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บทคัดย่อ 

 ภาคนิพนธ์ “อนุตตรธรรม  : ขบวนการใหม่ทางศาสนาของไตห้ว ั น”  ศึกษาเก่ียวกบั ประวติัความ

เป็นมาของขบวนการทางศาสนา “อนุตตรธรรม ” ในไตห้วนัและประเทศไทยอีกทั้งศึกษาเก่ียวกบั

แนวความคิด คติความเช่ือ และแนวปฏิบติัของ “อนุตตรธรรม ”  จากหนงัสือหรือเอกสารท่ีเผยแพร่โดย

มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม จากการศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  

 ตามท่ีผลการศึกษา  ชาว อนุตตรธรรมมีความเช่ือท่ีวา่อนุตตรธรรม เป็นธรรมอนัเดียวกบัท่ีศาสดา

ของศาสนาต่างๆคน้พบ ซ่ึงธรรมน้ีไดล้งมาสู่โลกมนุษยโ์ดยพระแม่องคธ์รรมไดโ้ปรดประทานใหพ้ระโพธ์ิ

สัตยจ์นัทรปัญญา และพระพุทธจ้ีกง มาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารยเ์พื่อปรกโปรดฉุดช่วยมนุษยท่ี์ยงัมิไดมื้ดบอด

จากความดีไดเ้จิดจรัสข้ึนอีกคร้ัง ความเช่ือในเร่ืองน้ีมีพื้นฐานจากความเช่ือมาจากพุทธศาสนา แนวความคิด

ความเช่ือท่ีอนุตตรธรรมยดึถือนั้นนาํมาจากแนวความคิดของหลายศาสนามารวมกนัโดยอา้งวา่ทุกศาสนา

ลว้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด และสามารถกลบัไปสู่แดนนิพพานได้

ชาวอนุตตรธรรมถือวา่การไดรั้บรู้ถึงธรรมะน้ีและหมัน่ศึกษาปฏิบติัเท่านั้นจึงจะเป็นหนทางเดียวจะทาํใหเ้รา

เขา้ถึงความสุขอนันิรันดร 

นอกจากน้ียงัพบวา่ การนบัถืออนุตรธรรมของชาวไตห้วนัหรือชาวจีนมีลกัษณะสาํคญัคือเนน้พหุ

ลกัษณ์ของความเช่ือ ผูน้บัถือไม่ตอ้งยดึติดกบัความเช่ือเพียงความเช่ือเดียว เพราะอนุตตรธรรมไดน้าํลกัษณะ

เด่นของหลายศาสนามารวมไวเ้ป็นหน่ึงเดียว อีกทั้งรูปแบบน้ียงัเป็นรูปแบบท่ีผูน้บัถือสามารถเขา้ใจไดด้ว้ย

ตนเอง ผูน้บัถือจะเช่ือถือพระคมัภีร์ มิใช่จากการถูกบงัคบัใหท้่องจาํ แต่เพราะประสบการณ์ของเขาเองจะ

ช้ีใหเ้ห็นวา่ หลกัคาํสอนในคมัภีร์มีค่าต่อชีวติของเขาอยา่งไร ซ่ึงหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรมก็ไดมุ้่งเนน้

การสร้างความหมายใหชี้วติโดยนาํเร่ืองของวฒันธรรมของชาวจีนมาเป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวติ 



 
 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการนบัถือท่ีมีรสนิยมทางจิตวญิญาณในลกัษณะท่ีเนน้เร่ืองความเช่ือโลกนอกพิภพซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีวทิยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไดอ้ยา่งดินแดนนิพพานและมีการแบ่งช่วงชั้นในโลกเหล่านั้นและ

ในหมู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกเช่นกนั กระนั้น อนุตตรธรรมก็ยงัไดรั้บการนบัถือจากชาวไตห้วนัหรือชาวจีนจาํนวน

มากในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากอนุตตรธรรมไดร้วมเอาจุดเด่นของหลายศาสนาไวเ้ป็นหน่ึงเดียว เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นต่างๆของชีวติคนจีนและชาวไตห้วนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีศาสนาพุทธไวต้อบสนองความ

ตอ้งการมีพลงัรักษาคุม้ครองทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ศาสนาปราชญไ์วต้อบสนองชีวติครอบครัว และลทัธิ

เต๋าไวช่้วยใหเ้กิดการปล่อยวางและเกิดความสงบภายในจิตใจ 

 

คาํสาํคญั : อนุตตรธรรม จีน ไตห้วนั ขบวนการใหม่ทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กติติกรรมประกาศ 

 ขา้พเจา้รู้สึกอ่ิมเอมใจอยา่งยิง่ท่ีไดท้าํ ภาคนิพนธ์เร่ือง  “อนุตตรธรรม  : ขบวนการ ใหม่ทางศาสนา

ของไตห้วนั ”ซ่ึงถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ของขา้พเจา้เก่ียวกบัแง่คิด มุมมองทางความเช่ือท่ีแตกต่างออกไป 

และเม่ือขา้พเจา้เร่ิมคน้หาขอ้มูล ก็ยิง่เกิดความประทบัใจในความเป็นลทัธิใหม่ท่ีสามารถตอบสนองทางดา้น

จิตใจใหก้บัผูค้น จนเกิดเป็นทางเลือกใหม่ทางความเช่ือท่ีนบัวนัก็ยิง่มีผูน้บัถือเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ได้ขา้พเจา้

ตระหนกัดีวา่ การทาํงานใดๆ ลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัความอดทนและความมุมานะบากบัน่ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

หากแต่ทุกคนก็ตอ้งมีช่วงเวลาท่ีทอ้แทใ้จหรือเผชิญกบัอุปสรรคท่ียากลาํบาก และในขณะท่ีขา้พเจา้มี

ช่วงเวลาเลวร้ายเหล่านั้น ก็มีบุคคลท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและช้ีแนะแนวทางใหก้บัขา้พเจา้อยูเ่สมอ 

 ขอบคุณ อาจารยช์าญณรงค ์บุญหนุน ท่ีคอยใหค้าํปรึกษาอยา่งอดทนและเมตตาอยา่งจริงใจ อีกทั้ง

คอยช้ีแนะแนวทางใหเ้สมอ จนภาคนิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี    

 ขอบคุณบิดามารดา ท่ีคอยใหก้าํลงัใจและช่วยหาหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งมาใหอ้ยูเ่สมอๆ  

 ขอบคุณเพื่อนๆท่ีคอยช่วยคิด ใหก้าํลงัใจและใหค้าํปรึกษา    

 ขอบคุณลทัธิใหม่อยา่ง  “อนุตตรธรรม”ท่ีทาํใหมี้หวัขอ้ในการทาํภาคนิพนธ์  

 ขอบคุณแหล่งขอ้มูลท่ีดีอยา่งสถานธรรมนครปฐมท่ีใหย้มืหนงัสือ ท่ีเก่ียวขอ้งรวม 27เล่ม 

 ขอบคุณ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเบตา้กลูแคน ท่ีทาํใหร่้างกายแขง็แรง สมองปลอดโปร่ง คิดงานได้

อยา่งสะดวกราบร่ืนตลอดการทาํภาคนิพนธ์       

 ขอบคุณตวัเองท่ีมีความมุ่งมานะทาํงาน จนสามารถทาํภาค

 

นิพนธ์ไดอ้ยา่งเสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณอีกคร้ังดว้ยความจริงใจ

 

  

         ลลิตา ธญัญาลาภสกุล  

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่1 

บทนํา 

1.หลกัการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัน้ี แมว้า่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยจีะสามารถตอบสนองความตอ้งการใน

ชีวติประจาํวนัในทุกๆส่วนของมนุษยไ์ด ้แต่นัน่เป็นเพียงการตอบสนองดา้นร่างกายเท่านั้น ในดา้นจิตใจ

มนุษยย์งัคงโหยหาส่ิงยดึเหน่ียวท่ีตนสามารถพึ่งพิงได ้ จึงปรากฏออกมาใหเ้ห็นในรูปแบบของ ความศรัทธา 

ความเช่ือ ในส่ิงต่างๆทั้งความเช่ือระหวา่งคนกบัคน หรือแมแ้ต่ความเช่ือระหวา่งคนกบัธรรมชาติ หรือส่ิง

เหนือธรรมชาติ เพียงเพื่อตอ้งการสร้างความพึงพอใจ ความสบายใจใหก้บัตนเอง  ความเช่ือและความศรัทธา

เหล่าน้ีจึงปรากฏใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก 

 ไตห้วนัเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีกระบวนการสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจจากประเทศ

เกษตรกรรมลา้หลงัมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่ีเจริญดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ภายในเวลาไม่ถึง 40 ปี 

ถึงแมไ้ตห้วนัจะกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีต่ไตห้วนัก็ไม่เคยลืมเลือนท่ีจะพฒันาทางดา้นจิตใจของมนุษย ์ซ่ึง

วธีิการในการพฒันาอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี เน่ืองจากแทจ้ริงแลว้ชาวไตห้วนัไม่ไดม้าจาก

รากเหงา้เดียวกนั มีทั้งชาวไตห้วนัท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองเดิม ซ่ึงไดก่้อเกิดความศรัทธา ความเช่ือพื้นเมืองเดิม

ของตน มีทั้งชาวไตห้วนัท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยซ่ึงอพยพมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ ซ่ึงไดน้าํศาสนาพุทธและลทัธิ

เต๋า เขา้มาในไตห้วนั ในช่วงเวลานั้นพื้นท่ีทางศาสนาของไตห้วนัไดเ้ปิดกวา้งมากข้ึน ภายหลงัยงัมีการเขา้มา

ของศาสนาคริสตโ์ดยมีชาวดตัช์และพวกมิชชนันารีชาวสเปนเป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนา  ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีจึงทาํ

ใหไ้ตห้วนัมีศาสนาหรือนิกายต่างๆเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ในช่วงเวลากวา่ 300ปี พฒันาการของศาสนาใน

ไตห้วนัไดป้รากฏออกมาใน 2 รูปแบบ คือ การนบัถือพระเจา้หลายองค ์(พหุเทวนิยม) และ การผสมผสาน

ความเช่ือ หรือการพยายามผสมผสานความคิดหรือปรัชญาท่ีต่างกนัหรือตรงขา้มกนัมารวมเขา้ดว้ยกนั 

 ในไตห้วนั ประชาชนมีอิสระในการนบัถือศาสนา โดยมีผูน้บัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุดร้อยละ 

43.2%รองลงมาไดแ้ก่ลทัธิเต๋า ร้อยละ 40.6% ลทัธิอนุตตรธรรมร้อยละ 4.3% นิกายโปรแตสแตนท ์ร้อยละ

3.2% นิกายโรมนัคาทอลิก ร้อยละ 1.6%  ถึงแมอ้นุตตรธรรมจะไม่ใช่ลทัธิท่ีมีผูน้บัถือมากท่ีสุด แต่อนุตตร

ธรรมก็เร่ิมแพร่หลายกลายเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึนและยงัคงมีผูน้บัถือมาจนถึงปัจจุบนั 



 
 

 ลทัธิอนุตตรธรรม  1 ก่อเกิดข้ึนท่ีประเทศจีนแผน่ดินใหญ่โดย  “พระธรรมาจารยจ์างเทียนหยาน ” กบั 

“ พระธรรมจาริณีซุนฮุ่ยหมิง ” ไดก่้อตั้งอาณาจกัรธรรมอ๋ีกว้นเตา้ข้ึนท่ีมณฑลซนัตง เมืองจ้ีหนนั  เม่ือปี ค.ศ.

1930 อนุตตรธรรมในไตห้วนัไดรั้บการถ่ายทอดปรกแผม่าจากเซ่ียงไฮ ้เทียนจิน และจากนกัธรรมทาง      

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาหลงัจากท่ีเจียงไคเช็คเขา้ครองอาํนาจ ซ่ึงสภาพสังคมเร่ิมสงบสุข 

แรกเร่ิมไดถ่้ายทอดแพร่ธรรมในแถบชนบท ญาติธรรมเป็นเพียงชนชั้นระดบัล่าง แต่ต่อมาอนุตตรธรรมก็

รุดหนา้ไปถึงชนชั้นสูงในเมืองใหญ่ๆ เกิดความเจริญกา้วไกล จนบดัน้ีมีสถานธรรมและพระอารามใหญ่สง่า

เรียงรายไปทัว่ เช่น หน่วยธรรมจีฉู่จู่  หน่วยธรรมเหวนิฮวา่จู่  หน่วยธรรมหนนัจิงจู่ เป็นตน้ เน่ืองจากการ

ถ่ายทอดวถีิธรรมท่ีกระจายไปนั้นคือ วฒันธรรมจีนและการกราบไหวพ้ระในครัวเรือน อนุตตรธรรมจึงเป็น

เร่ืองท่ีมวลชนยอมรับกนัอยา่งง่ายดาย  ในท่ีสุด ปีหมินกัว๋ท่ีเจด็สิบเจด็ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก็

ไดป้ระกาศให ้อนุตตรธรรมเป็นศาสนาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  ดงันั้นนอกจากการเผยแพร่หลกัคาํสอนของ

อนุตตรธรรมในประเทศไตห้วนัแลว้ อนุตตรธรรมยงัไดแ้พร่หลายไปในอีกหลายๆประเทศท่ีมีชุมชนชาวจีน

ปรากฏอยู ่ เช่น ประเทศไทย ฮ่องกง พม่า ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ยโุรป 

แอฟริกา เป็นตน้                                                                                                                       

 อนุตตรธรรมเป็นธรรมท่ีสูงส่ง ธรรมน้ีเป็นเคร่ืองมือแห่งการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดซ่ึง

เป็นธรรมอนัเดียวกบัท่ีศาสดาของศาสนาต่างๆหรืออริยปราชญเ์มธีคน้พบ อนุตตรธรรม ไดสื้บสายชีพจร

ธรรมของสามศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาปราชญ ์และลทัธิเต๋า โดยมีความคิดของชาวตะวนัออกเป็น

รากฐานซ่ึงแฝงไวด้ว้ยการบาํเพญ็ตนเพื่อช่วยเหลือเหล่าเวไนยสัตว ์นั้นก็คือคุณธรรมสัมพนัธ์ต่อกนัตาม

หลกัธรรมคาํสอนของศาสนาปราชญ(์ซ่ือสัตย ์กตญัํู สุจริต เท่ียงตรง) ใชเ้มตตากรุณาธรรมของศาสนา

พุทธ และการปล่อยวางของลทัธิเต๋า อนุตตรธรรมไดน้าํเอาปรัชญากบัศาสนามาผนึกกนั เพื่อสร้างหลกั

ศรัทธานิรันดร ลทัธิอนุตตรธรรมอา้งวา่ ในอดีตการท่ีจะรับรู้ธรรมน้ีไดจ้ะตอ้งละทิ้งช่ือเสียง เงินทอง ฐานะ

ตาํแหน่งเพื่อไปอยูป่่า บาํเพญ็ดว้ยความยากลาํบาก นอ้ยคนนกัท่ีจะสามารถรับรู้ธรรมน้ีได ้แต่มาถึงปัจจุบนั 

มีความเช่ือท่ีวา่กาลเวลาดาํเนินมาถึงยคุสุดทา้ยปลายกปั มหนัตภยัต่างๆจะลงมาทาํลายคนชัว่ แต่ในโลกยงั

เหลือคนดีอยู ่เบ้ืองบนพระแม่องคธ์รรม(พระผูเ้ป็นเจา้)จึงประทานธรรมเขา้สู่ครัวเรือน เพื่อฉุดช่วยคนดี

ทั้งหลายโดยมอบหมายพระภารกิจใหพ้ระพุทธะพระโพธิสัตวส์องพระองคคื์อ พระพุทธจ้ีกง และพระ

โพธิสัตวจ์นัทรปัญญามาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารย ์เพื่อปรกโปรดนาํพาใหส้าธุชนบงัเกิดจิตสาํนึกดี ใหจิ้ตญาณ

                                                           
1 อนุตตรธรรม มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น วถีิอนุตตรธรรม, อนุตตรวถีิอ๋ีกว้นเตา้, อ๋ีกว้นเตา้, อ๋ีกว้นเตา้อนุตตรธรรม  โปรดดู 
เคอฮัน่คุน. เชิญรับธรรมะ. นครราชสีมา : มูลนิธิเลิศแสงธรรม,  2556 . หนา้ 15-18.   



 
 

ท่ียงัมิไดมื้ดบอดจากคุณงามความดีไดเ้จิดจรัสข้ึนอีกคร้ัง ทาํใหจิ้ตหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด และมุ่งสู่

นิพพานได ้

 คติความเช่ือของอนุตตรธรรมคือ เช่ือวา่โลกแบ่งออกเป็น4โลก คือยมโลก มนุษยโ์ลก  เทวโลก และ

แดนนิพพานซ่ึงเป็นแดนอนุตรภูมิท่ีพระแม่องคธ์รรมสถิตอยู ่โดยเช่ือวา่ถา้ไดเ้ขา้รับธรรมตามพิธีกรรมแลว้

จะไดรั้บการเปิดประตูแห่งจิตญาณ จะไดรั้บการลดหน้ีสินบาปกรรมแต่เดิม จะไดรั้บการคุม้ครองจากส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิเบ้ืองบน จะไดรั้บการถอดถอนรายช่ือจากยมโลกไปไวย้งัด่านตรีเทพพิทกัษม์หาราช พน้จากการ

ควบคุมของยมโลกทั้ง 10 ขมุได ้และหลงัจากรับธรรมแลว้ เราตอ้งศึกษาปฏิบติัธรรมน้ี ดว้ยการเขา้ประชุม

ธรรม มากราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเสมอๆเพื่อท่ีจะไดรั้บพุทธรังสี ช่วยเผยแพร่ธรรมต่อไป ยนิดีช้ีแนะผูอ่ื้นเตม็

ความสามารถท่ีตนไดเ้รียนรู้มาและพาคนมารับธรรม เพื่อเป็นการฉุดช่วยเหลือเวไนยสัตว ์และควรปฏิบติั

ตามหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรม คือ การเทิดทูนบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ือสัตยมี์มิตรไมตรี มีจริยธรรม กตญัํู

กตเวที เคารพครูบาอาจารย ์รักษาจารีตสัมพนัธ์ สมานฉนัทต่์อเพื่อนบา้น อุทิศตนเป็นผูใ้หใ้นงานสงเคราะห์ 

หากปฏิบติัไดด้งัน้ี  ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทต้ามวถีิอนุตตรธรรมอยา่งแน่นอน สามารถดาํรงชีวติดว้ย

ความผาสุกและบรรลุมรรคผลถึงนิพพานไดใ้นท่ีสุด  

 อนุตตรธรรมในไตห้วนัมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ดว้ยความเป็นลทัธิเกิดข้ึนใหม่ท่ีไดรั้บความ

นิยมอยา่งมากในไตห้วนั เป็นลทัธิท่ีถูกเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกประเทศไตห้วนัอยา่งรวดเร็วใน

ระยะเวลาอนัสั้น และดว้ยหลกัคาํสอนท่ีง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั เน่ืองจากอนุตตรธรรมยงัถือเป็นลทัธิหรือ

ศาสนาใหม่สาํหรับคนไทยซ่ึงยงัไม่มีผูศึ้กษามาก่อน ผูว้จิยัจึงใคร่ศึกษาในลทัธิอนุตตรธรรมในประเทศ

ไตห้วนั การทาํวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการทาํความเขา้ใจในเร่ืองประวติัความเป็นมา 

แนวคิด และคติความเช่ือตลอดจนหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรม ซ่ึงเป็นลทัธิท่ีมีผูน้บัถือเพิ่มข้ึนเร่ือยๆมา

จนถึงปัจจุบนั 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของขบวนการทางศาสนา“อนุตตรธรรม” ในไตห้วนัและประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาแนวความคิด คติความเช่ือ และแนวปฏิบติัของ “อนุตตรธรรม” 

 

 



 
 

3.ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาความเป็นมา แนวคิด คติความเช่ือรวมทั้งหลกัคาํสอนของลทัธิอนุตตรธรรมในไตห้วนัและ

ประเทศไทย โดยอาศยัการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือหรือเอกสารท่ีเผยแพร่โดยมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม 

ศูนยก์ลางอ๋ีกว้นเตา้จ่งฮุ่ย แห่งประเทศไทย รวมถึงอาศยัขอ้มูลและบทความในเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นเร่ือง ลทัธิอนุตตรธรรม โดยแต่ละบทมีขอบเขตเน้ือหาดงัน้ี  

 บทท่ี 1 บทนาํ 

 บทท่ี 2 ความเป็นมาของ “อนุตตรธรรม” ในประเทศไตห้วนัและประเทศไทย 

 บทท่ี 3 แนวความคิด คติความเช่ือ และแนวปฏิบติัของอนุตตรธรรม  

 บทท่ี 4 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

4.เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 เคอ ฮัน่ คุน ( 2556) เขียนหนงัสือเร่ือง “เชิญรับธรรมะ ” กล่าวถึงการรับธรรมจะทาํใหเ้ราหลุดพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกิดมุ่งตรงสู่นิพพาน  ชีวติของเราประกอบดว้ยกายสังขาร และจิตวญิญาณซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

เน่าเป่ือยบุบสลายไม่ย ัง่ยนื คนเราเม่ือเกิดมาตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากลาํบากมากมาย อนัไดแ้ก่ แก่ เจบ็ 

ตาย ความไม่สมหวงัการพลดัพราก โกรธเกลียดชิงชงั เป็นตน้ ส่วนความสุขในโลกโลกียน์ั้น ลว้นแต่เป็น

ความสุขจอมปลอมชัว่คราวไม่ย ัง่ยนืถาวร  ชีวติของเราเปรียบดัง่อยูท่่ามกลางทะเล ตอ้งล่องลอยเวยีนวา่ย

วนเวยีนตายเกิดไม่จบส้ิน ความทุกขห์รือความสุขลว้นข้ึนอยูก่บัจิตใจของเรา  เพราะฉะนั้นมีเพียงแต่การ

ไดรั้บธรรม และการศึกษาปฏิบติับาํเพญ็เท่านั้น ท่ีจะทาํใหเ้ราไดส้ติปัญญาไดเ้ขา้ถึงความสุขอนันิรันดร 

นอกจากน้ีการศึกษาธรรมจะทาํใหเ้ราสามารถคน้พบจิตเดิมแทข้องตวัเราเอง  ดว้ยจิตเดิมแทข้องเรา สถิต ณ 

แดนนิพพาน มีสถานะเป็นดงัพุทธจิต ต่อมาดวงจิตน้ี ไดจุ้ติลงมายงัโลกใบน้ี นบัเป็นเวลานานแสนนาน นบั

หม่ืนๆปีจิตอนับริสุทธ์ิไดถู้กฝุ่ นละอองของกิเลศตณัหาปกคลุม เกิดความหลงและยดึติดในโลกโลกีย ์จึง

เวยีนวา่ยตายเกิดลืมหนทางท่ีจะกลบับา้นเดิมแทไ้ปส้ิน ใชชี้วติอยูใ่นวงัวน ด้ินรนทาํมาหากินแก่งแยง่ ยดึมัน่

ในความสุขจอมปลอม อบายมุขต่างๆไมรู้้ถูกรู้ผดิ ดว้ยการรับธรรมและการศึกษาวถีิแห่งอนุตตรธรรมน้ี

สามารถท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูจิตเดิมแทข้องเราใหก้ลบัคืนสู่พุทธจิตทาํใหเ้รากา้วพน้โลกีย ์วสิัย สามารถกลบัคืนสู่

บา้นเดิมแดนนิพพาน หลุดพน้วงจรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริง   



 
 

ศุภนิมิต (2543) แปลหนงัสือเร่ือง “ปรัชญาเมธาผู้สืบทอดเบิกทาง ” กล่าวถึง ท่านหนัอวีห่วนิเหล่า

เฉียนเหยนิ วา่เป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุดในการไปบุกเบิกและเผยแพร่อนุตตรธรรมในไตห้วนั ก่อนท่ีท่านจะ

ไปบุกเบิกแพร่ธรรมท่ีไตห้วนันั้น ขณะนั้น ปีหมินกัว๋ท่ีสิบแปด ประเทศจีนอยูใ่นช่วงแห่งสงครามกบัญ่ีปุ่น 

ทุกแห่งวุน่วายภยัพาล สภาพขณะนั้นทาํใหท้่านเหล่าเฉียนเหยนิตั้งใจทาํงานธรรมยิง่ข้ึน และไดส้นองพระ

บาทรับใชพ้ระธรรมจารย ์และพระธรรมจาริณีอยา่งตั้งใจ ท่านเหล่าเฉียนเหยนิไดก่้อตั้งสถานธรรมถงซิง ซ่ึง

เป็นตน้กาํเนิดของหน่วยธรรมฟาอีท่ีสร้างสรรคบุ์คลากรธรรมมากมายในภายหลงั ในสมยันั้นการบุกเบิก

แพร่ธรรมจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบากแต่ในท่ีสุดก็ผา่นมาไดด้ว้ยดี จนกระทัง่สงครามกบัญ่ีปุ่นจบลง 

ประเทศจีนไดรั้บชยัชนะ แต่ต่อมาพิบติัภยัคร้ังใหม่ก็เกิดข้ึนจริงๆ เม่ือพรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศจีนก่อ

การปฏิวติั ผูค้นลม้ตายเป็นจาํนวนมาก การบุกเบิกแพร่ธรรมก็ยิง่ทวคีวามแขง็ขนัยิง่ข้ึน แต่วนัหน่ึงท่านเหล่า

เฉียนเหยนิไดเ้ห็นภาพสวนสาธารณเมืองไถจง ประเทศไตห้วนั เกิดความนึกคิดวา่ ประเทศไตห้วนัก็ดูไม่เลว 

ดงันั้นท่านจึงตดัสินใจไปบุกเบิกยงัประเทศไตห้วนั โดยผูไ้ปบุกเบิกธรรมชุดแรกคือ ท่านหลิวเจ้ินขยุ ท่าน

หลิวเฉวยีนเสียง ท่านหวงัเหลียนอวี้ ท่านหลิวเอ๋ียนปินท่านหล่ีเต๋อเอ่อท่านหนิวเสวยีเจ่ียน ไดอ้อกเดินทาง

ขา้มนํ้าขา้มทะเลไป โดยเร่ิมซ้ือบา้นท่ีไทเปก่อน เหตุท่ีภาษาไม่อาจส่ือกนัได ้การบุกเบิก แพร่ธรรมจึงลาํบาก

มาก จนกระทัง่ ปีหมินกัว๋ท่ีสามสิบแปด จีนแผน่ดินใหญ่เปล่ียนสี รัฐบาลจีนคณะชาติถอยร่นสู่ไตห้วนั ทาํ

ใหส้องฝ่ังขาดกนั ไม่ไดส่ื้อข่าวสาร ไม่มีเงินสาํรองพอ ค่าเงินไตห้วนัก็ลดลงอีก ชีวติตกสู่สภาพขดั แต่ก็

ยงัคงบุกเบิกอยา่งเตม็กาํลงั แต่เน่ืองดว้ยในตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสถานภาพของไตห้วนัอยา่ง

ชดัเจน สายลบัของฝ่ายต่างๆจึงมีมากมายในไตห้วนั อาณาจกัรธรรมก็ถูกเขา้ใจผดิวา่เป็นขบวนการสายลบั

จากจีนแผน่ดินใหญ่ สุดทา้ยก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเป็นเวลา 3เดือน แต่ดว้ยความสุขมุเด็ดเด่ียวของท่านเหล่า

เฉียนเหยนิ จิตใจแกร่งกลา้มุ่งมัน่ไม่ถอดถอน จึงทาํใหท้่านพิชิตความทุกขเ์ขญ็ไปไดใ้นท่ีสุดและในปีต่างๆ 

ไดมี้การจดัประชุมอบรมธรรมชั้นคุมจิตเกือบหา้สิบแห่ง ทุกชั้นมีผูเ้ขา้รับการอบรมใหม่แน่นขนดั ดั้งนั้น

ความสาํเร็จของอนุตตรธรรมในไตห้วนัถา้ไม่ใช่มีท่าน เหล่าเฉียนเหยนิเป็นผูม้าบุกเบิกก็คงจะไม่มีสถาน

ธรรมเรียงรายใหญ่โตนบัร้อยนบัพนัเฉกเช่นวนัน้ี  

 

 ศุภนิมิต (2547) แปลหนงัสือเร่ือง “ จุดหมายการแพร่ธรรม” กล่าววา่ ศาสนิกชน หรือคนในศาสนา

ต่างๆไม่ใช่วา่ทุกคนจะเคร่งครัดปฏิบติัธรรมบาํเพญ็จิต สร้างบุญก่อกุศลไดทุ้กคน อีกทั้งบา้งยงัปลุกป่ัน

บรรยากาศบาปร้ายใหเ้ภทภยัปกคลุมประชาคมโลก เหตุร้ายภยัพิบติัจึงมีมากและทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

การท่ีจะระงบัยบัย ั้ง ป้องปราบความชัว่ร้าย ทาํไดอ้ยา่งเดียวคือเปล่ียนจิตใจคนทุกคนถา้มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ 

ชีวติก็จะมุ่งสร้างสรรคม์ากกวา่ทาํลาย อนุตตรธรรมไดช้ี้นาํหลกัการประพฤติปฏิบติั เพื่อโลกเป็นเอกภาพ



 
 

สันติธรรม ผา่นหลกัคาํสอนต่างๆซ่ึงหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรม คือ หลกัสัจธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นศาสนา

ต่างๆไม่วา่จะเป็นศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า และศาสนาปราชญ ์ธรรมจึงเหมือนกนั แต่ทศันะไม่เหมือนกนั วถีิ

อนุตตรธรรมเนน้การปฏิบติัดว้ยตนเอง เห็นดว้ยตนเอง หลกัปฏิบติัสาํคญั 20ประการ ไดแ้ก่  

 เคารพฟ้าดิน บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  รักชาติซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี เชิดชูจริยธรรม อบรมตน กตญัํูต่อพอ่แม่ 

เคารพครูอาจารย ์สัตยจ์ริงต่อเพื่อน สมานฉนัทเ์พื่อนบา้น ละบาปบาํเพญ็บุญ รู้ปฏิบติัคุณสัมพนัธ์หา้

คุณธรรมแปด จรรโลงคุณวเิศษในพระธรรมคาํสอนของศาสดาทั้งหา้ ปฏิบติัตามการปกครองจตุธรรมและ

ประเพณีโบราณอนัดีงาม ชาํระจิตใจใหผ้อ่งแผว้ อาศยักายเน้ือบาํเพญ็ธรรมจริง ฟ้ืนฟูสภาวธรรมของธรรม

ญาณในตน ส่งผลแห่งจิตภาวะมโนธรรมและพลงัธรรมอนัวสุิทธ์ิแห่งตน ช่วยตนใหเ้ป็นคนสมบูรณ์ อีกทั้ง

ช่วยผูอ่ื้น ฉุดช่วยโลกใหส้งบสุข แปรเปล่ียนกล่อมเกลาจิตใจผูค้นใหดี้งาม เพื่อเอกภาพและสันติธรรมแห่ง

โลก  หลกัปฏิบติัเหล่าน้ีถือเป็น “ จุดประสงค ์” หรือ “ จุดหมายการแพร่ธรรม” ของลทัธิอนุตตรธรรม หากผู ้

ศึกษาบาํเพญ็ธรรม ยดึถือและปฏิบติัไดต้ามหลกัการดงักล่าว จะทาํใหโ้ลกกา้วไปถึงจุดหมายเอกภาพ สันติ

ธรรมได ้

ศุภนิมิต(2556) แปลหนงัสือเร่ือง “ พงศาธรรม”กล่าววา่ อนุตตรธรรมในไตห้วนัไดรั้บการถ่ายทอด

ปรกแผม่าจากเซ่ียงไฮ ้เทียนจิน และจากนกัธรรมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาหลงัจากท่ีไตห้วนั

ฟ้ืนฟูเสถียรภาพแลว้ แรกเร่ิมไดถ่้ายทอดแพร่ธรรมในแถบชนบท ญาติธรรมเป็นเพียงชาวไร่ ชาวนา คน

คา้ขาย ผูใ้ชแ้รงงานหรือชนชั้นระดบัล่างเป็นหลกัใหญ่  หลงัจากปีหมินกัว๋ท่ีสิบหา้ (ค.ศ. 1966)เป็นตน้มา วถีิ

ธรรมก็รุดหนา้ไปถึงชนชั้นสูงในเมืองใหญ่ๆ ปัญญาชน ขา้ราชการ พอ่คา้ คหบดีขอรับวถีิธรรมเพิ่มมากข้ึน

มากทุกปีธรรมสถานขนาดเล็กไม่ก่ีสิบตารางวาก็ตอ้งปรับสภาพใหก้วา้งใหญ่เป็นร้อยตารางวาหรือเป็นไร่ 

ขยายเป็นธรรมสถานส่วนรวม เป็นธรรมอารามใหญ่หลายสิบไร่ต่อมา ความเจริญกา้วไกล จนบดัน้ีมีสถาน

ธรรมและพระอารามใหญ่สง่าเรียงรายไปทัว่ ซ่ึงญาติธรรมก็หลากหลายอยูใ่นทุกอาชีพ ทุกชนชั้น เป็น        

ศาสนิกชนชาวธรรมกลุ่มใหญ่นบัลา้นๆคนหน่วยธรรมใหญ่ๆท่ีมีความเจริญธรรมกิจเช่น หน่วยธรรมจีฉู่จู่ 

ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากธรรมสถานจีฉู่ ท่ีเซ่ียงไฮ้ , หน่วยธรรมเหวนิฮวา่จู่ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดจากธรรมสถานเหวนิ  

ฮวา่ ท่ีมหานครเทียนจิน ,หน่วยธรรมหนนัจิงจู่ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดจากธรรมสถานจงเซ่ียวถนั ,หน่วยธรรมเทียน

เสียงจู่ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากธรรมสถานเทียนเสียง ท่ีมหานครเทียนจิน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรมยงัไดแ้พร่หลายไปในอีกหลายๆประเทศเช่น อนุตตรธรรม

ในประเทศไทย ถูกเผยแพร่โดยญาติธรรมท่ีอยูท่างชายแดนตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนท่ีไดอ้พยพโยกยา้ยเขา้มา

ทางเหนือของประเทศไทย ในช่วงท่ีจีนแผน่ดินใหญ่เปล่ียนการปกครองในปี ค.ศ. 1949), อนุตตรธรรมใน

ประเทศประเทศฮ่องกง ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยท่านฮัว่อยง่เซ่ิง เป็นผูบุ้กเบิก เม่ือปี ค.ศ. 1936,อนุตตรธรรมใน



 
 

ประเทศพม่าไดรั้บการถ่ายทอดมาจากทางมณฑลยนูนาน , อนุตตรธรรมในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์ซ่ึงถูกถ่ายทอดจากหน่วยธรรมซิงอ้ี เขา้ไปแพร่ธรรมเม่ือปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงปัจจุบนัสถานธรรมส่วน

ใหญ่จะรวมกนัอยูท่ี่กรุงเมลเบิร์น ซิดนีย ์แคนเบอร์ร่า , อนุตตรธรรมในอเมริกาเหนือ เพิ่งไดรั้บการบุกเบิก

แพร่ธรรมเม่ือ  20 กวา่ปีก่อน มีสถานธรรมแลว้กวา่ร้อยแห่ง มีญาติธรรมหลายหม่ืนคน ส่วนใหญ่เป็น

สาธุชนแถบไซน่าทาวน์ , อนุตตรธรรมในอเมริกาใต ้มีบราซิลเป็นฐานรองรับการเผยแพร่ธรรม โดยมี ท่าน  

สวหีมิงเหยนิ เป็นผูเ้ร่ิมบุกเบิกถ่ายทอดธรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 นอกจากน้ียงัเผยแพร่ไปยงัทวปียโุรป และ

ทวปีแอฟริกา การเผยแพร่ธรรมสู่สองทวปีน้ี ส่วนใหญ่เร่ิมเม่ือสามสิบกวา่ปีก่อน ญาติธรรมมีสาธุชนเช้ือ

สายจีนเป็นหลกั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

ประวตัิความเป็นมาของ“อนุตตรธรรม” 

 

2.1 ความหมายของคําว่า อนุตตตรธรรม  

อนุตตรธรรม ในภาษจีนเรียกวา่ อ้ีกว้นเตา้ อ้ี แปลวา่ หน่ึงเดียว เอกเดียว ,กว้น แปลวา่ ซอกซอนชอน

ผา่นอยูใ่นทุกสภาวะ บริบูรณ์ถึงท่ีสุด สืบเน่ืองเร่ือยไป ฯลฯ ,เตา้ แปลวา่ ธรรมะ อนุตตรภาวะ ตวัแทข้องจิต

วญิญาณ วถีิ มรรค ฯลฯดงันั้นอ้ีกว้นเตา้ จึงแปลไดโ้ดยสังเขปวา่ เอกอนุตตรมรรค เอกธรรมมรรค เอกอนุต  

ตรวถีิ ความเป็นหน่ึงเดียวอนัอาจรู้แจง้แทงตลอด แปลวา่ธรรมปฏิเวธ คือเม่ือรู้ความเป็นหน่ึงจึงเขา้ถึง

หนทางแห่งการบรรลุได ้ไดค้วามเป็นหน่ึง ปัญญาจึงสืบเน่ืองเร่ือยไป ฯลฯ    (กลุ่มงานบรรณาสาร ,2543 : 

10-11) 

2.2 ความเป็นมาของอนุตตรธรรมในจีนแผ่นดินใหญ่ 

ตามคาํบรรยายในหนงัสือ  “พงศาธรรม” ท่ีพิมพเ์ผยแพร่โดยศุภนิมิตผูน้บัถืออนุตตรธรรมอา้งวา่

อนุตตรธรรมก่อเกิดข้ึนท่ีประเทศจีนแผน่ดินใหญ่เม่ือพระอริยเจา้ฝซีู ไดพ้บรูปมา้มงักรทูนเทพจากฟ้า ท่าน

ไดส้ร้างสัญลกัษณ์โป๊ยก่วย คาํนวณการเปิดเผยความลบัของฟ้าดิน จากนั้นอนุตตรธรรมก็ไดล้งมาสู่โลก

มนุษย ์พระอริยเจา้ฝซีู จึงนบัเป็นบรรพจารยส์มยัท่ี 1แห่งพงศาอนุตตรธรรม ภายหลงัอนุตตรธรรมได้

สืบสายต่อมาในระดบัพระอริยบุคคลแต่ละสมยัตามลาํดบัดงัน้ี คือ พระอริยเจา้เสินหนง พระอริยเจา้เซวยีน

เอวีย๋นหวงต้ี พระอริยเจา้เซ่าเฮ่า พระอริยเจา้จวนซว ีพระอริยเจา้ต้ีคู่ พระอริยเจา้ต้ีเหยา พระอริยเจา้ต้ีซุ่น พระ

อริยเจา้เซ่ียอวี ่พระอริยะเจา้อีอ่ิน พระอริยเจา้ซงัทงั พระอริยเจา้เจียงซัง่ พระอริยเจา้เหวนิอ๋วง อู่อ๋วง โจวกง 

พระอริยเจา้เหลาจ่ือ พระอริยเจา้ขงจ่ือ พระอริยเจา้เอ๋ียนจ่ือเจิงจ่ือ พระอริยเจา้จ่ือซือ พระอริยเจา้เม่ิงจ่ือ 

ทั้งหมดสิบแปดสมยัในบูรพาทวปี(จีนแผน่ดินใหญ่ในปัจจุบนั) 

หลงัจากท่านเม่ิงจ่ือสมยัท่ีสิบแปดแลว้ ชีพจรสายธรรมก็แปรไปสู่ชมพทูวปี(ประเทศทางแถบ

อินเดียในปัจจุบนั) จากนั้นการสืบสายวถีิจิตโดยตรงแต่เดิมทีขาดการถ่ายทอดชีพจรสายธรรมของอริย

ปราชญส้ิ์นสุดลง จนพงศาธรรมขาดการสืบเน่ือง ขณะเดียวกนัในสมยัของท่านขงจ่ือนั้น ทางชมพทูวปีมี

พระผูมี้พระภาคเจา้อุบติัข้ึน มีพระมหากสัสปะเป็นปฐมธรรมาจารยส์ายฌานสืบทอดต่อมาจนถึงสมยัท่ียีสิ่บ



 
 

แปด คือ พระโพธิธรรม ซ่ึงท่านไดเ้ยอืนแผน่ดินจีน วถีิอนุตตรธรรมอนัสูงส่งแยบยล จึงไดย้อ้นกลบัไป

ถ่ายทอดฟ้ืนฟูท่ีประเทศจีนอีกคร้ัง วถีิธรรมเร่ิมเขา้สู่ครัวเรือนมากข้ึน และถูกส่งต่อชีพจรธรรมไปอีก 8 สมยั 

คือ พระธรรมาจารยเ์สินกวง เซิงชัน่ เตา้ซ่ิน หงเหยิน่ฮุ่ยเหนิง ท่านไป๋หม่า และสุดทา้ย ท่านหลวัเอวย้ฉวนิ 

ส้ินสมยัท่ีแปดแลว้ รากฐานธรรมเขา้สู่วาระแฝง พงศาธรรมเวน้วา่งการสืบสายไปนานถึงแปดร้อยปี 

ภายหลงัจากแปดร้อยปี มีการสืบสายชีพจรธรรมต่อ เกิดบรรพจารยส์มยัท่ีเกา้และสมยัต่อไป อยา่งไม่ขาด

สาย ในยคุนั้นเองมีสานุศิษยใ์นอนุตตรสามศาสนาเร่ิมเกาะกลุ่มกนัเป็น หมู่คณะ  ยคุนั้นจึงถือวา่เป็นวาระ 

“ก่อตั้งพงศาธรรม ”เกิดการยกระดบัการถ่ายทอดวถีิธรรมไปสู่ขั้น อนุตตระ(จุดเบิกญาณทวาร)แทนการ

ถ่ายทอดในระดบัเทวโลก(ช้ีชดัญาณทวาร) การบาํเพญ็ในอนุตตรวถีิ เขา้สู่การกล่อมเกลาจิตดว้ยหลกัธรรม

ของศาสนาปราชญอ์นุตตรธรรมเจริญเติบโตแผข่ยายไปอยา่งรวดเร็วทัว่แผน่ดินจีน จนกระทัง่ หลงัจากปี 

ค.ศ. 1925 มีผูสื้บต่อสายชีพจรธรรมรุ่นท่ีสิบแปดซ่ึงถือเป็นรุ่นสุดทา้ยคือ “พระธรรมาจารย ์จางเทียนหยาน ”

ซ่ึงเป็นพระภาค จาก อมตะพุทธะจ้ีกง กบั “พระธรรมจาริณีซุนฮุ่ยหมิง” เป็นพระภาคจากพระโพธิสัตวจ์นัทร

ปัญญา ทั้งสองพระองคไ์ดก่้อตั้งอาณาจกัรธรรมอนุตตรธรรมข้ึนคร้ังแรกท่ี มณฑลซนัตง เมืองจ้ีหนนั เม่ือปี 

ค.ศ. 1930ท่านทั้งสองจดัการธรรมกาลสุดทา้ย ปรกโปรดทัว่ทั้งสามโลกไปพร้อมกนั อนุตตรธรรมหลงัจาก

อยูใ่นความปกครองของพระธรรมาจารยส์มยัท่ีสิบแปด ก็ไดเ้ร่ิมสร้างสันกนัใหม่จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1946

อนุตตรธรรมไดแ้พร่หลายถ่ายทอดไปแลว้ทัว่สามสิบหกมณฑลในประเทศจีนและไดแ้พร่ขยาย ออกไปทัว่

โลก 

2.3 ความเป็นมาของอนุตตรธรรมในไต้หวนั 

2.3.1 ยุคบุกเบิก 

หนงัสือ ปรัชญาเมธาผู้สืบทอดเบิกทาง  กล่าวว่า อนุตตรธรรมในไตห้วนัไดรั้บการถ่ายทอดปรกแผ่

มาจากจีนแผน่ดินใหญ่ผา่นทางเมืองเซ่ียงไฮ ้เทียนจิน และจากนกัธรรมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน

ช่วงเวลาหลงัจากท่ีเจียงไคเช็คเขา้ครองอาํนาจ ซ่ึงสภาพสังคมเร่ิมสงบสุข  

บุคคลสาํคญัรุ่นแรกท่ีเขา้มาบุกเบิกธรรมในไตห้วนัไดแ้ก่ “ท่านเหล่าเฉียนเหยนิ ” นามเอินหยง นาม

รองเจ๋ียชิง(แปลวา่ อจัฉริยะ) ฉายา อวีห่ลิน อีกฉายา เจ๋ียชิง(บริสุทธ์ิ) เป็นชาวมณฑลเหอเป่ยอาํเภอหนิงเหอ 

ตาํบลพนัจวงเจ้ิน ไม่ด่ืมนํ้าชามานาน จึงไดอี้กฉายาวา่ “ผูเ้ฒ่านํ้าใส”  ท่านอุบติัมาในรัชสมยัชิงกวางสูท่ียีสิ่บ

เจด็(ค.ศ. 1901) 22คํ่า เดือนสาม ปีฉลู บรรลุธรรมเม่ือปีหมินกัว๋ท่ีแปดสิบส่ี (ค.ศ. 1995) รวมธรรมชนัษา เกา้

สิบหา้ปี 



 
 

ปีหมินกัว๋ท่ียีสิ่บเจด็(ค.ศ. 1938) ท่านเหล่าเฉียนเหยนิอายไุดส้ามสิบแปดปี ท่านไดรั้บการตรวจ

พบวา่เป็นมะเร็งปอดระยะท่ีสาม ท่านรู้สึกหมดหวงั เคราะห์ดีท่ีไดพ้บแพทยแ์ผนโบราณจีนผูท้รงคุณวฒิุ คือ 

ท่านซุนหลนัฟัง นาํพาใหไ้ปขอรับวถีิธรรมท่ีพุทธสถาน ไดย้นิวา่ช่วยใหพ้น้ทุกขภ์ยัได ้แปรร้ายกลายเป็นดี

ได ้จึงฝากความหวงัวอนต่อเซียนและพุทธะ ยนิดีไปขอรับ หลงัจากท่ีท่านเหล่าเฉียนเหยนิรับธรรมแลว้ ท่าน

ไดต้ั้งสัตยป์ฏิญาณวา่ “ถ้าหายป่วย กิจการท้ังหมดไม่ท า ครอบครัวไม่ยึด จะแพร่ธรรมแทนฟ้าเบือ้งบน” ท่าน

มุ่งเด็ดเด่ียวใจเดียวออกแพร่ธรรมทุกวนั ในสมยันั้น การบุกเบิกแพร่ธรรมเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ท่าน

เหล่าเฉียนเหยนิตอ้งป่ันจกัรยานไปตามบา้น บา้นแลว้บา้นอีก เร่ือยไปนานถึงสามเดือนบา้งคร่ึงปีบา้งกวา่จะ

ไดย้อ้นกลบัมาบา้นอาหารแหง้ท่ีนาํติดตวัไปประทงัความหิวระหวา่งทางอนัแสนไกลและเวลาอนัยาวนาน 

ประกอบกบัช่วงนั้นเกิดส่งครามญ่ีปุ่น อีกทั้งมีการก่อปฏิวติัคร้ังแลว้คร้ังเล่าของพรรคคอมมิวนิสตใ์น

ประเทศจีน ผูค้นลม้ตายเป็นจาํนวนมาก วนัหน่ึงท่านเหล่าเฉียนเหยนิไดไ้ดเ้ห็นรูปถ่ายสวนสาธารณะของ

เมืองไถจง ไตห้วนั จึงเกิดความคิดริเร่ิมท่ีจะไปบุกเบิกเผยแพร่ธรรมท่ีไตห้วนั ดงันั้น ในปีหมินกัว๋ท่ีสามสิบ

หก(ค.ศ. 1947)เดือนสามนั้นเอง ผูบุ้กเบิกธรรมไปยงัไตห้วนัชุดแรกมีท่าน หลวิเจิน้ขุย  ท่านเฉวยีนเสียง  ท่าน

หวงัเหลยีนอวี้ ท่านหลวิเอีย๋นปิน  ท่านหลีเ่ต๋อเอ่อ  ท่านหนิวเสวยีเจ่ียน รวมหกท่านออกเดินทางขา้มทะเลไป 

อีกทั้งท่านเหล่าเฉียนเหยนิไดป้รึกษาหารือสาํหรับผูท่ี้จะไปบุกเบิกแพร่ธรรมชุดต่อไป ในเดือนหา้ คือ ท่าน

ห่าวจินอิง๋  ท่านหวงัจีเ้ซวยีน  ท่านหลีอ่วีห่มิง  ท่านจางอวีไ่ถ  ท่านเฉินหงเจิน  ท่านเจ้าเจ๋ียหมิง  ท่านเฉาไห่อิง๋  

รวมเจด็ท่าน อีกทั้งยงัมีอีกหลายท่านท่ีตามมาไตห้วนัในภายหลงัคือ ท่านฉีอวีอ้ยง ท่านหลวิเฉวยีคุนท่านเฉิน

จวิน้ชิงเฉียนเหยนิและซันไฉ 

แรกเร่ิมท่ีไตห้วนันั้น ไดซ้ื้อบา้นท่ีไทเป เหตุท่ีภาษาไม่อาจส่ือกนั บุกเบิกแพร่ธรรม ดว้ยความลาํบาก

ในปีหมินกัว๋ท่ีสามสิบแปด(ค.ศ. 1949) จีนแผน่ดินใหญ่เปล่ียนสีรัฐบาลจีนคณะชาติถอยร่นสู่ไตห้วนั สองฝ่ัง

ขาดกนั ไม่ส่ือข่าวสาร หมดหนทางหนุนเนืองเงินทอง เงินตราไตห้วนัเกิดภาวะเงินเฟ้อ  ค่าของเงินตกถึงเจด็

พนักวา่เท่าค่าเงินจากเงินเก่าไตห้วนั 40,000เหรียญ แลกไดเ้งินใหม่ไตห้วนัหน่ึงเหรียญเท่านั้น เงินท่ีติดตวัมา

จากจีนแผน่ดินใหญ่ กลายเป็นเศษกระดาษในทนัที ชีวติตกสู่สภาพขดั แต่ยงับุกเบิกธรรมอยา่งเตม็กาํลงั และ

เร่ิมเปิดร้านขายของชาํ ทาํบะหม่ี เพื่อดาํรงชีวติใหร้อด หลงัจากความเป็นอยูม่ ัน่คงดีแลว้ ในปีเดียวกนันั้น ได้

นาํเงินมาซ้ือร้านถ่ายรูป ชิงเหนียน ท่ีอาํเภอโต่วล่ิว ก่อตั้งพุทธสถานซิงฮวา่ถงั เพื่อฉุดช่วยคน ช่วยคนรับ

ธรรมะ น้ีคือสถานธรรมแห่งแรกตั้งแต่บุกเบิกงานธรรมท่ีไตห้วนั 

ในปีหมินกัว๋ท่ีสามสิบเกา้ (ค.ศ. 1950)ขณะท่ี ท่านเฉินตา้ก ูกบัท่านอ่ืนๆบอกกล่าวธรรมะตามถนน

หนทาง ทาํใหค้นมามุงรวมกนัฟัง ไม่นานก็ถูกหน่วยราชการลบัเพง่เล็ง ต่อมาไม่นานเฉินตา้กกูบัผูร่้วม



 
 

บาํเพญ็หา้คนก็ถูกจบักุมเป็นเวลา 28วนั เน่ืองจากตอนนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสถานภาพของ

ไตห้วนัใหช้ดัเจน สายลบัของฝ่ายต่างๆจึงมีเป็นจาํนวนมากในไตห้วนั อาณาจกัรธรรมก็ถูกเขา้ใจผดิวา่เป็น

ลทัธิทางการเมือง และเป็นขบวนการสายลบัจากจีนแผน่ดินใหญ่ ดงันั้นร้ายถ่ายรูปชิงเหนียนจึงตอ้งถูกบงัคบั

ขายไป พุทธสถานจึงตอ้งยา้ยไปตั้งท่ีโรงแรมไท่เหอ บา้นท่านเฉินไท่ไท่ 

ในปีหม๋ินกัว๋ท่ีส่ีสิบ(ค.ศ. 1951) ท่านห่าวจินอ๋ิง ท่านเฉินตา้ก ูท่านเจา้ตา้ก ูท่านจงัอวี้ไถ ท่านหลิว

เอ้ียนปิน ต่างถูกจบัขงัคุกทหารนาน 3เดือน สุดทา้ยท่านเหล่าเฉียนเหยนิ เขา้มอบตวัเองจึงถูกนาํส่งศาลทหาร

กกักนัตวั12วนัตอ้งโทษโดยไม่มีความผดิอะไรเลย ท่านกล่าววา่ “หากวา่ทางการไม่กล่าวโทษจบักุม จะแยก

คนดีคนร้ายไดอ้ยา่งไร เช่นน้ีแลว้ คนร้ายจะไดไ้ม่กลา้เขา้มาปะปน อาณาจกัรธรรมก็จะเหลือแต่คนดี มีแต่

คนท่ีศรัทธามุ่งมัน่จริงจงั ”ภายหลงัจากท่ีออกจากคุก ในปีหมินกัว๋ท่ี ส่ีสิบแปด (ค.ศ. 1959)ท่านเหล่าเฉียน     

เหยนิไดผู้บ้าํเพญ็คนอ่ืนๆก็ไดเ้ปล่ียนจากการแพร่ธรรมแบบเดิมเป็นการใชว้ธีิส่งเสริมญาติธรรมดว้ยการ

ทศันาจรตามเขตชานเมือง ปีนภูเขาแทน ในช่วงแรก การถ่ายทอดแพร่ธรรมจาํกดัอยูใ่นแถบชนบท ญาติ

ธรรมเป็นเพียงชาวไร่ ชาวนา คนคา้ขาย ผูใ้ชแ้รงงานหรือชนชั้นระดบัล่าง การถ่ายทอดธรรมระยะแรกพบจึง

เจอแต่อุปสรรคปัญหา  

2.3.2 ยุคพฒันา 

ตามคาํบรรยายในหนงัสือ พรหมวหิารธรรมของท่านเฉียนเหยนิ ท่ีพิมพเ์ผยแพร่โดย เจียงจินฝเูต่ียน

ฉวนซือ กล่าววา่ บุคคล ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเผยแพร่เบิกธรรมและทาํใหล้ทัธิอนุตตรธรรมกลายเป็น

ปึกแผน่ข้ึนมาไดอี้กคร้ัง คือ ท่าน เฉินตา้กเูหล่าเฉียนเหยนิ นามหงเจิน สมญานามอ๋ิงหย ู    นามทางธรรม

เอวีย๋นเจิน มีอีกช่ือหน่ึงวา่ หงเจิน ท่านเกิดในปีหมินกัว๋ท่ีสิบสอง(ค.ศ. 1923) จุติท่ีนครเทียนจิน เม่ืออายไุด ้

14ปี เน่ืองจากไดเ้ซียนองคห์น่ึงนาํพาวญิญาณไปท่องยมโลก รู้ต่ืนความเป็นอนิจจงัของคน จึงตดัสินใจ

แสวงหาหนทางพน้ทุกข ์มีความสุขชัว่นิรันดร์ของชีวติ  ในปีหมินกัว๋ท่ียีสิ่บเกา้ (ค.ศ. 1940)ท่านอายไุด ้18ปี

ไดเ้ขา้รับธรรมะท่ีสถานธรรมหมิงเต๋อ นครเทียนจิน หลงัจากรับธรรมะแลว้ไดรู้้แจง้วถีิธรรมอนัสูงส่งท่ีพน้

สามญัสู่อริยะ จึงเกิดจิตศรัทธาชวนคนรับธรรมะ และไดต้ั้งปณิธานกินเจ และคิดในใจเสมอวา่ “ชาตินี ้ชีวิต

นี ้ไม่ว่าจะเหน่ือยแค่ไหน แม้กระท่ังเหน่ือยจนหมดแรงล้มลง ไม่ไหวแล้ว กย็งัจะท างานธรรมแทนฟ้า ช่วย

แบ่งเบาความเหน่ือยยากของพระอาจารย์ พระอาจาริณี ไม่แสวงหาความสุขเดด็ขาด ไม่ผิดต่อความมุ่งหวงั ” 

หลงัจากนั้น 2-3ปี ครอบครัวตา้กกู่อตั้งสถานธรรม ท่านพยายามเร่งรีบชวนคนรับธรรมะ ตา้กเูอาใจใส่เรียก

แม่ครัวทาํอาหารเล้ียงญาติธรรม ตอ้นรับอาจารยบ์รรยายธรรมและนกัเรียน มีนกัเรียน จาํนวนมากจะบริจาค



 
 

เงินค่านํ้ามนั ค่าไฟ ต่อมาตา้กกู็ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยบ์รรยายธรรม จนกระทัง่อายไุด ้ 25ปี ตา้กู

ไดรั้บคดัเลือกออกบุกเบิกแพร่ธรรมในไตห้วนั 

ในปีหมินกัว๋ท่ีหา้สิบหก (ค.ศ.1967)ท่านเฉินตา้กูมี้บทบาทอยา่งมากในการเผยแพร่ธรรม จึงเรียกยดุ

น้ีวา่เป็น “ยคุแห่งการจุดไฟอริยะของวงการนกัศึกษา ” จุดเร่ิมตน้เกิดท่ีเมืองไถจง มีนกัศึกษากลุ่มหน่ึง จาก

วทิยาลยัเทคโนโลยเีฝิงเจ่ียไถจง(ปัจจุบนัเป็นมหาวทิยาลยัเฝิงเจ่ีย)ไดรั้บการแนะนาํใหเ้ขา้รับธรรมะผา่นญาติ

มิตร นกัศึกษาเหล่าน้ีหลงัจากไดเ้ขา้รับธรรมะ และไดศึ้กษาธรรม เขา้ชั้นเรียนขั้นฟ้ืนฟูจิตเดิมแทแ้ลว้ ต่าง

ทยอยกนัตั้งปณิธานฉุดช่วยเวไนย เฉินตา้กเูห็นวา่ ปัญญาชน สามารถเร่ิมบาํเพญ็ปฏิบติัธรรมตั้งแต่อายนุอ้ย 

จะช่วยงานโปรดสามภพ เผยแพร่คุณธรรมแทนฟ้า ใหอ้าณาจกัรธรรมสืบทอดทุกชัว่คน เพราะฉะนั้นจะขาด

กาํลงัคนเหล่าน้ีไม่ได ้เฉินตา้กจึูงเอาใจใส่ต่อนกัศึกษาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ทาํใหง้านธรรมในรูปแบบของ

กลุ่มครัวธรรมไดรั้บผลสาํเร็จอยา่งน่าพอใจ เฉินตา้กเูกิดปณิธานในใจวา่ จะนาํพานกัศึกษาใหก้า้วออกไปสู่

โลกกวา้ง 

ในปีหมินกัว๋ท่ีหา้สิบเกา้(ค.ศ.1970) เฉินตา้กไูดไ้ปบุกเบิกวงการนกัศึกษาท่ีไทเป และในปีหมินกัว๋ท่ี

หกสิบหา้ (ค.ศ. 1976)วทิยาลยัต่างๆทยอยกนัจดัตั้งกลุ่มครัวธรรม ธรรมกิจรุ่งเรืองข้ึนทุกวนั สภาพรุ่งเรือง

อยา่งไม่เคยมีมาก่อน ธรรมกิจในวงการนกัศึกษาเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา สถานธรรมขนาดใหญ่เร่ิมก่อตั้ง

ดาํเนินการ เช่น สถานธรรมใหญ่เซวยีนเต๋อถงัของอาจารยห์ล่ีสีฉินเต่ียนฉวนซือท่ีเมืองตั้นสุ่ย สถานธรรมคงั

จวง เป็นตน้ ญาติธรรมส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นปัญญาชนท่ีมีการศึกษาสูง มีความคิดมีอุดมการณ์ มีพลงัฟันฝ่า

สร้างสรรค ์หากนาํพาดว้ยหลกัการอนัชดัเจน อบรมกล่อมเกลาแกนิ้สัยทางโลกอารมณ์ได ้วนัขา้งหนา้เขาคือ

เสาคานสาํคญัของอาณาจกัรธรรม เม่ือตา้กเูห็นธรรมกิจเติบโตอยา่งแจ่มชดัแลว้ ตา้กมีูความเช่ือมัน่ต่อการ

บุกเบิกแพร่ธรรมต่างประเทศ โดยเฉินตา้กเูร่ิมออกไปบุกเบิกแพร่ธรรมท่ีญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรก พร้อมทั้ง

สร้างธรรมปราสาทใหญ่เทียนอีกง และนาํอาจารยน์กัธรรมชั้นผูใ้หญ่เกือบแปดสิบท่านเดินทางไปแสดง

ความยนิดีและทาํพิธีเบิกฤกษอี์กดว้ย อีกทั้งในปีหมินกัว๋ท่ีหกสิบเจด็(ค.ศ. 1978)ตา้กไูดบุ้กเบิกไปประเทศ

ต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ฟาอีฉงเต๋อเร่ิมกา้วไปสู่อาณาจกัรธรรมแบบสากล 

ตั้งแต่ปีหมินกัว๋ท่ีส่ีสิบถึงปีหมินกัว๋ท่ีหกสิบ อนุตตรธรรมเติบโตอยา่งรวดเร็ว จาํนวนญาติธรรม

เพิ่มข้ึนเป็นทวคูีน การจดัชั้นศึกษาธรรมมีบ่อยคร้ังมากข้ึน ทาํใหท้างการไม่พอใจและระแวงไปในทางไม่ดี 

เพื่อท่ีจะไม่ใหอิ้ทธิพลของอนุตตรธรรมก่อตวัข้ึน รัฐบาลไดก้าํหนดใหอ้นุตตรธรรมเป็นองคก์รผดิกฎหมาย

ทางกระทรวงมหาดไทยอาศยักฎกระทรวง เน่ืองจากกฎหมายยงัไม่ยอมรับ การดาํเนินงานเผยแพร่ธรรมเป็น

กลายเป็นผดิกฎหมาย มีนกัศึกษาจาํนวนมาก ถูกโรงเรียนลงโทษ นกัเรียนเหล่านั้นจึงไดแ้ต่สงบปากสงบคาํ 



 
 

ไม่กลา้เผยแผง่านแทนฟ้า อีกทั้งในวงการนกัศึกษามีญาติธรรมและผูบ้ริหารหลายคน ถูกผลประโยชน์ความ

ใคร่ครอบงาํจิตใจ ไม่เพียงแต่หนัหลงัในธรรมะ ยงัผดิต่อความรักความเมตตาของเฉินตา้ก ูกุข่าวลือหลอก

ประชาชน เฉินตา้กไูดแ้ต่เศร้าโศกเสียใจ กลบัไถจง ท่านรู้สึกวา่มีมีดกรีดหวัใจ เจบ็ปวดรวดร้าวหมดกาํลงัใจ 

ในช่วงเวลานั้นยงัคงมีญาติธรรมในท่ีต่างๆมาเยีย่มตา้ก ูพวกเขาแสดงความจริงใจจะติดตามเฉียนเหยนิ

ตลอดไป ท่านจึงบอกกบัตวัเองวา่ “จะไม่เป็นเพราะถูกโจมตีทาํลาย แลว้เสียใจทิ้งความมุ่งมัน่ จะไม่ยอมใหผู้ ้

ท่ีหนัหลงัใหธ้รรมะ มาส่งผลสะเทือนต่อฉนัท่ีเอาใจใส่ต่อญาติธรรมทั้งหลาย” 

2.3.3 ยุครุ่งเรือง 

ปีหมินกัว๋ท่ีเจด็สิบสาม (ค.ศ.1984) เฉินตา้กอูยูไ่ทเป ระดมความคิดเรียกร้องใหว้งการนกัศึกษาไทเป

รวมพลงัคร้ังยิง่ใหญ่ นาํเอานกัศึกษาท่ีกระจดักระจายหมดอาลยัตายอยากมาชุมนุมกนัอีกคร้ังหน่ึง เรียกไดว้า่ 

เป็นการรวมพลงัสามคัคีอนัยิง่ใหญ่ของไทเป ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เวลาผา่นไปส่ีปี มวลนกัศึกษาทั้งหลาย

หลงัจากรับธรรมะแลว้ เร่ิมเขา้ใจและเช่ือมัน่ในธรรมะอยา่งเตม็เป่ียม การรวมตวัของนกัศึกษาในคร้ังน้ีไม่ใช่

ผา่นไปแลว้ก็หมดกนั แต่ทุกคนสมคัรสมานร่วมมือกนั อาศยัวงการนกัศึกษาเป็นแบบอยา่ง นาํวงการ

นกัศึกษาภาคกลาง ภาคใตท้ั้งหมด ดงันั้นธรรมกิจของวงการนกัศึกษาจึงเจริญงอกงามข้ึนไดอี้กคร้ัง 

ในปีเดียวกนันั้นสถานธรรมศูนยก์ลางท่ีไทเป ถนนจ่ิวโจว ไดฉ้ลองเปิดสถานธรรม ท่ามกลางเสียง

ยนิดีสรรเสริญ จากปราชญเ์มธีทั้งหลาย กา้วผา่นงานธรรมท่ีวกิฤตมาได ้เฉินตา้กไูดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบ 

จากการรับผดิชอบส่งเสริมฝ่ายเดียว มาใหเ้ป็นหนา้ท่ีของอาณาจกัรธรรมดูแลส่งเสริม ดงันั้นอาณาจกัรธรรม

ไทเป จึงไดท้ดลองใชก้ารขบัเคล่ือนงาน “จงอ้ีจ้ือปัน ” ก่อตั้ง ศูนยก์ลางช่วยเหลือธรรมกิจ ทาํใหธ้รรมกิจ

ขยายกวา้งยิง่เร็วและยิง่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการดาํเนินงานของ จงอ้ีจ้ือปัน ในไทเป ไดป้ระสบผลสาํเร็จ 

ในปีหมินกัว๋ทีเจด็สิบหา้ (ค.ศ. 1986) เฉินตา้กใูชรู้ปแบบน้ีแผข่ยายไปสู่อาณาจกัรธรรมทุกแห่งในประเทศ

ไตห้วนั และในปีหมินกัว๋ท่ีเจด็สิบแปด (ค.ศ. 1989) ไดแ้ผข่ยายไปสู่อาณาจกัรธรรมต่างประเทศ ปัจจุบนั

อาณาจกัรธรรมภายในประเทศต่างๆการก่อตั้งก่อนหลงัมี อวิน๋หลินจางฮวา่ ไทเป ไถจง เหมียวล่ี เกาสยง 

ไถหนนั รวมเป็นเจด็อาณาจกัรธรรมใหญ่ อาณาจกัรธรรมในต่างประเทศก่อนหลงั มีญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 

กวัลาลมัเปอร์ อลอสตาร์ ไทย ลอสแองเจลิส หกอาณาจกัรธรรมใหญ่ ลว้นดาํเนินงานโครงสร้างจงอ้ีจ้ือปัน

เหมือนกนั ทาํใหอ้งคก์รการจดัตั้งในอาณาจกัรธรรมแน่นหนาและมัน่คง การติดต่อข่าวสารรวดเร็วและ

กวา้งไกล ไดส้ร้างพื้นฐานอาณาจกัรธรรมอนัมัน่คงแขง็แกร่งนอกจากน้ีอนุตตรธรรมยงัไดแ้พร่หลายไปใน



 
 

อีกหลายๆประเทศท่ีมีชุมชนชาวจีนปรากฏอยู ่ เช่น ประเทศไทย ฮ่องกง พม่า ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ยโุรป แอฟริกา เป็นตน้ 

หลงัจากเฉินตา้ก ูมาบุกเบิกแพร่ธรรมในไตห้วนัแลว้ ตลอดมาท่านใชจิ้ตใจของปราชญ ์ช่วย

ผูสู้งอายดูุแลผูเ้ยาวว์ยั เชิดชูคุณธรรม คุณสัมพนัธ์ของชาวจีน ช่วยนาํพาใหส้ังคมประเพณีท่ีดีงาม ทุ่มเทกาํลงั

สู่งานการศึกษาทางสังคม ท่านไดก่้อตั้งองคก์รณ์ต่างๆจาํนวนมากท่ีลว้นเป็นองคก์รท่ีมีคุณต่อการผลกัดนั

การศึกษาทางสังคม เช่น จดัตั้ง คณะกรรมการกองทุนการศึกษาวฒันธรรมเทิดคุณธรรม , จดัตั้ง กองทุน

สงเคราะห์ฟาอีฉงเต๋อ ,จดัตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ผหูล่ี กวงหมิง    เหยนิอา้ยจือเจีย , สถานสงเคราะห์เด็ก

อ่อนซ่ินอ้ีเป็นตน้นอกจากน้ียงัมีสถานธรรมและพระอารามใหญ่สง่าเรียงรายไปทัว่ เช่น หน่วยธรรมจีฉู่จู่  

หน่วยธรรมเหวนิฮวา่จู่  หน่วยธรรมหนนัจิงจู่ เป็นตน้ 

ทุกวนัน้ีธรรมกิจอนุตตรธรรม ทุกหนแห่งเจริญรุ่งเรือง มีผูน้บัถือลา้นกวา่คน และกลายเป็นลทัธิท่ีมี

ผูน้บัถือในอนัดบัท่ีสามรองจากพุทธศาสนา และลทัธิเต๋า สมาชิกสภานิติบญัญติัไตห้วนัต่างเห็นวา่ ญาติ

ธรรมอนุตตรธรรมท่ีศรัทธา ทุกคนลว้นเป็นกลัยาณชนคนดี ทุกคนลว้นดีเด่น ยอดเยีย่ม ไม่เรียกร้อง

ผลตอบแทน กม้หนา้สร้างความผาสุกแก่สังคม ฉะนั้นในปีหมินกัว๋ท่ีเจด็สิบหก(ค.ศ. 1987) สภานิติบญัญติั

จึงอนุญาตใหอ้นุตตรธรรมเขา้จดทะเบียน และสามารถเผยแพร่ธรรมไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย ถือหลกั

ประชาธิปไตย สังคมเท่ียงตรงเป็นธรรม และแสดงจิตใจ การเล่ือมใสนบัถืออยา่งเสรี ดงันั้นเฉินตา้กกูบัเฉียน

เหยนิสายธรรมต่างๆ ไดป้รึกษาหารือกนัมีมติวา่ ใชใ้นนามของ   อ้ีกว้นเตา้ จดทะเบียนกบัทางการ และก่อตั้ง 

สมาคมนิติบุคคลอ้ีกว้นเตา้จ่งฮุ่ย ข้ึนเพื่อใหร้ะหวา่งอาณาจกัรธรรมกบัสังคมมีสะพานเช่ือมกนัและไดรั้บการ

รับรองจากรัฐบาล ทาํใหน้กัศึกษาท่ีบาํเพญ็ปฏิบติัธรรม ขา้ราชการ บุคลากรทั้งหลายไดเ้งยหนา้ยดือกผาย

ไหล่ผงึ ยนืสง่าอยูใ่นสังคมบาํเพญ็ธรรม สร้างคุณธรรมสืบต่อไป 

2.4 ความเป็นมาของอนุตตรธรรมในประเทศไทย 

ผูเ้ขียนหนงัสือ ธรรมะใกล้ตัว  และ หนงัสือ ครบรอบ 30ปีฟาอฉีงเต๋อ อาณาจักรธรรมประเทศไทย

เล่าวา่ อนุตตรธรรมในประเทศไทยไดรั้บการเผยแผจ่ากไตห้วนัโดยตรง โดยมีท่านเฉินเฉียนเหยนิเป็นผูน้าํซู

เซ่ียวโจวเต่ียนฉวนซือและคณะ เขา้มาบุกเบิกธรรมในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกท่ีกรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 

29 ตุลาคม ค.ศ. 1978 โดยเร่ิมจากตาํหนกัพระครัวเรือนบา้นตระกลูจาง (จางจ้ือเหนิง)และไดก่้อตั้งสถาน

ธรรมแห่งแรกคือ สถานธรรมไท่จง ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 งานธรรมกิจไดข้ยายสู่จงัหวดันครปฐม อีกทั้งยงั

จดัตั้งสถานธรรมไท่ทงข้ึน ซ่ึงถือเป็นสถานธรรมแห่งท่ีสอง ต่อมาเพียงไม่ก่ีปี ในปี ค.ศ. 1991 ท่านเฉินเฉียน



 
 

เหยนิไดว้างรากฐานใหธ้รรมกิจในประเทศไทยมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน จึงไดช้ี้แนะใหก่้อตั้ง หกหน่วยงาน 

และก่อตั้งระบบบริหารงานจงอ้ี แบบประเทศใตห้วนัข้ึน ภายหลงัจากปี ค.ศ. 1993อนุตรธรรมในประเทศ

ไทยก็เร่ิมเจริญกา้วไกลเกิดสถานธรรมนอ้ยใหญ่จาํนวนมากเกือบทัว่ทุกจงัหวดั เกิดการแบ่งงานบริหารตาม

เขตต่างๆดงัน้ี                                          

1.เขตกรุงเทพเขตน้ีครอบคลุมภาคกลางของประเทศไทย การบุกเบิกแพร่ธรรมเป็นลกัษณะสังคม

เมือง ปัจจุบนัในเขตน้ีมีเต่ียนฉวนซือ27 ท่าน เจ่ียงซือ253 ท่าน ถนัจู่ 1,071 ท่าน สถานธรรมส่วนรวม 40แห่ง 

สถานธรรมครัวเรือน 107แห่ง เช่น สถานธรรมไท่กู่ ท่ีสุขมุวทิ,สถานธรรมไท่เสียง ท่ีลาดพร้าว เป็นตน้                 

2.เขตนครปฐม เขตน้ีครอบคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวนัตกตอนล่างและจรดภาคใตท้ั้งหมด

ท่านเฉียนเหยนิโปรดเมตตาใหจ้ดัตั้ง ฉงเต๋อฝอเอ้ียน สถานธรรมใหญ่ไวท่ี้จงัหวดันครปฐม ปัจจุบนัในเขตน้ี

มีเต่ียนฉวนซือ10ท่าน เจ่ียงซือ220 ท่านถนัจู่ 732ท่าน สถานธรรมส่วนรวม  25แห่ง สถานธรรมครัวเรือน  99 

แห่ง เช่น สถานธรรมไท่ต๋า จงัหวดักาญจนบุรี,สถานธรรมไท่ซิน อาํเภอหวัหิน เป็นตน้ 

3. เขตชลบุรี เขตน้ีครอบคลุมภาคตะวนัออกทั้งหมด ปัจจุบนัในเขตน้ีมีเต่ียนฉวนซือ 16 ท่านเจ่ียงซือ

233 ท่าน ถนัจู่  441 ท่าน สถานธรรมส่วนรวม  36 แห่งสถานธรรมครัวเรือน 151 แห่ง เช่น สถานธรรมไท่ผู ่

จงัหวดัจนัทบุรี,สถานธรรมไท่กุย้ จงัหวดัระยอง เป็นตน้ 

4.เขตโคราช เขตน้ีครอบคลุมจาก จงัหวดัสระบุรีจรดหนองคาย และจงัหวดัสุรินทร์  รวมสิบกวา่

จงัหวดั ปัจจุบนัในเขตน้ีมีเต่ียนฉวนซือ 16 ท่าน เจ่ียงซือ  266 ท่าน ถนัจู่ 942 ท่าน สถานธรรมส่วนรวม 52 

แห่ง สถานธรรมครัวเรือน 284 แห่ง เช่น สถานธรรมไท่ซ่ิน จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 

5.เขตอุบลราชธานี เขตน้ีครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่ นครพนมจรดอุบลราชธานี ปัจจุบนัในเขตน้ีมีเต่ียน

ฉวนซือ3 ท่าน เจ่ียงซือ89 ท่าน ถนัจู่  242ท่าน สถานธรรมส่วนรวม  16 แห่ง สถานธรรมครัวเรือน 58 แห่ง 

เช่นสภานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน จงัหวดัมุกดาหาร ,สถานธรรมไท่หมิง จงัหวดัศีรษะเกษ เป็นตน้ 

6.เขตพิษณุโลก  เขตน้ีครอบคลุมพื้นท่ีทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ชยันาท 

สิงห์บุรี นครสวรรค ์จรดถึงฝ่ังตาก ฝ่ังตะวนัออกจรดถึงเพชรบูรณ์ ปัจจุบนัในเขตน้ีม่ีเต่ียนฉวนซือ 6 ท่าน เจ่ีย

งซือ131ท่าน ถนัจู่ 395 ท่าน สถานธรรมส่วนรวม 31 แห่ง สถานธรรมครัวเรือน 70 แห่ง เช่น  สถานธรรมไท่

ฮุ่ย จงัหวดัพิจิตร,สถานธรรมเทียนฝอซ่ือ จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นตน้ 



 
 

7.เขตเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ปัจจุบนัในเขตน้ีม่ีเต่ียนฉวนซือ 4 ท่าน 

เจ่ียงซือ125 ท่าน ถนัจู่ 278 ท่าน สถานธรรมส่วนรวม 23 แห่ง สถานธรรมครัวเรือน 79 แห่ง เช่น  สถาน

ธรรมไท่หยา จงัหวดัเชียงใหม่,สภานธรรมไท่หลุน อาํเภอแม่สาย เป็นตน้ 

อนุตตรธรรมในประเทศไทยไดด้าํเนินงานภายใตมู้ลนิธิและไดร่้วมมือกบัมูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆ

เพื่อช่วยงานสาธารณประโยชน์ อาทิ มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมี

การจดัอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยแบ่งเป็นวงการทูตสวรรค ์วงการเยาวชน วงการนิสิตนกัศึกษา

ปัญญาชน วงการสังคมทัว่ไป และวงการผูสู้งวยั ทาํใหก่้อเกิดญาติธรรมข้ึนเป็นจาํนวนมาก และไดร่้วมกนั

จดัตั้งมูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆอีกหลายแห่ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสวสัดิการสังคม ควบคู่ไปกบัการ

ดาํเนินงานธรรมกิจต่างๆ 

ปัจจุบนัอนุตตรธรรมในประเทศไทย ไดพ้ฒันากา้วหนา้เจริญรุ่งเรืองข้ึนอยา่งมาก ทั้งหมดน้ีลว้นเกิด

จากจิตศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจของญาติธรรม ผนวกกบัลกัษณะนิสัยพื้นฐานของคนไทยท่ีมีความ

เป็นอยูเ่รียบง่าย มีจิตใจท่ีดีงาม  และประเทศไทยยงัเป็นเมืองพุทธ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิการบาํเพญ็ของ

อนุตตรธรรมท่ีมุ่งเนน้ในทุกคนบาํเพญ็จิต บาํเพญ็ธรรมในครัวเรือน เม่ือคนในครอบครัวมีคุณธรรม ก็ยอ่ม

ส่งผลถึงความสงบและสันติของคนในสังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่3 

แนวความคิด คติความเช่ือและแนวปฏิบัติของ “อนุตตรธรรม” 

3.1 แนวความคิดของ “อนุตตรธรรม” 

3.1.1 อนุตตรธรรมเป็นธรรมอนัเดียวกบัทีศ่าสดาของศาสนาต่างๆหรืออริยปราชญ์เมธีค้นพบ 

 ธรรมะ คือ ความเจริญท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด เราเรียกวา่  “สัจธรรม” ธรรมะท่ีอยูก่บัมหาจกัรวาลเราเรียกวา่ 

“ธรรมชาติ” ธรรมะท่ีอยูก่บัตวัเราเรียก “ชีวติจิตญาณ” หรือ “ วญิญาณ” ธรรมเป็นส่ิงท่ีศาสดาในทุกศาสนา

ต่างไดพ้ยายามท่ีจะคน้หาและคน้พบแลว้นาํมาประยกุต ์เพื่อท่ีจะสั่งสอน บอกเล่าใหก้บัผูค้น ใหมี้ความ

เขา้ใจในความเป็นจริงแห่งชีวติ ธรรมะน้ีเรียกวา่ “วถีิอนุตตรธรรม ” ซ่ึงธรรมะน้ีเกิดข้ึนและมีก่อนสรรพส่ิง

ทั้งมวลและยงัคงดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองมาจนทุกวนัน้ี ธรรมะไม่มีขอ้จาํกดัในการจาํกดัความหรือมีขอ้จาํกดั

ในขนาดและรูปร่าง ทั้งยงัมีสภาวะแห่งการก่อกาํเนิดและยงัควบคุมความเป็นไปชองทุกสรรพส่ิงในจกัรวาล

น้ี ดงันั้น ธรรมน้ีจึงเป็นหนทางไปสู่ความจริง อนัดีเลิศและวเิศษท่ีสุด เป็นหนทางลดัตรงทางเดียว ท่ีจะพาเรา

ใหก้ลบัคืนสู่บา้นเดิมแดนนิพพานไดอ้ยา่งแน่นอน มนุษยเ์ราส่วนใหญ่มกัจะเนน้การแสวงหาความจริงแต่

ภายนอก โดยหลงลืมแสวงหาความจริงท่ีอยูภ่ายในตวัเราเอง นัน่ก็คือ “จิตวญิญาณของตวัเราเอง ” วถีิอนุตตร

ธรรมจึงเป็น วถีิแห่งจิต เป็นวถีิท่ีจะทาํใหเ้ราเรียนรู้เก่ียวกบัตวัตนของเราเอง เป็นการเรียนรู้สภาวะแห่ง

ตวัตนท่ีแทจ้ริงและศึกษาบาํเพญ็ เพื่อกลบัไปสู่สภาวะแห่งจิตเดิมแท ้อนัมีสภาพเป็นพุทธจิต ซ่ึงเป็นหนทาง

อนัสามารถนาํทางเรากลบัสู่บา้นเดิม 

 อนุตตรธรรม ธรรมะน้ีพระแม่องคธ์รรมหรือพระผูเ้ป็นเจา้ไดโ้ปรดประทานลงสู่โลกคร้ังแรกท่ี

ประเทศจีน เม่ือประมาน 5,000 ปีก่อน กษตัริยฝ์ซีูเป็นผูรั้บรู้ธรรมะเป็นองคแ์รก แลว้ก็ไดสื้บทอดกนัต่อๆมา 

มีพงศาธรรมชองจีนจารึกไว ้จากประเทศจีนไปสู่อินเดีย สามศาสนาก็เกิดข้ึน คือพุทธ เต๋าและปราชญ ์  

อนุตตรธรรมจึงเป็นธรรมท่ีไดสื้บสายชีพจรธรรมของสามศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาปราชญ ์และลทัธิ

เต๋า โดยมีความคิดของชาวตะวนัออกเป็นรากฐานซ่ึงแฝงไวด้ว้ยการบาํเพญ็ตนเพื่อช่วยเหลือเหล่าเวไนยสัตว ์

นั้นก็คือคุณธรรมสัมพนัธ์ต่อกนัตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาปราชญ(์ซ่ือสัตย ์กตญัํู สุจริต เท่ียงตรง) 

ใชเ้มตตากรุณาธรรมของศาสนาพุทธ และการปล่อยวางของลทัธิเต๋า อนุตตรธรรมไดน้าํเอาปรัชญากบั

ศาสนามาผนึกกนั เพื่อสร้างหลกัศรัทธานิรันดร  



 
 

 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่อนุตตรธรรม เป็นรากฐานและตน้กาํเนิดของศาสนาต่างๆ ศาสนาทุกศาสนา

ลว้นแต่มีศาสดาเป็นผูค้น้พบและบรรลุการรู้แจง้ในธรรมะน้ีและนาํไปเผยแพร่สั่งสอนผูค้น คาํสอนของ

ศาสนาทุกศาสนา แตกต่างในขอ้ปลีกยอ่ย แต่แก่นแทต้อ้งการใหทุ้กคนเป็นคนดี โดยใชห้ลกัของธรรมะ(สัจ

ธรรม)เป็นหวัใจในการอบรมสั่งสอนกล่อมเกลาผูค้น ทุกศาสนาลว้นมีกาํเนิดมาจากรากฐานเดียวกนัแตกต่าง

กนัตามยคุสมยั เวลา ถ่ินฐาน วฒันธรรมประเพณี และความเช่ือของคนในถ่ินนั้นๆแต่เหมือนกนัในหลกัการ

และจุดมุ่งหมาย 

ศาสดาทั้งหา้ในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนาปราชญ ์และลทัธิเต๋า ต่างอุบติัมา 

เพื่อโปรดเวไนยสัตวใ์นซีกโลกต่างๆ หลงัจากศาสดาทั้งหลายตรัสรู้อนุตตรภาวะในตนแลว้ จึงออกสั่งสอน

โปรดเวไนยสัตว ์ภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดป้รินิพพานไปแลว้ คาํสอนต่างๆจึงถูกรวบรวมข้ึน เรียกวา่ พระ

ธรรมคมัภีร์ในศาสนานั้นๆ สาธุชนทั้งหลายท่ีนบัถือศาสนาใดก็นาํคาํสอนในคมัภีร์ของศาสนานั้นๆ มาเป็น

แนวทางในการบาํเพญ็และปฏิบติั เพื่อใหจิ้ตใจบริสุทธ์ิ สะอาด มีคุณธรรม และบาํเพญ็เช่นน้ีขา้มภพขา้มชาติ

เร่ือยมาจวบจนถึงปัจจุบนั เราจึงมีบุญกุศลท่ีสั่งสมมาแลว้นั้น ส่งผลใหไ้ดม้ารับวถีิอนุตตรธรรม ซ่ึงเป็นราก

ตน้เดิมของศาสนาต่างๆท่ีองคศ์าสดาทั้งหลายไดต้รัสรู้มาแลว้ เพราะฉะนั้นธรรมะน้ีจึงเป็นแก่นของศาสนา

ทั้งหลาย ไม่วา่องคศ์าสดาทั้งหา้จะอุบติัมาหรือไม่ ธรรมะก็มีอยูแ่ลว้ในโลกน้ี เพราะธรรมะดาํรงอยูคู่่ฟ้าดิน คู่

จกัรวาล ธรรมะเป็นผูค้วบคุมสรรพส่ิงทั้งหลายในจกัรวาล อยูน่อกกายเน้ือเป็นหลกัสัจธรรมของฟ้าดิน

เรียกวา่ธรรมชาติ อยูภ่ายในกายเน้ือเป็นหลกัสัจธรรมของคนเรียกวา่ ธรรมญาณ 

ดว้ยเหตุน้ีธรรมะน้ีแต่โบราณมาจึงเป็นความลบัแห่งสวรรค ์ยากท่ีจะคน้หาได ้ในอดีตการท่ีจะรับรู้

ธรรมน้ีไดจ้ะตอ้งละทิ้งช่ือเสียง เงินทอง ฐานะตาํแหน่งเพื่อไปอยูป่่า บาํเพญ็ดว้ยความยากลาํบาก นอ้ยคนนกั

ท่ีจะสามารถรับรู้ธรรมน้ีไดเ้พราะในอดีตธรรมะจะถ่ายทอดจากองคห์น่ึงสู่องคห์น่ึงเท่านั้น(สามญัชนไม่มี

โอกาสไดรู้้ถึงธรรมะน้ี)จึงมีคาํกล่าวอยูค่าํหน่ึงวา่ “วถีิอนุตตรธรรมไม่เผยแผห่ากมิใช่กาลอนัควรหรือบุคคล

อนัควร ” แต่มาถึงปัจจุบนั มีความเช่ือท่ีวา่กาลเวลาดาํเนินมาถึงยคุสุดทา้ยปลายกปัหรือธรรมกาลยคุขาว อนั

เป็นกาํหนดกาลสุดทา้ยของโลก มหนัตภยัต่างๆจะลงมาทาํลายคนชัว่ แต่ในโลกยงัเหลือคนดีอยู ่เบ้ืองบน

พระแม่องคธ์รรม(พระผูเ้ป็นเจา้)จึงประทานธรรมเขา้สู่ครัวเรือน เพื่อฉุดช่วยคนดีทั้งหลายเพื่อเป็นเผา่พนัธ์ุ

สืบต่อไปในยคุพระศรีอาริย ์โดยมอบหมายพระภารกิจใหพ้ระพุทธะพระโพธิสัตวส์องพระองคคื์อ พระพุทธ

จ้ีกง และพระโพธิสัตวจ์นัทรปัญญามาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารย ์เพื่อปรกโปรดนาํพาใหส้าธุชนบงัเกิดจิตสาํนึก

ดี ใหจิ้ตญาณท่ียงัมิไดมื้ดบอดจากคุณงามความดีไดเ้จิดจรัสข้ึนอีกคร้ัง ทาํใหจิ้ตหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกิด และมุ่งสู่นิพพานได ้ดว้ยเหตุน้ีธรรมะจึงเร่ิมถ่ายทอดสู่สามญัชน 



 
 

 3.1.2อนุตตรธรรมเป็นเคร่ืองมือแห่งการหลุดพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ 

การรับธรรมจะทาํใหเ้ราหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดมุ่งตรงสู่นิพพาน  ชีวติของเรา

ประกอบดว้ยกายสังขาร และจิตวญิญาณซ่ึงกายสังขารของเรานั้นประกอบดว้ย ธาตุทั้ง4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเน่าเป่ือยบุบสลายไม่ย ัง่ยนื คนเราเม่ือเกิดมาตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากลาํบากมากมาย อนัไดแ้ก่ 

แก่ เจบ็ ตาย ความไม่สมหวงั การพลดัพราก โกรธเกลียดชิงชงั เป็นตน้ ส่วนความสุขในโลกโลกียน์ั้น ลว้น

แต่เป็นความสุขจอมปลอมชัว่คราวไม่ย ัง่ยนืถาวร  ชีวติของเราเปรียบดัง่อยูท่่ามกลางทะเล ตอ้งล่องลอยเวยีน

วา่ยวนเวยีนตายเกิดไม่จบส้ิน ความทุกขห์รือความสุขลว้นข้ึนอยูก่บัจิตใจของเรา  เพราะฉะนั้นมีเพียงแต่การ

ไดรั้บธรรม และการศึกษาปฏิบติับาํเพญ็เท่านั้น ท่ีจะทาํใหเ้ราไดส้ติปัญญาไดเ้ขา้ถึงความสุขอนันิรันดร 

นอกจากน้ี การศึกษาธรรมจะทาํใหเ้ราสามารถคน้พบจิตเดิมแทข้องตวัเราเอง  ดว้ยจิตเดิมแทข้องเรา สถิต ณ 

แดนนิพพาน มีสถานะเป็นดงัพุทธจิต ต่อมาดวงจิตน้ี ไดจุ้ติลงมายงัโลกใบน้ี นบัเป็นเวลานานแสนนาน นบั

หม่ืนๆปี จิตอนับริสุทธ์ิไดถู้กฝุ่ นละอองของกิเลศตณัหาปกคลุม เกิดความหลงและยดึติดในโลกโลกีย ์จึง

เวยีนวา่ยตายเกิดลืมหนทางท่ีจะกลบับา้นเดิมแทไ้ปส้ิน ใชชี้วติอยูใ่นวงัวน ด้ินรนทาํมาหากินแก่งแยง่ ยดึมัน่

ในความสุขจอมปลอม อบายมุขต่างๆไมรู่้ถูกรู้ผดิ ดว้ยการรับธรรมและการศึกษาวถีิแห่งอนุตตรธรรมน้ี

สามารถท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูจิตเดิมแทข้องเราใหก้ลบัคืนสู่พุทธจิตทาํใหเ้รากา้วพน้โลกีย ์วสิัย สามารถกลบัคืนสู่

บา้นเดิมแดนนิพพาน หลุดพน้วงจรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

ผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดวถีิอนุตตรธรรม ลว้นมีรากฐานบุญบารมีท่ีไดส้ั่งสมมาแต่ในอดีตชาติ อยา่ง

นอ้ยสามชาติ จึงไดเ้กิดกายเป็นมนุษย ์ประกอบกบัชาติน้ีเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต จึงส่งผลใหไ้ดมี้โอกาส

ไดรั้บวถีิอนุตตรธรรม ดว้ยอานิสงส์น้ีเอง จากการท่ีไดรั้บและบาํเพญ็ปฎิบติัวถีิอนุตตรธรรม จึงส่งผลใหเ้รา

ไดรั้บคุณประโยชน์อีกมากมาย ดงัน้ี 

(1) ไดรั้บการเปิดประตูแห่งจิตญาณ ไดรั้บรู้หนทาง แห่งการหลุดพน้วฎัสงสาร แห่งการเวยีนวา่ย

ตายเกิด ซ่ึงหากเรามีความมุ่งมัน่บาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง เราก็สามารถทะลวงผา่นด่านแห่งชะตากรรมได ้   

(2)ไดรั้บรู้วธีิบาํเพญ็เปิดปัญญาญาณใหก้วา้ง เพื่อฟ้ืนฟูจิตญาณเดิมแทอ้นัเป็นพุทธะจิตใหก้ลบัคืนมา 

(3) สามารถเปล่ียนแปลงชะตาชีวติใหดี้ข้ึนไดรั้บการลดหน้ีสินบาปกรรมแต่เดิม เป็นการสลาย

เคราะห์กรรมทั้งมวล 

(4) ไดรั้บการคุม้ครองดูแลจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเบ้ืองบน ทาํใหต้นเองและครอบครัวอยูเ่ยน็เป็นสุข 



 
 

(5) เป็นการแสดงความกตญัํูดว้ยอานิสงส์ของการเขา้รับธรรมะและศึกษา ปฏิบติับาํเพญ็ อานิสงส์

น้ีสามารถฉุดช่วยดวงวญิญาณของบรรพบุรุษ 7 ชั้น และลูกหลาน 9ชั้นใหพ้น้จากนรกทั้ง 10ขมุได ้

(6) ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดจากเบ้ืองบน ไดรั้บการถอดถอนรายช่ือจากยมโลกไปไวย้งัด่าน

ตรีเทพพิทกัษม์หาราช พน้จากการควบคุมของยมโลกทั้ง 10 ขมุ 

(7) บาํเพญ็ไดข้ณะครองเรือน และเม่ือละกายสังขารไปแลว้ จิตญาณสามารถกลบัคืนสู่แดนนิพพาน

บา้นเดิม พน้จากความทุกขท์ั้งปวง 

ดงันั้นการมารับธรรมะ จึงเป็นเพียงการเปิดประตูพระนิพพาน ซ่ึงเป็นขั้นตน้ของการฟ้ืนฟูคุณธรรม

ในตนเท่านั้น การจะใหถึ้งซ่ึงพระนิพพานหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นการมารับธรรมะ 

แทจ้ริงแลว้จึงไม่มีขอ้ผกูมดัหรือขอ้บงัคบัใดๆทั้งสิน หนทางชีวติของแต่ละคน ทุกคนต่างเลือกเอง 

การศึกษา บาํเพญ็ ปฏิบติัธรรมในยคุขาวสุดทา้ยน้ีง่ายดายเหลือเกินไม่ตอ้งละทิ้งครอบครัว ไม่ตอ้งละทิ้งการ

งาน เท่านั้นก็สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งสงบสุข พน้จากเคราะห์ร้ายภยัพิบติัต่างๆ หรือจากหนกัจะกลายเป็น

เบา และสุดทา้ยยงัสามารถหลุดพน้กลบัคืนสู่แดนนิพพานได ้

3.2 คติความเช่ือของ “อนุตตรธรรม” 

3.2.1 จิตเดิมแท้ของเราอยู่ทีแ่ดนนิพพาน 

ลทัธิอนุตตรธรรมมีความเช่ือท่ีวา่  ก่อนท่ีเราจะเกิดกายมาเป็นคน เราลว้นแต่มีสภาวะเป็นธรรมญาณ

ท่ีสถิตอยู ่ณ เบ้ืองบน ในแดนอนุตตรภูมิ(แดนนิพพาน) จิตเดิมแทข้องเรา มีสถานะเป็นดัง่พุทธจิต ต่อมา 

ธรรมญาณหรือดวงจิตของเราไดจุ้ติลงมาเกิดกายเป็นมนุษยย์งัโลกใบน้ี วถีิทางท่ีเราจุติลงมาเกิดนั้นเป็น

วถีิทางตรง ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ถึงวยัชรา และส้ินอายขุยัก็ตอ้งออกจากกายเน้ือจากโลกน้ีไป เราจึงเท่ียว

วนเวยีนเขา้ออกไปตามช่องทางต่างๆระหวา่งโลกน้ีกบันรกภูมิ เกิดแลว้ตายไปเวยีนวา่ยอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด

เป็นเวลานานแสนนานนบัหม่ืนๆปี จิตอนับริสุทธ์ิของเราไดถู้กฝุ่ นละอองของกิเลสตณัหาปกคลุม เกิดความ

หลงและยดึติดในโลกโลกีย ์จึงเวยีนวา่ยตายเกิดลืมหนทางท่ีจะกลบับา้นเดิมแดนนิพพานไปส้ิน  ใชชี้วติใน

วงัวน ด้ินรนทาํมาหากิน แก่งแยง่ ยดึมัน่ในความสุขจอมปลอม อบายมุขต่างๆไม่รู้ถูกรู้ผดิ เวน้เสียจากผูสู้ง

ดว้ยปัญญา ท่ีสามารถรู้แจง้ในความเป็นมาของชีวติ ไดรั้บทุกขเ์วทนาจากการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสาร 

จึงยนิดีท่ีจะเสียสละซ่ึงเร่ืองทางโลกียว์สิัย เพื่อคน้หาสัจธรรม ความเป็นมาแห่งชีวติกลบัคืนสู่ตน้กาํเนิดเดิม 



 
 

ในปัจจุบนัเช่ือวา่เป็นธรรมกาลยคุขาวเป็นยคุสุดทา้ยของโลก พระแม่องคธ์รรมจึงโปรดประทาน

โอกาสใหม้นุษยไ์ดรู้้ถึงธรรมะน้ี โดยมอบหมายพระภารกิจใหพ้ระพุทธะพระโพธิสัตวส์องพระองคคื์อ พระ

พุทธจ้ีกง และพระโพธิสัตวจ์นัทรปัญญามาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารย ์เพื่อปรกโปรดนาํพาใหส้าธุชนบงัเกิด

จิตสาํนึกดี และสามารถช่วยฟ้ืนฟูจิตเดิมแทข้องเรา ใหก้ลบัคืนสู่พุทธจิตเดิม ทาํใหเ้ราสามารถกา้วพน้โลกีย ์

วสิัย หลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การรับธรรมะของลทัธิอนุตตรธรรม จะไดรั้บ “ไตรรัตน์”อนัเปรียนเสมือนแกว้วเิศษสามประการ

ซ่ึงเปรียบประดุจดัง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาท่ีจะเป็นเคร่ืองช่วยใหเ้ราสามารถกา้ว

ขา้มวฏัสงสารแห่งการเกิดการตายไดไ้ตรรัตน์ท่ีจะไดรั้บน้ีเช่ือวา่เป็นดัง่ความลบัของสวรรคเ์บ้ืองบน ดงันั้น

จึงจะถูกถ่ายทอดเฉพาะผูท่ี้ขอรับธรรมะเท่านั้นและผูท่ี้รับธรรมะแลว้จะสามารถล่วงรู้เขา้ใจในความหมาย รู้

ซ้ึงถึงคุณวเิศษ คุณค่า และประโยชน์อนัมหาศาลของ “ไตรรัตน์” ได ้

ไตรรัตน์ สามประการในความเช่ือของลทัธิอนุตตรธรรมก็คือการไดรั้บการถ่ายทอด “จุดตรัสรู้” ใน

ความเช่ือของพุทธศาสนานั้นเอง ดัง่เร่ืองราวในอดีต พระมหากสัสปะ ก็ไดรั้บการถ่ายทอดจุดตรัสรู้จากพระ

พุทธองค ์จากการชูดอกบวัใหเ้ห็นตรงหนา้ เป็นปริศนาธรรม หรือเม่ือประมาณหน่ึงพนัปีก่อน พระพุทธจ้ีกง

ตอ้งอาศยัการถูกตบหนา้จากพระอาจารย ์เป็นอุบายเบือนความสนใจจากสงฆน์อ้ยใหญ่ในท่ีนั้น พร้อมกบั

ไดรั้บจุดตรัสรู้โดยฉบัพลนั ดงันั้นจึงมีคาํกล่าวถึงความวเิศษของการไดรั้บการถ่ายทอดวถีิแห่งจิต เช่น “เชา้

ไดรั้บธรรมะ แมเ้ยน็ตายไปก็ไม่เสียดาย” หรือ “ทางไปนิพพาน ท่ีวา่ไกลถึงสิบหม่ืนแปดพนัล้ี เพียงจุดเปิดช้ี 

อยูใ่กลแ้ค่นยัน์ตา”เป็นตน้  

ดงันั้นการไดเ้ขา้รับธรรมก็เหมือนเราไดรั้บการเปิดประตู  “ชีวติสวา่งดวงธรรมญาณ ” นั้นเอง

หลงัจากทิ้งกายสังขารไปแลว้ จึงมีโอกาสบรรลุคืนสู่แดนอนุตตรภูมิไดเ้หมือนกบัพระอริยะเจา้ทุกพระองค ์

ไตรรัตน์สามประการท่ีเป็นดัง่ความลบัของสวรรคมี์ดงัน้ี 

1.จุดญาณทวาร หรือจุดสถิตชีวติสวา่งดวงธรรมญาณ คือทางผา่นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัเบ้ือง

บน เป็นประตูทางตรงท่ีญาณผา่นเขา้ออก เวลาน้ีธรรมญาณสถิตอยู ่ณ จุดน้ี เม่ือไดรั้บการเปิดประตูญาณ

ทวารจากพระวสุิทธิอาจารยแ์ลว้ ภายหนา้ธรรมญาณก็จะเดินทางออกจากประตูน้ี กลบัคืนสู่อนุตตรภูมิ  จุด

ญาณทวารน้ีคือศูนยก์ลางระหวา่งฟ้าดินและคนมีความวเิศษแยบยล แมผ้สีางเทวดาก็มิอาจหย ัง่รู้ เป็นส่ิงวเิศษ

อนัเป็นความลบัเฉพาะมิอาจเปิดเผยได ้เฉพาะผูท่ี้ไดเ้ขา้รับวถีิธรรมแลว้เท่านั้น เพราะผูท่ี้ไดรั้บจุดน้ี สามารถ

ถือเป็นทางไปสู่อริยมรรคบาํเพญ็เพื่อบรรลุสู่ความเป็นอรหนัตไ์ดโ้ดยตรง ดัง่ในคมัภีร์ท่ีวา่ “เปิดจุดญาณ



 
 

ทวาร พญายมไม่เรียกขาน ถอนช่ือจากยมบาล บนสวรรคล์งบญัชี ” หรือ “จุดญาณทวารประมาณค่าบ่มิได ้

เปิดออกไปเห็นเกาะแกว้แดนสวรรค ์เกาะวเิศษเป็นถํ้าเซียนมหศัจรรย ์ในถํ้านั้นมีธรรมญาณของฉนัเอง ” 

จากประจกัษห์ลกัฐานลว้นแสดงวา่ ปราชญอ์ริยะแต่คร้ังโบราณมาต่างไดทิ้้งปริศนาความเป็นสัจธรรมของ

จุดทวารน้ีไวใ้ห ้บดัน้ีเราจึงรู้วา่ พระอริยะทั้งหลาย ลว้นบาํเพญ็แลว้บรรลุไดด้ว้ยจุดน้ีทั้งส้ิน แต่พระอริยะเจา้

ก็มิอาจเปิดเผยจุดอนัน้ีเป็นความลบัแห่งเบ้ืองบนได ้เพียงแต่ฝากไวใ้นคมัภีร์เพื่อผูใ้ฝ่ในวถีิธรรมจะไดส้าํนึก

และประจกัษใ์นความเป็นจริงหลกัจากไดรั้บวถีิธรรมแลว้เท่านั้น 

2.รหัสคาถา เป็นคาถาศกัด์ิสิทธ์ิถ่ายทอดกนัไดเ้ฉพาะเบ้ืองพระบาทพระพุทธะจากปากสู่จิต จดจาํไว้

ในใจเท่านั้น คาถาเหล่าน้ีใชส่ื้อถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ใชข้อประทานความช่วยเหลือจากพระพุทธเจา้

ทั้งหลายใหช่้วยรักษากายสังขารใหร้อดพน้จากเคราะห์ร้ายภยัพิบติัต่างๆได ้ในคร้ังธรรมกาลยคุเขียว

(ประมาณหา้พนัปีก่อน) สัจคาถาเบ้ืองบนกาํหนดใหส่ี้คาํคือ “ อู๋ เล่ียง โซ่วฝอ” ต่อมาในคร้ังธรรมกาลยคุแดง

(ประมาณสามพนัปีก่อน)มีคาถาอยูห่กคาํคือ “หนนัอู๋อาหมีถวัฝอ ” แต่บดัน้ีกาํหนดเกณฑข์องโลกไดเ้ขา้สู่

ธรรมกาลยคุขาวแลว้ สัจคาถาท่ีเราท่านไดรั้บมาจะตอ้งจดจาํไวใ้นใจ เม่ือประสบเหตุเภทภยัต่างๆท่ีเหนือ

ความสามารถของคนจะช่วยได ้เพียงแต่ตั้งจิตศรัทธาระลึกถึงเบ้ืองบนพร้อมกบันึกสัจคาถาอยูเ่งียบๆในใจ 

เบ้ืองบนจะบญัชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลงมาคุม้ครองรักษาผูบ้าํเพญ็ธรรมทั้งหญิงชายใหพ้น้จากเหตุร้ายและกลบั

กลายเป็นคนดี อีกทั้งผูใ้ดท่ีบาํเพญ็จนหมดอายขุยัแลว้ ธรรมญาณเดินทางกลบัคืนเบ้ืองบน รหสัคาถาน้ียงั

จะตอ้งใชเ้ป็นรหสัผา่นทางเม่ือเขา้สู่ประตูสวรรคอี์กดว้ย ดงันั้นจึงจะจอ้งจดจาํไวใ้หอ้ยา่งดี 

3.ลญัจกร เป็นตราประทบัศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธะเป็นเคร่ืองหมายใชแ้สดงเม่ือพุทธบุตรจะกราบ

เขา้เฝ้าพระอนุตตรธรรมมารดา ในอดีตในธรรมกาลยคุเขียว ตราลญัจกรมีลกัษณะเป็นการยกมือข้ึนขา้งเดียว

เพื่อเป็นเคร่ืองหมายท่ีพาตนใหพ้น้เกา้มหนัตภยั ต่อมาในธรรมกาลยคุแดงตราลญัจกรมีลกัษณะการประนม

มือทั้งสองขา้งข้ึนมา เพื่อเป็นเคร่ืองหมายใหพ้น้จากสิบแปดมหนัตภยั บดัน้ีเป็นธรรมกาลยคุขาว เบ้ืองบน

โปรดประทานใหใ้ชมื้อทั้งอุม้ไวใ้นมือ มีสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงการอุม้เด็กทารกแฝงอยู ่เพื่อพน้จาก 81มหนัต

ภยั และเป็นตราประทบัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธบุตรจะใชเ้ป็นหลกัฐานเม่ือคืนกลบัไปกราบเฝ้าพระอนุตตรธรรม

มารดา สุดทา้ยถา้ใชร่้วมกบัสองส่ิงแรกจะทาํใหเ้กิดพุทธานุภาพท่ียิง่ใหญ่ 

รัตนวเิศษสามประการดงักล่าวหา้มมิใหถ่้ายทอดดว้ยตนเองเป็นอนัขาดอีกทั้งมิใหแ้พร่งพรายออก

จากปาก ปณิธานท่ีรับไว ้กฎเกณฑข์องเบ้ืองบนเป็นอาญาสิทธ์ิ หากญาติและเพื่อนผูใ้ดมีจิตศรัทธาท่ีจะขอรับ

วถีิอนตตรธรรมใหน้าํพาไปท่ีพุทธสถานใหเ้ขาไดรั้บการถ่ายทอดอยา่งถูกตอ้งจากเบ้ืองพระบาทส่ิง



 
 

ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งน้ีมิใช่จะปกปิด แต่เป็นกฎระเบียบแห่งเบ้ืองบน หลกัจากรับธรรมะแลว้ควรกลบัมากราบ

คาระวะและศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสัจธรรมและคุณอนัประเสริฐของอนุตตรธรรมต่อไป 

3.2.2 การรับธรรมมะช่วยให้ได้รับการถอดถอนรายช่ือตนจากนรกมาสู่สวรรค์ และช่วยเหลอืบรรพ

ชนของตนให้รอดพ้นจากนรกทั้ง10ขุมได้ 

ลทัธิอนุตตรธรรมเช่ือวา่โลกใบน้ีแบ่งออกเป็น4ภพภูมิประกอบดว้ย ยมโลก มนุษยโ์ลก เทวโลก ซ่ึง

3 ภพภูมิแรกน้ีเป็นภพภูมิแห่งการเวยีนวา่ยตายเกิด และ อนุตตรภูมิ ซ่ึงเป็นภพภูมิแห่งการหลุดพน้ ดงัน้ี 

1. ยมโลก เป็นภพภูมิท่ีมีพญายมเป็นผูค้วบคุมตดัสินคดีความในแต่ละขมุ มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย 

ลว้นมีช่ืออยูใ่นบญัชียมโลกเม่ือหมดอายไุขลง ยมทูตก็จะมาจบัวญิญาณลงสู่นรก เพื่อคิดบญัชีบุญบาป 

พร้อมทั้งรับโทษกรรมท่ีทาํไว ้ยกเวน้แต่ผูท่ี้ไดรั้บการจุดเบิกจากพระวสุิทธิอาจารยเ์ท่านั้นท่ีไม่อยูใ่นความ

ควบคุมของพยายมทั้งสิบขมุแต่จะอยูใ่นการดูแลของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย   

2. มนุษย์โลก  เป็นภพภูมิท่ีกษตัริยห์รือผูมี้อาํนาจปกครองดินแดนมีส่ิงท่ีตรงกนัขา้มเช่น มีดีก็มีชัว่ 

เป็นดินแดนท่ีคนและสัตวมี์บทบาทในการดาํรงชีวติอยู ่เพื่อใชก้รรม และกาํหนดชะตาชีวติในชาติต่อไปวา่

จะเป็นเทพ คนหรือสัตว ์มีวตัถุส่ิงของและกายสังขารเป็นท่ีอาศยัของจิตญาณ และสามารถอาศยักายสังขาร

บาํเพญ็ใหส้าํเร็จมรรคผลได ้ 

3. เทวโลก เป็นภพภูมิท่ีถูกปกครองโดยทา้วสักกะเทวราชเป็นดินแดนทิพย ์คิดตอ้งการเสวยสุขส่ิง

ใดท่ีเราสร้างมา ลว้นสมหวงัตามตอ้งการ เม่ือเสวยบุญเสพสุขตามตอ้งการจนหมด ก็ถูกส่งลงมาเกิดเป็น

มนุษยเ์วยีนวา่ยตายเกิดต่อไป แต่จะไดเ้กิดเป็นคนร่ํารวยมียศถาบรรดาศกัด์ิ 

4. อนุตตรภูมิ  ภพภูมิสุดทา้ยน้ีเป็นแดนนิพพานหรือแดนอนุตรภูมิท่ีพระแม่องคธ์รรมสถิตอยู ่เป็น

แดนท่ีส้ินสุดหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด พระแม่องคธ์รรมหรือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูใ้หก้าํเนิด และ

เป็นผูค้วบคุมสรรพส่ิงทั้งหมดในจกัรวาลน้ี นิพพานเป็นแดนสุญตา แรกเร่ิมเดิมที จิตญาณของมนุษยทุ์กคน

ลว้นมาจากอนุตตรภูมิทั้งส้ิน  

ภพภูมิในความเช่ือของอนุตตรธรรมก็ถือเป็นความเช่ือหน่ึงท่ีมาจากศาสนาพุทธเร่ืองไตรภูมิดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงในความคิดของพระพุทธศาสนา เช่ือวา่จกัรวาลมีมากมายนบัไม่ถว้น ท่ีเราอาศยัอยูน้ี่เป็นเพียง

จกัรวาลหน่ึงเท่านั้น เฉพาะจกัรวาลท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงน้ีแบ่งออกเป็นภูมิต่างๆตามคุณสมบติัของผูอ้าศยัใน

ภูมินั้นๆ โดยมีความเช่ือเชิงศีลธรรมกาํกบัดว้ยวา่ผูท่ี้อยูใ่นภพภูมินั้นๆจะตอ้งเป็นผูไ้ดท้าํกรรมอยา่งใดอยา่ง



 
 

หน่ึงท่ีเหมาะจะนาํพาพวกเขาไปอยูใ่นสถานท่ีหรือโลกนั้นๆ การแบ่งชั้นจกัรวาลเช่นน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ของศีลธรรมและคุณธรรมของสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นจกัรวาลนั้นๆดว้ย จากหนงัสือไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา) 2 

ไดแ้บ่งภูมิออกเป็น 3ภูมิใหญ่ หรือไตรภูมิ คือ 

 ภูมิแรกคือ กามวจรภูมิ หรือ กามภูมิ 11 คือภูมิอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวท่ี์ติดขอ้งอยูใ่นรสของ

กามคุณ(รูป เสียง กล่ินรส สัมผสั) 

 ภูมิท่ีสองคือ รูปาวจรภูมิ หรือ รูปภูมิ 16 คือสวรรคท่ี์สูงข้ึนมาจากเทวโลกเป็นท่ีอยูข่องรูป

พรหม(พรหมท่ีมีรูปร่างอยู ่แต่เป็นผูมี้สภาวะจิตสูงกวา่เทวดาในชั้นกามาจร)  

 ภูมิท่ีสามคือ อรูปาวจรภูมิ 4 หรือ อรูปภูมิอยูเ่หนือพรหมชั้นรูปาวจรข้ึนไป และเป็นท่ีอยู่

ของพรหมชั้นสูงท่ีปราศจากร่างกาย มีสภาพเป็นเพียงสภาวะของจิตเท่านั้น เรียกวา่อรูปภูมิ  

ในทางพุทธศาสนา จกัรวาลแบบไตรภูมิถูกออกแบบเพื่อใหเ้ขา้กนักบัหลกัธรรมคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางแห่งความเช่ือ มีนิพพานเป็น

เป้าหมาย ศาสนาพุทธมีความเช่ือวา่ไตรภูมิเป็นพื้นท่ีอนัเป็นท่ีอาศยัของสัตวแ์มจ้ะมีลกัษณะเลวหรือประณีต

อยา่งไรก็ยงัหนีลกัษณะท่ีเรียกวา่ ทุกข ์ไปไม่พน้ ไตรภูมิจึงไม่ใช่ท่ีท่ีสัตวจ์ะพึงพอใจตลอดไป ในคติไตรภูมิ 

นิพพานจึงเป็นภูมิท่ีเหล่าสัตวแ์ละมนุษยทุ์กคนควรบรรลุถึงเป็นจุดมุ่งหมายสาํหรับทุกชีวติ เพราะในภูมิทั้ง

สามท่ีกล่าวไวน้ั้นลว้นไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และไม่มีแก่นสาร นั้นเอง 

นอกจากน้ี หนงัสือ คุณวเิศษของหลงเทยีนเป่ียว สารเทวนาคราช  กล่าววา่ ลทัธิอนุตตรธรรมยงัเช่ือ

วา่ ก่อนท่ีจะสามารถเขา้สู่ประตูแห่งนิพพานไดน้ั้น จะตอ้งผา่นด่านตรีเทพพิทกัษม์หาราชโดยเช่ือวา่ถา้ไดเ้ขา้

รับวถีิธรรมแลว้ จะไดรั้บการเปิดประตูแห่งจิตญาณ ไดรั้บการลดหน้ีสินบาปกรรมแต่เดิม จะไดรั้บการถอด

ถอนรายช่ือจากยมโลกไปไวย้งัด่านตรีเทพพิทกัษม์หาราช พน้จากการควบคุมของยมโลกทั้ง 10ขมุไดด้งันั้น

ด่านน้ีจึงเป็นด่านสาํหรับผูท่ี้รับวถีิธรรมแลว้ ช่ือจะไดรั้บการลงทะเบียนไวท่ี้ด่านน้ีโดยการท่ีจะไดรั้บการ

ถอดถอนช่ือจากขมุนรกนั้นจะกระทาํไดผ้า่นการเขียนช่ือตนเองลงในใบหลงเทียนเป่ียว (สารเทวนาคราช )

ในพิธีรับธรรมะซ่ึงใบน้ีจะถูกเผาไปในพิธี เช่ือวา่เป็นการส่งรายช่ือของตนไปยงัยมโลกเพื่อถอดถอนรายช่ือ

ไปไวย้งัด่านตรีเทพพิทกัษม์หาราชบนสวรรคแ์ละพน้จากการควบคุมของยมโลกทั้ง 10 ขมุ เน่ืองจากในนรก 

พวกเหล่าวญิญาณท่ีกระทาํผดิในโลกมนุษย ์เม่ือตายไปเช่ือวา่จะไดรั้บบตัรสีต่างๆตามการกระทาํของตน 

เพื่อถูกรับโทษตามสีท่ีไดรั้บ บตัรสีดาํสาํหรับผูท้าํชัว่สารพดั  บตัรสีแดงสาํหรับผูท่ี้ทาํบุญไวม้าก บตัรสี
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เหลืองสาํหรับพวกท่ีถือชอบถือศีลสวดมนตภ์าวนา และมีอีกพวกหน่ึง คือพวกท่ีบนศีรษะมีจุดขาวๆเหมือน

ไอนํ้าเกาะอยู ่เช่ือกนัวา่พวกน้ีคือวญิญาณท่ีเม่ือคร้ังมีชีวติ ไดรั้บการจุดเบิก ทวารจากพระวสุิทธิอาจารยแ์ลว้ 

(ไดรั้บอนุตตรธรรม) แต่ไม่รู้จกัปฏิบติับาํเพญ็ ไม่มีบุญกุศลแต่ก็ไม่มีอะไรผดิบาปหนกัหนา จึงตอ้งลงมาท่ีน้ี 

วญิญาณท่ีไดว้ถีิธรรมแลว้เหล่าน้ี ลงมานรกแต่ไม่ตอ้งผา่นพญายมสิบบลัลงักแ์ต่จะตรงไปท่ีบรรพพุทธกษิติ

ครรภ ์เพื่อฟังธรรมในขมุนรกต่อไปแทน 

นอกจากน้ีการท่ีลูกหลานเขา้รับวถีิธรรมยงัเช่ือวา่จะทาํใหว้ญิญาณบรรพบุรุษของตนไดอ้าศยัใบบุญ 

จะไดรั้บการนิรโทษกรรม เพื่อใหพ้น้จากการถูกทรมานในนรกดว้ย และถา้หลงัจากรับธรรมะ ลูกหลานได้

หมัน่ทาํความดี ศึกษา บาํเพญ็ อยา่งไม่ขาดสาย และสามารถบรรลุธรรมได ้บรรพบุรุษของตนก็จะหลุดพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกิดเพราะมีความเช่ือท่ีวา่สถานท่ีฟังธรรมในนรกไดแ้บ่งวญิญาณออกเป็นสามระดบั  

ระดบัท่ีสามคือวญิญาณท่ีลูกหลานไดรั้บวถีิธรรมแลว้ ช่ือของบรรพบุรุษของผูท่ี้ไดรั้บวถีิธรรมก็จะถูกเพิก

ถอนออกจากบญัชีเกิดตายในยมโลกและไดรั้บดอกบวัขาวหน่ึงดอกเพื่อเป็นเคร่ืองหมายใหเ้ขา้ไปคุกเข่าฟัง

ธรรม จากบรรพพุทธกษิติครรภไ์ด ้แต่จะยงัไม่มีเกา้อ้ีใหน้ัง่ จะตอ้งรอจนกระทัง่ลูกหลานท่ีอยูใ่นโลก ตั้งใจ

ปฏิบติับาํเพญ็แลว้ปีคร่ึง วญิญาณบรรพบุรุษจึงจะไดเ้ล่ือนข้ึนเป็นข้ึนท่ีสอง หากลูกหลานถือศีลกินเจตลอด

ชีวติ หรือจดัตั้งพุทธสถาน หรือไดรั้บภาระหนา้ท่ีเป็นเจา้ตาํหนกัพระ วญิญาณก็จะเล่ือนข้ึนเป็นวญิญาณ

ระดบัท่ีหน่ึง จะไดส้ดบัฟังพระธรรมเทศนาจากบรรพพุทธกษิติครรภอ์ยูเ่ป็นประจาํ และอาจจะมีจิตสาํนึก

จนสามารถหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดได ้ 

ความเช่ือเร่ืองบนสวรรค ์เช่ือวา่ผูท่ี้ไดรั้บวถีิธรรมแลว้ หากตายไป ก่อนจะไปสู่แดนนิพพาน จะเจอ

ประตูด่านจ่ือหยงักวน ซ่ึงเป็นประตูท่ีคอยตรวจสอบความถูกตอ้งของไตรรัตน์ หลงัจากรับธรรมะแลว้ หาก

ใครจาํไตรรัตน์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาไม่ได ้ก็จะผา่นด่านจ่ือหยงักวนน้ีเขา้ไปไม่ได ้เม่ือผา่นด่านจ่ือหยงั

กวนแลว้ ด่านต่อไปคือคุกสวรรคซ่ึ์งมีถึง  124 คุก ภายในบริเวณนั้นจะมีกระจกบานใหญ่สาํหรับผูป้ฏิบติั

บาํเพญ็ส่องหาความผดิของตน เรียกวา่ กระจกขอขมากรรมสาํนึกผดิ หากสาํนึกผดิไดก้็ผา่นพน้ด่านน้ีเขา้ไป

ได ้และยงัมีด่านต่างๆอีกจาํนวนมาก ซ่ึงด่านเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อฝึกจิตของผูป้ฏิบติับาํเพญ็ท่ียงัไม่สมบูรณ์พร้อม

ก่อนท่ีจะละกายสังขารกลบัคืนเบ้ืองบนไปตามช่ือท่ีไดถ้วายแลว้ในหลงเทียนเป่ียว ในคร้ังท่ีไดรั้บวถีิธรรม 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ การรับธรรมะ นอกจากจะช่วยใหต้นไดรั้บไดรั้บการนิรโทษกรรม 70เปอร์

เซ็นจากพระแม่องคธ์รรม และไดรั้บการถอดถอนช่ือจากบญัชียมโลกไปยงั ด่านครีเทพพิทกัษม์หาราชแลว้ 

การรับธรรมะยงัสามารถฉุดช่วยบรรพชนของตน 7 ชั้น(พอ่, ปู่ , ทวด, พอ่ของทวด, ปู่ ของทวด, ทวดของทวด

, พอ่ทวดของทวด) และลูกหลานของตน 9 ชั้น(ลูก, หลาน, เหลน, ลูกของเหลน , หลานของเหลน , เหลนของ



 
 

เหลน, ลูกของเหลนของเหลน, หลานของเหลนของเหลน , เหลนของเหลนของเหลน)ใหพ้น้จากจากนรกทั้ง 

10ขมุไดด้ว้ย อนุตตรธรรมจึงถือเป็นส่ิงวเิศษท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชะตาชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถลบลา้ง

หน้ีเวรกรรมไดน้ั้นเอง 

3.3 แนวปฏิบัติของ “อนุตตรธรรม” 

 ผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดวถีิอนุตตรธรรม ลว้นมีรากฐานบุญบารมีท่ีไดส้ั่งสมมาแต่ในอดีตชาติ อยา่ง

นอ้ยสามชาติประกอบกบัชาติน้ีเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต จึงส่งผลใหไ้ดมี้โอกาสเกิดกายเป็นมนุษย ์และไดรั้บ

วถีิอนุตตรธรรม แต่เม่ือไดรั้บรู้ถึงธรรมะน้ีแลว้ ถา้หากเกิดจิตศรัทธาตอ้งการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกิด หลุดพน้จากความทุกขใ์นวฏัสงสารน้ี เพื่อกลบัคืนสู่แดนนิพพาน ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.การศึกษาธรรมะ  เพื่อท่ีจะไดรู้้หลกัเหตุผลท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติ และดาํเนินชีวติใหถู้กตอ้งกบั

หลกัของธรรมชาติ ชีวติจึงจะดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยความสงบสุข ธรรมะจึงไม่ห่างจากการดาํเนินชีวติประจาํวนั ผูท่ี้

ศึกษาและเขา้ใจธรรมะเท่านั้นจึงจะพบกบัความสุขท่ีแทจ้ริง 

2.การบําเพญ็ธรรม การบาํเพญ็คือ การชาํระจิตใจใหผ้อ่งแผว้ สะอาดบริสุทธ์ิปราศจาก โลภะ โทสะ 

โมหะ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงนิสัยความเคยชินท่ีไม่ดี บาํเพญ็ตามคาํสอนของพระพุทธองคอ์ยา่งจริงจงั และ

ถือศีลหา้ใหค้รบถว้นบริสุทธ์ิ การบาํเพญ็ก็เพื่อฟ้ืนคืนจิตเดิมแทท่ี้มีเบญจธรรมครบสมบูรณ์อยูแ่ลว้ ดงันั้น

การบาํเพญ็จึงเป็นการฉุดช่วยตนเองโดยแทจ้ริงการบาํเพญ็เพื่อกา้วข้ึนสู่นิพพานตามวถีิอนุตตรธรรม มี 3

ขั้นบนัได  ซ่ึงบนัไดทั้งสามขั้นน้ี เป็นบนัไดสาํหรับกา้วขา้มข้ึนไปสู่ความสาํเร็จในการบาํเพญ็ธรรมดงัน้ี 

 บนัไดขั้นท่ี 1  คือการใหอ้ภยัไม่รู้สึกวา่ฝืนใจต่อความรู้สึก ไม่เสแสร้ง และตอ้งเป็นการให้

อภยัดว้ยความรักและเมตตาท่ีออกมาจากจิตเดิมแท ้   

 บนัไดขั้นท่ี 2 คือการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่สร้างความรู้สึกท่ีตอ้งการแต่จะเป็นผูใ้ห ้ใหแ้ลว้เกิด

ความสุขความประทบัใจ ใหเ้พราะความเมตตาท่ีออกมาจากจิตเดิมแท ้   

 บนัไดขั้นท่ี  3 คือไม่ต่อวา่ ถึงแมจ้ะถูกใส่ร้ายป้ายสี ไม่ไดรั้บความยติุธรรม เราตอ้งไม่

โตแ้ยง้ ไม่แกต้วั ตอ้งอยูใ่นความสงบจากจิตเดิมแท ้ 

3.การปฏิบัติธรรม คือการฉุดช่วยนาํพาเวไนยสัตวท์ั้งหลายใหไ้ดรั้บวถีิธรรม และส่งเสริมใหป้ฏิบติั

บาํเพญ็ธรรม รวมไปถึงการสร้างบุญต่างๆอนัไดแ้ก่ การใหท้รัพยเ์ป็นทาน การใหว้ทิยาธรรมเป็นทาน การ

ใหแ้รงกายเป็นทาน ดงันั้นการปฏิบติัธรรมจึงเป็นการสร้างบุญกุศล เพื่อลบลา้งหน้ีกรรมเวรต่างๆท่ีเราเคยก่อ



 
 

ไวใ้หห้มด (ลบลา้งหน้ีเวรกรรมไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บธรรมะแลว้เท่านั้น เพราะเป็นโองการฟ้าประกาศิตจาก

องคพ์ระอนุตตรธรรมเจา้ 129,600ปี มีคร้ังเดียว) เพื่อสุดทา้ยสามารถกลบัคืนสู่แดนนิพพานได ้ทั้งหมดน้ีก็

เพื่อตวัของผูรั้บธรรมมะเองรวมทั้งบรรพบุรุษ 7 ชั้น และลูกหลานอีก 9 ชัว่คน 

 นอกจากน้ีเพื่อความสมบูรณ์หลงัจากการศึกษาธรรม บาํเพญ็ธรรมและปฏิบติัธรรมใหเ้ขา้ใจถ่องแท้

แลว้ เราควรเขา้ร่วมการประชุมธรรมะ(รับการอบรมฟ้ืนฟูจิตเดิมแท)้ การอ่านหนงัสือธรรมะ การเขา้ชั้น

เรียนธรรมท่ีทางสถานธรรมไดจ้ดัข้ึน การเขา้มามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรมะน้ีใหแ้พร่หลาย การมา

กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถานธรรมเสมอๆเพื่อท่ีจะไดร้บพุทธรังสี เป็นการขจดัส่ิงอปัมงคลในตวัของเรา

และช่วยเสริมสร้างเพิ่มพนู ปัญญาญาณของเราเอง หากปฏิบติับาํเพญ็ไดต้ามน้ีก็จะมีความเขา้ใจและประสบ

ความสาํเร็จในการบาํเพญ็ตามวถีิอนุตตรธรรมอยา่งแน่นอน สามารถดาํรงชีวติดว้ยความผาสุกและบรรลุถึง

มรรคผลนิพพานไดใ้นท่ีสุด  ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ การมารับธรรมะจึงเป็นเพียงการมาเปิดประตูพระนิพพาน

เท่านั้น ส่วนการจะปฏิบติับาํเพญ็เพื่อความสุขในชีวติและสุดทา้ยเพื่อใหซ้ึ้งถึงพระนิพพานหรือไม่นั้นก็

ข้ึนอยูแ่ต่ละบุคคล การมารับธรรมะไม่มีขอ้ผกูมดัใดๆทั้งส้ิน ถา้ไม่เลือกท่ีจะข้ึนก็คือลง กฎของธรรมชาติมี

เพียงสองอยา่งเท่านั้น 

นอกจากหลกัปฏิบติัสามประการขา้งตนแลว้ เบ้ืองบนยงัโปรดช้ีนาํหลกัการประพฤติปฏิบติั เพื่อ

โลกเป็นเอกภาพสันติธรรมอีกดว้ย หลกัการน้ีมีช่ือวา่ “จุดประสงค”์ หรือ  “จุดหมายการแพร่ธรรม” ซ่ึงเป็น

หลกัปฏิบติัท่ีผูศึ้กษาบาํเพญ็วถีิจิต ต่างยดึถือทาํตามหลกัการดงักล่าว เพื่อใหโ้ลกกา้วไปถึงจุดหมายเอกภาพ 

ซ่ึงจุดหมายการแพร่ธรรม 3 น้ีมีดงัน้ี 

 เคารพฟ้าดิน บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  รักชาติซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี เชิดชูจริยธรรม อบรมตน กตญัํูต่อพอ่แม่ 

เคารพครูอาจารย ์สัตยจ์ริงต่อเพื่อน สมานฉนัทเ์พื่อนบา้น ละบาปบาํเพญ็บุญ รู้ปฏิบติัคุณสัมพนัธ์หา้

คุณธรรมแปด จรรโลงคุณวเิศษในพระธรรมคาํสอนของศาสดาทั้งหา้ ปฏิบติัตามการปกครองจตุธรรมและ

ประเพณีโบราณอนัดีงาม ชาํระจิตใจใหผ้อ่งแผว้ อาศยักายเน้ือบาํเพญ็ธรรมจริง ฟ้ืนฟูสภาวธรรมของธรรม

ญาณในตน ส่งผลแห่งจิตภาวะมโนธรรมและพลงัธรรมอนัวสุิทธ์ิแห่งตน ช่วยตนใหเ้ป็นคนสมบูรณ์ อีกทั้ง

ช่วยผูอ่ื้น ฉุดช่วยโลกใหส้งบสุข แปรเปล่ียนกล่อมเกลาจิตใจผูค้นใหดี้งาม เพื่อเอกภาพและสันติธรรมแห่ง

โลก 
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โดยจุดประสงคแ์ห่งการแพร่ธรรมน้ีต่างมีความคิดของชาวตะวนัออกเป็นรากฐานซ่ึงแฝงไวด้ว้ย

ความคิดท่ีจะฉุดช่วยเวไนยสัตยแ์ละโลก นั้นก็คือคุณธรรมสัมพนัธ์ต่อกนัตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนา

ปราชญ(์สัตยซ่ื์อ กตญัํู สุจริต เท่ียงตรง) ใชเ้มตตากรุณาของศาสนาพุทธ และการปล่อยวางของศาสนาเต๋า

มาเป็นคาํสอนและหลกัปฏิบติั ซ่ึงหลกัปฏิบติัดงักล่าวนั้นถือเป็นวฒันธรรมจีนและการกราบไหวพ้ระใน

ครัวเรือน ดงันั้นอนุตตรธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีมวลชนยอมรับกนัอยา่งง่ายดาย ทั้งในหมู่ชาวจีนและชาวโพน้

ทะเลทัว่โลกอีกดว้ย หลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1.การเคารพฟ้าดิน  หรือเรียกวา่ จ้ิงเทียนต้ี ฟ้าดินเป็นดุจดัง่บิดามารดรท่ีปกปักอุม้ชูฟูมฟัก เราตอ้ง

รักษาสรรพส่ิงไม่ลา้งพลาญธรรมชาติ หากเป็นไปไดทุ้กวนัท่ีหน่ึงคํ่าและสิบหา้คํ่าควรถือศีลกินเจ บาํเพญ็

พรมจรรยเ์ตรียมกายใจใหบ้ริสุทธ์ิ เพื่อกราบไหวบู้ชาฟ้าดินและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย อีกทั้งหา้มกล่าวโทษ

หรือลบหลู่ฟ้าดิน มิเช่นนั้นฟ้าจะลงทณัฑ ์ดัง่ท่ีปราชญเ์มธีกล่าวไวว้า่ “ฟ้าใหก้าํเนิด ดินโอบอุม้เล้ียงดู 

พระคุณฟ้าดินนั้นยากจะทดแทน” 

2.การบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือเรียกวา่ หล่ีเสินหมิง ตอ้งสาํนึกในพระคุณ ยาํเกรง ไม่หยาบหยาม

ล่วงเกิน กราบไหวบู้ชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และไม่ลืมท่ีไดบ้นบานสัญญาไว ้อีกทั้งเจริญรอย

ตามแบบอยา่ง ประกาศความศกัด์ิสิทธ์ิ 

3.รักชาติซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่  หรือเรียกวา่ ไอก้ัว๋จงซ่ือ ตอ้งประพฤติตนเป็นเป็นพลเมืองดี

ขยนัหมัน่เพียร ช่วยกนัส่งเสริมแผน่ดินธรรมแผน่ดินทองช่วยกนัสร้างสรรคด์าํเนินการเศรษฐกิจพอเพียง 

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่ระจายรายไดใ้หท้ัว่ถึงกนั 

4.เชิดชูจริยธรรม อบรมตน  หรือเรียกวา่ ตุนผงิฉงหล่ี เราจะตอ้งมองยอ้นส่องตนเองแลว้เป็น

แบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น อยา่ดูแคลนความดีเพียงนอ้ยนิด ตั้งใจเสริมสร้างสั่งสมบ่มเพาะความดีแก่ตนและ

คนอ่ืน ประคองพาจริยธรรมใหง้ดงามทั้งกาย วาจา ใจ 

5.เคารพครูอาจารย์ หรือเรียกวา่ จง้ซือจุน ตอ้งเช่ือฟังตั้งใจศึกษาสืบต่อปฏิปทาคุณธรรมความดี เชิด

ชูบูชารับใชใ้หเ้หมือนบิดามารดาตน 

6.สัตย์จริงต่อเพือ่น หรือเรียกวา่ ซ่ินเผงิโหยว่ ตอ้งไม่คิดทรยศ ไม่หลอกลวง ไม่เห็นแก่ตวั ไม่ชกัจูง

นาํพาเพื่อนใหต้กตํ่าเสียหาย จริงใจใหแ้ก่กนัจนวนัตาย 



 
 

7.รู้ปฏิบัติคุณสัมพนัธ์ห้าคุณธรรมแปด  หรือเรียกวา่ เจ่ียงหมิงอู่หลุนปาเต๋อ คุณสัมพนัธ์ทั้งหา้

ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัลูก ผูใ้หญ่กบัผูน้อ้ย สามีกบัภรรยาพี่กบันอ้ง เพื่อนกบัเพื่อน 

และคุณธรรมแปดประกอบดว้ย  กตญัํู พี่นอ้งปรองดอง จงรักภกัดี สัตยธรรม จริยธรรม มโนธรรมสาํนึก 

สุจริตธรรม ละอายต่อบาป เราตอ้งเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์น้ีไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ละปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8.กตัญํูกตเวทต่ีอบิดามารดาหรือเรียกวา่ เซ่ียวฟู่ หมู่ ถือเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีสุดซ่ึงยดึถือตาม

หลกัคาํสอนของขงจ่ือ ซ่ึงท่านข่งจ่ือไดแ้บ่งความกตญัํูไดเ้ป็น 5 ประการคือ 

 ประการท่ีหน่ึง คือ พอ่แม่มาอยูก่บัเรา เราตอ้งใหค้วามเคารพต่ืนข้ึนมาตอ้งทกัทายท่าน เวลา

นอนตอ้งดูแลท่ีนอนใหท้่าน ไปไหนมาไหนตอ้งบอกท่าน ถึงพอ่แม่ของเราจะข้ีร้ิวข้ีเหร่ 

ยากดีมีจน เม่ือมีญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงูมาเยีย่มตอ้งแนะนาํท่าน ตอ้งเล้ียงดูท่านใหสุ้ขสบาย  

 ประการท่ีสอง คือ เล้ียงดูท่านทั้งสองใหสุ้ขกายสบายใจคือปรนนิบติัเล้ียงดูตลอดเวลาให้

สุขกายใจทั้งยามกินยามนอน ยามพกัผอ่น เส้ือผา้ตอ้งพยายามจดัหาซ้ือมาให ้วนัเกิดของ

ท่านตอ้งจาํใหแ้ม่น อาจจะนิมนตพ์ระมาสวดมนต ์เพื่อใหท้่านไดมี้โอกาสเคารพบูชาพระ

พุทธ และบรรพชน 

 ประการท่ีสาม คือ เม่ือเจบ็ป่วยตอ้งเป็นห่วงใยเม่ือท่านเจบ็ไขต้อ้งรักษาพาไปหาหมอ คอย

ดูแลห่วงใยไปเยีย่มเยยีน คอยใหก้าํลงัใจท่านอยูเ่สมอ 

 ประการท่ีส่ี คือ เม่ือพอ่แม่ตาย ตอ้งสาํนึกอยา่งสุดซ้ึง เวลากราบไหวต้อ้งใหส้มกบัฐานะเม่ือ

พอ่แม่เราตายไปแลว้ เราขาดร่วมโพธ์ิร่มไทร ต่อไปน้ีจะหาใครเหมือนพอ่แม่นั้นไม่มี 

ดงันั้นเราจึงตอ้งเสียใจอยา่งสุดซ้ึง อีกทั้งเม่ือถึงวนักราบไหวค้วรทาํใหส้มฐานะ มีเงินมีทอง

มากก็ใชแ้ต่ของดีๆกราบไหวพ้อ่แม่ ถา้หากไม่มีมาก ก็กราบไหวเ้ท่าทีทาํได ้แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งลม้ววัลม้ควายเพื่อมากราบไหว ้     มิเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มกรรมใหพ้อ่แม่ตอ้ง

แบกรับ 

 ประการท่ีหา้ คือ เม่ือครบรอบวนัตายตอ้งกราบไหวแ้ละสร้างบุญไปให ้เม่ือเวลาพอ่แม่ตาย 

จะตอ้งตั้งกระถางธูปไวใ้นบา้นแลว้ตั้งรูปไวก้ราบไหว ้เพราะเวลาคนตาย 3 ปีวญิญาณยงัอยู่

กบัลูก ห่วงลูก   พอ่แม่จึงสามารถมาเยีย่มลูกได ้แต่ถา้ไม่ตั้งกระถางธูป พระภูมิเจา้ท่ีจะ

ไม่ใหพ้อ่แม่เขา้มาเยีย่มลูก  ในวนัครบรอบวนัตายของพอ่แม่ควรกราบไหวด้ว้ยพืชผกั

ผลไม ้อาหารเจ หรือในวนันั้นอาจจะมาทาํบุญเพื่อเป็นทุนในการบุกเบิกแพร่ธรรมอนัเป็น



 
 

กุศลท่ียิง่ใหญ่ พอ่แม่จะไดรั้บบุญกุศลน้ีโดยตรง และสามารถไปลบลา้งบาปเวรกรรมของ

พอ่แม่ไดท้นัที 

นอกจากน้ีความกตญัํูท่ีมีต่อพอ่แม่ตามหลกัขงจ่ือนั้นแบ่งไดเ้ป็น4ระดบั ดงัน้ี  

 ระดบัแรกเล้ียงดูท่านใหเ้คร่ืองนุ่งห่ม ใหเ้งินใหท้องใชใ้หท่ี้อยูอ่าศยั 

  ระดบัท่ีสองคือ ปฏิบติัตามเจตนารมณ์ท่ีดีของพอ่แม่  

 ระดบัท่ีสามคือ นาํพาพอ่แม่ใหไ้ดรั้บธรรมะ ศึกษา บาํเพญ็ ปฏิบติัธรรมได ้ 

 ระดบัสุดทา้ยคือ ความกตญัํูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ส่ิงท่ีสามารถตอบแทนพระคุณของพอ่แม่ได้

หมดส้ินนั้น ตวัเราเองตอ้งรู้จกัศึกษาธรรมะ บาํเพญ็ธรรมะ ปฏิบติัธรรมะจนกระทัง่สาํเร็จ

แลว้นาํพาพอ่แม่ใหร้อดพน้จากนรก เหลือช่ือไวแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั ไดจ้ารึก กราบไหว้

เรียกวา่ “ความกตญัํูระดบัใหญ่ท่ีสุด ” เราทุกคนไดรั้บวถีิธรรมแลว้ สามารถศึกษา ปฏิบติั

ธรรม แกไ้ขส่ิงผดิ รู้ตวัเองวา่ทาํอะไรไม่ดีแลว้ออกมาปฏิบติัธรรมนาํพาคนอ่ืนมารับธรรมะ 

เรามีเงินทองก็บริจาค ทรัพยเ์ป็นทาน เพื่อบุกเบิกแพร่ธรรม เราเขา้ใจธรรมะก็บรรยาย

ธรรมะใหเ้ขาฟัง ปฏิบติัง่ายๆใหท้าํเสมอตนัเสมอปลายถึงท่ีสุดของชีวติเราก็สามารถ

กลบัคืนสู่เบ้ืองบนได ้เม่ือเรากลบัคืนข้ึนไปแลว้บรรพชนท่ีล่วงลบั ไป 7 ชัว่คน ก็จะได้

กลบัคืนสู่เบ้ืองบนพร้อมกบัเรา น้ีจึงเรียกวา่ “ ความกตญัํูอนัดบัใหญ่สูงสุด” 

หลกัปฏิบติัแปดขอ้ขา้งตน้น้ีลว้นเป็นหลกัปฏิบติัท่ีควรกระทาํและเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัตาม

จุดมุ่งหมายของมหาธรรม แต่ผูน้บัถืออนุตตรธรรมต่างยดึถือปฏิบติัเร่ืองความกตญัํูเป็นหลกั ดัง่โบราณ

กล่าวไวว้า่ “กราบไหวพ้ระไหวเ้จา้ก่ีท่ี ก็ไม่เท่ากราบพระโพธิสัตวใ์นบา้น ” หรือ “ความดีทั้งหลาย กตญัํู

เป็นอนัดบัหน่ึง” จะเห็นไดว้า่ความ กตญัํูเป็นเหมือนหวัใจสาํคญัในการปฎิบติั เพราะความคิดท่ีแฝงอยูใ่น

วฒันธรรมจีน นั้นความกตญัํูถือเป็นรากฐานแห่งตน รากฐานของสังคม ของประเทศชาติ เป็นรากฐาน

คุณธรรมทั้งหลาย มนุษยชาติจะอยูร่อดได ้ตอ้งขบัเคล่ือน พลานุภาพแห่งความกตญัํู จึงจะพาสังคมอยูร่อด

ได ้ผูใ้ดใหค้วามสาํคญัเร่ืองความกตญัํู ยอ่มนาํตนเองไดแ้ละนาํผูอ่ื้นได ้รู้จงรักภกัดีต่อประเทศชาติ สาํแดง

ท่ีสุดแห่งท่ีสุดของมหากตญัํูใหแ้ก่สังคมโลกได ้

นอกจากน้ีหากผูใ้ดรู้ซ้ึงและเขา้ใจถึงความกตญัํู เขาเหล่านั้นยอ่มรู้คุณความกตญัํูของทุกสรรพ

ส่ิงในโลกอยา่งแน่นอน ทั้งความกตญัํูต่อฟ้าดิน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ กตญัํูต่อพอ่แม่ บรรพบุรุษ ญาติสนิทมิตร

สหาย และต่อทุกสรรพส่ิงในโลก  ดงันั้น เม่ือเรายดึท่ีจะปฏิบติัคุณธรรมเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึงใหถึ้งท่ีสุดแห่ง



 
 

ความบริบูรณ์แลว้ คุณธรรมท่ีเหลือก็จกัสมบูรณ์โดยปริยาย เพียงยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมใดคุณธรรมหน่ึง 

คุณธรรมอ่ืนก็จะมาเป็นองคป์ระกอบเก้ือกลูกนั ความกตญัํูน้ีเองจึงเป็นส่ิงท่ีผูน้บัถือนบัถืออนุตตรธรรม

ต่างยดึถือปฏิบติัเป็นส่ิงแรก ดงันั้นหากผูท่ี้ไดรั้บธรรมะแลว้ มุ่งบาํเพญ็ปฏิบติัธรรม ก็ควรเร่ิมบาํเพญ็จาก

เร่ืองความกตญัํูหรือเร่ืองมนุษยธรรมแปดประการขา้งตน้ก่อน เน่ืองจากหลกัมนุษยธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

พึงมี อีกทั้งยงัเป็นรากฐานในการนาํพาตนดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุขอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่4 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปสาระสําคัญ 

ในดา้นความเป็นมาของลทัธิ  ผูศ้รัทธาในอนุตตรธรรมเช่ือวา่ อนุตตรธรรมเป็นธรรมท่ีพระแม่องค์

ธรรมหรือพระผูเ้ป็นเจา้ไดโ้ปรดประทานลงสู่โลกเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศจีน เม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อน มี

กษตัริยฝ์ซีูเป็นผูรั้บรู้ธรรมะเป็นองคแ์รกแลว้ไดสื้บทอดต่อๆกนัมา จากประเทศจีนไปสู่ประเทศอินเดีย ทาํ

ใหภ้ายหลงัเกิดสามศาสนาข้ึน คือ ศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า และศาสนาปราชญ ์ธรรมะน้ีเรียกวา่ “เอกธรรม

มรรค ”เป็นธรรมหน่ึงเดียวไม่มีสองเป็นธรรมท่ีในอดีตพระอริยะเจา้ทั้งหลายไดรั้บรู้ หรือรู้แจง้สาํเร็จไป 

เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระโพธิสัตวก์วนอิม เป็นตน้ หลงัจากท่ีศาสดาทั้งหลายตรัสรู้อนุตตรภาวะในตน

แลว้จึงไดอ้อกสอนสั่งโปรดเวไนยสัตว ์คาํสอนต่างๆ จึงถูกรวบรวมข้ึนเรียกวา่ พระธรรมคมัภีร์ของศาสนา

นั้นๆ 

จากการศึกษาพบวา่ แนวความคิดความเช่ือท่ีอนุตตรธรรมยดึถือนั้นนาํมาจากแนวความคิดของ

หลายศาสนามารวมกนั เช่น ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนาปราชญ ์ และ ลทัธิเต๋า โดยผู ้

นบัถืออนุตตรธรรมอา้งวา่ทุกศาสนาลว้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด และ

สามารถกลบัไปสู่แดนนิพพานได ้ซ่ึงโลกในทรรศนะของอนุตตรธรรมนั้นถือเป็นหน่ึงในความเช่ือของพุทธ

ศาสนาเร่ืองไตรภูมิเช่นกนั ประกอบดว้ย 4ภพภูมิใหญ่ ไดแ้ก่ ยมโลกซ่ึงเป็นภูมิท่ีตํ่าท่ีสุด เป็นท่ีอยูข่องมนุษย์

และสัตวท์ั้งหลายท่ีมีรายช่ือในบญัชียมโลกเม่ือหมดอายขุยัลง จึงตอ้งมารับโทษกรรมท่ีทาํไว ้ภูมิน้ีจะมีพญา

ยมเป็นผูค้วบคุมตดัสิน ภูมิท่ีถดัข้ึนมาจากยมโลกคือ มนุษยโ์ลก เป็นภูมิท่ีคนและสัตวต่์างมีบทบาทในการ

ดาํรงชีวติเพื่อใชก้รรมและกาํหนดชะตาชีวติในชาติต่อไป ภูมิน้ีมีวตัถุส่ิงของและกายสังขารเป็นท่ีอาศยัของ

จิตวญิญาณ อยูใ่ตอ้าํนาจของกษตัริยห์รือผูมี้อาํนาจในการปกครองดินแดน ภูมิต่อมาเป็นภูมิท่ีอยูสู่งกวา่

มนุษยโ์ลก นั้นคือ เทวโลก มีทา้วสักกะเทวราช เป็นผูป้กครองดินแดนทิพยน้ี์ ภูมิน้ีเป็นภูมิแห่งการเสวยสุข

ในส่ิงท่ีเราสร้างมา เม่ือเสวยบุญเสพจนหมดก็จะถูกส่งมาเกิดในมนุษยโ์ลกต่อไป ใน 3ภูมิแรกท่ีกล่าวมานั้น 

ถือเป็นภพภูมิแห่งการเวยีนวา่ยตายเกิด มีเพียงอนุตตรภูมิเท่านั้น ท่ีถือเป็นภูมิท่ีสูงท่ีสุด เป็นภูมิแห่งการ

ส้ินสุดหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด มีพระแม่องคธ์รรมเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูใ้หก้าํเนิดและควบคุม

สรรพส่ิงทั้งหลายในจกัรวาลน้ี 



 
 

ธรรมะท่ีอนุตตรธรรมคน้พบน้ี เรียกวา่ “วถีิอนุตตรธรรม ” เป็นเสมือนแก่นแทข้องศาสนาทั้งหลาย

เป็นส่ิงท่ีศาสดาของทั้งหา้ศาสนาต่างคน้พบและมีโอกาสรับรู้ถึงธรรมะน้ี ผูน้บัถืออนุตตรธรรมเช่ือวา่ในอดีต

การท่ีจะรับรู้ธรรมะน้ีไดต้อ้งละทิ้งช่ือเสียง เงินทอง เพื่อไปบาํเพญ็ตนดว้ยความ ยากลาํบาก แต่มาถึงปัจจุบนั

มีเม่ือกาลเวลาของโลกไดด้าํเนินมาถึงธรรมกาลยคุขาว อนัเป็นกาํหนดกาลสุดทา้ยของโลก มหนัตภยัต่างๆ

กาํลงัทาํลายลา้งชีวตินอ้ยใหญ่มากมายใหด้บัสูญลง ยคุท่ีผูค้นเกิดมาตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากลาํบาก ส่วน

ความสุขลว้นแต่เป็นความสุขจอมปลอมในโลกโลกียเ์ท่านั้น  ชีวติจะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดไม่จบไม่ ส้ิน  ใน

ยคุสุดทา้ยปลายกปัน้ี พระแม่องคธ์รรมไดป้รกโปรดคร้ังยิง่ใหญ่ทั้งสามโลก คือเทวโลก มนุษยโ์ลกและ

ยมโลก โดยมอบหมายพระภารกิจ ใหพ้ระพุทธะพระโพธิสัตวส์องพระองคคื์อ พระพุทธจ้ีกง และพระ

โพธิสัตวจ์นัทรปัญญามาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารยเ์พื่อปรกโปรดนาํพาใหส้าธุชนท่ีมิไดมื้ดบอดจากความดีได้

เจิดจรัสข้ึนอีกคร้ัง 

 ชาวอนุตตรธรรมถือวา่การไดรั้บรู้ถึงธรรมะน้ีและหมัน่ศึกษาปฏิบติัเท่านั้นจึงจะเป็นหนทางเดียว

จะทาํใหเ้ราเขา้ถึงความสุขอนันิรันดร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการประพฤติปฏิบติัใหไ้ดค้รบตามจุดหมายการแพร่

ธรรม 20 ประการท่ี มาจากหลกั คาํสอนของศาสนาปราชญ(์เร่ืองคุณสัมพนัธ์ต่อกนัไดแ้ก่ สัตยซ่ื์อ กตญัํู 

สุจริต เท่ียงตรง) ลทัธิเต๋า (การปล่อยวาง)และศาสนาพุทธ(ความเมตตากรุณา) จึงจะทาํใหจิ้ตญาณไดห้ลุดพน้

จากความทุกทั้งปวงและสามารถกลบัสู่แดนนิพพานไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่ถา้เราไม่ไดรั้บรู้ถึงธรรมะน้ี ชีวติก็

จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดต่อไปในวฎัจกัรของธรรมชาติอยา่งไม่จบไม่ส้ิน 

ดงันั้น หากผูท่ี้ไดรั้บธรรมะแลว้หมัน่ศึกษาธรรม บาํเพญ็ธรรมและปฏิบติัธรรมใหเ้ขา้ใจอยา่งสุดซ้ึง

ตามแนวปฏิบติัของอนุตตรธรรม ก็สามารถดาํรงชีวติดว้ยความผาสุกและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานไดใ้น

ท่ีสุด แต่การจะศึกษาธรรมใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้รู้ซ้ึงถึงพระนิพพานหรือไม่นั้นก็ข้ึนอยูแ่ต่ละความเช่ือของ

บุคคลดว้ย 

ปัจจุบนัอนุตตรธรรมถือเป็นลทัธิท่ีแพร่หลายและมีผูรู้้จกันบัถือนบัถือเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อนุตตรธรรม

ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนจนกลายเป็นศาสนาท่ีสามในไตห้วนั และสามารถแทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นวฒันธรรม

ของชาวไตห้วนัไดน้ั้น เน่ืองจากอนุตตรธรรมถือเป็นวฒันธรรมจีน เป็นการกราบไหวใ้นครัวเรือนจึงเป็น

เร่ืองท่ีมวลชนยอมรับอยา่งง่ายดาย กล่าวคือในหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรมในเร่ืองจริยธรรมนั้น เป็นการ

นาํเอาหลกัคาํสอนของขงจ๊ือมาเป็นแนวปฎิบติัหลกั คือเนน้เร่ืองการปฏิบติัตามคุณสัมพนัธ์หา้(ความสัมพนัธ์

ระหวา่งพอ่แม่กบัลูก , พี่กบันอ้ง, สามีกบัภรรยา , เพื่อนกบัเพื่อน , ผูป้กตรองกบัผูใ้ตป้กครอง)และ คุณธรรม

แปด(กตญัํูกตเวที , จงรักภกัดี , จริยธรรม , สุจริตธรรม , ปรองดองสมานฉนัท์ , สัตยธรรม , มโนธรรม , 



 
 

ละอายต่อบาป)โดยเฉพาะเร่ืองความกตญัํูในครอบครัวเป็นหลกันั้นเอง ซ้ึงคาํสอนเหล่าน้ีต่างก็เป็นรากฐาน

ทางจิตใจของชาวไตห้วนัในทุกครอบครัวอยูแ่ลว้และเป็นเร่ืองท่ีปฏิบติัตามไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัของชาวจีนอีกดว้ย ส่ิงน้ีเองจึงทาํใหช้าวไตห้วนัส่วนใหญ่หนัมานบัถืออนุตตรธรรม

มากข้ึน 

นอกจากน้ี การเขา้มามีบทบาทของอนุตตรธรรมในไตห้วนัไม่ไดท้าํใหช้าวไตห้วนัลดความผกูผนัท่ี

มีต่อศาสนาพุทธและลทัธิขงจ๊ือลงแมแ้ต่นอ้ย แต่กลบัเป็นการเติมเตม็และผสมผสานการนบัถือระหวา่งสอง

ศาสนาน้ีแทน กล่าวคือ หลกัความเช่ือของอนุตตรธรรมในเร่ืองนรก สวรรค ์และการหลุดพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกิดนั้นก็ถือเป็นหน่ึงในความเช่ือของศาสนาพุทธท่ีชาวไตห้วนัซ่ึงเดิมก็นบัถืออยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงถือได้

วา่อนุตตรธรรมไดต้อบโจทยแ์ละสามารถนาํเอาเร่ืองท่ีมวลชนยอมรับอยูแ่ลว้มาสานต่อความคิด และ

สามารถคิดแนวปฏิบติัท่ีปฏิบติัไดง่้ายซ่ึงสนองตรงกบัวฒันธรรมของชาวไตห้วนัไดม้ากกวา่พุทธศาสนาใน

เร่ืองวถีิทางแห่งการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดเพื่อไปสู่แดนนิพพานนั้นเอง อนุตตรธรรมไดดึ้งจุดเด่น 

ทั้งในเร่ืองของหลกัคาํสอนและหลกัปฏิบติัของแต่ละศาสนาไม่วา่จะเป็น ศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า ศาสนา

ปราชญ ์มารวบรวมไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นและครอบคลุม และสามารถช้ีใหเ้ห็นถึงสัจธรรมท่ีแทจ้ริงท่ีศาสดา

ของทั้งหา้ศาสนาคน้พบไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและเขา้ใจง่าย ส่ิงน้ี เองจึงเป็นเร่ืองท่ีผูน้บัถืออนุตตรธรรมต่างยอมรับ

โดยไม่ตั้งคาํถาม อีกทั้งถา้ผูท่ี้รับรู้ถึงธรรมะน้ีแลว้ เกิดจิตศรัทธาท่ีจะหลุดพน้และสามารถปฏิบติัตามหลกัคาํ

สอนของอนุตตรธรรมไดอ้ยา่งครบถว้น แน่นอนวา่คนเหล่านั้นยอ่มไดพ้บกบัความสุขอนัเป็นนิรันดร และ

หากผูน้บัถืออนุตตรธรรมสามารถฉุดช่วยเพื่อนมนุษยใ์หมี้จิตหลุดพน้ดว้ยแลว้นั้น แน่นอนวา่สังคม 

ประเทศชาติและโลกน้ียอ่มจะเกิดความเป็นเอกภาพและสงบสุขในท่ีสุดตามจุดหมายสูงสุดของอนุตตร

ธรรมอยา่งแน่นอน 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ คาํสอนของนกัปราชญแ์บบขงจ๊ือนั้นสามารถช่วยดึงใหค้นในสังคมเขา้มาอยู่

ในกรอบแห่งจริยธรรม ประเพณีและพิธีกรรมเพื่อใหส้ังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขชัว่นิจนิรันดรได ้และคาํสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในศาสนาพุทธสามารถดึงหวัใจท่ีมีความทุกขใ์หห้ลุดพน้จากวฎัจกัรแห่งกรรม และ

หลุดพน้จากความทุกขท์ั้งมวลไดโ้ดยส้ินเชิง สองส่ิงเม่ือรวมกนัแลว้ประกอบข้ึนก็จะไดเ้ป็นวถีิแห่งอนุตตร

ธรรมนั้นเอง 

ทาํไม อนุตรธรรมจึงไดรั้บความเช่ือถืออยา่งแพร่หลายในไตห้วนั หรือจากชาวจีนจาํนวนมากใน

สมยัปัจจุบนั ในบทความน้ี ผูว้จิยัจะอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีจากทฤษฎีสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 



 
 

อีฟ ลอมแบร์( Yves Lambert, 1999)4 ไดเ้สนอรูปแบบใหม่ของการแสวงหาจิตวญิญาณของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางศาสนาในยคุปัจจุบนัไว ้5 ประการ อยา่งไรก็ตามทฤษฎีของลอมแบร์ก็ไม่ถูกตอ้งเสียทั้งหมด 

หากพิจารณาจากขอ้มูลท่ีศึกษามาจากขา้งตน้ ก็จะเห็นรูปแบบของการแสวงหาทางจิตวญิญาณของ

ขบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนาในลกัษณะต่างๆของชาวไตห้วนัและในชุมชนชาวจีนท่ีเป็นไปตาม

คาํอธิบายของลอมแบร์เพียงสามในหา้ประการเท่านั้น กล่าวคือ    

รูปแบบท่ีหน่ึง คือ เนน้การมีอยูจ่ริงของศาสนาในโลกน้ี( Worldliness) แทนท่ีจะหลุดพน้ในโลก

หนา้อนัไกลโพน้ คนสมยัใหม่ใหค้วามสนใจในศาสนาท่ีวา่ ศาสนาของตนจะสร้างความหมายในชีวติน้ี

ใหแ้ก่ตนไดเ้ท่านั้น แต่อนุตตรธรรมมีรูปแบบของการแสวงหาทางจิตวญิญาณท่ีมุ่งเนน้การไดส้ร้าง

ความหมายใหชี้วติโดยใชห้ลกัของนกัปราญช์อยา่งขงจ๊ือมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ และยงัให้

ความสาํคญักบัโลกหลงัความตายอยา่งดินแดนนิพพานตามความเช่ือในศาสนาพุทธอีกดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขดั

กบัความคิดของลอมแบร์ เช่น ขณะท่ีมีชีวติอยผููน้บัถืออนุตตรธรรมไดเ้ลือกท่ีจะนาํหลกัปฏิบติัท่ีคิดวา่ดี 

ถูกตอ้งมาเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อใหค้นในสังคมอยูไ่ดร่้มเยน็ แต่กระนั้นจิตใจของเขาก็ยงัสร้างความหวงัให้

ตนเองไดห้ลุดพน้จากโลกียท์ั้งปวงและสามารถบรรลุถึงจุดตรัสรู้ไดด้ัง่ท่ีศาสดาของศาสนาต่างๆนั้นเอง 

รูปแบบท่ีสอง คือ การสลดัการแบ่งช่วงชั้น (Dehierarchization)ทั้งในหมู่มนุษยแ์ละหมู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ออกไปเนน้กรอบคิดแบบองคร์วมท่ีเนน้ความสอดคลอ้งกลมกลืนของสรรพส่ิงในจกัรวาล แต่ในอนุตตร

ธรรม ไม่มีการแบ่งช่วงชั้นในหมู่มนุษย ์แต่ยงัคงมีการแบ่งช่วงชั้นในระบบจกัรวาลในเร่ืองของภพภูมิต่าง 

และมีการแบ่งช่วงชั้นในหมู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดยตามความเช่ืออนุตตรธรรม ไดก้ล่าวถึงพระแม่องคธ์รรมซ่ึงสถิต

อยูท่ี่อนุตรภูมิ หรือแดนนิพพาน ท่านไดม้อบหมายภารกิจให ้พระพุทธจ้ีกง และพระโพธิสัตวจ์นัทรปัญญา

มาเป็นพระวสุิทธ์ิอาจารย ์เพื่อลงมาช่วยเหลือมนุษยโ์ลกใหพ้น้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดนั้นเอง 

รูปแบบท่ีสาม คือการเนน้มิติจิตวญิญาณของปัจเจกบุคคล(Self-spirituality)เช่นการเนน้วา่ความเป็น

พระอยูภ่ายในใจเราเอง แต่อยา่งไรก็ตาม ปัจเจกจะเช่ือถือพระคมัภีร์ มิใช่จากการถูกบงัคบัใหท้่องจาํ แต่

เพราะประสบการณ์ของเขาเองช้ีใหเ้ห็นวา่ คาํสอนในคมัภีร์มีค่าต่อชีวติของเขาอยา่งไร รูปแบบน้ีตรงกบั

ทรรศนะของลอมแบร์ เพราะอนุตตรธรรมก็ไดเ้นน้วา่ ธรรมะคือความจริงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด เรียกวา่ สัจธรรม  

ธรรมะท่ีอยูก่บัจกัรวาล เราเรียกวา่ “ธรรมชาติ” แต่ถา้อยูก่บัตวัเราเรียกวา่  “ชีวติจิตญาณ” หรือ “วญิญาณ”

นั้นเอง ส่ิงน้ีเป็นการเนน้วา่เดิมทีธรรมะก็อยูใ่นจิตใจเราอยูแ่ลว้ ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะเลือกปฏิบติัมนัอยา่งไรเท่า
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นั้นเอง ดงันั้น รูปแบบการแสวงหาจิตวญิญาณน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีปัจเจกสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง และยอมรับ

ตดัสินส่ิงต่างๆได ้ตามประสบการณ์ท่ีปัจเจกแต่ละคนไดเ้รียนรู้ศึกษามาไม่ใช่เกิดข้ึนจากการบงัคบั 

รูปแบบท่ีส่ี คือ การเนน้ลกัษณะพหุลกัษณ์ของความเช่ือ ตลอดจนความสะดวกท่ีจะเปล่ียนจาก

ความเช่ือหน่ึงไปยงัอีกความเช่ือหน่ึง ปัจเจกรู้สึกวา่ตนมีเสรีท่ีจะเลือกศึกษาจากหลายๆศาสนาในเวลา

เดียวกนั ตนตอ้งการทดสอบความเช่ือของตนดว้ยตนเองและไม่ตอ้งการยดึติดกบัเพียงความเช่ือเดียว ชาว

อนุตตรธรรมมีรูปแบบการแสวงหาทางจิตวญิญาณท่ีตรงกบัขอ้น้ีคือ มีการรวมแนวคิดสามศาสนามารวมกนั 

นาํลกัษณะเด่นของแต่ละศาสนามารวมกนั ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาปราชญแ์ละลทัธิเต๋า ทาํใหผู้น้บัถือไม่ตอ้ง

ละทิ้งความคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือประเพณีเดิมๆท่ีตนเคยนบถือ  แต่สามารถนาํความคิด ความเช่ือใหม่ๆ

เขา้มารวมในขอบเขตความเช่ือของตวัเองไดน้ั้นเอง 

รูปแบบท่ีหา้ คือ รสนิยมทางจิตวญิญาณในยคุน้ี อาจมีลกัษณะของความเช่ือท่ีใกลเ้คียงหรือสัมพนัธ์

กบัวทิยาศาสตร์ แต่อาจมีจินตนาการไปไกลกวา่วทิยาศาสตร์ เช่น ความเช่ือเร่ืองส่ิงมีชีวตินอกพิภพ ความ

เช่ือเร่ืองประสบการณ์เฉียดตาย ความเช่ือเร่ืองพลงัจกัรวาล ความเช่ือเร่ืองโทรจิต และการปฏิบติัสมาธิแบบ

ใหม่บางแบบ เป็นตน้ ผูเ้ช่ือเร่ืองเหล่าน้ีมกัมองวา่ความเช่ือประเภทน้ีมีความเป็นวทิยาศาสตร์อยูถึ่งแมห้ลายๆ

อยา่งยงัไม่อาจพิสูจน์ไดก้็ตาม และกระแสความเช่ือเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของมิติทางจิตวญิญาณใน

โลกสมยัใหม่ท่ีอาจไม่จาํเป็นตอ้งอิงกบัศาสนาใดศาสนาหน่ึงเป็นพิเศษ รูปแบบน้ีตรงกบัรูปแบบการ

แสวงหาทางจิตวญิญาณของลอมแบร์ เพราะอนุตตรธรรมนอกจากจะเนน้ความเช่ือท่ีเป็นวถีิชีวติ ความ

เป็นอยูแ่ลว้ ขณะเดียวกนัก็มีความเช่ือเร่ืองโลกท่ีอยูน่อกเหนือขอบข่ายทางวทิยาศาสตร์หรือโลกท่ีอยูน่อก

โลกมนุษย ์เช่น เร่ืองภพภูมิต่างๆตามความเช่ือ ท่ีเม่ือมนุษยต์ายไปแลว้จะตอ้งไปยงัสถานท่ีแห่งนั้น โดยมี

พฤติกรรมเม่ือคร้ังมีชีวติอยูเ่ป็นตวัตดัสิน เช่น ถา้ทาํดีจะไดไ้ปสวรรค ์ทาํชัว่แลว้ตกนรกขมุท่ีสิบ ถา้รับ

ธรรมะแลว้จะไดไ้ปแดนนิพพาน ดงันั้นอนุตตรธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีวทิยาศาสตร์ทดสอบไม่ได ้

 สรุปวา่รูปแบบการนบัถืออนุตรธรรมของชาวไตห้วนัหรือชาวจีนมีลกัษณะสาํคญัคือเนน้พหุลกัษณ์

ของความเช่ือ ผูน้บัถือไม่ตอ้งยดึติดกบัความเช่ือเพียงความเช่ือเดียว เพราะอนุตตรธรรมไดน้าํลกัษณะเด่น

ของหลายศาสนามารวมไวเ้ป็นหน่ึงเดียว อีกทั้งรูปแบบน้ียงัเป็นรูปแบบท่ีผูน้บัถือสามารถเขา้ใจไดด้ว้ย

ตนเอง ผูน้บัถือจะเช่ือถือพระคมัภีร์ มิใช่จากการถูกบงัคบัใหท้่องจาํ แต่เพราะประสบการณ์ของเขาเองจะ

ช้ีใหเ้ห็นวา่ หลกัคาํสอนในคมัภีร์มีค่าต่อชีวติของเขาอยา่งไร ซ่ึงหลกัคาํสอนของอนุตตรธรรมก็ไดมุ้่งเนน้

การสร้างความหมายใหชี้วติโดยนาํเร่ืองของวฒันธรรมของชาวจีนมาเป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวติ 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการนบัถือท่ีมีรสนิยมทางจิตวญิญาณในลกัษณะท่ีเนน้เร่ืองความเช่ือโลกนอกพิภพซ่ึง



 
 

เป็นส่ิงท่ีวทิยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไดอ้ยา่งดินแดนนิพพานและมีการแบ่งช่วงชั้นในโลกเหล่านั้นและ

ในหมู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกเช่นกนั 

4.2 ข้อเสนอแนะ  

 หากยงัตอ้งการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกบัอนุตตรธรรม ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและ

สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดอี้ก เช่น พิธีกรรมทางศาสนา  อนุตตรธรรมในประเทศไทย อนุตตรธรรมใน

ต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาถึงประเด็นต่างๆน้ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่การวเิคราะห์ประเด็นอ่ืนๆไดเ้ช่น

วา่ ความแตกต่างระหวา่งพิธีกรรมทางศาสนาของอนุตตรธรรมกบัพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน , ลกัษณะร่วมกนั

หรือต่างกนัของแนวคิดของอนุตตรธรรมกบัศาสนาพุทธเป็นตน้  
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ประวตัิผู้ศึกษา 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวลลิตา ธญัญาลาภสกุล 

วนัเดือนปีเกดิ  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  68/14 ถนนชนเกษม ตาํบลมะขามเต้ีย อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2554  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2558  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต วชิาเอกเอเชียศึกษา  

วชิาโทภาษาจีน มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบโอนลขิสิทธ์ิภาคนิพนธ์ 

เอเชียศึกษา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ขา้พเจา้    นางสาวลลิตา ธญัญาลาภสกุล  

นกัเรียนชั้นปีท่ี 4   วชิาเอกเอเชียศึกษา ภาษาจีน 

ช่ือภาคนิพนธ์                                 อนุตตรธรรม : ขบวนการทางศาสนาของไตห้วนั 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์บุญหนุน  

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดภ้ายหลงัสาํเร็จการศึกษา 68/14 ถนนชนเกษม ตาํบลมะขามเต้ีย อาํเภอเมือง 

     จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

หมายเลขโทรศพัท ์  ( 080) 6195189, (077) 219795 

 ลิขสิทธ์ิของภาคนิพนธ์อนัเป็นผลมาจากการศึกษาเล่าเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรระดบั

ปริญญาบณัฑิต ขา้พเจา้ยนิดีโอนลิขสิทธ์ิตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่ง พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เป็น

ของคณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมีกาํหนดอายกุารคุม้ครองลิขสิทธ์ิ 

       ลงนามผูโ้อน...................................................  

        (นางสาวลลิตา ธญัญาลาภสกุล)  

       ลงนามผูรั้บโอน..............................................  

        (.............................................)  

 

       วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  

 

 

 

 


