อนุตตรธรรมด้วย เช่น การไม่อาบน้ําหลังอาทิตย์ตกดิน
เป็นต้น
เพราะความที่ยุคนี้ธ รรมะลงสู่ครั วเรือน เพื่อ
จะพาสรรพสัตว์ให้เข้านิพพานให้มากที่สุด การบวชเป็น
พระภิ ก ษุ จึ ง ไม่ จํ า เป็ น อี ก แล้ ว แม้ พ ระบรรพจารย์
(ทายาทที่สืบทอดธรรม) และธรรมาจารย์ผู้เผยแผ่ธรรม
เองก็ เ ป็ น ฆราวาส แต่ อ นุ ต ตรธรรมมี ก ารแต่ ง กายที่
เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ นั่ น คื อ จะใส่ ชุ ด คลุ ม สี ข าวเมื่ อ ทํ า
พิธีกรรม ซึ่งเป็นชุดคลุมแบบจีน แต่ก็เรี ยบง่าย นั่นคือ
สามารถใส่เสื้อผ้าตามปกติมาสถานธรรมได้ และหาก
ต้องรับบทบาทสําคัญในการทําพิธี เช่น เป็นต้นเสียงนํากราบ
(ซึ่งต้องใช้ภาษาจีน) หรือคนถวายผลไม้ ถวายธูป ฯลฯ
ก็จะสวมชุดขาวนั้นทับชุดเดิมของตน ในแง่สัญลักษณ์
ชุดขาวก็ทํ าหน้ าที่ไม่ ต่างกับ จี ว รของพระหรื อผ้ าขาว
ของผู้รักษาศีลอุโบสถ เพื่อบ่งบอกว่า ขณะนี้เขาไม่เป็น
คนธรรมดาทั่วไป การทําเช่นนี้ เสมือนตอกย้ําว่า แม้
พวกเขาจะไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ วิ ถี ก ารออกบวชแบบพระ
แต่ ก็ มี บ างช่ ว งเวลา ที่ ต้ อ งรั บ บทบาทเป็ น นั ก บวช
เช่นกัน ดังนั้น ความเชื่อเรื่องสถานะที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มิได้
หายไป
ฟ๎ง เตี่ยนฉวนซือ (Fang, 2019) พูดถึงการ
แต่งงานมีครอบครัวว่าเป็นเรื่องไม่ดี นั่นคือ ทางสถานธรรม

ไม่สนับสนุนให้ทํา เพราะจะลดทอนเวลาในการรับใช้
สถานธรรมลง ท่านเองเสียใจมากเมื่อสมาชิกแต่งงานไป
เมื่อมีครอบครัว เขาก็ต้องละทิ้งทางธรรม สิ่งนี้สะท้อน
ว่า แม้จะมองว่าอนุตตรธรรมไม่มีพระสงฆ์ แต่อุดมคติ
ในการทํางานก็คล้ายกับนักบวช มาถึงจุดนี้จะสะท้อน
ว่า การใช้พระจี้กงมาเป็นอุดมคติห รืออาจารย์ที่คอย
ช่วยศิษย์ ไม่ใช่เรื่องแปลกแยกอีกต่อไป เพราะจี้กงเป็นพระ
และไม่ครองเรือน สังเกตว่า แม้ท่านจะดื่มเหล้า กินเนื้อ
แต่ ก็ ไ ม่ มี ค รอบครั ว เพื่ อ จะทํ า งานได้ อิ ส ระและ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ผู้ บ รรยายธรรม
(เตี่ ย นฉวนซื อ ) และพุ ท ธบริ ก รจํ า นวนมากจึ ง เลื อ ก
ครองโสด ในอินโดนีเซียก็เป็นเช่นนี้ ผู้อํานวยการวัด 1
ใน 3 ของสุลาเวสี ก็ครองโสด ส่วนชาวบ้านทั่วไป อาจถูก
สอนให้อุทิศตนเพื่อสถานธรรม หากครองโสดได้ก็จะดี
หรือหากแต่งงานก็ไม่ใช่ความผิด แต่ทางที่ดีคือ ควรเลือก
คู่ครองที่เชื่ออนุตตรธรรมเช่นกัน เพื่อจะช่วยกันเผยแผ่ธรรม
การสอนให้รู้จักควบคุมความต้องการทางเพศ
ถูกเน้นมาก คัมภีร์ละกาม 2 เล่ม ที่เขียนด้วยการเข้า
ประทับทรงโดยเทพเจ้ากวนอู (เง็กเซียนฮ่องเต้ ประมุข
แห่งสวรรค์องค์ที่ 18) ณ สํานัก ผู่วู่ เมืองเสฉวน ในปี
1918 และแปลเป็นไทยโดย สิ ริ เทพ เทวาพร ได้ถู ก
นํามาเป็นตําราเล่มสําคัญของอนุตตรธรรม อย่างไรก็
ตาม คั ม ภี ร์ เ ล่ ม นี้ ไ ด้ เ น้ น ไปที่ ก ารไม่ ล ะเมิ ด สตรี ผู้ อื่ น
มากกว่า ด้วยการบรรยายให้เห็นผลกรรมที่ต้องได้รับ
เช่น ผู้ใดข่มขืนหญิงหม้าย กรรมจะทําให้ขาดลูกสืบสกุล
ตกนรก 500 ชาติ มาเกิดเป็นมดและหนอน 500 ชาติ
และเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก 500 ชาติ จึงเกิดมาเป็นคน
และเป็นโสเภณี หากได้รับโทษในโลกมนุษย์แล้ว ลดเหลือ
100 ชาติ ผู้ ใ ดกตั ญ ํู ต่ อ พ่ อ แม่ แ ละจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละประเทศชาติ ลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
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ทําบุญใหญ่ 500 ครั้ง ลดโทษกึ่งหนึ่ง (Thewaporn, 2018,
p. 11)
ในเมื่อปฏิเสธการปฏิบัติในแบบเดิมของพุทธ
เถรวาทแล้ว อนุตตรธรรมได้เสนอ “พุทธระเบียบ 15 ข้อ”
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น พุ ท ธะ (2019)
ระเบียบนี้ประทานโดยพุทธจี้กงโดยการประทับทรงอีก
เช่นกัน (1) เคารพเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2) ปฏิบัติตาม
อาวุโสนําพาผู้น้อย (3) สํารวมเที่ยงตรง (4) ปฏิบัติตาม
กฏรั ก ษาวิ นั ย (5) แบกรั บ ภาระหน้ า ที่ (6) เห็ น ทาง
ธรรมสํ า คั ญ กว่ า ทางโลก (7) อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน
มีอัธยาศัยไมตรี (8) ไม่ละทิ้งธรรมโอวาท (9) ไม่ยึดติด
ในรูป ลักษณ์ (10) ขั้ น ตอนต้องชัดเจน (11) ไปลามา
ไหว้ (12) ไม่ผิดต่อสายธรรม (13) ถนอนรักษาของใช้
ส่วนรวม (14) รู้พลิกแพลงในการดําเนินงาน และ (15)
สํ า รวมกายวาจาใจ อาจกล่ า วได้ ว่ า พุ ท ธระเบี ย บมี
ความสมบูรณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2540 ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันประสูติของพุทธะจี้กง โดยได้ ประทับทรง
ประทานโอวาทอรรถาธิบายเพิ่มเติมที่พุทธสถานเหยิน
เต๋อ เมืองไทเป (Anuttaradhamma, 2019, pp. 4-7)
อย่างไรก็ตาม เทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในข้อแรกมิใช่การไหว้
เจ้าในแบบเดิม แต่คือการตระหนักถึงพุทธจิตในตัวเอง
จากการอธิ บ ายข้ อ ที่ ห นึ่ ง อนุ ต ตรธรรมดู เ หมื อ นจะ
พยายามปรับปรุงคําสอนให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นด้วย
กล่าวให้สั้นคือ มิใช่อนุตตรธรรมจะไม่ยอมเปิดโลกทัศน์
เรียนรู้การตีความคําสอนของสํานักอื่นเลย หากแต่เป็น
การเลือกรับ Comaroff (1993, p. xiv, as cited in
Gottowik, 2014, p. 22) เสนอว่า ความเป็นสมัยใหม่
ถูกก่อขึ้นจากการการผสมกันระหว่างคําสอนศักดิ์สิทธิ์
ของตน (its own magicalities) กับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ นั่ น หมายความว่ า ความเป็ น

สมั ย ใหม่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า ลายหรื อ แทนที่ ค วามดั้ ง เดิ ม เสี ย
ทั้งหมด
ผู้เขียนเลือกนําเสนอหนังสือและการบรรยาย
ธรรมของไทยมากกว่าอินโดนีเซีย เพราะอินโดนีเซียไม่
นิยมเผยแผ่ธรรมในช่อง YouTube และการจัดพิมพ์
หนังสื อ เหตุผ ลหลั กอาจเป็นเพราะความที่รัฐ ให้ การ
สนั บ สนุ น โดยจั ด เป็ น หนึ่ ง ในพุ ท ธศาสนา การผลิ ต
เนื้อหาคําสอนออกมา อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีว่า
นอกรีตได้ง่าย เพราะนิยามของพุทธศาสนาที่รัฐให้การ
รับรองคือ ต้องมีคําสอนที่วางอยู่บนพระไตรปิฎกบาลี
และสันสกฤต (Husen, 2013, p. 44) อนุตตรธรรมใน
อิ น โดนี เ ซี ย จึ ง เผยแผ่ กั น ในกลุ่ ม สมาชิ ก ในพื้ น ที่ วั ด
มากกว่าพื้นที่ภายนอก ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ความเป็น
นิกาย/องค์กรของอินโดนีเซียมีความเข้มแข็ง จนถึงขั้น
ไม่เข้าร่วมพิธีกรรมของวัดนิกายอื่น แต่อย่างไรก็ตาม
จากการฟ๎งบรรยายราว 15 ครั้ง เนื้อหาการสอนส่วนที่
เล่ากรณีตัวอย่างของจีนและแนวคิดในการทําบุ ญก็ไม่
ต่างจากอนุตตรธรรมของไทย หากแต่ไม่มีวัตรปฏิบัติ
ปลีกย่อยที่สร้างขึ้นเอง เช่น ห้ามทานอาหารเที่ยงหรือ
อาบน้ํ า ในยามวิ ก าลเป็ น ต้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า แม้
อินโดนีเซียจะอ้างความหลากหลาย คือ ยอมรับลัทธิ
ต่ า งๆ ให้ มี ส ถานะทางกฏหมายเท่ า กั น หากแต่ มี
ข้อบังคับซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคําสอนที่หลากหลายของ
ลัทธิเหล่านั้นอีกทีหนึ่ง ดังนั้น การมีสถานะที่ไม่ขึ้นกับ
รั ฐ เช่ น กรณี ข องอนุ ต ตรธรรมไทย จึ ง มี อิ ส รภาพ
มากกว่า ถึงขั้นมีการตั้งพระพุทธรูปศากยมุนีบนแท่น
บูชาและสวดบทชินบัญชรแบบชาวเถรวาทเป็นต้น
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บทสรุป
อนุ ตตรธรรมผ่ านการผสมกับ ศาสนาอื่นๆ ที่
หลากหลาย รวมทั้งการต้องตอบสนองค่านิยมจีนที่ถึง
ขั้ น ตี ค วามให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า เองเกิ ด และสอนธรรมใน
ประเทศจีน การทําความเข้าใจอนุตตรธรรมจึงช่วยให้
เห็นภาพของขบวนการทางศาสนาใหม่ (NRMs) ที่มี
บทบาทสําคัญในโลกป๎จจุบัน เพราะแม้จะเป็นชาตินิยม
แต่ก็มีคําสอนที่อ้างความเป็นสากลเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
ทุกคน ในมิตินี้ อนุตตรธรรมจึงไม่นิยามว่าตนเป็นพุทธ
ศาสนา แต่ เ พราะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากจากพุ ท ธ
ศาสนา อินโดนีเซียจึงบีบให้เป็นพุทธไปโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ส่งผลให้เขาต้องอยู่ในร่องในรอย ขณะที่อนุตตรธรรม
ในไทยถูกกีดกันออกจากการเป็นพุทธที่รัฐรับรอง ความ
หลากหลายและแตกสาขาของพวกเขาจึงเกิดขึ้นมากกว่า
จากกรณี ข องอนุ ต ตรธรรมทั้ ง สองประเทศ
ไม่ ไ ด้ ป ฏิ เ สธว่ า ความเป็ น สมั ย ใหม่ ไ ม่ ส ามารถทะลุ
ทะลวงเข้าสู่พื้นที่ทางศาสนาเลย แน่นอนว่าศาสนาใช้
วิทยาศาสตร์ มาเป็น ตัว ช่ว ยขับ เคลื่ อนองค์กรได้ เช่น
การใช้เฟสบุคหรือ YouTube ในการสื่อสารกับสมาชิก
เป็นต้น แต่ลักษณะความเร้นลับ (esoteric) ของศาสนา
ก็ยังดําเนินต่อไปโดยไม่ต้องถูกตั้งคําถาม การเข้าทรง
เขี ย นกระบะทรายและสอนธรรมะเปิ ด โอกาสให้
ดวงวิญญาณมาบอกเล่าเรื่อ งราวในนรก เพื่อต่อสู้กับ
คําสอนของพุทธกระแสหลักก็ยังดํารงอยู่ ในแง่หนึ่งก็
เป็ น สิ่ ง ที่ ป ระจั ก ษ์ กั บ ตาผู้ ศ รั ท ธาอยู่ แ ล้ ว และสิ่ ง นี้
(ในทัศนะของพวกเขา) ไม่ได้มีค่าน้อยกว่าการตีความ
คําสอนให้เป็นวิทยาศาสตร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเป็น
สมัยใหม่ไม่ได้ทําลายความเชื่อทางศาสนาลง เพราะศาสนา
ล้วนมีมิติที่ลึกลับและตอบสนองผู้คนได้เสมอ ความเป็น
สมัย ใหม่จึงไม่ควรถูกนิยามว่าเป็น หนึ่งเดีย ว (single)
แต่เป็นพลวัตที่มีความหลากหลาย (multiple) นั่นคือ

อนุ ต ตรธรรมยั ง สามารถเผยแผ่ ไ ด้ ด้ ว ยการโปรโมท
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ค วบคู่ ไ ปกั บ ความเมตตากรุ ณ าและ
ความกตั ญ ํู ก ตเวที ต่ อ ผู้ ใ ห้ กํ า เนิ ด ซึ่ ง มี ค่ า นิ ย มของ
สังคมเอเชียเป็นพื้นรองรับ
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