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ปรากฏการณแ์ห่งศรัทธาในสังคมทุนนิยม 

:   บทเรียนจากลทัธิโอมชุนริเกยีว 
  

           พระเทพวชัรบณัฑิต, ศาสตราจารย,์ ดร. 
                อธิการบด ี
             มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
ผู้ก่อตัง้ 
 

  โซโกะ  อาซาฮารา่เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๘ บนเกาะกิวชิวในญ่ีปุ่ นตอนใต ้   เดมิช่ือวา่ “ชสูิโอะ 
มตัสโึมโต”้  บิดาเป็นช่างทอเสื่อตาตามิ อาซาฮารา่ตาพิการขา้งหนึ่งตัง้แตเ่กิด เขา้รบัการศกึษาใน
โรงเรยีนคนตาบอดเม่ืออาย ุ๕ ขวบ  เม่ือจบการศกึษาใน พ.ศ.๒๕๒๐ ไดย้า้ยถ่ินฐานไปท่ีกรุงโตเกียว 
พยายามสอบเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัโตเกียว แตส่อบไม่ได ้ จงึหวนกลบัมาศกึษาวิชาฝังเขม็รกัษาโรค
(Acupuncture)และยาจีนแผนโบราณ 

 ใน พ.ศ. ๒๕๒๑  อาซาฮารา่แตง่งาน ประกอบอาชีพขายยาสมนุไพรและอาหารจากธรรมชาต ิ
ในขณะเดียวกนัก็ศกึษาวิชาฝังเขม็ไปดว้ย  ชิมาโซโนะกลา่ววา่  การท่ีอาซาฮารา่ยา้ยถ่ินฐานไปอยูท่ี่
กรุงโตเกียวน่ีเอง เป็นสาเหตทุ าใหเ้ขาเริ่มสนใจในศาสนา  เขาไดเ้ขา้รว่มกบันิกาย “อะกอนช(ูศาสนา
ใหม่)” ซึง่มีหลกัค าสอนเนน้ความหลดุพน้จากกรรมโดยอาศยัการนั่งกรรมฐาน(โยคะ) อาซาฮารา่
ดดัแปลงหลกัการของอะกอนซเูลก็นอ้ย น ามาประยกุตใ์นนิกายโอมชินรเิกียว  ศาสนิกของนิกายมีความ
เช่ือวา่ “กรรมชั่วสามารถก าจดัไดโ้ดยการอดกลัน้ทกุขเ์ป็นอเนกประการ”  ศาสนิกใชแ้นวคิดนีเ้พ่ือพิสจูน์
ขอ้กลา่วหาของสงัคม 

 ใน พ.ศ. ๒๕๒๗  อาซาฮารา่และภรรยาด าเนินการเปิดสอนหลกัสตูรโยคะ ตอ่มาไดเ้ดินทางไป
ศกึษาในอินเดีย(เนปาล) บรเิวณภเูขาหิมาลยั ใน พ.ศ.๒๕๒๙  อาซาฮารา่ประกาศวา่ “เขาไดบ้รรลุ
โพธิญาณ-ซาโตร”ิ ขณะท่ีใชชี้วิตอย่างสงบ ณ ภเูขาหิมาลยั 
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 พ.ศ. ๒๕๓๐  อาซาฮารา่เดินทางกลบัญ่ีปุ่ น เปลี่ยนช่ือจากชิสโูอะ มตัสโึมโต ้เป็น “โซโกะ อา
ซาฮารา่” ด าเนินกิจกรรมทางศาสนา และตัง้ช่ือส  านกัวา่ “โอมชนุรเิกียว” * 
 ค าวา่  “โอม” เป็นค าสนัสกฤต หมายถงึพลงัแห่งการท าลายและสรา้งสรรคใ์นจกัรวาล  ค าวา่ 
“ชินรเิกียว”  หมายถงึค าสอนว่าดว้ยเรือ่งความจริงสูงสดุ  จดุหมายของส านกัคือการสอนสจัธรรม
เก่ียวกบัการสรา้งสรรคแ์ละท าลายจกัรวาล 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ อาซาฮารา่พยายามจดทะเบยีนส านกั ภายใตก้ฎหมายสหกรณด์า้นศาสนา เพ่ือให้
ไดส้ิทธิดา้นภาษี สิทธิท่ีจะครอบครองทรพัยส์นิ  การคุม้ครองจากรฐั แตไ่ม่ไดร้บัการจดทะเบียนในตอน
แรก ชาวโอมจงึเดินขบวนประทว้ง 
 สงิหาคม ๒๕๓๒ โอมไดร้บัสถานภาพตามกฎหมาย  ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ ในระยะเวลา
เดียวกนันั่นเอง ผูป้กครองจ านวนมากในญ่ีปุ่ น เริ่มรอ้งเรยีนกบัทางการญ่ีปุ่ น โดยกลา่วหาวา่ โอมชนุริ
เกียวท าใหค้รอบครวัแตกแยก ยยุงสง่เสรมิเดก็ใหก้ระดา้งกระเดื่องตอ่ครอบครวั ไดร้บัการศกึษาอย่างไม่
เหมาะสม 
 ในขณะเดียวกนั อาซาฮารา่ประกาศวา่ ผลการตรวจเลือดท่ีมหาวิทยาลยัเกียวโต พบวา่ เลือด
ของเขามีดีเอน็เอ(DNA)ชนิดพิเศษ ซึง่เช่ือวา่เลือดนีส้ามารถเพ่ิมพลงัจิตได ้
 พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ชาวญ่ีปุ่ นช่ือ “สะกะโมโตะ” หายไปจากบา้นพรอ้มกบัภรรยาและลกูนอ้ย 
แตโ่อมปฏิเสธวา่ไม่ไดมี้สว่นเกี่ยวขอ้ง ผลการสอบสวนก็ไม่ไดร้ะบวุา่โอมมีสว่นเก่ียวขอ้ง 
 กรกฎาคม ๒๕๓๒ อาซาฮารา่ประกาศวา่ การเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อท่ีจะปกปอ้งโลก ดงันัน้จงึ
ไดต้ัง้พรรคการเมืองช่ือ “ชินรโิตะ” จดุประสงคค์ือการเผยแพรค่  าสอนของโอม น าเสนอแนวทางหลดุพน้
แก่ศาสนาในวงกวา้ง  ท าใหโ้อมเขา้ถงึประชาชนในวงกวา้งมากขึน้  

 ตอ่มา ไดส้ง่คนลงสมคัรรบัเลือกตัง้ ๒๕ คน แตไ่ม่ไดร้บัเลือก การเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการเมืองท า
ใหเ้กิดปัญหาดา้นกฎหมาย เน่ืองจากศาสนิกจ านวนหลายรอ้ยคนถกูกลา่วหาวา่ท าผิดกฎหมายเลอืกตัง้ 
โดยการปลอมทะเบียนบา้น เพ่ือใหส้ิทธิเลอืกตัง้  การพ่ายแพใ้นการเลอืกตัง้ของโอม น าไปสูส่ิ่งท่ีรชิารด์ 
ยงัเรยีกวา่ “ความย่อยยบัของโอม-Aum-Bashing” จดุนีเ้องท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอดุมคติของ
ส านกัใหม่ จากการท่ีพยายามสอนและท านายอนาคตก็หนัมาตัง้จดุหมายใหม่ พยายามไม่ใหมี้การ

                                                
     *  “โอม” มาจากอกัษร ๓ ตวั คือ “อะ, อ,ุ มะ”  สว่นของฮินด ูคือ อะ มาจากสระตวัสดุทา้ยของ “ศิวะ”  อ ุมา
จากสระตวัสดุทา้ยของ “วิษณ”ุ และ มะ มาจากสระตวัสดุทา้ยของ “พรหมะ”  สว่นของพระพทุธศาสนา คือ อะ มาจาก 
“อรหงั”  อ ุมาจาก “อดุมธรรม”  มะ  มาจาก “มหาสงัฆะ” 
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สญูเสยีชีวิตผูค้นอนัเกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา ถงึช่วยโลกไม่ไดก้็ตอ้งช่วยตวัเองได ้  อาซา
ฮารา่ประกาศใหศ้าสนิกเตรยีมตวัไวเ้ผชิญกบัมหาสงครามระหวา่งธรรมกบัอธรรม(Armageddon) มี
การสรา้งสถานท่ีหลบอาวธุนิวเคลียร ์และสรา้งชมุชนท่ีสามารถหลบหลกีมหนัตภยัโลก  การสรา้งชมุชน
แยกจากสงัคมนี ้ท าใหภ้าวะผูน้  าของโอมทรงอิทธิพลมากขึน้ตามล าดบั 

 พ.ศ. ๒๕๓๘  ตะกะหะชิ มาซาโยะ หนึ่งในสมาชิกคนส าคญัถกูกลา่ววา่เป็นผูป้ลอ่ยก๊าซซารนิ
ในกรุงโตเกียว  ในระหวา่งการด าเนินคดีท่ีศาล ตะกะหิชิระบวุา่ ใน พ.ศ.๒๕๓๖ อาซาฮารา่สั่งใหผ้ลิต
ก๊าซซาริน **เจา้หนา้ท่ีคนหนึ่งโอม ช่ือ มไูร ไฮเดโอะ ซึง่ถกูฆา่ในเดือนเมษายน ๒๕๓๘ นั่นเอง เช่ือกนั
วา่เป็นผูร้บัค าสั่งอาซาฮารา่พฒันาอาวธุเคมี  ตอ่มามไูรไดม้อบหมายตอ่ซชิูยะ มาซามิซึง่จบปรญิญาโท
ดา้นเคมีกายภาพใหเ้ป็นผูร้บัหนา้ท่ีท าการวิจยัเพ่ือผลติอาวธุเคมี ซชิูยะและคณะผลิตอาวธุเคมีส  าเรจ็ใน
ปลาย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 มิถนุายน ๒๕๓๗ เริม่มีการน าก๊าซซารนิออกมาใช ้ ในบรเิวณอ าเภอกิตาฟชิูแหง่มตัสโึมโตะ มี
คนตาย ๗ คนและบาดเจบ็หลายรอ้ยคน ในฤดรูอ้น พ.ศ.๒๕๓๗ โอมไดจ้ดัตัง้รฐับาลของตนเองขึน้มา
เพ่ือตอ่สูก้บัรฐับาลญ่ีปุ่ น โดยมีอาซาฮารา่เป็นประมขุสงูสดุ โอมไดด้  าเนินการปลอ่ยก๊าซซารนิเรื่อยมา 
แตท่างการญ่ีปุ่ นไม่ไดห้ลกัฐานชดัเจน ในท่ีสดุ ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ ความจรงิทัง้หลายก็
ปรากฏวา่โอมมีสว่นเก่ียวขอ้งทัง้หมด ในวนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ต ารวจไดเ้ขา้ตรวจคน้ส านกังาน
ใหญ่ของโอมในกรุงโอซากา้ จบักมุสมาชิกของโอมไป ๓ คน 

 ในวนัท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สถานีรถไฟ “คาซมิูคาเซกิ” ถกูโจมตีอย่างหนกัดว้ยก๊าซพิษ มี
ประชาชนตาย ๑๒ คน บาดเจ็บหลายพนัคน ตอ่จากนัน้มีเหตกุารณรุ์นแรงตามหลายครัง้ ในวนัท่ี ๓๐ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเหตกุารณพ์ยายามฆา่ “กนิูมตัส”ึ ผูบ้ญัชาการส านกัต ารวจแห่งชาต ิ
ตอ่จากนัน้ มีการโจมตีดว้ยก๊าซบนรถไฟระหงา่งโตเกียว-โยโกฮาม่า มีความพยายามท่ีจะสลายกลุม่โอม 

โดยใชก้ฎหมาย Anti-Subversion Activities Law แตไ่ม่ประสบความส าเรจ็ ปัจจบุนั โอมชรุเิกียว
ยงัคงด าเนินกิจกรรมทางศาสนาอยู่ 
   

                                                
     ** ค าวา่ “ซาริน” มาจากการรวมตวัอกัษรตวัแรกของช่ือตน้ของนกัวิทยาศาสตร ์ ๓ คน คือ Schrader,  
Ambros, Rudriger และอกัษรตวัสดุทา้ยของช่ือตน้ของนกัวิทยาศาสตรอ์ีก ๑ คน  Van der Line ก๊าซซารินนีค้ิดคน้ได้
ในสมยั “อดอรฟ์ ฮิตเลอ่ร”์ เรืองอ านาจ 



 

 

๔ 

 
คัมภรีศั์กดิส์ิทธิ ์
 

 นิกายโอมชนุรเิกียวไมมี่คมัภีรเ์ฉพาะ  อาซาฮารา่เองพิมพง์านเขียนไวจ้  านวนหนึ่ง สว่นมากเป็น
งานท่ีเกิดจากบทเทศนาของเขาเอง  สาระของหนงัสือเป็นการผสมผสานค าสอนของพระพทุธศาสนา 
ศาสนฮินด ูและแนวคิดเตา๋  จดุเนน้ของสาระท่ีจะขาดไม่ไดก้็คือการกลา่วถงึวดัตดัสินโลก ซึง่น ามาจาก
แนวคิดของครสิตศาสนา โดยเฉพาะจากคมัภีรต์อนวา่ดว้ยวิวรณ ์(Revelation) 

   
สถานะของนิกาย 
 

 ปัจจบุนั ก าลงัมีการสรา้งนิกายขึน้มาใหม ่ มีผูอ้ทิุศตวัท างานเตม็เวลา ประมาณ ๕๐๐ คน ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรากฏวา่มีศนูยข์องโอมชนุรเิกียวทั่วประเทศประมาณ ๒๖ แหง่
ประเดน็ท่ีน่าสงัเกตคือ หลงัจากเหตกุารณโ์จมตสีถานีรถไฟ “กาซมิุคาเซกิ”เป็นตน้มา มีการจบักมุ
สมาชิกของโอมเป็นระยะ  ระหวา่งวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ถงึวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๘ มีสมาชิกของโอมประมาณ ๒๐๐ คนถกูจบั ตอ่มาทางการพบตวัอาซาฮารา่ซอ่นอยู่ในหอ้ง
ลกึลบัในามิกอูิชิกิ ซึง่เป็นหมู่บา้นท่ีกองอ านวจการใหญ่ของโอมตัง้อยู่   อาซาฮารา่พรอ้มดว้ยศาสนิก 
๑๐๔ คน ถกูตัง้ขอ้หาตา่ง ๆ ตวัอาซาฮารา่เองถกูตอ้งขอ้หา ๖ ขอ้หา ดงันี ้

 (๑) ท าฆาตกรรมโดยโจมตีดว้ยก๊าซซารนิ ท่ีสถานีรถไฟกรุงโตเกียว เมื่อวนัท่ี ๒๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเหตใุหค้นตาย ๑๒ คน บาดเจ็บประมาณ ๕,๕๐๐ คน 

 (๒) ท าฆาตกรรมโดยใชก๊้าซซารนิโจมตี เมื่อเดือนมิถนุายน ๒๕๓๗ ท่ีอ  าเภอมตัสโึมโตะ นาคา
โนะ เป็นเหตใุหค้นตาย ๗ บาดเจ็บ ๖๐๐ คน 

 (๓) ลกัพาตวัและฆา่นกักฎหมายช่ือ ซซูมิู ซากาโมโตะ พรอ้มภรรยาและบตุร 
 (๔) ลกัพาตวัและฆา่คิโยชิ การยิะ ในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๓๘ 

 (๕) มีสว่นรว่มรุมท ารา้ยโกตาตะ โอชิดะ ในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 (๖) ผลิตยาชนิดตา่ง ๆ โดยผิดกฎหมาย 
 แมอ้าซาฮารา่จะยืนยนัความบรสิทุธ์ิ แตศ่าสนิกหลายคนไดร้บัสารภาพวา่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการ
ฆาตกรรมทัง้หมดท่ีกลา่วมา และอา้งวา่พวกเขาท าไปตามค าสั่งของอาซาฮารา่  ทางการต ารวจรายงาน
วา่ ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมาชิกของโอมถกูฆา่ไป
ประมาณ ๓๓ คน 



 

 

๕ 

สถานะปัจจุบัน 
 

 โอมชนุรเิกียวก าลงัหาทางสรา้งกลุม่ขึน้มาใหม่   ภายใตก้ารน าของฟมิูฮิโร โจย(ุบตุรสาวของอา
ซาฮารา่ ?) พยายามเปลี่ยนภาพลกัษณ ์  เปลี่ยนช่ือนิกายเป็น “อเลฟ(Aleph)” ซึง่หมาย “เริ่มตน้
ใหม่(Start anew)” แตไ่ม่เป็นท่ีชดัเจนวา่ นิกาย “อเลฟ”ท่ีตัง้ขึน้มาใหม่ภายใตก้ารน าของโจยกุบันิกาย
โอมชนุรเิกียวภายใตก้ารน าของอาซาฮารา่แตกตา่งกนัเพียงไร เพราะอเลฟไมไ่ดก้ลา่วถงึช่ืออาซาฮารา่ใน
ฐานะผูก้่อตัง้เลย  
 ในการใหส้มัภาษณก์บันิวยอรค์ ไทมส ์ โจยกุลา่ววา่ “คณุไม่สามารถหยดุความสมัพนัธท์างกาย
กบับิดามารดาผูก้่ออาชญากรรมได ้ฉนัใด เราก็จะไมต่ดัขาดความสมัพนัธท์างจิตกบับิดาฉนันัน้”  โจยุ
ประกาศวา่ ผลประโยชนท์ัง้หลายท่ีเกิดขึน้จากธรุกิจ จะถกูน าไปชดใชใ้หก้บัผูเ้คราะหร์า้ยจากการท า
ผิดพลาดของนิกาย 
 โจยกุลา่วอา้งเหมือนกนัวา่ องคก์รท่ีจดัตัง้ขึน้มาใหมจ่ะเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ และชาวญ่ีปุ่ น
ไม่ตอ้งกลวัองคก์รนีอ้ีกตอ่ไป  ในขณะเดียวกนั ซิมกลา่ววา่ “การเคลื่อนไหวทกุย่างกา้วของโอม อยู่
ภายใตก้ารแนะน าของทางการและอยู่ภายใตก้ฎหมายใหมท่ีเพ่ิงประกาศใช ้ ต ารวจและเจา้หนา้ท่ี
กระทรวงยตุิธรรม สามารถท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินงานของนิกายไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 

ศรัทธาวถิ ี 
 

 โอมชนุรเิกียวสอนวา่ “ความหลดุพน้เกิดจากความทกุขแ์ละความเจ็บป่วย(อตัตกิลมถานโุยค)” 
มลุลินสก์ลา่ววา่ “โอมเป็นกระบวนการทางพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นแหล่งรวมทีม่ีพืน้ฐานอยู่บนประเพณี
แบบเอเชยีหลากหลาย เชน่ การปฏบิตัโิยคและพระพทุธศาสนาแบบทเิบต” ประกอบดว้ยหลกัการและ
วิธีการปฏิบตัิของฮินด ู เทพท่ีส  าคญัในโอมคือศิวะ ซึง่เป็นเทพแห่งการท าลาย เทพศิวะนีเ้ป็นท่ีรวม
เปา้หมายหลกัของโอมคือ การสรา้งและท าลายจกัรวาล  แนวคิดทางพระพทุธศาสนาท่ีบรรจเุขา้ไป คือ 
เรื่องการเวยีนวา่ยตายเกิด โลกแห่งทกุข ์ เปา้หมายแห่งการเกิดใหมท่ี่ดีขึน้ และการตรสัรูโ้ดยการนั่ง
กรรมฐาน 

 โอมชนุรเิกียวยืมแนวคิดเรือ่ง “บารโ์ด” มาจากทิเบต ซึง่ก าหนดวา่ ช่วยระยะเวลาหลงัจากตาย 
เป็นช่วงระยะแห่งการเวียนวา่ย มีก าหนด ๔๙ วนั  ในขณะเดียวกนั อาซาฮารา่ก็สนใจในหนงัสือวา่ดว้ย
วิวรณแ์ละหนงัสือวา่ดว้ยการพยากรณข์องนอสตราดามสุ ปรากฏอยู่ในค าท านายของเขาใน พ.ศ. 
๒๕๔๒  ค าสอนเบือ้งตน้ของอาซาฮารา่คือ “ศาสนิกตอ้งท างานเพ่ือสง่ถ่ายพลงัชั่วรา้ยเขา้ไปในพลงับวก 



 

 

๖ 

และหลกีเลี่ยงการท าลายมนษุยชาติโดยสงครามอาวธุนิวเคลียร ์  กลา่วใหช้ดัเจนก็คือวา่ ศาสนิกทัง้ 
๓๐,๐๐๐ คนตอ้งบรรลคุวามหลดุพน้โดยอาศยัค าสอนของอาซาฮารา่ เพ่ือช่วยเหลือกใหพ้น้จากชะตา
กรรมดงักลา่วมานัน้ แตท่ฤษฎีเก่ียวกบัการปกปอ้งโลกของอาซาฮารา่เปลี่ยนแปลงมาเรือ่ย ใน พ.ศ. 
๒๕๓๓ เขามุ่งเพียงความอยู่รอด จดุนีเ้องท าใหเ้ขาพยายามวางแผนสรา้งแหลง่ท่ีปลอดภยัจากอาวธุ
นิวเคลียร ์ แผนนีเ้รยีกวา่ “หมู่บา้นดอกบวั(Lotus Village Plan)” โดยการสรา้งชมุชนเลก็ ๆ ใหพ้ึ่ง
ตวัเองได ้และสามารถอารยธรรมขึน้มาใหมไ่ด ้

 โซโกะ อาซาฮารา่แบง่ค าสอนออกเป็น ๓ ตอนหลกั คือ (๑) ปัญหา (๒) อดุมคติ (๓) วิถี  
อาซาฮารา่กลา่ววา่ “ปัญหา” คือการถกูครอบง าดว้ยสิ่งท่ีผิดซึง่เกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น ขอ้นีท้  าใหเ้ขาสญูเสยี
ความมั่นใจแมก้ระทั่งในพลงัแห่งพระพทุธศาสนา จดุเนน้ของอาซาฮารา่ในยคุดัง้เดิมคือ ความเสื่อมของ
สภาพจิตและสละทิง้วตัถนิุยม จงึออ่นลงไปรวมอยู่ในพืน้ฐาน และผูน้  าของโอมกล็ม้เหลวท่ีจะยดึมั่น
พืน้ฐานจรยิธรรมแห่งพระพทุธศาสนา 
  ประการตอ่มา โลกใน“อดุมคต”ิ ท่ีเหลา่ศาสนิกพยายามแสวงหา ไดร้บัการอธิบายอย่าง
คลมุเครอืและเป็นสิ่งท่ีอยู่ในระดบัโลกิยะซึง่กระจดักระจายอยู่ “ญ่ีปุ่ นจะกลายเป็นชมุชนแห่งชาติ และ
โลกจะอยู่ในสภาวะแห่งสนัติภาพโลก โดยการปฏิบตัติามค าท านายของอาซาฮารา่ อย่างไรก็ตาม แทท่ี้
จรงิแลว้ มนัเป็นการลอ้เลียนสงัคมท่ีมีอ  านาจทัง้หลาย ท่ีเขาเองชอบลอ้เลียนอยู่” 
 ประการสดุทา้ย อาซาฮารา่กลา่วไวเ้ป็นแนวทางวา่ วิถีทางไปสูช่มุชน(ในอดุมคติ)และโลกจะอยู่
ในสภาวะแห่งสนัติภาพโลก ซึง่แทท่ี้จรงิแลว้ ก็เป็นการลอ้เลียนสงัคมแหง่อ านาจท่ีเขาเยย้หยนัอยู ่ 
ทา้ยท่ีสดุ อาซาฮารา่ไดว้าดเคา้โครงเก่ียวกบัวิถีทางไปสูส่ภาพในอดุมคต ิ จดุหมายสงูสดุของศาสนิกแต่
ละคนก็คือการบรรลพุทุธภาวะ โดยการอภิเษกของอาจารย ์  อาซาฮารา่ไดค้น้พบโลกภายในของตวัเอง
เรยีบรอ้ยแลว้ และกลา่ววา่เหาะเหินเดินอากาศได ้ มีหทิูพยต์าทิพย ์ และท าลายวฏัจกัรแห่งชีวิตได ้ แต่
เขาไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของการฝึกฝนเชิงจรยิธรรมและชีวิตดีงาม ริชาร์ด ยงักลา่ววา่ โอมชนุรเิกียวไม่
ศาสนาท่ีเป็นมิตรกบัศาสนิกนกั อาซาฮารา่สอนเนน้วธีิการบ าเพ็ญตบะและโยคะ 
 โซโกะ อาซาฮารา่เห็นวา่ การปลีกตวัเป็นสิ่งส  าคญัในการบ าเพ็ญตบะ โลกภายนอกไม่บรสิทุธ์ิ 
ผูเ้ครง่ครดัเท่านัน้ยอ่มจะไดร้บัความบรสิทุธ์ิ  รชิารด์ ยงักลา่ววา่ ลทัธิปลีกตวัและลทัธิท านายโลกนี ้

ไม่ใช่อะไรท่ีนอกเหนือจากการสญัลกัษณท่ี์บง่บอกถงึภาวะวิตกกงัวลและภาวะออ่นแอของอาซาฮารา่
เก่ียวกบัท าภารกิจใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปในโลกอนัน่ารงัเกียจรนี ้ ตวัอาซาฮารา่เองก็มีลกัษณะเครง่เครยีดขม่
ขื่น และมีบคุลิกดมีีนยัซอ่นเรน้อยู่ เขาสอนศาสนิกใหต้ระหนกัรูว้า่ ความวิเวกดงักลา่วมานัน้ เป็นไปเพ่ือ



 

 

๗ 

ประโยชนข์องเขาเอง และมีการใชย้าเสพติเพ่ือท าใหเ้หลา่ศาสนิกตกอยู่ในค าเช่ือฟัง  ฐานะของอาซาฮา
รา่มีลกัษณะเป็นผูค้วบคมุมากกวา่จะเป็นผูแ้นะน า เน่ืองจากเขาใชอ้ิทธิพลครอบง าสมาชิกของโอม ครู
ตามประเพณีของอินเดียจะเนน้ความตอ้งการของศาสนิกเป็นหลกั แตอ่าซาฮารา่ไดว้างกรอบในการ
บรรลธุรรมแก่ศิษย ์อาจเป็นเพราะเกรงวา่ ศิษยจ์ะกา้วหนา้เกินเลยกวา่ตน 

   
โอมชุนริเกยีวในฐานะเป็นทางเลือกใหม่ 
 

 ระหวา่ง พ.ศ.๒๕๒๓ ถงึ พ.ศ.๒๕๓๒ เหตกุารณท่ี์ไม่คอ่ยปกตเิกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น 

อาจเป็นเพราะความเจรญิดา้นวตัถมุากเกินไป ท าใหป้ระชาชนเกิดการกระตกุทางความคิด ท าใหเ้กิด
ศาสนาใหม่ในญ่ีปุ่ นมาก เพ่ือเป็นท่ีพึ่งทางใจของประชาชนผูอ้ิ่มในวตัถนิุยม  ภาพของโซโกะ อาซาฮารา่
ในฐานะ “ผูไ้ถ่บาป(Savior)” ปรากฏชดัเจนมาก สามารถตอบสนองความตอ้งการประชาชนไดใ้น
ฐานะเป็นท่ีพึ่งทางใจ 
 โอมมีศนูยก์ลางอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ค าวา่ “โอม” เป็นค าศกัดิส์ิทธ์ิของฮินด ู สว่นค าวา่ “ชนุริ
เกียว” เป็นภาษาญ่ีปุ่ น แปลวา่ “สจัธรรมสงูสดุ” โซโกะ อาซาฮารา่ไดป้ระมวลหลกัธรรมของนานา
ศาสนาก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีสาระธรรมทัง้ของพระพทุธศาสนา ศาสนาฮนิดู และคริสตศาสนา 
แตช่าวพทุธในญ่ีปุ่ นไม่ยอมรบัลทัธิโอม แรงบนัดาลใจท่ีท าใหอ้าซาฮารา่ก่อตัง้ส  านกัขึน้มาเป็นระบบคือ
พระพทุธศาสนาและศาสนาฮินด ู แตต่วัอาซาฮารา่เองมีฐานะเหมือนพระเยซคูรสิต ์ บางคราวเขาเรยีก
ตวัเองวา่ “พระเยซคูรสิตแ์ห่งยคุปัจจบุนั และพระผูไ้ถ่บาปแห่งศตวรรษนี”้ เขาศกึษาหลกัการวิธีการของ
ฮิตเลอ่ร ์คมัภีรข์องครสิตท่ี์วา่ดว้ยเรื่องวิวรณ ์หนงัสือของนอสตราดามสุท่ีวา่ดว้ยเรื่องการท านายโลก อา
ซาฮารา่ขยายสาขาไดอ้ย่างรวดเรว็ในญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ขยายไปท่ีอเมรกิา เยอรมนั รสัเซยี เขาเคย
กลา่วปราศยัตอ่หนา้สมาชิกประมาณ ๑๕,๐๐๐ คนในสนามกีฬากลางกรุงมอสโค เขาท าตวัเป็นหมอ
ท านายโลก บอกวา่ โลกจะแตกระหวา่ง พ.ศ.๒๕๔๐ ถงึ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ในยคุท่ีรุง่เรอืงสงูสดุ ศาสนิกของโอมทั่วโลก มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน แตห่ลกัฐานบางแห่ง
บอกวา่ ในยคุกอ่นท่ีจะมีการโจมตีสถานีรถไฟกาซมิุคาเซกิ โอมมีสมาชิกทั่วโลกประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน 

แตก่ารเขา้เป็นสมาชิกแห่งโอมเป็นไปในลกัษณะบงัคบัโดยออ้ม บางคนผิดหวงัจากสงัคม บางคนมีปม
ดอ้ยทางสงัคม และบางคนใฝ่ฝันท่ีจะไดพ้ลงัพิเศษ แตก่็มีจ านวนมากท่ีเขา้เป็นสมาชิกโดยสมคัรใจ 
 อาซาฮารา่อา้งวา่ ตวัเขาเองไดท้่องเท่ียวไปลว่งหนา้ใน พ.ศ.๒๔๕๙  และไดพ้ดูคยุกบั
ประชาชนท่ีรอดพน้จากสงครามโลกครัง้ท่ี ๓ นอกจากนี ้ เขายงัไดเ้รยีกรอ้งใหม้วลสมาชิกของโอมตอ่สู้



 

 

๘ 

กบัศตัรูของญ่ีปุ่ น ซึง่รวมถงึอเมรกิาดว้ย ธรุกิจอยา่งหนึ่งของส านกัคือโรงงานเคมี ซึง่ถือวา่เป็นการ
เตรยีมการเพ่ือมหาสงครามระหว่างธรรมกบัอธรรม(Armageddon) แตส่งัคมไดก้ลา่วหาโอม
ตลอดเวลาวา่มีสว่นเก่ียวกบัคดีฆาตกรรมบคุคลส าคญัหลายครัง้ โดยเฉพาะการโจมตีดว้ยก๊าซพิษ 

 อิกโูอะ ฮายาชิ หรอื “ดร.มรณะ” เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคมีของส านกัโอมชนุรเิกียว ถกูกลา่วหา
วา่มีความผิดในฐานะโปรยก๊าซพิษท่ีสถานีรถไฟกรุงโตเกียว และถกูตดัสินจ าคกุตลอดชีวิต ประมาณวา่
มีสมาชิกของโอม ๑,๐๐๐ ถงึ ๕,๐๐๐ คนในญ่ีปุ่ น(ก่อนการโจมตสีถานีรถไฟกาซมิุคาเซกิ มีประมาณ 

๙,๐๐๐ คน)  ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ทางการญ่ีปุ่ นประกาศวา่ โอมไดต้ัง้หน่วยงาน
(Department)ใหม่ขึน้มา ๑๐ แห่ง เปิดศนูยใ์นภมิูภาคอีก ๕ แห่ง และตัง้ศนูยฝึ์กอบรมอีก ๑ แหง่ 
รวมแลว้มีองคก์รอ านวยการของโอมอยู่ประมาณ ๒๖ แห่งในปัจจบุนั 

 ในเดือนตลุาคม ๒๕๔๑ กาซอุะกิ โอกาซากิ สมาชิกผูก้่อตัง้ส  านกัโอมถกูสอบสวนและพบวา่มี
ความผิดฐานสมคบกบัสมาชิกอีก ๕ คนฆา่นกักฎหมายช่ือ “ทซซูมิู ซากาโมโตะ” พรอ้มกบัภรรยาและ
ลกูนอ้ย 
 ในปัจจบุนั  ไรกะ มตัสโึมโตะ บตุรสาวคนท่ี ๓ ของอาซาฮารา่มีรบัหนา้ท่ีด าเนินงานกิจกรรม
ของส านกั สมาชิกของกลุม่ดเูหมือนจะเช่ือวา่นางมีความสามารถทางจิตเป็นพิเศษ เพราะนางเกิด
หลงัจากท่ีอาซาฮารา่ไดซ้าโตรแิลว้ใน พ.ศ.๒๕๒๕ 

 
แนวทางในอนาคต 

 
 ลทัธินิกายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ นจะถกูทางการญ่ีปุ่ นตัง้ขอ้สงัเกตตลอดเวลา แตก่็ด  ารงสถานะ
อยู่ได ้ เพราะชาวญ่ีปุ่ นมีพืน้ฐานแห่งศรทัธาท่ีแขง็แกรง่ โอมชนุรเิกียวมีปัญหาก็เพราะมีการตัง้
โรงงานผลิตสารเคมีขึน้ในชมุชนของตนเอง จะดว้ยจดุประสงคใ์ดไม่มีใครทราบชดั สารเคมีเป็นสิ่ง
อตัรายโดยธรรมชาต ิเม่ือมีคนไม่ดีรวมอยู่ในกลุม่ อาจเป็นช่องทางใหค้นไม่ดีน าสารเคมีไปใชใ้นทางท่ีไม่
ถกูตอ้งได ้ มีค าสอนบางตอนท่ีท าใหโ้อมชนุรเิกียวถกูกลา่วหาวา่เป็นลทัธิซาตาน คือ “การฆา่คนจะท า
ใหว้ิญญาณของเขาไปเกิดในภมิูท่ีดีกวา่” ทางการญ่ีปุ่ นบอกวา่ โอมชนุรเิกียวก าจดัระบบบรหิารองคก์ร 
ปรบัยทุธศาสตรเ์พ่ือการกลบัมาย่ิงใหญ่ในอนาคต  โซโกะ อาซาฮารา่ยงัคงมีอ านาจ แมจ้ะถกูคมุขงัอยู่
ในคกุ ศาสนิกของเขายงัคงมีความเช่ือวา่ “อาซาฮารา่เป็นผูบ้รสิทุธ์ิ” 
 ศาสนิกของโอมยงัคงด าเนินกิจกรรม กลุม่ศาสนิกท่ีอยู่ในไตห้วนั ในรฐัเท็กซสัของอเมรกิาด าเนิน
กิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง ประกาศวา่ พระผูเ้ป็นเจา้จะจดัเตรยีมท่ีไวส้  าหรบัศาสนิกใหร้อดพน้จากหายนะ



 

 

๙ 

แห่งนิวเคลียร ์  นโยบายสรา้งหมู่บา้นดอกบวั (Lotus Village) เป็นประเดน็ท่ีน่าศกึษา การตัง้ชมุชน
ของตวัเองเป็นธรรมชาติดัง้เดิมของมนษุยต์ัง้แตโ่บราณมา พวกอารยนัท่ีถือวา่มีความช านาญในการ
สรา้งบา้นแปงเมือง ก็ใชว้ิธีการซอยชมุชนหมู่บา้นออกเป็นระดบัย่อย   แนวทางการกระจายอ านาจของ
ระบบการปกครองยคุใหมก่็โดยอาศยัแนวนโยบายนี ้ ธรรมชาติของมนษุยจ์ะอยู่ดว้ยกนัอย่างเป็นสขุได ้
ตอ้งมีความรูส้กึวา่ “บา้นนีเ้มืองนีเ้ป็นของเราเอง” 
  
บทเรียนจากลัทธิโอมชุนริเกียว   

 
 ความจรงิ เหตกุารณรุ์นแรงอนัเน่ืองจากศรทัธาของประชาชนนีเ้กิดขึน้อยู่เสมอ โดยบคุคลผูอ้า้ง
ตวัวา่เป็นศาสดาใหม่ ปลกูศรทัธาใหเ้กิดขึน้ในจิตใจของประชาชน กวาดตอ้นเอาผูค้นท่ีศรทัธามา
รวมกลุม่กนั คนท่ีประกาศตวัว่าเป็นศาสดาใหม่เหลา่นี ้ สว่นมากมีความรูส้กึวา่ตวัเองไม่เหมาะกบัสภาพ
สงัคมท่ีก าลงัเป็นอยูห่รอืสงัคมท่ีก าลงัเป็นอยู่ไม่เหมาะกบัตวัเอง จงึปลกึตวัออกมาตัง้สงัคมใหม่ในอดุม
คติของตวัเอง เมื่อเวลาผา่นไปสกัระยะหนึ่งกเ็กิดศรทัธาวิปรติ เพราะกระแสจิตของตวัเองเปลี่ยน อนั
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มเปลี่ยน หรอืเน่ืองมาจากความบีบคัน้ทางสงัคม เหตกุารณรุ์นแรงทางศาสนา
ดงักลา่วท่ีส  าคญั เช่น  
 พ.ศ. ๒๕๒๑  จมิ โจนส ์ ผูป้ระกาศตวัวา่เป็นศาสดาแห่งลทัธิ “พีเพ่ิล เทมเป้ิล(People 

Temple)” ตัง้อยู่ท่ีเมืองโจนส ์ทาวน ์ประเทศกายอานา อเมรกิาใต ้ฆา่ตวัตายพรอ้มกบัสาวก ๑,๐๐๐ 

คน โดยการดื่มน า้องุน่ผสมไซยาไนต ์
 พ.ศ. ๒๕๒๖  เดวดิ  โคเรช ผูป้ระกาศตวัวา่เป็นศาสดาแห่งลทัธิ “บรานช ์ ดาวิเดี่ยน
(Branch Davidian)” ตัง้อยู่ท่ีเมืองวาโก รฐัเทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา เผาตวัตายในอาคารขณะถกู
เจา้หนา้ท่ีของรฐัลอ้มจบั พรอ้มกบัสาวกจ านวนหนึ่ง 
 พ.ศ. ๒๕๓๗  ลุก  จเูร่ต ์   ผูป้ระกาศตวัวา่เป็นศาสดาแห่งลทัธิ “โซล่า่ร ์ เทมเป้ิล(Solar  

Temple)” ตัง้อยูท่ี่เมืองไฟรบ์รวก สวิสเซอรแ์ลนด ์เผาตวัเองท่ีบา้นพกัตากอากาศ บรเิวณโรงนา พรอ้ม
กบัสาวก ๔๐ คน 

 ๒๐  มีนาคม  ๒๕๓๘  โซโกะ อาซาฮาร่า ผูป้ระกาศตวัวา่เป็นศาสดาแห่งลทัธิ “โอม ชนุริ
เกียว” สั่งใหส้านศุิษยป์ลอ่ยก๊าซซารนิท่ีบรเิวณสถานีรถไฟใต ้“คาซมิูคาเซกิ” กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

    โซโกะ อาซาฮารา่เริ่มประกาศลทัธิโดยท านายโลก(Apocalypse) สรา้งลทัธิท านายโลก 
ก าหนดวนัสิน้สดุของโลกไวใ้นอนาคตอนัใกล(้Doomsday Cult) แนวทางของอาซาฮารา่ไม่แตกตา่ง



 

 

๑๐ 

จากแนวทางของนิกายนิจิเรนในญ่ีปุ่ นท่ีเกิดขึน้กอ่นหนา้โอมชนุรเิกียว กลา่วโดยสรุปก็คือ ศาสนาใหม่ใน
ญ่ีปุ่ นนิยมใชแ้นวทาง(๑)ขู ่ (๒)ปลอบ (๓)รวมกลุม่สรา้งแดนเกษม ผูน้  ากลุม่จะเริม่ก่อตัง้ลทัธินิกาย
โดยการบอกวา่ “ในอนาคตอนัใกล ้ สกัวนัหนึ่งโลกจะตอ้งพินาศ” น่ีคือการขู ่ ตอ่จากนัน้จะประกาศ
หลกัการของตน โดยบอกวา่ “มีหลกัธรรมส าคญัอยู่หมวดหนึ่งซึง่เมื่อปฏิบตัิตามจะท าใหมี้ความ
ปลอดภยั แคลว้คลาดจากมหนัตภยัในโลก” น่ีคอืการปลอบ  ขัน้สดุทา้ยคือ การรวมกลุม่กนัสรา้งชมุชน
ของตนเอง โดยบอกวา่ “ชมุชนนีจ้ะเป็นแดนเกษมปลอดภยัจากความพินาศของโลก” ชมุชนท่ีตอ้งขึน้มา
ใหม่นีนิ้ยมเรยีกวา่ “หมู่บา้นดอกบวั(Lotus Village)” น่ีคือชมุชนแดนเกษมปลอดภยัจาก มหนัตภยั
ของโลก แตจ่ดุดอ้ยของการรวมกลุม่กนัคือ ไม่สามารถควบคมุสมาชิกของชมุชนไดท้ัง้หมด และเม่ือ
ปัจจยัแทรกซอ้น เช่นกรณีของโอมชนุรเิกียวท่ีนิยมตัง้โรงงานผลิตสารเคมี ความชั่วรา้ยก็เกิดขึน้เมื่อมี
การน าสารเคมีไปใชใ้นทางท าลาย 
 กระบวนการทางศาสนาในประเทศไทยก็มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั แตจ่ะไม่ปรากฏเรื่องท่ีเป็นการ
ขูแ่ละการปลอบ ปรากฏเฉพาะการรวมกลุม่กนัสรา้งชมุชนของตนเองขึน้มาใหม่ เช่น กรณีสนัติอโศก 
กรณีวดัพระธรรมกาย หรอืกรณีกลุม่ทางศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย ปรากฏการณท์างศาสนาอย่างนี ้
มีมาอย่างตอ่เน่ืองนบัจากอดีตอนัประมาณกาลมิไดถ้งึปัจจบุนั  เพราะเหตไุรจงึแตกเป็น ๑๑ นิกายใน
สมยัพระเจา้อโศกมหาราช แตกเป็น ๑๘ ในยคุสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ และแตกเป็นมากกวา่ ๑๘ นิกายนบั
แตย่คุสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ เป็นตน้มา นีเ้ป็นปรากฏการณแ์ห่งศรทัธาของมนษุยชาติ ความอยู่คงทนของ
นิกายขึน้อยูก่บัปัจจยั ๒ ประการ คือ (๑) ศาสนทายาท (๒) ระบบการบรหิารองคก์ร กลุม่ศาสนาใหม่
นิยมท่ีจะตัง้ส  านกัสอนกรรมฐาน(สมถะหรอืวิปัสสนา) พิมพค์  าสอนเผยแพร ่ ดงึปัญญาชนเป็นพวก 
ขยายสาขาขา้มทวีป นีเ้ป็นปรากฏการณท่ี์เห็นโดยทั่วไป  

 
แนวโน้มแหง่ศรัทธาปัจจุบัน 

 
 นกัคิดสงัคมนิยมหลายท่านท านายไวว้า่ “ในศตวรรษท่ี ๒๐ ศาสนาจะถงึจดุจบ เพราะศาสนา
เป็นเรื่องของความงมงายไสยศาสตร”์ ค าท านายนีเ้ป็นจรงิหรอืไม่ เห็นไดช้ดัอยู่ในสงัคมปัจจบุนั ศาสนา
ท่ีนบัถือพระเจา้ลว้นมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไสยศาสตรม์ากกวา่วิทยาศาสตร ์ 
      ศาสนาฮินด ู นบัถือพระเจา้หลากหลายนบัไม่ถว้น ปัจจบุนัมีคนนบัถือประมาณ ๙๐๐ ลา้นคน
ทั่วโลก คิดเป็นประมาณ ๑๖ เปอรเ์ซน็ตข์องประชากรโลก ประเทศอินเดยีมีประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ 



 

 

๑๑ 

ลา้นคน นบัถือศาสนาฮินดปูระมาณ ๘๕ เปอรเ์ซน็ต ์ ถามวา่ “ศาสนาฮินดมีูแนวโนม้ท่ีจะสญูหายไป
จากโลกหรอืไม ่?”  
     ศาสนาครสิตน์บัถือพระเจา้ มีศาสนิกประมาณ ๒,๐๐๐ ลา้นคน คิดเป็น ๓๓ เปอรเ์ซน็ตข์อง
ประชากรโลก  ถามวา่ “ศาสนาครสิตมี์แนวโนม้ท่ีจะสญูหายไปจากโลกหรอืไม่ ?”  
 ศาสนาอิสลามนบัถือพระเจา้ มีศาสนิกประมาณ ๑,๒๐๐ ลา้นคน คิดเป็น ๑๘ เปอรเ์ซน็ตข์อง
ประชากรโลก  ถามวา่ “ศาสนาอิสลามมีแนวโนม้ท่ีจะสญูหายไปจากโลกหรอืไม่ ?”  
 ศาสนาท่ีเป็นเทวนิยมนบัถือพระเจา้ มีแนวโนม้เป็นไสยศาสตรม์ากกวา่วิทยาศาสตรย์งัคงเป็นท่ี
นบัถือในโลกกลัปาวสาน  พระพทุธศาสนามีสาระทัง้ท่ีเป็นวิทยาศาสตรม์ากกวา่ ปัจจบุนัมีศาสนิก
ประมาณ ๓๕๐ ลา้นคน คิดเป็น ๖ เปอรเ์ซน็ตข์องประชากรโลก ย่ิงจะอยูใ่นสงัคมโลกไดอ้ย่างไม่
หวั่นไหว 
     ประมาณช่วงระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๓๐ คนยคุใหม่สว่นมากเคยหนัหลงัใหแ้ก่ศาสนา ในยคุ
ท่ีลทัธิคอมมนิูสตเ์ฟ่ืองฟ ูในเมืองจีนมีค ากลา่ววา่ “ศาสนาคือกาฝากของสงัคม-Religion is parasite 

on society” ประชาชนในประเทศลาวบอกวา่ “ยกมือไหวพ้ระหนึ่งครัง้ เสยีเวลาปลูกพริกไปสามตน้” 
แตต่อนนีเ้หตกุารณก์ลบัเป็นตรงกนัขา้ม  ประชาชนในทกุประเทศหนักลบัเขา้มาหาศาสนา แตข่อ้ท่ีน่า
สงัเกตคือ พวกเขาจะไม่หนัเขา้หาศาสนานิกายหลกัท่ีมีการนบัถือมาแตเ่ดมิ แตจ่ะหนัเขา้หากลุม่ศาสนา
นิกายย่อยท่ีแตกออกมาจากนิกายหลกั นกัวิทยาศาสตรท่ี์มีช่ือเสียงของโลกไม่นอ้ยกวา่ ๔๐ เปอรเ์ซน็ต์
ศรทัธาในศาสนาและเช่ือในความมีอยู่ของพระเจา้ ในกระบวนการทดลองทางวทิยาศาสตร ์ เช่ือกนัวา่จะ
ส าเรจ็หรอืไม่ส  าเรจ็ ขึน้อยู่กบัการหลอมรวมใหเ้ป็นหนึ่งเดียวระหวา่งผูท้ดกบัสิ่งท่ีก  าลงัทดลอง นั่นคอื
ความเป็นหนึ่งเดียวกนัระหวา่งจิตกบัวตัถ ุ เราผ่านยคุแห่งศาสนา ปรชัญา และวิทยาศาสตรม์าแลว้ ใน
ศตวรรษหนา้ คงจะยอ้นกลบัมาเป็นยคุแห่งศาสนาอีกกระมงั เพียงแตย่งับอกไม่ไดว้า่ รูปแบบแห่ง
ศาสนาในศตวรรษหนา้จะเป็นอย่างไร  เป็นแบบอภิศาสนา(Meta-Religion) นวศาสนา(Neo-

Religion) หรอืศาสนาโบราณ(Primitive Religion) 


