พุทธศาสนานิกายเถรวาท และ คริสตศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์
โดย
เค็นเนธ อี.แวลส์ Ph.D.

ปาฐกถา ซินแคลร์ ทอมป์ สั น อนุสรณ์
ชุ ดทีส่ อง

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่ งประเทศไทย
เชียงใหม่
14-15 พฤศจิกายน, 1963

พิมพ์ที่ ร.พ. เจริ ญธรรม 160 เสาชิงช้า พระนคร โทร. 29242
นายรวล รุ่ งเรื องธรรม ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา 2506

2

คานา
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีความยินดีที่จะเสนอปาฐกถาซิน
แคลร์ ทอมป์ สั นอนุสรณ์ อันดับที่สอง (1963) ซึ่งเป็ นปาฐกถาเพื่อระลึกถึงวิลเลี่ยม เจมส์ ซินแคลร์
ทอมป์ สัน (1915-1961) ผูท้ างานในประเทศไทยนับแต่ปี 1937 จนกระทัง่ ถูกกักกันระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง และนับแต่ปี 1946 จนกระทัง่ ถึงแก่ความตายในอุบตั ิเหตุรถไฟตกราง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
1961 เป็ นสมาชิกในคณาจารย์ของวิทยาลัย ศาสนศาสตร์และเป็ นผูส้ อนวิชาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
วิชาศาสนศาสตร์ และการฝึ กปฏิบตั ิ ด้วยความชานิชานาญและด้วยใจศรัทธาอย่างแรงกล้า อาจารย์
ทอมป์ สันเป็ นผูม้ ีความสนใจยิง่ ในพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคริ สตศาสนา
ปาฐกถาอนุสรณ์ชุดนี้ก็ได้จดั ขึ้นเพื่อสื บต่องานที่เขากาลังทาอยู่ เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงเรี ยกเขาให้
ไปเข้าเฝ้ าพระองค์น้ นั
ปาฐกถาทั้งสามตอนในชุดนี้ แสดงโดย เค็นเน็ธ อี.แวลส์, Ph.D ภราดรผูร้ ่ วมงานในประเทศไทย
จากคริ สตจักรสหเพรสไบทีเรี ยนแห่งสหรัฐอเมริ กา นับแต่ได้มาถึงประเทศไทย ในปี 1927 ดร.แวลส์ก็
ได้มีความสนใจในพุทธศาสนาเรื่ อยมา และได้ชื่อว่าเป็ นเอตะทัคคะในเรื่ องนี้ โดยแต่งหนังสื อ “พุทธ
ศาสนาในประเทศไทย ว่ าด้ วยพิธีกรรมและกิจกรรม” (ภาษาอังกฤษ, จัดพิมพ์ข้ ึนเป็ นครั้งที่สองในปี
1960) ดร.แวลส์เคยเป็ นอาจารย์ และต่อมาเป็ นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนปริ นสรอยแยลส์ วิทยา (19281951) นับแต่ปี 1953 เป็ นต้นมาก็ได้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการของกองคริ สเตียนศึกษาและบรรณ
ศาสตร์ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทางวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มีความยินดีขอต้อนรับ ดร.แวลส์
ในการแสดงปาฐกถาครั้งนี้
อี.จอห์ น แฮมลิน
ผูอ้ านวยการ

3

สารบัญ
พุทธศาสนานิกายเถรวาท
และ คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ข้อความเบื้องต้น ........................................................................................................................ 5
ปาฐกถา 1 ข้อที่พุทธศาสนาและคริ สตศาสนาแตกต่างกัน ......................................................... 7
ก. ศาสนา: เป็ นคาสั่งสอนหรื อการเผยพระวาทะ? ............................................................... 7
ข.พระเจ้า: เป็ นบุคคลภาพและสัมพันธ์กบั มนุษย์หรื อไม่มีพระเจ้าเลย? ............................... 9
ค.ประวัติศาสตร์โลก : เป็ นเส้นตรงหรื อวงกลม? ............................................................... 11
ง ควรจะถือว่าชี วติ เป็ นอะไร? ............................................................................................ 16
ปาฐกถาสอง สารที่เห็นพ้องกัน ............................................................................................... 21
ก. สภาพอันน่าสงสารของมนุษย์ ....................................................................................... 21
ข .ความสาคัญของชีวิตและความนึกคิด ............................................................................ 23
ค. ในด้านจริ ยธรรม............................................................................................................ 28
ปาฐกถาสาม สังคม, ศีลธรรมและความเชื่อในสมัยปัจจุบนั .................................................... 39
ก.วัฒนธรรมสากลแผนใหม่ .............................................................................................. 39
ข. ทัศนะพุทธศาสนา ......................................................................................................... 41
ค. ทัศนะคริ สตศาสนา ....................................................................................................... 47

4

พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสานานิกายโปรเตสแตนท์ ?
ปาฐกถาหนึ่ง สารทีพ่ ุทธศาสนาและคริสตศาสนาแตกต่ างกัน
ข้ อความเบือ้ งต้ น
ปาฐกถาชุด ต่อไปนี้ได้จดั ทาขึ้นสาหรับประชาชนทัว่ ไปยิง่ กว่าสาหรับนักปราชญ์ทางพุทธหรื อ
ทางคริ สต์ นาเอาหลักคาสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และของคริ สตศาสนาบางข้อเท่านั้นมา
พิจารณา เนื่องจากเวลาจากัดและมีความรู ้ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถพิจารณาหลักคาสอนแม้แต่ขอ้
เดียวของทั้งสองศาสนาได้ถี่ถว้ น คาสอนย่อ ๆ ที่นามาสาธยาย ณ ที่น้ ีเป็ นข้อที่ ศาสนิก ผูเ้ คร่ งครัดใช้
เป็ นแนวคิดและเป็ นแนวปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่
มิได้มีการพยายามที่จะถกเถียงวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ , รู ปการจัดตั้งองค์การ. กิจกรรม
สมัยปั จจุบนั หรื ออิทธิ พลทางศีลธรรม หรื อผลดีทางสังคมของทั้งสองศาสนาแต่อย่างใดเลย ตรงกันข้าม
การพิจารณาได้มุ่งต่อหลักคาสอน อันทาให้เกิดผลในทางประพฤติ ปฏิบตั ิคาสัง่ สอนของศาสนาแม้จะ
เก่าแก่ สักเพียงไร ก็ตาม ก็ยงั คงมีความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของผูถ้ ือคาสอนนั้น ๆ อยู่ การพัฒนาใน
ด้านความรู ้และการปฏิบตั ิของศาสนา การยอมอ่อนข้อให้แก่การบีบคั้นทางสังคม และแนวความคิด
สมัยใหม่มกั ทาให้เรา ต้องสารวจตรวจสอบข้อพระธรรมดั้งเดิมกันขึ้นอีก หรื อต้องเอ่ยถึงคาสอน
แรกเริ่ มนั้น ศาสนาใดก็ตามที่แยกทางออกจากหลัก คาสอนดั้งเดิม ย่อมจะสู ญเสี ยลักษณะเก่าแก่ แก่น
ธรรม และคุณธรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ชาวโลกเสี ย
ข้อพระธรรมที่จะอ้างต่อไปนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านได้มีหลักไว้ใช้วนิ ิจฉัย เหตุผล และความเป็ นธรรม
ของการพิจารณาในปาฐกถานี้ ข้อพระธรรมใดที่ไม่ตรงต่อหลักคาสอนสาคัญที่นิยมใช้กนั อยูจ่ ะไม่นามา
ระบุไว้ การพิจารณานี้ เป็ นไปในทางสันติเพื่อให้เหมาะกับเรื่ อง
ศาสนาทั้งหลายในสมัยปั จจุบนั จาเป็ นต้องประกาศสันติสุขและวางแบบอย่างไว้ให้เห็น มนุษย์
ทุกประเทศตกเป็ นเหยือ่ ของความกลัวและโรคภัยอย่างเดียวกัน
ได้รับความอบอุ่นจากอาทิตย์ดวง
เดียวกัน อยูใ่ นความกดดันของอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างเดียวกัน และตกอยูใ่ นสภาพ
วัฒนธรรมอย่างเดียวกัน ทุกศาสนามีปัญหาอย่างเดียวกัน เช่น นิยมทางโลก บรรดาศาสนาที่ยดึ หลัก
ศีลธรรมต่างก็ห่วงใยและปรารถนาจะปรับปรุ งทางศีลธรรมของสังคมปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั มิได้
ช่วยทาให้มนุษย์ทาความชัว่ ร้ายน้อยลงไปเลย ทรัพย์สินความมัง่ คัง่ และวิชาเทคนิคไม่ได้ทาให้มนุษย์
หลุดพ้นจากความชัว่ ช้าหรื อการก่ออาชญากรรมของพวกวัยรุ่ นและการสงครามแต่อย่างใดเลย ในสมัย
ปั จจุบนั นอกจากเครื่ องมือ เครื่ องอาวุธใหญ่ ๆ แล้ว ยังมีความต้องการความสุ ข ความสงบและความ
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พอใจในด้านจิตใจ ซึ่ งคุณค่าอันนี้ เป็ นผลเกิดจากการแสดงความยุติธรรม ความเมตตาและการดาเนิน
ชีวติ ด้วยความถ่อมใจ ศิลปแห่งการดาเนินชี วติ ได้รับการสนับสนุนและการแสดงออกในบรรดาศาสนา
ที่ยดึ ศีลธรรมเพราะว่าศาสนาเหล่านี้ยกย่องคุณค่าทางศีลธรรม และนับถือความสาคัญของชีวิตมนุษย์
ศิลปสาคัญ ๆ และบรรดาธรรมชนสาคัญ ๆ ย่อมเกิดจากศาสนาสาคัญ ๆ จึงทาให้อารยธรรมต่าง ๆ และ
ประวัติศาสตร์สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือ ศาสนาเหล่านี้ให้การหนุ นใจและปลอบใจแก่
บรรดาชายหญิงทุกชั้น และฐานะทั้งในอดีตและในปั จจุบนั คือได้อานวยจุดมุ่งหมายทางศีลธรรมและ
ความสานึกถึงคุณค่าของชีวติ ของตนให้แก่เขา
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ปาฐกถา 1 ข้อทีพ่ ุทธศาสนาและคริสตศาสนาแตกต่ างกัน
บางครั้งชาวสวนได้ เอาพันธุ์ ผลไม้ หรื อ ดอกไม้ที่ดีท้ งั สองชนิดมาผสมเพื่อให้เกิดชนิ ดดียงิ่ ขึ้น
บางคนกล่าวว่าพุทธศาสนาและคริ สตศาสนาดีท้ งั สอง และอาจจะให้ศาสนาทั้งสองเข้ารวมกันผสมกัน
เหมือนดอกไม้ได้ เพื่อให้เกิดเป็ นศาสนาใหม่ซ่ ึ งจะเร้าใจคนทัว่ โลก
การผสมกันแบบนี้จะเร้าใจก็เฉพาะบุคคลที่มิได้ถือพุทธศาสนา หรื อคริ สตศาสนาอย่างลึกซึ้ ง
เท่านั้น ศาสนาทั้งสองมีลกั ษณะที่จะรวมกันเข้ากันได้ละหรื อ? หรื อว่าศาสนาทั้งสองมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันและไม่สามารถเข้ารวมกันได้เพื่อเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นต้นกล้วยไม้ และต้นกุหลาบ ผู ้
ที่เน้นถึงความคล้ายคลึงกันของพุทธศาสนาและคริ สตศาสนากล่าวถึงคาสอนทางศีลธรรมที่เหมือนกัน
เรื่ องศีลธรรมนี้ จะได้พิจารณาในปาฐกถาที่สองต่อไป ในตอนนี้ จะได้พิจารณา ความแตกต่างในคาสอน
อันถือว่าเป็ นหลักใหญ่ ๆ เท่านั้น บุคคลที่คิดว่าศาสนาทั้งสองเหมือนกันนั้นเมื่อได้สอบถามดูจะยอมรับ
ว่าวัดในพุทธศาสนาและโบสถ์คริ สเตียน แม้จะอยู่ ณ ท้องถิ่นเดียวกันก็มีลกั ษณะแตกต่างกันใน
บรรยากาศ กิจกรรมและสถาปั ตยกรรมทีเดียว แนวคิดที่ไม่เหมือนกันเป็ นเหตุให้มีผลต่างกันหรื อ?

ก. ศาสนา: เป็ นคาสั่ งสอนหรือการเผยพระวาทะ?
อาจกล่าวได้วา่
ศาสนาหนึ่งอาจถือว่าหลักคาสอนของตนเป็ นทั้งการเผยพระวาทะและเป็ น
คาสัง่ สอนด้วย แท้ที่จริ งแล้วก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างความนึกคิดของคริ สตศาสนาเกี่ยวกับ
ศีลธรรมและความนึกคิดที่ชาวพุทธถืออยู่
พระธรรมของพุทธศาสนาและพระคริ สตธรรมคัมภีร์
แตกต่างกันในเรื่ องกาเนิ ดและในเรื่ องบทบาทเกี่ยวกับความรอดหรื อความหลุดพ้นของมนุษย์
1.
โดยทัว่ ไปชาวพุทธถือว่าศาสนาของตนเป็ นคาสั่งสอน โดยตอนปลายปี ที่หกแห่งการแสวงหา
ธรรม พระสมณะโคดม คือพระพุทธเจ้าได้พบทางนั้น พระองค์ได้มีพระชนม์อยูใ่ นโลกอีก 45 ปี เพื่อ
สอนทางนั้นให้ผอู ้ ื่น คาสัง่ สอนของพระองค์มีถึง 84,000 ข้อ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ นคาสัง่ สอนสาหรับ
ฆราวาศ และข้อบังคับและคาสั่งสอนสาหรับสาวกที่ใกล้ชิดคือพระสงฆ์ พระสงฆ์ หรื อภิกขุในสมัย
เริ่ มแรกมีหน้าที่ท่องจา พระสู ตร และ พระวินัย เพื่อเก็บรักษาไว้สาหรับคนรุ่ นหลัง ๆ ต่อไป พระ
รัตนตรัยคือ พระพุทธซึ่ งแปลว่าครู หรื อมุนี, พระธรรมหรื อคาสั่งสอนและพระสงฆ์ผทู้ าหน้าที่รักษาและ
ถ่ายทอดพระธรรมให้ผอู ้ ื่น
ในระหว่างที่แสวงหาความรู ้อยูเ่ ป็ นเวลาหกปี นั้นพระพุทธเจ้าได้ฟังคาสอนจากครู ที่เป็ นดาบส
หลายองค์ เช่นอาฬาระกามามะผูส้ อนถึงคัน่ “สู ญภาพ” และอุททกะรามบุตรผูไ้ ด้สอน “สภาพที่จะเป็ น
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วิญญาณก็มิใช่ และไม่มีวญ
ิ ญาณก็มิใช่” (มัชฌิมนิกายมหาสัจจกสู ตร) อาจารย์หลายท่านสังกัดสานักที่
แข่งขันกัน ภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้วก็ได้เริ่ มสั่งสอนสาวกของพระองค์ พระองค์ได้สอนแย้งกับ
หลักเดิมของศาสนาพราหมณ์ คาสอนที่ปรากฏในสู ตรปิ ฎก เกิดจากคาตอบปั ญหาที่มีผถู ้ ามและของ
พวกสาวก คาถามเหล่านี้เกิดจากทัศนะที่ขดั แย้ง พระพุทธเจ้าได้กล่าวในคาสรุ ปคาสอนของพระองค์วา่
“เรามาสอนเรื่ องทุกข์และการพ้นจากทุกข์” (สังยุตนิกาย 22:86)
2.
โดยทัว่ ไป คริ สตศาสนิกถือว่าคาสอนสาคัญในศาสนาเป็ นการเผยพระวจนะ ในพันธสัญญา
เดิม คาสอนของโมเสสและศาสดาพยากรณ์อื่น ๆ มีความหมายแสดงว่า “พระเจ้าทรงตรัสดังนี้แหละ” ผู้
พยากรณ์เป็ นคนพูดและผูน้ าของชาติดาเนินการตามคาบัญชาหรื อการสาแดงของพระเจ้า ในพันธสัญญา
ใหม่ พระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมไว้ตามพระสัญญา และโดยพระองค์ พระเจ้าทรงสาแดง
พระองค์เองครั้งสาคัญที่สุดแก่มนุษย์ นี่เป็ นความสาคัญของวันคริ สตสมภพ “อิมานูเอล” หรื อ “พระเจ้า
อยูก่ บั เรา” ได้เสด็จมาแล้ว ในสวรรค์ก็มีดาวดวงใหม่ปรากฏ และทูตสวรรค์ได้ประกาศ “ข่าวดีอนั เป็ น
ความปรี ดายิง่ ...รังสี ความยิง่ ใหญ่จงมีแก่พระเจ้า” ทารกได้เกิดในวงศ์กษัตริ ย ์ เป็ นพระผูเ้ สด็จมาโปรด
โลกตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ดงั ที่มีคาห์และผูพ้ ยากรณ์อื่น ๆ ทานายไว้ซ่ ึ งรอคอยกันมานาน (มีคาห์ 5:21)
ชนชาติอิสราเอลได้คุน้ เคยต่อการกระทาและการสาแดงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ ที่ล่วงแล้ว อันกิน
เวลาหนึ่งพันปี พระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์ให้แก่อบั ราฮัม, อิสอัค, ยากอบ แก่โมเสสที่พมุ่ ไม้ไฟลุก
แก่ชนชาติอิสราเอลตอนข้ามทะเลแดง แก่โยชูวาและแก่ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ , อิสยาห์และเยเรมีย ์
บางครั้งการสาแดงเช่นนี้ประกอบด้วยการแสดงฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วย เช่นแก่เอลียาห์ที่ภูเขาโฮ
เร็ บ และเป็ นคาบัญชีที่ให้ทาการ
เมื่อพระเยซูประสู ติ ประเทศอิสราเอลเป็ นเมืองขึ้นของกรุ งโรม ประชาชนคับใจทั้งในทาง
เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ
พระเจ้าได้ทอดทิง้ ชนชาติอิสราเอลเสี ยแล้วหรื อต่อมาพระเยซูได้ประสู ติ
บรรดาคนที่รู้จกั พระองค์ก็เห็นว่าพระเจ้าได้สาแดงพระองค์ในพระเยซูซ่ ึ งเต็มไปด้วยความรัก
และ
ฤทธานุภาพ พวกเขาได้อุทานอ้างถ้อยคาจากพันธสัญญาเดิมด้วยโสมนัสยินดีวา่ “ผูท้ ี่นงั่ อยูใ่ นแดนและ
เงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นมาและส่ องถึงเขาแล้ว” (มัทธิว 4:16)
จึงเห็นได้วา่ ชาวพุทธและชาวคริ สต์มีความนึกคิดในเรื่ องศาสนาแตกต่างกัน พุทธศาสนาตาม
แก่นแท้แล้วเป็ นคาสัง่ สอน พระธรรมเป็ นที่ประชุมของความรู ้ท้ งั ในฝ่ ายจิตศาสตร์ ปรัชญา ศีลธรรม
และการรู ้ดว้ ยตนเอง พระพุทธเจ้าเป็ นปรมาจารย์ ชาวพุทธคนสาคัญหลายคนกล่าวว่าพุทธศาสนามิใช่
เป็ นศาสนาเลย แต่เป็ นปรัชญาต่างหากคริ สตศาสนามิใช่เป็ นปรัชญา แต่เป็ นระบบศาสนาที่ต้ งั อยูบ่ น
รากฐานแห่งความเชื่ อในพระเจ้าผูม้ ีบุคลิกภาพและมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์
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สาแดงพระคุณ น้ าพระทัย และฤทธานุภาพอันสู งสุ ดของพระเจ้า พระเยซูสาแดงความห่วงใยมนุษย์ของ
พระเจ้าให้ประจักษ์โดยการกระทาที่เสี ยสละ
โดยการสมัครใจที่จะวายชนม์และการคืนพระชนม์
คริ สตศาสนาตั้งอยูบ่ นรากฐานคือพระราชกิจและคาสั่งสอนของพระเจ้าซึ่งบรรดาผูพ้ ยากรณ์
และ
พระเยซูคริ สต์ได้กล่าวถ่ายทอดกันมาตามลาดับ คาสอนในคริ สตศาสนาจึงไม่ถือว่าเป็ นคาสัง่ สอน แต่
เป็ นพระกิตติคุณคือข่าวประเสริ ฐซึ่ งพระเจ้าทรงสาแดงเปิ ดเผยให้มนุษย์เห็น

ข.พระเจ้ า: เป็ นบุคคลภาพและสั มพันธ์ กบั มนุษย์ หรือไม่ มพี ระเจ้ าเลย?
เมื่อพุทธศาสนาอุบตั ิข้ ึนในประเทศอินเดียนั้นมีการนมัสการพระเจ้าหลายองค์ ดังมีชื่อพระเจ้า
ต่าง ๆ ว่า พระพรหม พระอินทร์ พระธรณี พระมารา พระยม พุทธศาสนาถือว่าพระเจ้าเหล่านี้เป็ นเพียง
พวกเทวดาหรื อเทพบุตร เมื่อเป็ นเช่นนี้พวกเทพเจ้าเหล่านี้ก็ไม่มีชีวติ อยูช่ วั่ นิ รันดร ตกอยูใ่ นวัฏสงสาร
หรื อการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน แม้แต่ละชาติจะดารงอยูเ่ ป็ นเวลานาน ๆ ก็ตาม
“พระพุทธเจ้าตอบว่า “สหายเอ๋ ย เราไม่เห็นว่าโลกนี้หรื อในโลกแห่งเทวะ โลกแห่งมาร พรหม
โลกหรื อในชนชั้นต่าง ๆ ของสมณะ เทวดาและมนุษย์ บุคคลที่สามารถขจัดความคิดของเราได้เลย” (สู ต
นิพทั กุลวรรคสุ ขิโลมะสู ตร)
ท้าวสักกะถือกันว่าเป็ นหัวหน้าของเทวดาต่าง ๆ แต่ก็มิใช่เป็ นผูส้ ร้างจักรวาล
“ภิกขุท้ งั หลาย ท้าวสักกะผูเ้ ป็ นประมุขของเทวะก็หาพ้นจากกิเลสต่าง ๆ ไม่ หาพ้นจากความ
เกลียดชังหาพ้นจากการเกิด แก่และความตายไม่” (อังคุตรนิกาย 3:37)
ฐานะของพระพรหมก็ไม่แน่ชดั โดยทัว่ ไปถือเป็ นประมุขของพรหมโลก
“ดูกรวาเสฏฐะ “ใครคนใดคนหนึ่ง 7 ชัว่ ยุค อาจารย์ของพราหมณ์ มีไหมที่เคยเห็นพระพรหม?”
“ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ ไม่มีเลย”
(ฑีฆนิกายศีลขันธวรรค เตวิชชสู ตร 1: 12)
แต่มีเรื่ องปรากฏว่าพระพรหมได้เสด็จมาเฝ้ าพระพุทธเจ้าภายหลังที่ตรัสรู้แล้ว
พระพุทธเจ้าตรัส “แต่ถา้ เราจะสอนหลักธรรมและผูอ้ ื่นไม่เข้าใจก็จะเป็ นการเหนื่ อยเปล่าเป็ น
ความยุง่ ยากแก่เรา...เมื่อเราได้ไตร่ ตรองดู ก็คิดว่าจะไม่สอนหลักธรรม ครั้นแล้วท้าวสหัมปติ จุติจาก
พรหมโลกมาเฝ้ าเรา...และกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ที่เคารพ โปรดสอนหลักธรรม”....เมื่อทราบคาขอร้อง
ของท้าวมหาพรหมแล้วเราก็รู้สึกสงสารเวไนยสัตว์....” (พระพุทธเจ้ายินยอมที่จะสอนหลักธรรม)
(มัชฌิมนิกาย 1: 167 และต่อ ๆ ไป)
พุทธศาสนายอมเห็นด้วยกับเรื่ องจักรวาลวิทยาของอินเดีย จึงรับด้วยว่าพวกเทวดาเป็ นส่ วน
หนึ่งของเมืองสวรรค์ ท้าวสักกะและเทวดาอื่น ๆ ทาหน้าที่เป็ นผูส้ ื่ อข่าวและทาหน้าที่เป็ นผูส้ นทนา ใน
ทัศนะหนึ่งอ้างว่ามีตวั ตนปรากฏ แต่ในอีกแง่หนึ่งไม่มีตวั ตนปรากฏ เช่นเดียวกับในการสนทนาเกี่ยวกับ
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หลักคาสอนของพุทธศาสนา ผูพ้ ดู อาจอ้างตัวเองว่า “ข้าพเจ้า” เมื่อพูดโดยแท้แล้วเขาจะปฏิเสธเรื่ องมี
ตัวตน “อัตตา” หรื อ “ตัวข้าพเจ้า” พุทธศาสนิกอาจพูดถึงเรื่ องเทวดาต่าง ๆ แต่จะไม่อธิ ษฐานต่อเทวดา
นั้น
“ดูกรวาเสฏฐะ เปรี ยบเหมือนแม่น้ าอจิรวดี บุรุษผูต้ อ้ งการฝั่งโน้นของแม่น้ าจะพึ่งมาสู่ ฝั่งนี้ เหตุ
เรี ยกร้องเพราะเหตุออ้ นวอน เพราะเหตุปรารถนา หรื อเพราะเหตุยนิ ดีของบุรุษนั้นหรื อหนอ?”
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ ไม่มีเลย
(ทีฆนิกาย สี ลขันวรรค เตวิชชสู ตร 1: 24)
คากล่าวที่อา้ งว่าพุทธศาสนาถือว่าไม่มีทางจะพิสูจน์วา่ มีพระเจ้าหรื อไม่ หรื อพุทธศาสนาถือว่า
ไม่มีพระเจ้าเลย มีท้ งั คนที่รับและคนที่ปฏิเสธ เมื่อได้ตรวจดูพระคัมภีร์ต่าง ๆ ก็มีปรากฏชัดว่า
พระพุทธเจ้าโต้แย้งการถวายบูชาแก่เทวดาตามลัทธิ ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธเจ้าทรงบอกแก่พราหมณ์
กุดทะทันตะว่า การประพฤติชอบและตั้งใจชอบ รวมทั้งฌาณสี่ ข้ นั ของการเข้าสมาชิกย่อมบังเกิดผล
ดีกว่าการถวายบูชา กุดทะทันตะทูลว่า
“ขอให้ท่านรับข้าพเจ้าเป็ นศิษย์ดว้ ยผูห้ นึ่ง โอข้าแต่พระสมณะโคดม และข้าพเจ้าจะปล่อยวัวตัว
ผู้ 700 ตัว วัวตอน 700 ตัว วันสาว 700 ตัว แพะ 700 ตัว และแกะผู้ 700 ตัว ให้เป็ นอิสระ เพื่อให้สัตว์
เหล่านั้นรอดชี วติ ต่อไป”
(กุดทะทันตะสู ตร)
พระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่ องพระเจ้าผูท้ รงเนรมิตสร้างสิ่ งต่าง ๆ แต่ทรงยอมรับรู ้วา่ พิภพจักรวาล
เป็ นอยู่ และเตือนให้สาวกของพระองค์คิดถึงสภาพอันน่าเวทนาของมนุษย์ในโลกแห่งความทุกข์น้ ี และ
หาทางพ้นจากทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:“ชีวติ ของสัตว์โลกเข้ามาอยูใ่ นโลกนี้โดยไม่รู้ตน้ สายปลายเหตุ” (สัตนิพทั )
“มาเริ่ มต้นเวียนว่ายอยูใ่ นการเดินทางนี้ นบั ไม่ถว้ นและไม่รู้ตน้ สายปลายเหตุ เพราะถูกปกคลุม
ไปด้วยอวิชาและถูกรัดรึ งด้วยตัณหา”
(สัมยุตตะนิกาย 15: 1:1)
2.
สาหรับคริ สตศาสนา พระเจ้าเป็ นรากฐานและเป็ นใหญ่ พระเจ้าเป็ นที่ต้ งั ต้นและที่สุดปลาย
“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก” (ปฐมกาล 1:1)
พระองค์เป็ นต้นเหตุของสิ่ งทั้งปวง บรรดาสรรพสิ่ งเป็ นอยูโ่ ดยพระองค์ สิ่ งต่าง ๆ ในโลก เช่น
พลังงาน ความสว่าง กฎของเหตุและผล วิทยาศาสตร์ วิวฒั นาการ ชีวิต เหตุผล ความงาม ความคิด
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ไตร่ ตรอง ความดี ความมีจุดประสงค์ดี สิ่ งเหล่านี้มีปรากฏอยูก่ เ็ พราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนั
ปรากฏอยู่
สภาวะ ของพระเจ้านั้นใหญ่ยงิ่ กว่าบรรดาสิ่ งทั้งหลายรวมกัน สภาวะของพระเจ้านั้นใหญ่ยงิ่
กว่าที่ความคิดของมนุษย์จะหยัง่ รู ้ได้ แต่ความใหญ่ยงิ่ ของความคิดมนุษย์ อาจทวีความมหัศจรรย์ข้ ึนได้
ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ความคิดของมนุษย์ได้พบพลานุภาพและความสัมพันธ์ในจักรวาลใหม่
ๆ พบความสาคัญใหม่ ๆ ในสิ่ งที่เห็นมาช้านานแล้ว แต่เมื่อพบกับสิ่ งใหม่ ๆ มนุษย์ก็ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหา
และสิ่ งที่ไม่เข้าใจกัน เป็ นการสดุดีต่อสติปัญญาของมนุษย์ที่วา่ เขาจะต้องรับรู ้ปริ ศนาใหม่ ๆ ของพิภพ
ความพยายามที่จะเข้าใจพระเจ้า ความพยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้าอาจกล่าวได้วา่ เป็ นความพยายามทาง
สติปัญญาที่กล้าหาญที่สุดของมนุษย์ แต่ก็ตกลงอยูอ่ ย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพราะว่า
“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามพระฉายของพระองค์” (ปฐมกาล 1:27)
ดังที่ ดร.มัลคัม เอฟ สติวาร์ ท ได้กล่าวเมื่อปี 1962 ในปาฐกถาซิ นแคลร์ ทอมป์ สัน อนุ สรณ์หน้า
106 (คาแปลต่างกัน ให้เปรี ยบเทียบภาษาอังกฤษ) ว่า “คริ สเตียนได้เห็นว่าฤทธานุภาพซึ่ งไหลอยูใ่ นและ
ผ่านตัวเขา และซึ่ งทาให้เขามีชีวติ และมีสภาพความเป็ นอยูว่ า่ เป็ นบุคลิกภาพ” คริ สเตียนเชื่อว่า พระเจ้า
เป็ นฝ่ ายริ เริ่ มที่เข้ามาหามนุษย์ เพราะฉะนั้นมนุษย์ตอ้ งตอบสนองความสนิทสนมกับพระเจ้านี้ พระเจ้า
สาแดงพระองค์เองให้มนุษย์รู้จกั โดยทางจิตใจและโดยการกระทา แม้จะไม่เต็มบริ บูรณ์และไม่เห็นแจ้ง
ชัดก็ตาม พระทัยของพระเจ้าสาแดงพระประสงค์คุณค่าทางศีลธรรมอันสู งและความรักอันไม่เห็นแก่ตวั
(อากาเป้ ) ให้จิตใจของมนุษย์ ความคิด และจิตใจของพระเจ้าได้สาแดงไว้ให้เห็นแล้วในความคิดและ
จิตใจของพระคริ สต์เมื่อมองเห็นดังนี้ แล้ว ท่านสาวกเปโตรจึงได้ทูลพระเยซูวา่ :“พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (มัทธิว 16:16)
พระเยซูทรงอธิษฐานและทรงสั่งสอนให้พวกสาวกอธิ ษฐานเรี ยกพระเจ้าว่า “พระบิดา” การ
อธิ ษฐานคือการที่จิตใจของมนุษย์พยายามเข้าถึงน้ าพระทัยพระเจ้า
เข้าสนิทสนมกับพระองค์ผทู ้ รง
ประทานชีวติ ผูท้ รงห่ วงใยในสิ่ งที่ทรงสร้างอยูเ่ สมอ
พุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่รับรู ้วา่ มีพระเจ้าตามความเข้าใจของคริ สเตียน

ค.ประวัตศิ าสตร์ โลก : เป็ นเส้ นตรงหรือวงกลม?
คริ สตศาสนาและพุทธศาสนา แตกต่างกันมากเกี่ยวกับทัศนะในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นั้นข้าพเจ้าหมายถึงการกระทาของประเทศชาติและแต่ละบุคคล เราควรจะถือว่าประวัติศาสตร์ ของ
มนุษยชาติเป็ นอะไรแน่
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1
พระพุทธเจ้าไม่ยอมพูดถึงกาเนิดของโลกพิภพ โดยให้เหตุผลว่า ปั ญหาอันยากยิง่ สุ ดเช่นนี้ไม่มี
ประโยชน์แก่ผแู ้ สวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์
“และมะลังกียะบุตร เราไม่ได้อธิ บายแล้วหรื อ ทาไม? เพราะเหตุวา่ มันไม่เป็ นประโยชน์แก่
พรหมจรรย์แต่ประการใด มันไม่เป็ นทางปั ดเป่ า ไม่ทาให้หมดกิเลส ไม่ยตุ ิ สงบ เห็นแจ้ง ตรัสรู ้และนิ
พานแต่ประการใดเลย เพราะฉะนั้น เราจึงไม่พดู ถึงเรื่ องนี้ ”
(มัชฌิมนิกายกุลามะลังกิยบุตรสู ตร 1: 426)
ในการรับเรื่ องจักรวาลวิทยาแบบอินเดีย พุทธศาสนายอมรับทัศนะเกี่ยวกับกัลป ความยาวนาน
ของเวลาซึ่ งบางคนกะกันว่ายาวนานสี่ พนั ล้านปี จักรวาลปรากฏอยูช่ วั่ กัลปหนึ่งหมุนเวียนไปแล้วก็เกิด
ไฟประลัยกัลปทาลายเสี ยครั้งหนึ่ง แล้วต่อไปก็เกิดใหม่อีก
พุทธศาสนาได้มีวธิ ี นบั เวลาอีกแบบหนึ่งซึ่ งสั้นกว่ากัลป คือนับตามยุคของพระพุทธเจ้าต่าง ๆ
พระองค์ พระพุทธเจ้าซึ่ งมีชื่อต่าง ๆ กันอุบตั ิข้ ึนตามลาดับกัน แต่ภายใต้สภาวะอันแตกต่างกันในยุคของ
พระพุทธเจ้ากะกุสันธะ มนุษย์มีอายุยาวถึง 40,000 ปี ในยุคของพระโกนาครมะนะมี อายุยนื ยาว 30,000
ปี และในยุคพุทธกัสสะปะ มนุษย์มีอายุ 20,000 ปี (ทีฆนิกาย มหาปทานสู ตร 2: 5-12) ระยะเวลาของยุค
ลดลง คือในยุคพระสมณะโคตมะมีเพียง 5,000 ปี พอสิ้ นยุคหนึ่ง พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็อุบตั ิข้ ึนและมี
การประกาศพระธรรมใหม่อีก
ในยุคของพระพุทธเจ้าตามลาดับนั้น เหตุการณ์บางประการปรากฏขึ้นแล้วก็ปรากฏขึ้นอีก ข้อนี้
อาจเป็ นเครื่ องแสดงว่าประวัติซ้ ารอยเดิม หรื ออาจเป็ นว่าตานานเดิมที่กล่าวถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาโดย
ปากเปล่านั้นมีความผิดพลาดในเรื่ องที่วา่ เหตุการณ์ไหนปรากฏขึ้นในยุคไหนก็ได้
ในพุทธศาสนานั้น หลักคาสอนในเรื่ องวัฏสงสารหรื อการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นหลักคาสอน
สาคัญ ในอดีตมนุษย์ทุกคนต้องเวียนเกิดจนนับไม่ถว้ น และจะต้องเผชิ ญกับการเกิดเช่นนี้ ต่อไปใน
อนาคต มีปัญหาว่าอะไรที่บงั เกิดใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่าพุทธศาสนากล่าวว่าไม่มีอตั ตา อัตตาจึงเกิดใหม่
ไม่ได้ คนที่เกิดใหม่จึงเหมือนกับเทียนที่จุดต่อจากเทียนที่จะดับไป พุทธมามกส่ วนมากถือกันว่าคนที่
เกิดใหม่ก็ไม่ใช่คนเดิมที่เพิ่งตายไปแล้ว และไม่ใช่เป็ นบุคคลอื่นแท้ ๆ แต่มีวญ
ิ ญาณขึ้นในคนใหม่
เนื่องจากวิญญาณในคนเก่า ผลของกรรมและในบางรายความทรงจาความเดิมได้ก็ไปจากคนเก่าสู่ คน
ใหม่ดว้ ย พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู ้ได้ตรัสว่า :“เราระลึกชาติก่อน ๆ ได้หลายชาติ หนึ่งชาติ, สองชาติ, สาม, สี่ , ห้า, สิ บ, ยีส่ ิ บ, สามสิ บ, สี่ สิบ,
ห้าสิ บ, 100, 1000, 100,000 ชาติ หลายยุคหลายกัลป์ ของโลก...เหตุเช่นนั้นเราจึงระลึกชาติต่าง ๆ ได้โดย
ละเอียดและถี่ถว้ น นี่เป็ นความรู้แรกที่เราได้รับในปฐมญาณในตอนกลางคืน”
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(มัชฌิมนิกาย 1: 240 มหาสักกะสู ตร)
ในระหว่างระยะเหตุการณ์อนั ยาวนานเช่นนี้ ราชอาณาจักรหลายแห่งและกษัตริ ยห์ ลายองค์ได้
เกิดขึ้นแล้วก็สูญไป การเกิดซ้ ารอยของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ อนั มากมายเช่นนี้ ทาให้เหตุการณ์
ตอนหนึ่งตอนใดในประวัติหมดคุณค่าอันสาคัญลึกซึ้ งไปเสี ย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ของอินเดีย
เกือบไม่มีวนั เดือน ปี ปรากฏ คัมภีร์ภคั วัติติกาเขียนขึ้นแต่เมื่อใด? โดยมากเราจะต้องไปหาวันเดือนปี
จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อจะทราบแน่วา่ มีคมั ภีร์ พระเวทย์เรื่ องวรรณคดีต่าง ๆ ของอินเดียและพระไตรปิ ฎก
เกิดขึ้นเมื่อใด ตามความคิดในศาสนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ ารอยอันไม่หยุดหย่อนเหมือนกับการหมุน
ของวงล้อ เกือบไม่มีประโยชน์ที่จะบอกเวลาวันเดือนปี ที่เกิดขึ้นเลย
ในจักรวาลอันเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีพระเจ้า ชีวติ ของแต่ละคนย่อมไม่มีจุดยึดหมายเริ่ มต้นแต่
อย่างใด ในชาติหนึ่ง ๆ เขาจะต้องถือว่าเป็ นแต่เพียงชาติเดียวในลาดับชาติอนั นับไม่ถว้ น ตามปกติแล้ว
เขาไม่สามารถกาหนดว่าสภาพของเขาเลวลงหรื อดีข้ ึนกว่าชาติก่อน ๆ แต่เขามีหลักชัยหรื อจุดยึดหมาย
สาหรับอนาคต คือ นิพพาน ชาวพุทธที่มีความปรารถนายุติ การเกิดอีกก็ทาได้สาเร็ จ โดยปฏิบตั ิตาม
มรรคแปดอย่างเด็ดเดี่ยว มรรคหรื อทางอันไม่มีกาหนดความยาว ต้องมีการฝึ กตนทั้งร่ างกายและทาง
ศีลธรรม ต้องมีอุเบกขา ภาวนา สมาธิและการแสวงหาความรู้แจ้ง การปฏิบตั ิเช่นนี้ก็เพื่อจะให้สาวกหลุด
พ้นจากตัณหาและความยึดถือโลกียวิสัย ความรู ้แจ้งที่แสวงหากันนี้เป็ นการเข้าถึงสัจธรรมของหลักคา
สอนทางพุทธศาสนา กล่าวคือ โลกที่เรามองเห็นอยูอ่ ย่างนี้เป็ นมายา และการหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้มาสู่ สาวกด้วยการรู ้แจ้งในความจริ ง และด้วยความรู ้สึกว่าตนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดแล้ว
“..สาหรับบุคคลที่รู้แจ้งเช่นดังกล่าวแล้ว จิตใจของเขาก็จะหลุดพ้นจากอาสวะ (สิ่ งขัดขวาง,
มลทิน) ...เมื่อจิตเป็ นอิสระแล้วก็จะเกิดความรู ้และเห็นแจ้ง จะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราได้
ดาเนินชีวติ บริ สุทธิ์ แล้วเราได้ทาสิ่ งที่ควรทาแล้ว เราไม่ตอ้ งทาอะไรอีกเพื่อบรรลุอรหันต์ นี่แหละคือ
ความรู ้แจ้ง ภิกขุท้ งั หลาย”
(ทีฆะนิกาย สี ลขันธวรรคอัมพัฎฐสู ตร 8)
ทัศนะของพุทธศาสนาในเรื่ องวัฏสงสาร
คือการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีสิ้นสุ ดย่อมทาให้
ความสาคัญในทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติและบุคคลหมดไป เพราะประวัติศาสตร์เป็ นวงกลม
2
คริ สตศาสนาถือทัศนะว่า พระเจ้าเป็ นพระผูเ้ นรมิตสร้างและเป็ นผูท้ รงควบคุมประวัติศาสตร์
เมื่อได้ทรงสร้างจักรวาลแล้ว พระองค์ยงั ทรงบารุ งรักษาและทรงอานวยการตั้งพระประสงค์นิรันดร์
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ให้แก่โลก และทรงนาจักรวาลมาถึงที่สุดตามเวลาของพระองค์ คริ สเตียนถือว่าประวัติศาสตร์ เริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดในพระเจ้า
“สมเด็จพระเจ้าผูท้ รงอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ผูไ้ ด้ทรงอยูใ่ นกาลก่อน และผูจ้ ะเสด็จมานั้น และผูท้ รงฤทธานุ
ภาพทุกประการตรัสว่า “เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา” (วิวรณ์ 1:8)”
พระเจ้าทรงเป็ นจุดยึดทุกเวลาในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มีความสาคัญ เพราะว่ามันมี
ความสาคัญต่อพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงอยูน่ ิ รันดรพระองค์ทรงเป็ นอยูก่ ่อน
โลกต่าง ๆ อุบตั ิและภายหลังที่โลกสู ญไปแล้ว ในจักรวาลมีแกแลคซี คือหมู่ดาวนับจานวนไม่ถว้ น มี
ขนาดและระยะทางห่างจากกันเกินที่จะเข้าใจได้ โครงร่ าง พลังงานและความเคลื่อนไหวของแกแคลซี
เหล่านี้ มนุษย์เข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และดูเหมือนว่ามันมีความลี้ลบั ซึ่ งมนุษย์ไม่สามารถจะไขได้
ตลอดไป ทาไมจึงมีหมู่ดาวเหล่านี้? คริ สเตียนเชื่อว่าจะพบคาตอบนี้ในพระเจ้าซึ่ งฤทธานุภาพของ
พระองค์ได้สร้างจักรวาลขึ้น และพระปั ญญาของพระองค์ได้แผ่ซ่านทาให้เกิดระเบียบ ในสรรพสิ่ งซึ่ ง
มนุษย์ได้เห็นเพียงบางส่ วนในวงการวิทยาศาสตร์ ปั ญหาสาคัญมีวา่ “ทาไมสิ่ งต่าง ๆ จึงมีปรากฏ” ซึ่ง
อาจตอบได้โดยอ้างไปถึงพระเจ้าเท่านั้น นานมาแล้วนักปรัชญาชาวอินเดียเดาความเอาว่า “โลกพิภพนี้
เป็ นเครื่ องเล่นของพวกเทวดา”
และว่าการเต้นราของพระอิศวรทาให้ทุกสิ่ งพลอยหมุนเวียนไปด้วย
มนุษย์ผมู ้ ีความรู ้จากัดไม่อาจตอบคาถามที่วา่ ทาไมสิ่ งทั้งหลายจึงปรากฏมีข้ ึนได้ ส่ วนคริ สเตียนมีความ
เชื่อว่า:“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่ งในนั้นเป็ นของพระเจ้า ฯ ทั้งพิภพกับบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นพิภพนั้น เพราะ
พระองค์เองทรงประดิษฐาน..ไว้..” (สดุดี 24: 1, 2)
ตามทัศนะของคริ สเตียนถือว่าประวัติศาสตร์ มีความมุ่งหมาย คือความมุ่งหมายของพระเจ้ามี
ตลอดมาหลายศตวรรษแล้ว ความมุ่งหมายนี้ประกอบด้วยการอุบตั ิข้ ึนและการสู ญไปของนานาประเทศ
แม้จะเป็ นชาติที่ไม่รู้จกั พระเจ้าก็ตาม เช่น ประเทศเปอร์ เซี ย พระเจ้าได้ทรงกล่าวถึงโคเรสกษัตริ ยแ์ ห่ง
ประเทศเปอร์ เซี ยไว้วา่ :“เขาเป็ นเมษบาลของเรา และเขาจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้ นของเราสาเร็ จ” (อิสยาห์ 44:28)
ประเทศชาติต่าง ๆ เป็ นตัวแทนที่จะทาการตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทั้งนี้มิใช่วา่ มีความดี
ในตัวของเขาเอง แต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกที่จะใช้เขา ชนชาติอิสราเอลได้รับคาบอกเล่า ซ้ าแล้วซ้ าอีก
ว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ แม้เขาจะไม่มีความเหมาะสมก็ตามและว่าพระเจ้าได้
ทรงนาเขามาในเมื่อครั้งที่พวกเขายังเป็ นทาสอยู่ และทรงสร้างให้เป็ นชาติหนึ่ง พระคัมภีร์บรรจุ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวที่เป็ นการกระทาและคาสั่งสอนของพระเจ้า พระคริ สตธรรม
คัมภีร์น้ ีได้เขียนขึ้นในประเทศอิสราเอลซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันตกของทวีปเอเซี ยมิใช่เขียนโดยพวก
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อาลักษณ์ของราชสานัก เช่น ในประเทศจีน แต่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์และปุโรหิ ตผูซ้ ่ ึงมีความสานึก
ในความสาคัญของประวัติศาสตร์ บุคคลเหล่านี้ ทั้งปิ ตาธิ บดี และบรรดาผูป้ กครองและกษัตริ ยด์ ว้ ยรู ้สึก
ว่าเขาดาเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
เขาได้สืบเรื่ องเผ่าพันธุ์ยอ้ นหลังไปถึงการที่พระเจ้าทรง
เนรมิตสร้างมนุษย์ ดังที่ปรากฏในบทที่หนึ่งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วเขาก็มองไปยังการเนรมิต
สร้างใหม่ตามที่กล่าวไว้ในตอนจวนจบของพระคริ สตธรรมคัมภีร์:“แต่ขา้ พเจ้าได้เห็นท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่...ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนคร
คือนคร
เยรู ซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้า” (วิวรณ์ 21:1-2)
โมเสสและกษัตริ ยด์ าวิดได้เคยเป็ นคนเลี้ยงสัตว์ จนกระทัง่ พระเจ้าได้ทรงเรี ยกเขาทั้งสองให้
เป็ นผูน้ าชาติ พระเจ้าตรัสกับโมเสสที่พมุ่ ไม้ไฟลุกว่า:“มาเถิด...เพื่อเจ้าจะได้พาชนชาติอิสราเอลของเราคือ ชนอิสราเอลออกจากอียปิ ต์” (อพยพ –
เอกโซโด 3:10)
ทรงตรัสแก่ดาวิดว่า:“เราเอาเจ้ามา...จากการตามฝูงแพะ แกะ เพื่อให้เจ้าเป็ นจ้าวเหนืออิสราเอลชนชาติของเรา” (2
ซามูเอล 7: 8)
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกล่าวถึงคาพยากรณ์และประวัติศาสตร์ อันยืดยาวที่ทา้ วความไปถึงการ
เสด็จมาของพระองค์:“พระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่ มต้นตั้งแต่ โมเสสและ
บรรดาศาสดาพยากรณ์” (ลูกา 24:27)
พวกสาวกกล่าวว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมไว้ตามพระสัญญา และทรงเป็ นผูท้ ี่
จะเสด็จกลับมาอีก และทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งอนาคต:“พระเยซูองค์น้ ี...จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั้น” (กิจการ 1: 11)
“เพื่อทุกเข่าในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี...จะกราบลงในพระนามแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อ
ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”(ฟิ ลิปปี 2:9-11)
ในคริ สตศาสนา ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีความสาคัญ เพราะพระเจ้าทางานท่ามกลาง
เหตุการณ์ของมนุษย์และร่ วมมือกับมนุษย์ หลักชัยอันแท้จริ งของมนุษย์ก็คือการกลับคืนดีและเชื่อฟัง
พระเจ้า เมื่อได้กลับคืนสู่ สภาพบุตรของพระเจ้าแล้ว มนุ ษย์ก็บรรลุความเป็ นมนุษย์อนั สมบูรณ์ คุณค่า
ของเขาเป็ นคุณค่าที่พระเจ้ากาหนดไว้ อนาคตของเขาผูกมัดไว้กบั พระประสงค์ของพระบิดาเจ้านิ รันดร์
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ง ควรจะถือว่ าชีวติ เป็ นอะไร?
ข้าพเจ้ากาลังพูดถึงชีวติ มนุษย์ในแง่คุณภาพ ชีวติ นี้มีค่าดาเนินอยูห่ รื อ? นี่ เป็ นปั ญหาในทาง
ปฏิบตั ิ และมีความสนใจกันทัว่ โลก
1.
พุทธศาสนาเริ่ มต้นด้วยปั ญหานี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“เราสอนเรื่ องทุกข์และความดับทุกข์” (ปัทประดาสู ตร 29)
“นี่คือความจริ งเรื่ องทุกข์ เกิดเป็ นทุกข์ ชราเป็ นทุกข์ ป่ วยไข้ก็เป็ นทุกข์ ตายเป็ นทุกข์ ได้ประสบ
สิ่ งไม่พ่ งึ ปรารถนาเป็ นทุกข์ แยกจากสิ่ งพึงปรารถนาเป็ นทุกข์ ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นทุกข์ และใน
ที่สุดยึดเกาะอยูใ่ นขันธ 5 ก็เป็ นทุกข์” (วินยั มหาวรรค 1:6:10)
การประเมินคุณค่าของชี วติ แบบนี้เกิดจากทัศนะพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับโลกฝ่ ายวัตถุ
สภาพ
มนุษย์และปรมัตถ์สัจจะ เป็ นการวินิจฉัยคุณค่าโดยอาศัยความเชื่อว่า ความสงบของความคิดและจิตใจ
ซึ่ งต่างกันข้ามกับทุกข์จะพบได้แต่เฉพาะในสิ่ งที่ถาวร คงอยู่ ไม่แปรปรวน สงบนิ่ง สิ่ งซึ่ งเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอไม่ใช่ความจริ งและเป็ นทุกข์สันติสุขอันแท้จะมีได้ในสิ่ งถาวรคงทนเท่านั้น
โลกฝ่ ายวัตถุซ่ ึ งเราเคยชิ น โดยทางความรู ้สึกนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทุกสิ่ ง
เคลื่อนไหว ฤดูกาล ลม แม่น้ า สัตว์ มีชีวิตเปลี่ยนอยูเ่ สมอ ปรมาณูและอิเล็กตรอนเคลื่อนไหวไม่อยูน่ ิ่ง
คงไม่มีอะไรจะต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงเสมอซึ่ งเกิดขึ้นและกาหนดโดย
ความเกี่ยวข้องเหตุและผล ทาให้โลกไม่สงบ ทาให้เกิดทุกข์เป็ นอนิ จจัง โลกที่รู้จกั กันโดยการสัมผัสจึง
ไม่มีสันติสุขหรื อความพอใจอันแท้จริ งเลย มนุษย์ก็ตกอยูใ่ นกรรมวิธีของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
ร่ างกายของเขาย่อมแก่ชรา ป่ วยไข้และตายเนื่องจากว่าความทรุ ดโทรมมีอยูใ่ นบรรดาสิ่ งทั้งหลาย การมี
ชีวติ อยูจ่ ึงเป็ นการตายชนิดหนึ่ง เป็ นแต่เลื่อนเวลาการตายออกไป อริ ยะสัจสี่ ซ่ ึงประกอบด้วย หลักความ
ทุกข์และความดับทุกข์เป็ นหลักสาคัญในคติทางพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าตรัส:“โอภิกขุท้ งั หลาย รู ปขันธ์น้ ีเที่ยงหรื อไม่เที่ยง”
“ไม่เที่ยง”
“และสิ่ งที่ไม่เที่ยงนั้นดีหรื อชัว่ ”
“มันเป็ นสิ่ งที่ชวั่ ” (มหาวรรค 1: 6)
ชีวติ นั้นคือภาวะ มิใช่เพียงแต่การเป็ นอยู่ แต่เป็ นการกลายเป็ นไปอย่างอื่น ความคิดมนุษย์
เปลี่ยนอยูเ่ รื่ อยสภาพความเป็ นอยูแ่ ละความคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอยูท่ ุกขณะ สภาพที่เขาเป็ นอยู่
เดี๋ยวนี้มิใช่สภาพที่เขาเป็ นอยูเ่ มื่อก่อนหน้านี้ มนุษย์ไม่มีอตั ตา ตัวตนถาวร เขาประกอบด้วยขันธ์ 5: รู ป
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คือร่ างกาย เวทนาคือความรู ้สึก สัญญาคือความจาได้ สังขารคืออารมณ์ หรื อความคิดหรื อส่ วนทั้งหลาย
ของจิตใจ และวิญญาณคือความสานึก (สัตยุตตะนิกาย 22:22:1)
ขันธ์ท้ งั 5 นี้รวมเข้าเป็ นตัวมนุษย์ มีชีวติ อยู่ ร่ างกายนี้ไม่เที่ยงทั้งความคิดและร่ างกาย ถือว่าเป็ น
ระบบดาเนินงานอย่างที่หนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้นเขาเป็ นเหมือนดังเพลิงเผาผลาญอยูเ่ สมอหาสันติสุข
มิได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ภิกขุท้ งั หลาย ตาก็เป็ นไฟลุก สิ่ งที่มองเห็นก็เป็ นไฟลุก ไหม้อยูด่ ว้ ยไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟ
โมหะ ไฟลุกอยูด่ ว้ ยการเกิด แก่ เจ็บ ตาย โสกะ ปริ เวทะ เศร้าโศกเสี ยใจก็เป็ นไฟลุก หู ก็เป็ นไฟลุก ลิ้นก็
เป็ นไฟลุก...”
(วิสุทธิ มรรค 8)
ความโศกและทุกข์ ซึ่ งแยกจากชีวติ ไม่ได้น้ นั ทวีข้ ึนเนื่องจากการเวียนเกิดใหม่เสมอ ๆ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า:“ท่านคิดว่าอะไรมากกว่ากัน น้ าตาที่หลัง่ ออกเพราะการร้องไห้และเศร้าโศกในการเวียนว่าย
ตายเกิดวนไม่รู้จบ กับน้ าในทะเลทั้งสี่ อะไรจะมากกว่ากัน”
(สัมยุตตะนิกาย 15: 3)
ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงถือว่าการลิ้มรสของชีวิตสรุ ปแล้วเป็ นความทุกข์ ความจริ งบุคคลแต่ละ
คนย่อมแตกต่างกันในการรับเอาทัศนะนี้ ไม่วา่ โดยการกระวนกระวายใจหรื อพอใจ พระภิกษุที่ช่ าชอง
และคงแก่เรี ยนยอมรับเอาหลักความทุกข์โดยถือว่าเป็ นเครื่ องกาหนดชีวิต ช่วยให้เดินทางไปสู่ นิพพาน
อย่างเคร่ งครัด
2.
คริ สตศาสนาถือว่าชีวิตเป็ นของประทานจากพระเจ้าและเป็ นสิ่ งที่ดีในตัวเอง คริ สตศาสนารับรู้
ปั ญหาเรื่ องความทุกข์เหมือนกัน แต่ถือว่าปั ญหาเรื่ องความชัว่ ร้ายสาคัญยิง่ กว่า ความชัว่ ร้ายทาให้ชีวติ
เสี ยไป ทวีความทุกข์มากขึ้นและทาให้ตายเร็ ว คริ สตศาสนาไม่สามารถอธิ บายอย่างแจ่มแจ้งว่าทาไมมี
ความทุกข์และความชัว่ ร้าย คริ สตศาสนาถือว่าความทุกข์และความชัว่ ร้ายเหล่านี้มีอยู่ แต่ไม่ถือว่ามัน
เป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในโลก มนุษย์สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ฝ่ายร่ างกายได้ดว้ ยลาแข้งของตนเอง
ส่ วนความทุกข์ชนิดอื่น ๆ แม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พระเจ้าก็ยงั ประทาน “สันติสุขซึ่ งเกินความ
เข้าใจ” ซึ่ งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้นอ้ ยลง และประทานฤทธานุภาพและเครื่ องกระตุน้ ใจให้มนุษย์
ต่อสู ้ความชัว่ ร้าย
“พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่ งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้น้ นั ทรงเห็นว่าดี”
(ปฐมกาล – เยเนซิส 1:31)
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“ต่อพระพักตร์ พระองค์มีความชื่นบานอย่างเต็มเปี่ ยม” (สดุดี 16:11)
มิใช่วา่ ชีวติ ประเสริ ฐเพราะได้รับความประเสริ ฐจากการเนรมิตสร้างของพระเจ้าเหมือนสิ่ งอื่น
เท่านั้น แต่เป็ นเพราะชีวติ มนุษย์ดารง ฐานะแห่งการเนรมิตสร้างพิเศษ มนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นภายหลัง
และประเสริ ฐกว่าสัตว์เดียรฉานทั้งหลาย มนุษย์เป็ นนายเหนือสรรพสัตว์อื่นทั้งหมด มนุษย์ต้ งั ชื่อสัตว์
นาสัตว์มาเลี้ยงให้เชื่องและนามาใช้งานได้
(ปฐมกาล –เยเนซิส 1:27, 2:15-20)
วิวฒั นาการ กระทบกระเทือนทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ของคริ สเตียนอย่างไรบ้าง? คาตอบนั้นมีวา่
ทุกสิ่ งมาจากพระเจ้ารวมทั้งกรรมวิธีและชีวติ ทั้งสิ้ น ถ้ากรรมวิธีแห่งวิวฒั นาการก่อให้เกิดความอัศจรรย์
ใจ คริ สเตียนก็นึกได้วา่ มันอยูใ่ นพระทัยพระเจ้ามาก่อน แล้วสิ่ งที่เร้าให้เกิดความอัศจรรย์ใจยิง่ ขึ้นก็คือ
ความสาคัญแห่งจิตใจมนุษย์ซ่ ึ งสามารถผสมผสานมิใช่แต่กรรมวิธีแห่งวิวฒั นาการเท่านั้น แต่ยงั ค้น
ต่อไปและอธิ บายโลกแห่งวิทยาศาสตร์ ได้มากมายยิง่ ขึ้น ปั ญญามนุษย์สามารถสารวจอวกาศเบื้องบน
และโลกประมาณู และนาเอามาคิดคานวณ และส่ องดูดว้ ยเครื่ องจุลทรรศน์ และโทรทรรศน์ มนุษย์มิใช่
เพียงแต่ต้งั ปั ญหาเกี่ยวกับจักรวาลว่า “คืออะไร” และ “อย่างไร” เท่านั้น แต่ยงั ถามต่อไปว่า “ทาไม”
มนุษย์ใคร่ ครวญถึงความสามารถและความสาคัญของตน มนุษย์ยงั เสาะแสวงหาความสนิทสนมกับพระ
เจ้าผูส้ ร้างด้วย
ความนึกคิดอันลึกซึ่ งและความมุ่งหมายอันสู งของมนุษย์เป็ นสิ่ งสาคัญในชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
สัญชาตญาณฝ่ ายต่า
บทปุจฉาวิสัชนาของคริ สเตียนระบุวา่ “หลักชัยของชีวติ มนุษย์ก็คือถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมี
ความสุ ขในพระองค์ตลอดไป”
คริ สตศาสนามิได้กล่าวว่ามนุ ษย์เป็ นคนดี แต่วา่ เขาได้ถูกสร้างให้ดี และกล่าวว่ามนุษย์เป็ นคน
ชัว่ ร้าย ภายในมีบาป และตั้งแต่เยาวัยมีนิสัยเห็นแก่ตวั และมีใจชัว่
“คนทั้งปวงได้ทาบาปทุกคน และเสื่ อมจากรังสี ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า” (โรม 3:23)
“ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไม่มีเลย”(โรม 3:10)
มนุษย์ท้ งั หมดไม่ชวั่ ร้ายและเลวทรามเท่ากัน ผูท้ ี่รักษาศีลธรรมก็อยูใ่ กล้แผ่นดินสวรรค์ แต่ผทู ้ ี่มี
ศีลธรรมเกือบสมบูรณ์รู้สึกในใจว่าเขายังอยูห่ ่างจากหลักชัยมากนัก
“การกระทาอันชอบธรรมของข้าพระองค์ท้ งั สิ้ นเหมือนเสื้ อผ้าที่สกปรก” (อิสยาห์ 64:6)
แม้คริ สเตียนที่เลวก็ยอมรับว่าอาจจะมีชีวิตที่ดีได้คือชีวติ ที่มีความโสมนัสและมีศีลธรรมดี
ธรรมชนย่อมมีสันติสุขและโสมนัสยินดี มีใบหน้าแช่มชื่นและรู ้สึกว่าพระเจ้าประทับอยูด่ ว้ ย
“พระเจ้าทรงกระทาให้โลกนี้ คืนดีกนั กับพระองค์โดยพระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 5:19)
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ชีวติ ประกอบด้วยความดี ความโสมนัส ความหวัง เพราะพระเจ้าดี ดังผูแ้ ต่งเพลงสดุดีวา่ กล่าว
ว่า
“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าฯ เพราะพระองค์ทรงพระคุณ เพราะความรักมัน่ คงของ
พระองค์ดารงเป็ นนิจ” (สดุดี 136:1)
พุทธศาสนายกย่องความสงบและสันติสุขอันเกิดจากการใคร่ ครวญและสมาชิกอย่างเงียบ ๆ
คริ สตศาสนาก็ประกาศชีวติ โสมนัสยินดี ภายในใจอันเป็ นของประทานจากพระเจ้าพระเยซูตรัสว่า “สิ่ ง
เหล่านี้เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเพื่อความยินดีของเราจะได้อยูใ่ นท่านและความยินดีของท่านจะเต็ม
เปี่ ยม” (ยอห์น 15:11)
แต่พระเยซูร้องไห้ไปในความทุกข์ของผูอ้ ื่น
(ยอห์น 11: 35)
หลักชัยของพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสงบนาไปสู่ ยอดสู งสุ ดคือนิพพาน คริ สเตียนแสวงหา
โสมนัสยินดี โสมนัสที่เกิดจากได้รับการยกโทษ และรับเข้าในการคืนดีกบั พระเจ้า บรรลุจุดสู งสุ ดใน
สวรรค์ คือสถานที่ที่มีความสัมพันธ์และมีความโสมนัสยินดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดไป
ดังที่เราได้เห็นมาแล้ว ทั้งสองศาสนามีทศั นะต่างกันในเรื่ องสภาพของศาสนา ประวัติศาสตร์
ชีวติ และการนมัสการ ทั้งนี้ เกิดจากทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระเจ้า
ทัศนะของคริ สเตียนเกี่ยวกับพระเจ้าก็เหมือนกับทัศนะของพระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงแสดง
ไว้ พระเจ้าทรงเป็ นยอดเหนือทุกสิ่ ง เป็ นผูท้ รงสร้างจักรวาลโดยพระปั ญญาและสร้างมนุษย์ตามแบบ
พระฉายของพระองค์โดยทรงมีพระประสงค์และทรงติดต่อสัมพันธ์กบั มนุษย์ ความสนิทสนมแบบนี้ทา
ให้การอธิ ษฐานมีความหมายสาหรับชีวติ มนุษย์และทาให้เกิดความหวังเกี่ยวกับชีวติ หน้า มนุษย์มาจาก
พระเจ้าและจะกลับไปหาพระองค์ พระเจ้าเป็ นพระบิดาที่ทรงพระชนม์ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมิใช่เป็ น
ลูกกาพร้า โดยการสถิตและความช่วยเหลือของพระบิดา มนุษย์จึงสามารถเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ได้รับความรอดในที่สุด สภาพอันน่าสงสารที่สุดของมนุษย์ก็คือแยกตนออกห่างจากพระเจ้า
พุทธศาสนานิกายเถรวาท ไม่ถือว่ามีพระเจ้าตามคติของคริ สเตียน ฉะนั้น มนุษย์จะต้องแสวงหา
ปั ญญาความมุ่งหมาย ความสาคัญ สันติสุขและวิมุตติภายในตัวเอง มนุษย์มีตวั อย่างและคาสอนของ
พระพุทธเจ้าอยูแ่ ล้วในการแสวงหานี้ แต่เขาจะต้องพึ่งตัวเองในการที่จะหลุดพ้นจากสภาพอันน่าสงสาร
ของการเวียนว่ายตายเกิดและทุกข์อนั ไม่รู้สิ้นสุ ด
มนุษย์ตอ้ งเชื่ อหรื อไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริ สเตียน ผูท้ ี่เชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถรู ้อะไร
แน่นอนเรื่ องพระเจ้า เป็ นผูท้ ี่ไม่เชื่ออะไรเลย ผูท้ ี่ถือศาสนาผสมผสานก็ไม่ใช่เป็ นพุทธหรื อคริ สต์ จะ
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แยกความเชื่อหรื อไม่เชื่อในพระเจ้าออกจากสิ่ งที่มนุษย์มุ่งหวังจากศาสนา หรื อจากการอธิ บายเกี่ยวกับ
ความหมายชีวติ ของเขาก็ไม่ได้
การรวมพุทธศาสนา เข้ากับคริ สตศาสนาไม่อาจทาได้ เพราะมีทศั นะที่รวมเข้ากันไม่ได้เกี่ยวกับ
พระเจ้า
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ปาฐกถาสอง สารทีเ่ ห็นพ้องกัน
ข้ อความเบือ้ งต้ น
ในปาฐกถาก่อน เราได้พิจารณาหลักคาสอนอันเป็ นรากฐานของพุทธศาสนาและคริ สตศาสนา
ที่แตกต่างกันอย่างมากจนไม่อาจที่จะรวมเข้ากันได้ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริ สตศาสนานิกาย
โปรเตสแตนท์จะรวมเข้ากันไม่ได้ เว้นแต่จะทาลายประเพณี และรู ปลักษณะของแต่ละฝ่ าย ผลอันจะเกิด
จากการวมกันดังกล่าวจะไม่เป็ นพุทธศาสนาหรื อคริ สตศาสนา
อย่างไรก็ตาม เราอาจทาสิ่ งที่ดีกว่าการสังเกตข้อแตกต่างของทั้งสองศานา คือให้เราพิจารณาใน
แง่ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ซึ่ งเราจะให้ชื่อว่า “สารที่เห็นพ้องกัน” ทั้งสองศาสนาอุบตั ิข้ ึน
ในทวีปอาเซี ย ทั้งสองมองเห็นปั ญหาอย่างเดียวกันแม้วา่ จะเสนอวิธีแก้ปัญหาต่างกันก็ตาม ทั้งสองสนใจ
ในปั ญหาศีลธรรม และปรัชญาและเสนอแนวคิดและสันติสุขให้แก่มนุษย์ช้ ีทางไปสู่ สิ่งที่มีคุณค่าถาวร
และสู งสุ ด ทั้งสองศาสนาได้จูงใจบุคคลที่มีอารมณ์และนิ สัยคล้ายคลึงกันในบางประการ คือคนที่มีนิสัย
เลื่อมใสศรัทธา ชอบอุดมการอันสู ง บุคคลผูม้ ีนิสัยคิดคานึง ไม่ใช่เป็ นคนโลภ มีความสามารถที่จะยอม
เสี ยสละด้วยความสมัครใจ แม้บุคคลเหล่านั้นจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ก็เข้าใจซึ่ งกันและกัน นับถือซึ่ ง
กันและกัน ทั้ง ๆ ที่ดาเนินชีวิตตามทางแห่งศาสนาต่างกัน แต่ก็เข้าใจซึ่ งกันและกัน นับถือซึ่ งกันและกัน
ทั้ง ๆ ที่ดาเนินชีวติ ตามทางแห่งศาสนาที่แยกกัน พุทธศาสนาสอนให้มีใจกว้าง คริ สตศาสนาสอนให้
รู ้จกั อภัยโทษ ขอให้เราพิจารณาสารที่เห็นพ้องกัน อันมีอยูใ่ นทั้งสองศาสนาด้วยน้ าใจดังกล่าวแล้ว

ก. สภาพอันน่ าสงสารของมนุษย์
เมื่อพุทธศาสนาและคริ สตศาสนาได้พิจารณาดูโลกที่เราอาศัยอยู่ ต่างก็เห็นพ้องกันในหลายแง่
เกี่ยวกับสภาพอันน่าสงสารของมนุษย์
ทั้งสองศาสนาเห็นว่าโลกนี้ไม่ยงั่ ยืน ท่านเปาโลกล่าวว่า “สิ่ งของซึ่ งแลเห็นอยูน่ ้ นั เป็ นของไม่
ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็ถาวรอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ ” (2 โคริ นธ์ 4:18) และ “ส่ วนมนุษย์น้ นั วันเวลาของ
เขาเหมือนหญ้า................เพราะลมพัดผ่านมันไป มันก็สูญไปเสี ย” (สดุดี 103:15-16) สาวกของพระเยซู
ก็เชื่อว่าทุกสิ่ งจะสู ญไป และพระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะอยูก่ บั เขาจน “กว่าจะสิ้ นยุค” (มัทธิว 28:20)
“ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ ยคาของเราจะสู ญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35) เปโตร อัครสาวกได้
กล่าวไว้ถึงการสิ้ นยุคว่า “และในวันนั้น ท้องฟ้ าจะล่วงเสี ยไปด้วยเสี ยงอันดังสนัน่ และโลกธาตุจะสลาย
ไปด้วยไฟ และแผ่นดินโลกกับสิ่ งสารพัดที่มีอยูใ่ นโลกนั้นจะต้องไหม้เสี ยสิ้ น” (2 เปโตร 3:10)
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ทั้งสองศาสนาชี้ให้เห็นว่าชี วิตมนุษย์น้ นั สั้นและประกอบไปด้วยความทุกข์ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ ความยากลาบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน” (โยบ 5:7) ในคา
อธิ ษฐานซึ่ งหัวเรื่ องเดิมบอกว่าเป็ นของโมเสสมีวา่ “กาหนดปี ของข้าพระองค์คือเจ็ดสิ บ.... แต่ช่วงชีวิต
นั้นมีแต่งานและความลาบาก ไม่ชา้ ก็สูญไป และข้าพระองค์ก็จากไปเสี ย” (สดุดี 90:10) พระเยซูตรัสว่า
“ในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33)
ในตอนนี้ขา้ พเจ้าอ้างหลักฐานทางคริ สตศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนา เพราะเป็ นที่รู้กนั อยูด่ ีแล้วว่า
พุทธศาสนาเน้นถึงเรื่ องทุกข์และความไม่ยงั่ ยืนไว้มาก ส่ วนในพระคัมภีร์คริ สตศาสนาข้อต่าง ๆ
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ไม่ได้เน้นเท่ากับในพุทธศาสนา ในคริ สตศาสนาเห็นว่าความสั้นแห่งชีวติ มีความสาคัญ
ด้วยเหตุน้ ี มนุษย์จาต้องเตรี ยมจิตใจและปรับปรุ งศีลธรรมไว้สาหรับความตาย ช่วงชี วติ ของมนุษย์ส้ นั
มากจนไม่อาจที่จะถือว่าคุณค่าสู งสุ ดนั้นอยูท่ ี่ความสนุกสนาน ความร่ ารวยหรื อในแดนสุ ขาวดีในโลกนี้
พระเยซูได้กล่าวถึงเศรษฐีผมู ้ ีทรัพย์สมบัติมากที่พดู กับตัวเองว่า “เราจะทาอย่างนี้ คือจะรื้ อยุง้
ฉางของเราเสี ยและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติท้ งั หมดเราไว้ที่นนั่ แล้วเรา
จะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยูส่ บาย กิน ดื่ม และรื่ น
เริ งเถิด” แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “โอคนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรี ยกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่ง
เจ้าได้รวบรวมไว้น้ นั จะเป็ นของใครเล่า” (ลูกา 12:18-20)
ทั้งพุทธศาสนาและคริ สตศาสนามองเห็นความไม่ยงั่ ยืนของโลกและของชีวิต จึงไม่ใยดีต่อวัตถุ
นิยมซึ่ งถือว่าคุณค่าส่ วนมากมีแต่ในสิ่ งซึ่ งมนุษย์ผลิตขึ้นจากพื้นโลก หรื อไม่ก็ทาด้วยฝี มือของมนุษย์
เท่านั้น ตรงกันข้าม ทั้งสองศาสนาเชิดชู คุณค่าและแสวงหาหลักชัยซึ่ งมีอยูใ่ นโลกหน้าแต่คริ สตศาสนา
ก็ใยดีต่อโลกนี้บา้ งเหมือนกัน โดยถือว่าเป็ นการดีที่จะใช้และมีความชื่นบานในสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างให้
“ดี” นั้น คือในของงามและทรัพย์สมบัติของแผ่นดินโลก แต่ “สิ่ ง” เหล่านี้มีความสาคัญเป็ นอันดับที่สอง
พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ทรงทราบว่า ท่านจาต้องมีสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ท่าน
ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:32, 33)
ส่ วนที่ร้ายแรงที่สุดในสภาพอันน่าสงสารของมนุษย์ ส่ วนหนึ่งที่ท้ งั สองศาสนายอมรับรู ้ก็คือว่า
ความชัว่ ร้ายนั้นฝังอยูใ่ นจิตใจมนุษย์ มนุษย์ชวั่ ช้าเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา โลภ โกรธ และโหดร้าย ชาว
พุทธมีคาเรี ยกสิ่ งเหล่านี้วา่ ตัณหา กิเลส โลภะ โมหะ และโทสะ ลักษณะอันชัว่ ช้าของมนุษย์ไม่ใช่เป็ นสิ่ ง
ที่จะเอามาสวมหรื อถอดออกจากตัวมนุษย์ได้ง่าย ๆ เหมือนเสื้ อผ้า เพราะเป็ นเหมือนยาพิษที่อยูภ่ ายใน
นิสัยโกรธและหลอกลวงมีปรากฏในเด็กเล็ก ๆ เมื่อมนุษย์พยายามจะเป็ นคนดีรอบคอบในความคิดและ
การกระทา เขาทาไม่สาเร็ จเพราะบกพร่ องภายในตัว ท่านเปาโลอัครสาวกกล่าวถึงมนุษย์ส่วนมากใน
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ข้อความที่วา่ “เจตนาดี ข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซ่ ึงจะกระทาการดีน้ นั ข้าพเจ้าหาได้กระทาไม่ ด้วยว่าการดีน้ นั
ซึ่ งข้าพเจ้าปรารถนาทาข้าพเจ้าไม่ได้กระทา
แต่การชัว่ ซึ่ งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทาข้าพเจ้ายังทาอยู”่
(โรม 7:18-19) ในคริ สตศาสนาไม่ถือว่าส่ วนใหญ่ของความชัว่ ร้ายนี้เนื่องมาจากฝ่ ายกาย แต่มาจากฝ่ าย
จิตใจมากกว่า เช่น ความเย่อหยิง่ จองหอง ความดื้อรั้น ความคิดชัว่ ช้าซึ่ งก่อให้เกิดกรรมชัว่
ความบาปหรื อความชัว่ นี้มิใช่สิ่งที่ผนู ้ าทางศาสนานึกฝันเอาเท่านั้น แต่ทว่าเป็ นความจริ งเป็ นสิ่ ง
ที่ขดั ขวางความเจริ ญในการปกครองประเทศ ทาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องใช้จ่ายงบประมาณ 50% ในการ
สร้างแสนยานุภาพ กองตารวจ ศาลยุติธรรม เรื อนจา และโรงเรี ยนดัดสันดานและทาให้ผคู้ นล้มตาย
เพราะสงคราม ยาเสพติดให้โทษน้ าเมา การฆ่าฟันกันและการทอดทิ้ง ความชัว่ หรื อความบาปทาลาย
บ้านเรื อนและครอบครัว ทาให้เอกชนและประเทศชาติยากจน นี่เป็ นสภาพอันน่าสงสารของมนุษย์ผู ้
เป็ นคนบาปหยาบช้าที่ดารงชี วติ อยูใ่ นโลกอันไม่มีเสถียรภาพ นี่เป็ นเหตุให้ชีวิตของพระสงฆ์ เป็ นชีวติ ที่
น่าสนใจแก่ชาวพุทธตั้งแต่ด้ งั เดิมมา เขาปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงและละทิง้ ความชัว่ ร้ายทางศีลธรรม
สาเหตุอย่างเดียวกันนี้ก็ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดพระสงฆ์ข้ ึนในคริ สตศาสนาบางนิกาย
ชีวติ อันสั้น ยุง่ ยากและเป็ นทุกข์ส้ นั เข้าและหนักลงเพราะการกระทาของมนุษย์เอง จะเป็ นโดย
เจตนาหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้เกิดจากความชัว่ ร้ายภายในตัวมนุษย์ นี่แหละเป็ นสภาพอันน่าสงสารของ
มนุษย์

ข .ความสาคัญของชีวติ และความนึกคิด
1.
ทั้งสองศาสนาถือว่าชีวติ และความคิดใคร่ ครวญเป็ นสิ่ งสาคัญในเรื่ องนี้ท้ งั สองศาสนาอาจช่วย
คนที่ไม่ถือศาสนาใดคือนักวัตถุนิยมผูร้ ู ้สึกว่าชีวติ ไร้ความหมาย คาว่า“ชีวติ ” และ “ความคิด” ได้เอามา
รวมกันในที่น้ ีก็เพราะเรามิได้พิจารณาชีวิตในแง่กรรมวิธีฝ่ายชีววิทยา
แต่พิจารณาในแง่ระดับการ
กระทาสู งสุ ด คือชีวิตที่สามารถจดจา พูด หา เหตุผลคิดเสริ มสร้าง ปรารถนาดี ชี วติ ที่ตอบสนองต่อ
ระเบียบความงาม ความดีและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
คริ สตศาสนาถือว่าชีวิตมนุษย์มีความสาคัญยิง่ เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาอย่างนั้น มนุษย์
เป็ นสิ่ งที่ได้รับการสร้างเป็ นพิเศษตามแง่ของเวลาและวิธีการ มนุษย์เป็ นแบบฉายาของพระเจ้า เขา
สามารถที่จะสนิทสนมกับพระเจ้า และมีชีวติ อนาคตภายหลังการตาย เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์
เช่นนั้น
พุทธศาสนาก็ถือว่าชีวติ มีพลังงานมาก มีกาลังเคลื่นไหวฉับไว คือมีการกระทา จิตสานึ ก ความ
ตั้งใจ ความจา ชีวติ จึงหาจบลงได้ไม่ เมื่อร่ างกายตาย ชีวติ มนุษย์จะต้องเกิดอีก พระอรหันต์ คือผูท้ ี่ตรัสรู ้
แล้วเท่านั้นที่จะระงับชีวติ ได้ และเขาทาได้ก็ดว้ ยการปฏิบตั ิวนิ ยั อย่างยิง่ ยอด และไม่มีอุปาทานต่อไป
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เท่านั้น ชีวิตของมนุษย์ทวั่ ๆ ไปคงดาเนินต่อไป และมีความสาคัญไม่วา่ จะมีทุกข์หรื อชัว่ ร้ายสักเพียงใด
หลักคาสอนเรื่ องวัฏสงสารระบุถึงอานาจของชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่จะไปเกิดอีก แต่ในพระไตรปิ ฎกได้
พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เป็ นส่ วนสาคัญและเราจะได้พดู ถึงเรื่ องนี้ต่อไป
ทั้งคริ สตศาสนาและพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงความสาคัญของร่ างกาย คือพูดยกย่องหรื อให้
ทรมานร่ างกายแบบฤาษีแต่อย่างใด ทั้งสองศาสนาเห็นว่าปั ญหาของชี วติ สาคัญกว่าความสะดวกสบาย
แห่งร่ างกาย พระเยซูและสาวกในสมัยพระองค์ได้สละทุกสิ่ งทุกอย่างท่องเที่ยวไปโดยไม่มีที่อยูอ่ าศัย
เพราะเหตุศาสนา ท่านเหล่านั้นยินดียอมตายเพื่อสาแดงความเชื่อ ดังที่โธมาอัครสาวกได้กล่าวว่า “ให้เรา
ทั้งหลายไปด้วย เพื่อจะตายด้วยกันกับพระองค์ (คือกับพระเยซู)” (ยอห์น 11:16) เปโตรได้พดู กับ
ขอทานอย่างจริ งใจว่า “เงินและทองเราไม่มี” (กิจการ 3:6) แต่เปาโลได้สอนว่าร่ างกายที่มีความลาบาก
นั้น “เป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์ 6:19) เพราะฉะนั้น เราจะต้องถือว่าร่ างกายนั้นเป็ น
สิ่ งมีคุณค่า
2.
ตลอดพระไตรปิ ฎกได้เน้นถึงเรื่ องความคิด คือความคิดชอบ และวิเคราะห์ชอบ วินยั ของ
พระสงฆ์ได้ต้ งั ขึ้นไว้เพื่ออบรมฝึ กหัดจิตใจ ข้อความอันเต็มไปด้วยเหตุผลที่พระสู ตรต่าง ๆ มีไว้เพื่อนา
จิตใจให้มุ่งไปสู่ เหตุผลอันเป็ นที่ชอบ ข้อความเรื่ องกรรมวิธีแห่งการคิดในพระอภิธรรมนาไปสู่ ความ
เข้าใจสัจจธรรมและความเที่ยงแท้ พระพุทธเจ้าได้สอนสาวกโดยใช้ขอ้ นี้บ่อย ๆ ที่วา่ :“อัมพฏฎะ โดยวิธีเดียวกันนี้ ภิกขุได้ปรับปรุ งจิตของตนเพื่อมุ่งความรู ้แจ้ง พร้อมที่จะปฏิบตั ิ
ด้วยความมัน่ คงและไม่หวัน่ ไหวแต่ประการใดเลย”
(ทีฆนิกาย สี ลขันวรรค อัมพฎฏะสู ตร 8)
ในข้อความที่มกั จะอ้างกันตอนหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ขอให้สาวกรับเอาหลักคาสอนโดยอาศัย
เหตุผลและประสบการณ์ยงิ่ กว่าที่จะเชื่อผูเ้ ป็ นต้นตาหรับ บุตรของเกสะแห่งเมืองกาละมะได้ทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า:“ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ จะเชื่ออะไรดี”
พระพุทธเจ้าตอบว่า “อย่าเชื่ อสิ่ งใดเพราะครู อาจารย์และภิกขุเป็ นผูม้ ีหลักฐานที่ควรเชื่ อบอกให้
สิ่ งใดที่เธอได้ตรวจถ้วนถี่ และทดลองดูแล้วสอดคล้องกับเหตุผลของตนเอง เป็ นคุณประโยชน์แก่
ตนเอง และเป็ นคุณประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นแล้ว ก็จงเชื่ อในสิ่ งนั้นเถิด”
(อังคุตรนิกาย 3: 65)
ความรู้เรื่ องเหตุและผลโดยอาศัยวิธีหาเหตุผลเป็ นหลักคาสอนสาคัญของพุทธศาสนา ความรู ้น้ ี
ใช้กบั ปรากฏการณ์ทุกอย่าง ทั้งฝ่ าย วัตถุ จิตใจ ความคิดและศีลธรรม
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“พระพุทธเจ้าสอนถึงเหตุผลว่าทุกสิ่ งเกิดขึ้นจากเหตุท้ งั สิ้ น”
(มหาวรรค 1: 231)
ปฏิจจะสมุปบาท หรื อเหตุที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็ น 12 นิ ทามัส ถือเป็ นคติใหม่ในคาสอนของ
พุทธศานา
ปฏิจจะสมุปบาท
1.อวิชา เกิดสังขาร
สังขาร เกิด วิญญาณ
วิญญาณ เกิด นาม และ รู ป
นามและรู ป เกิด อายตนะหกประการ
อายตนะหกประการ เกิด ผัสสะ
ผัสสะ เกิด เวทนา
เวทนา เกิด ตัณหา
ตัณหา เกิด อุปาทาน
อุปาทาน เกิด ภพ
ภพ เกิด ชาติ
ชาติ เกิด รู ปขันธ์
รู ปขันธ์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์โศก
ร้องไห้ โศกะ ปริ เทวะ
ดังนั้นแหละขันธ์ท้ งั หมดเป็ นเหตุก่อให้เกิดทุกข์
(สัมยุตตะนิกาย 22: 90:16) 3:16
ในที่น้ ีเราจะเห็นว่าสัมผัสทาให้เกิดความรู ้สึก และความรู ้สึกนาไปสู่ ตณั หาความใคร่ การ
กาหนดแน่นอนมีอยูใ่ นทุกขั้น ลาดับเหตุน้ ีเริ่ มต้นด้วยอวิชา คือความไม่รู้ความหลง และความไม่จริ ง
เหตุฉะนั้น ระบบของชีวิตทั้งหมดพร้อมด้วยความทุกข์และเศร้าโศกได้เกิดขึ้นจากความคิด กล่าวคือ
ความคิดที่ผดิ พลาด โลกแห่งมายาที่เรามองเห็นอยูร่ อบตัวเรานั้นเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็ นมายาพุทธ
ปรัชญาจึงมีความละหม้ายคล้ายคลึงกับความคิดอันเป็ นนามธรรม ที่วา่ ทุกสิ่ งเกิดขึ้นจากการนึกคิดหรื อ
ความคิดดังจะได้อา้ งถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าสองแห่งที่วา่ :“สหายเอ๋ ย, เราขอบอกว่าภายในร่ างกายอันไม่จีรังนี้ขนาดสู งชัว่ ระยะแขน แต่มีความรู ้สึกและ
จิตตั้งอยู่ เป็ นโลกพิภพหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เสื่ อม ต่อจากนั้นก็สูญหายไปดับไป”
(อังคุตรนิกาย 11: 48, สัมยุตะนิกาย 1:62)
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“ดิน น้ า ไฟ และลมอยูท่ ี่ไหน ยาวและสั้นหยาบและละเอียด บริ สุทธิ์ และไม่บริ สุทธิ์ ไม่เห็น
ร่ องรอยอยูท่ ี่ใด ๆ เมื่อนามและรู ปดับไปแล้ว ไปอยูท่ ี่ไหน ไม่มีร่องรอยเหลืออยูเ่ ลย
คาตอบข้อนี้มีวา่
ญาณของพระอรหันต์
ทั้งนามและรู ปดับไปแล้ว
ไม่มีร่องรอยเหลือไว้
เมื่อญาณยุติลงแล้ว
ทุกสิ่ งยุติลงหมดสิ้ น”
(เกวทะสู ตร 45)
3.
ศาสนาคริ สเตียนก็ใช้ความคิดและประสบการณ์เหมือนกัน และใช้กฎของเหตุและผล พระเยซู
เห็นผูฟ้ ังคาสอนของพระองค์ศึกษาสภาพของดินฟ้ าอากาศในตอนเย็น เพื่อจะได้พยากรณ์อากาศใน
วันรุ่ งขึ้น พระองค์ตรัสว่าต้นไม้ชวั่ ก็เกิดผลชัว่ และทรงให้หลักคาสอนว่าเราจะต้องวินิจฉัยสิ่ งต่าง ๆ
และความคิดตามผลของมัน (มัทธิว 7: 15-20)
“ท่านจะรู ้จกั เขาได้ เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:20)
กฎของเหตุผลนามาใช้ในความประพฤติทางศีลธรรม ดังที่เปาโลกล่าวไว้
“อย่าหลงเลย จะหลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ เพราะว่าคนใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บอันนั้น” (กา
ลาเทีย 6:7)
และเขากล่าวอีกแห่งหนึ่งว่า
“ค่าจ้างของบาปคือความตาย” (โรม 6:23)
ยากอบกล่าวว่า “ครั้นตัณหาได้ปฏิสนธิ แล้วจึงให้กาเนิดบาป และเมื่อบาปนั้นโตเต็มขนาดแล้ว
ก็ให้เกิดความตาย” (ยากอบ 1:15)
พระคัมภีร์มีขอ้ ความหลายตอนซึ่งใช้เหตุผลเพื่อจูงใจมนุษย์ เมื่อเปาโลอยูใ่ นเธสะโลนิกากล่าว
ว่า “ท่านได้อา้ งข้อความในพระคัมภีร์โต้ตอบกับเขาได้สามวันสะบาโตและไขข้อความชี้แจง” (กิจการ
17:2) ต่อมาก็ได้เขียนจดหมายเตือนอีกว่า “จงชันสู ตรทุกสิ่ ง สิ่ งที่ดีน้ นั จงถือไว้ให้มนั่ ” (1 เธสะโลนิกา
5:21)
เมื่อคริ สตศาสนาถือว่าการเผยพระวาทะของพระเจ้ามีความสาคัญยิง่ กว่าความคิดของมนุษย์ ก็
พึงสังเกตว่าการเผยเช่นนั้นจึงเป็ นประสบการณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ การเผยอาจมาถึงจิตใจของผูร้ ับ
โดยทางตาและหู เช่นโมเสสที่พมุ่ ไม้ไฟลุกโพลง ชนชาติอิสราเอลไม่ลืมประสบการณ์ขา้ มทะเลแดง
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เมื่อพระเจ้าได้ทรงนาและเผยฤทธานุภาพให้คนทั้งชาติเห็น พวกสาวกของพระเยซูแสดงพยานเสมอว่า
เขาได้พบพระเจ้าในพระเยซู คริ สต์ ยอห์นได้บนั ทึกว่า “ซึ่ งเราได้ยนิ ...ซึ่ งเราได้เห็นกับตา...ซึ่ งเราได้พินิจ
ดู และมือของเราได้ถูกต้อง....เราได้ประกาศ” (1 ยอห์น 1:1-3)
คริ สตศาสนาถือว่าทุกสิ่ งที่มีอยูเ่ กิดขึ้นจากความคิดของพระเจ้า
พระองค์ได้เนรมิตสร้างสิ่ ง
ทั้งหลายตามปั ญญาและพระทัยพระองค์ ในตอนต้นตรัสว่า “‘จงเกิดความสว่าง’ ความสว่างก็เกิดขึ้น”
(ปฐมกาล 1:3)
คนสาคัญในพระคัมภีร์ เช่น กษัตริ ยด์ าวิดและซาโลมอนได้ทูลขอปั ญญาและการทรงนาจาก
พระเจ้า เพราะท่านถือว่าพระเจ้าเป็ นบ่อเกิดแห่งพระปัญญา
“ข้าแต่พระเจ้า พระราชกิจของพระองค์มากมายจริ ง ๆ พระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้ นด้วย
พระปัญญา” (สดุดี 104:24)
“พระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปั ญญา...ทรงสถาปนาฟ้ าสวรค์โดยความเข้าใจ (สุ ภาษิต
3:19)”
ศาสดาพยากรณ์เยเรมียก์ ล่าว:พระเจ้าได้ “ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์...ทรงสถาปนาพิภพไว้ดว้ ยพระสติปัญญา
ของพระองค์และทรงคลี่ทอ้ งฟ้ าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์” (เยเรมีย ์ 10:12)
พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ข้ ึนด้วยพระปั ญญาของพระองค์ ทั้งโลกและมนุษย์ก็ดารงอยูไ่ ด้เพราะ
พระปั ญญาของพระองค์เช่นเดียวกัน
ผูแ้ ต่งสดุดีทูลต่อพระเจ้าว่า:“พระองค์ทรงคุน้ เคยกับทางทั้งสิ้ นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าฯ แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์
จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสี ยหมดแล้ว” (สดุดี 139:3-4)
คริ สเตียนอธิ ษฐานต่อพระเจ้าก็เพราะเขาเชื่ อว่าพระองค์ทรงรู ้จกั หมด และประทับอยูท่ วั่ เขา
เชื่อมัน่ ว่า พระเจ้าระลึกถึงเขา และทรงทราบสถานการณ์ของเขาเป็ นอย่างดีเมื่อกษัตริ ยอ์ ารทัฆชัสแห่ง
ประเทศเปอร์ เซียถามเนหะมียผ์ เู ้ ป็ นพนักงานถวายเครื่ องดื่มของพระองค์วา่ “เจ้าปรารถนาจะขออะไร”
เนหะมียอ์ ธิษฐานเบา ๆ ก่อนที่จะตอบเนหะมียร์ ู ้วา่ พระเจ้าประทับอยูใ่ นห้องนั้นเช่นเดียวกับกษัตริ ย ์ เน
หะมียต์ อ้ งการทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่ องนี้ (เนหะมีย ์ 2:4)
พระเยซูก่อนเปิ ดอุโมงค์ฝังศพลาซารัสต่อหน้าคนดูมากมาย ได้ทูลต่อพระเจ้าก่อนว่า “ข้าแต่
พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงฟังข้าพระองค์” (ยอห์น 11:41)
ที่วา่ โลกเป็ นความคิดของพระเจ้ามีปรากฏอยูใ่ นข้อความเบื้องต้นของพระกิตติคุณยอห์น 1: 1-3
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“ในปฐมกาลพระวาทะอยูแ่ ล้ว และพระวาทะได้อยูก่ บั พระเจ้า และพระวาทะเป็ นพระเจ้า...
สรรพสิ่ งได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์ บรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้นไม่มีสักสิ่ งเดียวที่ได้เป็ นมานอกเหนือโดย
พระองค์”
คาว่า “พระวาทะ” ในพระธรรมยอห์นด้วยฉบับเรี ยกว่า “โลโกส” เป็ นคาภาษากรี กซึ่ง
ภาษาอังกฤษนามาใช้เป็ นรากศัพท์ของคาว่า “logic” (แปลว่าตรรกวิทยา) และ “biology” (แปลว่า
ชีววิทยา) คาว่า “โลโกส” มีความหมายว่าลักษณะแสดงปั ญญาของจักรวาล หรื อพระปั ญญาเสริ มสร้าง
ของพระเจ้า หรื อ วิชาความรู้ หรื อ วิทยาศาสตร์ นกั วิทยาศาสตร์ สมัยเริ่ มแรก คนสาคัญ ๆ บางคนรู ้สึกว่า
ในการค้นหากฎทางฟิ สิ กส์ใหม่ ๆ หมู่ดาวแกแลคซี ใหม่ ๆ พระธาตุใหม่ ๆ เขากาลังจะติดตามความคิด
ของพระเจ้า โยเซฟพริ สลีผคู้ นพบอ๊อกซิเจน เป็ นศาสนาจารย์ชาวอังกฤษนักวิทยาศาสตร์สมัยแรกของ
ยุโรปหลายคน เป็ นคนเคร่ งทางศาสนาผูค้ ิดว่าถ้าเขาพบแผนการของพระเจ้าในโลกมากขึ้นก็เท่ากับเขา
ได้เข้ามาใกล้ความคิดของพระเจ้ายิง่ ขึ้นบุคคลดังกล่าว มีเซอร์ ไอแซค นิวตัน นักฟิ สิ กส์, จอน เค็บเปลอ
นักดาราศาสตร์, และ โรเบิร์ต บอยส์ นักเคมีเป็ นต้น ความคิดทางวิทยาศาสตร์สมัยแรกมีความสัมพันธ์
กับความคิดทางคริ สตศาสนา และกับหลักข้อเชื่อทางคริ สตศาสนาที่วา่ จักรวาลประกอบไปด้วยเหตุผล
เพราะจักรวาลเต็มไปด้วยความคิดของพระเจ้า
ศาสตราจารย์แอลแลน ริ ชาร์ ดสัน แห่งมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษกล่าวว่า:“ปัญหาที่วา่ เหตุใดวิทยาศาสตร์ จึงเกิดขึ้นในอารยธรรมคริ สเตียน (ไม่มีในอารยธรรมอื่นๆ) เป็ น
เรื่ องที่อภิปรายกันมาก...การต่อสู ้ของนักวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ต่อระบบเก่า
ไม่ใช่เป็ นการต่อสู ้ของ
วิทยาศาสตร์ ต่อศาสนา (คริ สเตียน) แต่เป็ นการต่อสู ้กบั ความคิดทางวิทยาศาสตร์ แผนใหม่ต่อความเห็น
ทางวิทยาศาสตร์อนั ผิดพลาดของอะริ สโตเติลต่างหาก...ปั ญหาอันแท้จริ งมิใช่สัจธรรมของพระคัมภีร์
แต่สัจธรรมของอะริ สโตเติลและหลักฐานของพวกศาสนศาสตร์ฝ่ายอะริ สโตเติลต่างหาก...นับว่าเป็ น
ความสาคัญไม่นอ้ ยที่ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในอารยธรรมที่ยอมรับพระเจ้าองค์เดียวผูท้ รง
มีบุคลิกภาพ และสัมพันธ์กบั มนุษย์ ทรงมีสติปัญญาและเชื่อถือวางใจได้ และนับว่าเป็ นความสาคัญไม่
น้อยที่ผบู้ ุกเบิกทางที่กล้าหาญและกระตือรื อร้นที่สุดของกระบวนการวิทยาศาสตร์ แผนใหม่ก็เป็ น
นักศึกษาพระคัมภีร์ และนักศาสนศาสตร์ คริ สเตียนอยูด่ ว้ ยทั้งนั้น” (จาก The Bible in the Age of Sciene,
SCM Press, London 1961, ปกอ่อนหน้า 26,16,17,27)

ค. ในด้ านจริยธรรม
สารที่เห็นพ้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุด ก็คือในด้านจริ ยธรรม ทั้งพุทธศาสนาและคริ สตศาสนาเป็ น
ศาสนาที่ส่งเสริ มจริ ยธรรม ทั้งสองศาสนาสอนว่าความบริ บูรณ์ในศีลธรรมมิใช่หลักชัยที่สาคัญที่สุด
ของมนุษย์
เป็ นแต่วา่ การมีศีลธรรมหรื ออย่างน้อยที่สุดการพยายามให้มีศีลธรรมเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อ
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มนุษย์จะได้ไปสู่ หลักชัยอันสู งสุ ด จะเป็ นพระนิพพานหรื อการเข้าคืนดีกบั พระเจ้าก็ตาม ทั้งสองศาสนา
รับว่ากฎศีลธรรมอันสู งสุ ดมีอยูใ่ นโลก ซึ่ งมนุษย์จะละเมิดโดยลอยนวลไม่มีโทษไม่ได้ แต่เป็ นกฎที่
ดาเนินอย่างเฉี ยบขาดอันนาผลร้ายแรงมาสู่ ท้ งั สังคมและเอกชนเสมอ เมื่อพูดถึงเรื่ องมนุษย์ พุทธศาสนา
ถือว่าความสาคัญสู งสุ ดอยูท่ ี่หลักธรรมและการแสวงหาบุญกุศล
คือผลของการปฏิบตั ิชอบ
คริ สตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ถือหลักคาสอนเรื่ องพระเจ้าเป็ นลาดับแรก ส่ วนการปฏบัติชอบของ
มนุษย์เป็ นลาดับสอง ซึ่ งต้องคู่กนั ไปกับความเชื่อและพระคุณของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า:“เมื่อท่านทั้งหลายได้กระทาสิ่ งสารพัดซึ่ งทรงบัญชาไว้แก่ท่านนั้น ก็จงพูดด้วยว่า ข้าพเจ้า
ทั้งหลายเป็ นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทาตามหน้าที่ซ่ ึ งข้าพเจ้าควรกระทาเท่านั้น” (ลูกา
17:10)
เปาโลพูดว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ตามการชอบธรรมซึ่ งเราได้กระทาแต่ตามที่
พระองค์ทรงกรุ ณา” (ทิตสั 3:5)
1.
ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ความหลุดพ้นของมนุษย์ตอ้ งอาศัยความเพียรของตนแต่ฝ่ายเดียว
เพราะฉะนั้นขนาดของความเอาใจใส่ และขนาดของการบรรลุธรรม จึงวัดได้โดยวัดความเพียรพยายาม
และตนในการปฏิบตั ิตามศีลและมรรคแปด จริ ยธรรมทางพุทธศาสนาจึงเป็ นของเอกชนแต่ละคนเป็ น
ส่ วนใหญ่ ดังกล่าวรวมได้เป็ นภาษิตว่า
“ทาดีได้ดี” หรื อ “จงทาความดี แล้วจะได้รับผลดี”
บทสวดมน์ที่ใช้มากคือ:“จงละเว้นความชัว่ ทาแต่ความดี จงกาจัดความชัว่ ออกไปจากดวงจิต นี่คือหลักคาสอนของ
พระพุทธเจ้า” (ธรรมบท 183)
จริ ยธรรมทางพุทธศาสนาเน้นถึงการบรรลุความสงบหรื อวิเวกในใจ คือสุ ขะ หรื อความไม่ยนิ ดี
ยินร้าย คือ อุเบกขา ข้อความในธรรมเนียมอีกตอนหนึ่งซึ่งสรุ ปคาสอนในข้อนี้ก็คือ
“ไม่มีไฟใดเหมือนราคะ ไม่มีชวั่ ร้ายใดเหมือนโทสะ ไม่มีทุกข์ใดเหมือนภพแห่งร่ างกายนี้ ไม่มี
ความสุ ขใดเหมือนพระนิพพานนี้แล” (ธรรมบท 15:202)
ความเกลียดชังเป็ นข้าศึกของความสงบ ฉะนั้นจึงมีบทสวดมนต์วา่ :“โทสะย่อมไม่สงบระงับลงได้เพราะโทสะ ในโลกนี้ในโอกาสใด ๆ เลย แต่โทสะจะสงบระงับ
ลงได้โดยอโทษฉะนั้น” (ธรรมบท 1:5)
ศีล 5 ข้อ เป็ นหลักจริ ยธรรมของพุทธศาสนาคือ:1. ห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต
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2. ห้ามลักทรัพย์
3. ห้ามล่วงประเวณี
4. ห้ามพูดมุสา
5. ห้ามดื่มน้ าเมา
ศีล 4 ข้อแรกมีอยูใ่ นบัญญัติของคริ สเตียนแล้ว และมีอยูใ่ นศีลของสังคมอื่น ๆ ที่มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยเหมือนกัน ส่ วนศีลข้อ 5 ห้ามดื่มน้ าเมามีอยูเ่ ป็ นศีลในพระคัมภีร์คริ สเตียนนอกบัญญัติ
10 ประการ “อย่าเมาเหล้าองุ่น” (เอเฟซัส 5:18) พระสงฆ์และฆาราวาสถือศีล 5 เหมือนกัน แต่พระสงฆ์
จะต้องถือเพิ่มขึ้นอีก 5 ข้อเป็ นศีล 10 คือ:6. ห้ามกินอาหารภายหลังเที่ยงวัน
7. ห้ามดูมหรสพทุกชนิด
8. ห้ามประดับร่ างกายด้วยดอกไม้ ของหอมและอาภรณ์ต่าง ๆ
9. ห้ามนอนบนที่นอนสู งและใหญ่
10. ห้ามรับเงินและทอง
ฆราวาสเลือกปฏิบตั ิศีลข้อ 6,7 และ 8 ได้ บางทีฆราวาสก็ถือศีลเหล่านี้ชวั่ ระยะเวลาสั้น ๆ ขณะ
ถือวันอุโบสถ (คือวันพระ) ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ ศีลของพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือสาหรับ
ฆราวาสและพระสงฆ์ความจริ งแล้วพระสงฆ์ถือศีลปฏิโมกข์ อันเป็ นวินยั และหลักปฏิบตั ิรวม 227 ข้อ
มรรค 8 มีไว้สาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบตั ิทวั่ กัน แต่ที่ปฏิบตั ิอย่างเข้มงวดคือพระสงฆ์และ
สามเณร
มรรค 8 คือ
1. ความเห็นชอบ
2. ดาริ ชอบ
3. พูดชอบ
4. ประพฤติชอบ
5. หาเลี้ยงชีพชอบ
6. พยายามชอบ
7. มีสติชอบ
8. สมาธิชอบ
พระสงฆ์เท่านั้นที่มีการครองชีพอันเป็ นอิสระจากการรบกวนต่าง ๆ และสามารถมีเวลาทา
ความเพียรชอบตั้งสติชอบและสมาธิ ชอบได้เต็มที่ พระสงฆ์ได้รับฐานะพิเศษและคล้ายกับเป็ นคณะที่ไม่
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มีเพศโดยปฏิบตั ิตามกฎวินยั สาหรับสงฆ์อย่างเคร่ งครัด ฆราวาสเคารพนับถือพระสงฆ์อย่างสู งเพราะ
ท่านได้สละชีวติ ของการครองเรื อนไปได้ การสมัครใจสละทรัพย์สินสมบัติและความสุ ขฝ่ ายโลกถือว่า
เป็ นกุศลชั้นสู งสุ ด พระสงฆ์ที่ปรารถนาจะเลิกปฏิบตั ิวนิ ยั สาหรับภิกขุ ก็อาจลาสิ กขาบทเมื่อใดก็ได้ วิธีน้ ี
เป็ นการบรรเทาความตึงเครี ยดของชีวิตของพระสงฆ์ลงได้มาก ศีลธรรมและปรัชญาทางพุทธศาสนา
สอนให้ละเว้นการถือปฏิบตั ิอย่างเข้มงวดและตึงจนเกินไป เป็ นการเลือกเอาทางสายกลางระหว่างการ
หย่อนยาน และการปฏิบตั ิอย่างตึงเครี ยดอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นทางสายกลางระหว่างปรัชญาที่
ขัดแย้งกัน แม้ภิกขุจะปฏิบตั ิวนิ ยั อันเคร่ งครัดอันนาไปสู่ การหลุดพ้นสมาธิ และการศึกษา ท่านก็ไม่ตอ้ ง
ทรมานร่ างกายเหมือนการปฏิบตั ิแบบโยคี พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ภิกขุท้ งั หลาย มีทางสายกลางอยูส่ ายหนึ่ง เธอทั้งหลายพึงละเว้นจากทางอุกฤษท์ท้ งั สองเถิด
(คือกามสุ ขลั ลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุ โยค) เพราะทางสายกลางจะนาไปสู่ ความสงบแห่งจิต นาไป
ถึงสติปัญญาบรรลุโพธิ ญาณและพระนิพพาน”
(มหาปริ นิพพานสู ตร, ธรรมกัปปวัตตนสู ตร 3)
พระพุทธเจ้าตรัสสอนเกี่ยวกับฆราวาสไว้วา่ :“โสณะ เมื่อสายพิณของเธอไม่ตึงจนเกินไปหรื อ ไม่หย่อนจนเกินไป แต่ขนั ได้ส่วนพอดีพิณ
ของเธอก็จะฟังไพเราะเสนาะโสตรมิใช่หรื อ?”
“ใช่แล้ว พะย่ะค่ะ”
“โสณะ ในทานองเดียวกัน การปฏิบตั ิที่ต้ งั ใจเคร่ งครัดจนเกินไปจะทาให้เกิดทะนงตน และ
ส่ วนการปฏิบตั ิตนอย่างหย่อนยาน จะทาให้จิตใจหดหู่ เกียจคร้านฉะนั้น”
(มหาวรรค 5: 1:16)
มีศีลหลายข้อที่ช้ ีแนวทางให้ผคู ้ รองเรื อนรู ้จกั ปฏิบตั ิในกิจประจาวัน แต่ฆราวาสจะต้องเข้าใจว่า
การครองชีวติ อย่างฆราวาสนั้นไม่ใช่เป็ นการบรรลุศีลธรรมขั้นสู งสุ ด
“ฝ่ ายผูค้ รองเรื อน...เมื่อได้ฟังสัจธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระตถาคต เมื่อได้มีศรัทธา
เลื่อมใสแล้วก็มาราพึงในใจของตนว่า “ชีวติ ของผูค้ รองเรื อนมีภาระกีดขวางมากนักหนา เป็ นทางที่เต็ม
ไปด้วยกิเลส ผูท้ ี่สละโลกไปแล้วนั้นเป็ นอิสระเหมือนอากาศที่ลอยไปมา เป็ นการยากที่ผคู้ รองเรื อนจะ
ดาเนินชี วติ ให้บรรลุสูงสุ ด บริ สุทธิ์ หมดจดได้ขอให้ขา้ พเจ้าโกนหนวดและโกนผม และครองผ้าสี แสด
และออกจากชีวติ ผูค้ รองเรื อนเพื่อเข้าสู่ ชีวติ ภิขาจาร
เมื่อบุรุษผูน้ ้ นั ได้เข้าเป็ นสมณะแล้วก็รู้จกั บังคับ
ตนเอง...และดาเนิ นชีวติ อันบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง”
(เตวิชะสู ตร, ทีฆนิกาย 1: 47:49)
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หลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่เน้นกันมากในสมัยนี้ก็คือ “พรหมวิหารสี่ ” หรื อที่อยูข่ องพรหม
แม้จะให้ภิกขุปฏิบตั ิ แต่ฆราวาสก็ปฏิบตั ิได้เหมือนกัน คือให้ภาวนาเรื่ อง เมตตา กรุ ณา มุทิตา และ
อุเบกขา เหล่านี้มีอยูใ่ นรายการกสิ น 40 ข้อ คือหัวข้อสาหรับทาสมาธิ ข้อเหล่านี้มิใช่เป็ นเพียงคุณธรรมที่
ไม่ได้เกิดผล หรื อความคิดลอย ๆ ในศีลธรรมทางพุทธศาสนา การคิดและการตั้งใจถือว่าเป็ นการกระทา
ที่มีอานุภาพและบังเกิดผลตามสนองได้เหมือนกันความคิดถือว่าเป็ นการกระทาชนิ ดหนึ่ง แต่วา่ คนที่
เจริ ญ เมตตา กรุ ณา และมุทิตา จะไม่มีความรู ้สึกทางอารมณ์ต่อผูอ้ ื่น ส่ วนพรหมวิหารข้อที่สี่ คือ
อุเบกขา ป้ องกันผูเ้ จริ ญไม่ให้ไปคลุกคลีหรื อเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรื อภพ พระพุทธเจ้าถามว่า:“เมื่อเธอพิจารณานิวรณ์ 5 เหล่านี้ ที่ได้ละแล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์ ย่อมเกิดปิ ติในใจกาย
สงบ กายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุ ข จิตย่อมตั้งมัน่ เธอมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศ
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ท้ งั เบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวา แผ่ไปตลอดโลก ทัว่ สัตว์ทุกเหล่า
ในที่ทุกสถาน ด้วยว่าเมตตาอันไพบูลย์ถึงความเป็ นใหญ่หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน
คนเป่ าสังข์ผมู ้ ีกาลัง ยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ ทิศโดยไม่ยากเลยฉันใด กรรมที่ทาพอประมาณในเมตตา
เจโตวิมุติ ที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้ กรรมนั้นจะไม่มีเหลือ ไม่ต้ งั อยูใ่ นรู ปาพจร และอรู ปาพจรนั้นฉัน
นั้นเหมือนกัน ดูกร วาเสฎฐะ และนี่แลก็เป็ นทางเพื่อความเป็ นสหายแห่งพรหม ฯ”
(เตวิชะสู ตรข้อ 43,76,78,79,81)
ศาสตราจารย์ ที. ดับบลิว. ริ ส เดวิด กล่าวว่า “นี่เป็ นพระสู ตรบทเดียวในจานวน 13 บท ใน
หนังสื อเล่มนี้ที่แปลออก ที่มีขอ้ ความไม่นาไปสู่ การเป็ นพระอรหันต์ แต่นาไปสู่ สิ่งที่เรี ยกว่า “พรหม
วิหาร” เท่านั้น คือสู่ สภาวะอันสู งสุ ด หรื อฐานะของจิตใจสี่ ประการอันจะเกิดผลภายหลังจากตายให้ไป
เกิดในพรหมโลกในชาติหน้า...หนังสื อคาอธิบายชาดกหลายตอนได้ระบุวา่ พรหมวิหารสี่
ได้มีพวก
นักปราชญ์สมัยโบราณปฏิบตั ิกนั มานานก่อนเกิดพระพุทธศาสนา...ขอให้ระลึกว่า ข้อความตอนนี้ เป็ น
เพียงเหตุผลที่เสนอแก่อารมณ์ เช่น ความกลัว และอคติเท่านั้น คือ ถ้าท่านต้องการจะมีความสนิทสนม
กับพระพรหม (แท้จริ งไม่ควรจะต้องการอย่างนั้น) ทั้งนี้เป็ นวิธีที่จะไปถึงพระพรหมได้” (จาก “หนังสื อ
ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธ” เล่ม 2 บทนาหน้า 298 เป็ นภาษาอังกฤษ)
พุทธศาสนาสอนการไม่ทาร้าย ความเกลียดชังถือเป็ นความบาปร้ายแรงประการหนึ่ง ดังปรากฏ
ในเรื่ องภิกขุชื่อปุระณะต้องการจะไปสั่งสอนชนเผ่าป่ าเถื่อนสุ เนระ พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า:“ถ้าพวกเหล่านั้นทาร้ายเธอด้วยมือและก้อนหิ น เธอจะคิดอย่างไร?”
“ข้าพเจ้าคิดว่า คนเหล่านั้นเป็ นคนดีและมีใจเมตตาเพราะพวกเขามิได้ใช้ตะบองและดาบทาร้าย
ข้าพเจ้า”
“ถ้าเขาใช้ตะบองและดาบทาร้ายจะว่าอย่างไร”
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“ข้าพเจ้าก็คิดว่าคนเหล่านั้นเป็ นคนดี และมีใจเมตตา เพราะพวกเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสี ย”
“ถ้าพวกเขาฆ่าเธอล่ะจะว่าอย่างไร?”
“ข้าพเจ้าก็คิดว่าเหล่านั้นเป็ นคนดี และเมตตาเพราะเขาทาให้ขา้ พเจ้าออกจากร่ างกายอันชัว่ ร้าย
นี้ดว้ ยความทุกข์ทรมานชัว่ เดี๋ยวเดียว”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วปุระณะตัวเธอเองได้หลุดพ้นแล้ว จงไปสั่งสอนให้คน
อื่น ๆ หลุดพ้นด้วยเถิด”
(มัชฌิมนิกาย 145)
เนื่องด้วยเวลาจากัด จึงพูดอะไรมิได้มากกว่ากล่าวถึงหลักสาคัญ ๆ ของจริ ยธรรมทางพุทธ
ศาสนาเท่านั้น จึงกล่าวเพียงผิวเผินว่า สวรรค์น้ นั มีไว้เป็ นบาเหน็จของการทาความดี ส่ วนนรกมีไว้
สาหรับการลงโทษการทาชัว่ มีหลักฐานแสดงว่าพวกฆราวาสโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกหญิงนิยมคาสอน
ง่าย ๆ เรื่ องทางสายกลาง และต้องการมาเกิดอีกยิง่ กว่าที่จะไปนิพพาน และไม่อยากไปนรก แต่ตอ้ งการ
มาเกิดในโลกนี้มีสภาพอันสุ ขสบายยิง่ ขึ้น เสี ยใจที่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องนี้แต่โดยย่อ ๆ จากคาสอนเรื่ อง
ศีลธรรมอันกว้างขวางที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกทางพระพุทธศาสนา
2.
คาสาคัญที่สุดในจริ ยธรรมคริ สเตียนคือ คาว่า ความรัก (อากาเป้ ) อากาเป้ มีความหมายแตกต่าง
กับความรักในทางเพศ (อีรอส) และความรักฐานมิตรสหาย (ฟิ เลีย)
“ความรัก อากาเป้ ไม่ประทุษร้ายแก่เพื่อนบ้านเหตุฉะนั้น ความรักจึงเป็ นที่ให้ปฏิบตั ิตามธรรม
บัญญัติได้ครบถ้วน” (โรม 13:10)
แต่ความรัก อะกาเป้ ตามนัยของคริ สเตียนไม่ใช่ความรักที่อยูเ่ ฉยเหมือนกับปรากฏในพระ
ธรรมโรม ข้อนี้มีเชื้ อแห่งการยอมเสี ยสละชีวติ อยูใ่ นตัว ความรักนี้ รวมทั้งลักษณะต่าง ๆ ของเมตตา
กรุ ณาและมุทิตา อยูใ่ นตัว และหมายความถึง “ความจงรักภักดีต่อและการการส่ งเสริ มสวัสดิภาพของ
ผูอ้ ื่น” มีความหมายสู งกว่าความคิดหรื อกว่าการห้ามการเหนี่ยวรั้งตัวเอง
ความรักตามทัศนะคริ สเตียนมีพระเจ้าและมนุษย์เป็ นศูนย์กลางสองจุด
ท่านยอห์นได้กล่าวไว้วา่ “เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ (พระเจ้า) ได้ทรงรักเราก่อน” (1
ยอห์น 4:19)
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ....” (ยอห์น 3:
16)
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ยอห์นได้เขียนไว้ในจดหมายฝากฉบับหนึ่งว่า “ถ้าผูใ้ ดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า และใจยังเกลียด
ชังพี่นอ้ งของตัวผูน้ ้ นั เป็ นคนพูดมุสา เพราะว่าผูท้ ี่ไม่รักพี่นอ้ งของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่ได้
แลเห็นไม่ได้...ให้คนที่รักพระเจ้ารักพี่นอ้ งของตนด้วย” (1 ยอห์น 4:20:21)”
เพื่อที่จะเข้าใจจริ ยธรรมของคริ สเตียน การรู ้ความหมายของคาว่า “รัก” จึงเป็ นการช่วยมาก พึง
สังเกตว่าพระเจ้านั้นอยูใ่ นภูมิหลัง ถ้าพระองค์ไม่อยูใ่ นภูมิหน้าของการพิจารณาจริ ยธรรม และพึงสังเกต
ต่อไปว่าจริ ยธรรมของคริ สเตียนเป็ นจริ ยธรรมของสังคมเป็ นประการสาคัญ คือมนุษย์ในสังคมจะต้อง
ปฏิบตั คาอธิ ษฐานที่พระเยซูสอนไว้มีวา่ :“ข้าแต่พระบิดาแห่งข้ าพเจ้ าทั้งหลาย...โปรดทรงยกโทษความผิด
ของพวกข้ าพเจ้ าเหมือน
ข้ าพเจ้ ายกโทษความผิดต่อผูอ้ ื่น...” (มัทธิว 6: 9-12) เป็ นการแสดงความห่ วงใยคนอื่น ๆ เป็ นคาอธิ ษฐาน
ที่จะต้องกล่าวเป็ นหมู่ และเป็ นรายตัวบุคคล การที่พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ ที่ภูเขาซี นาย
เป็ นต้นเหตุของพระบัญญัติ 10 ประการ (อพยพ 20:1-17) พระบัญญัติน้ นั มีขอ้ ความต่อไปนี้:
ข้อ 6 ต้องไม่ฆ่าคน
ข้อ 7 ต้องไม่ล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
ข้อ 8 ต้องไม่ลกั ทรัยพ์
ข้อ 9 ต้องไม่เป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพื่อนบ้าน
ข้อ 10 ต้องไม่โลภบ้านเรื อน ภริ ยา คนใช้ หรื อสัตว์พาหนะ หรื อสิ่ งของอื่น ๆ ของเพื่อนบ้าน
บทบัญญัติเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อสวัสดิภาพของเพื่อนบ้าน มนุษย์มีสิทธิจะแสวงหา
ภรรยาและทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ได้ แต่ไม่ใช่เอาของเพื่อนบ้าน
ส่ วนบทบัญญัติ 4 ข้อแรกถือว่าเป็ นหลักฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า คือ:ข้อ 1 นมัสการพระเจ้าเท่านั้น
ข้อ 2 อย่านมัสการหรื อทารู ปเคารพ
ข้อ 3 ออกพระนามพระเจ้าด้วยความจริ งใจ และด้วยความเคารพยาเกรง
ข้อ 4 ถือวันสะบาโตเป็ นวันพักผ่อนและนมัสการ
ข้อ 5 นับถือบิดาและมารดาของตน
พระบัญญัติขอ้ 5 ไม่เป็ นเหตุให้เกิดการนมัสการวิญญาณของบรรพบุรุษ (เพราะข้อที่ 1 ห้ามไว้
แล้ว) แต่เป็ นข้อบัญญัติที่ทาให้เกิดความมัน่ คงของครอบครัวและสังคมพึงสังเกตว่าบทบัญญัติเหล่านี้
เป็ นคาสั่ง มิใช่ถือว่าเป็ นศีลแต่เป็ นพระบัญชาส่ งมาจากพระเจ้า คริ สตศาสนาไม่ถือว่ากฎศีลธรรมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกฎธรรมชาติ คือทาอะไรลงก็มีผลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ถือว่ากฎศีลธรรมเป็ นเรื่ องของ
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ความยุติธรรมเป็ นการแสดงความยุติธรรมต่อบุคคลโดยพระเจ้าผูท้ รงความยุติธรรม ผูท้ รงมีบุคคลิกภาพ
และทรงมีความสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัวกับบุคคล
พระบัญญัติ 10 ประการ เป็ นสิ่ งที่รู้จกั กันดีที่สุดในบรรดาบทบัญญัติทางศาสนาและศีลธรรม
จานวนมากมายในพันธสัญญาเดิมแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ นอกจากพระบัญญัติสิบประการแล้ว ยังมี
บทบัญญัติอีกสองข้อซึ่ งพระเยซูเรี ยกว่าเป็ นข้อสรุ ปของพระบัญญัติท้ งั หมดคือ
“ท่านจงรัก พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุ ดจิตสุ ดใจและสิ้ นสุ ดกาลังของท่าน” (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 6:4)
“เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (เลวีนิติ 19:18)
เมื่อมีผทู ้ ูลถามพระเยซูวา่ “ในธรรมบัญญัติน้ นั ข้อใดใหญ่” พระองค์ได้ทรงตอบโดยอ้างข้อพระ
คัมภีร์น้ ีวา่ “จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน...” นัน่ แหละ เป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่ ข้อที่สอง
ก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติ...ทั้งสิ้ นก็ข้ ึนอยูก่ บั พระบัญญัติสองข้อนี้
(มัทธิว 22:36-40)
คาว่า “รัก” อากาเป้ นั้นใช้ในพระบัญญัติท้ งั สองนี้ และรวมทั้งสองเข้าเป็ นอันเดียวกัน คือ “รัก
พระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน” คาสั่งนี้มิใช่กล่าวลอย ๆ โดยทัว่ ไปเช่น “รักมนุษยชาติ” แต่เป็ นข้อความระบุ
ไว้แน่นอน “จงรักเพื่อนบ้าน...” คือบุคคลที่ท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยหรื อรู ้จกั ความรักนั้นต้องเจาะจง
ตัวบุคคล พระเยซูตรัสว่า “จงรักศัตรู ของท่าน จงทาดีแก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน จงอวยพร แก่คนที่แช่งด่าท่าน
จงอธิ ษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน ผูใ้ ดตบแก้มของท่านข้างหนึ่ง จงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย” (ลูกา
6:27-29)
นี่มิได้จากัดว่า “ต้องรักเฉพาะเพื่อนบ้าน คนที่อยูใ่ กล้เคียงเท่านั้น” พระเยซูเล่าเรื่ องชาว
สะมาเรี ยซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวได้ช่วยเหลือคนแปลกหน้าซึ่งถูกพวกโจรปล้นและทาร้ายเอาชาวสะมาเรี ยทา
หน้าที่เป็ นเพื่อนบ้านที่ดีต่อคนที่ไม่รู้จกั กันเลย เพื่อนบ้านเป็ นบุคคลที่มีความขาดแคลน ไม่จากัดว่า
จะต้องอยูใ่ กล้หรื อไกล (ลูกา 10:29-37)
หลักของการไม่ประทุษร้าย ได้รวมอยูใ่ นคาสอนนี้ แล้ว “จงทาดีแก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน จงอวยพร
แก่คนที่แช่งด่าท่าน” หลักจริ ยธรรมของพุทธศาสนาและคริ สตศาสนาคล้ายคลึงกันมากในข้อนี้
คาเทศนาบนภูเขา ของพระเยซู (มัทธิว 5-7) มีหลักคาสอนทางศีลธรรมคล้ายคลึงกับพุทธ
ศาสนาหลายประการ คาเทศนานั้นตั้งต้นด้วย “หลักความสุ ข” บุคคลผูใ้ ดมีใจอ่อนสุ ภาพ...ผูม้ ีใจเมตตา
ปรานี...ผูม้ ีใจบริ สุทธิ์ ผูก้ ่อให้เกิดสันติภาพก็เป็ นสุ ข....”
สาหรับคริ สเตียน “ความสุ ข” ประกอบด้วยความเห็นชอบของพระเจ้า และผลดีสาหรับมนุษย์
พระเยซูตรัสว่า:35

“ผูใ้ ดโกรธพี่นอ้ งของตน ผูน้ ้ นั จะต้องถูกพิพากษาลงโทษ” (มัทธิว 5:22)
ความโกรธต้องถูกปรับโทษเพราะว่ามันเป็ นยาพิษและทาอันตรายแก่คนอื่น ๆ ตลอดจนจิตใจ
ของผูท้ ี่แสดงอาการโกรธ
ความผิดศีลธรรมย่อมตัดความสนิทสนมกับพระเจ้าและความจงรักภักดีอย่างจริ งใจให้ขาด
สะบั้นลง
“เหตุฉะนั้น ถ้าท่านนาเครื่ องบูชามาถึงแท่นแล้วและระลึกขึ้นได้วา่ พี่นอ้ งมีเหตุขดั เคืองข้อหนึ่ง
ข้อใดกับท่านจงวางเครื่ องบูชาไว้ที่หน้าแท่น แล้วไปคืนดีกบั พี่นอ้ งผูน้ ้ นั เสี ย ก่อนจึงค่อยมาถวายเครื่ อง
บูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24)
ฉะนั้น ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนมนุษย์จึงเป็ นสาระสาคัญต่อความสัมพันธ์อนั ดีกบั พระเจ้า
พระเยซูสอนว่า ความคิดชัว่ ก็คล้ายกับการกระทาชัว่ และนาไปสู่ ผลชัว่ ร้าย คาสอนนี้เป็ นที่รู้จกั
กันดีในชาวพุทธ พระเยซูตรัสว่า:“ผูใ้ ดมองดูผหู ้ ญิงเพื่อให้เกิดใจกาหนัดในหญิงนั้น ผูน้ ้ นั ได้ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงนั้นแล้ว”
(มัทธิว 5:28)
ความคิดชอบเป็ นสิ่ งสาคัญหรื อ ความคิดของท่านอยูท่ ี่ไหนเล่า ความคิดอยูท่ ี่ใด ท่านก็อยูใ่ นที่
นั้นด้วย พระเยซูตรัสว่า:“อย่าส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัวในโลกที่ตวั ขมวนและสนิมทาลายเสี ยได้ และที่ขโมยอาจ
ขุดช่องล้วงลักเอาไปได้ แต่จงส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์....เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูท่ ี่ไหน
ใจของท่านก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย” (มัทธิว 6:19-21)
คนหนุ่มจะบรรลุข้ นั สมบูรณ์ได้ไหม ทรัพย์สินฝ่ ายโลกเป็ นอุปสรรคกีดขวางหรื อ ชายหนุ่มผู ้
หนึ่งทูลถามพระเยซูวา่ :“ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทาดีประการใดจึงจะได้ชีวติ นิรันดร์ ”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ให้ถือรักษาพระบัญญัติ”
ชายหนุ่ม “ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้แล้วทุกประการ ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง”
พระเยซู “ถ้าท่านปรารถนาเป็ นผูด้ ีรอบคอบ จงไปขายบรรดาสิ่ งของซึ่ งท่านมีอยูแ่ จกจ่ายให้คน
อนาถา...แล้วจงตามเรามา” (มัทธิว 19:16-21)
นี่เป็ นทางแห่งการสละ แต่พระเยซูมิได้สถาปนาคณะสงฆ์หรื อแนะให้ครองชีวิตเป็ นโสดแก่
พวกสาวก ฉะนั้นคาสั่งสอนศีลธรรมของพระองค์จึงเป็ นแบบเดียวกัน ใช้ปฏิบตั ิได้แก่ทุกคนไม่วา่ เป็ น
หญิงหรื อชาย คนมัง่ มีหรื อยากจน (มัทธิ ว 19: 4, 24 ลูกา 16:22-23) ข้อนี้มีผลสาคัญมาก จึงทาให้เปาโล
กล่าวว่า “จะไม่เป็ นพวกยิวหรื อพวกต่างชาติ จะไม่เป็ นทาสหรื อไท จะไม่เป็ นชายหรื อหญิงเพราะว่า
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ท่านทั้งหลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริ สต์” (กาลาเทีย 3:28) และเปโตรอัครสาวกก็ได้กล่าว
ไว้วา่ “ข้าพเจ้าเห็นจริ งแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผูใ้ ดแต่ในทุกชาติคนใด ๆ ที่ยาเกรงพระองค์และ
ประพฤติในทางชอบธรรมก็เป็ นที่ชอบพระทัยพระองค์”
(กิจการ 10: 34, 35)
คติของความเสมอภาคของบรรดามนุษย์ และบรรดาประเทศชาติท้ งั หลายภายใต้พระบัญญัติ
ของพระเจ้า ข้อนี้เองที่ได้ถางทางไปสู่ การพัฒนาของหลักการปกครองประชาธิ ปไตย และกฎบัติของ
สหประชาชาติ ชาติเล็ก ๆ ก็เหมือนชาติใหญ่ มีสิทธิ ลงมติและออกเสี ยงเหมือนกัน
คาสอนให้สละทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นพุทธศาสนาก็ปรากฏในคริ สตศาสนาเหมือนกัน แต่เน้น
ในข้อที่เสี ยสละเพื่อบริ การ พระเยซูได้สอนด้วยพระโอวาท แต่ยงิ่ กว่านั้นก็คือได้ทรงทาแบบอย่างให้ดู
พระองค์ตรัสว่า:“ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะได้เป็ นใหญ่ในพวกท่านก็ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูป้ รนนิบตั ิท่านทั้งหลาย ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะได้
เป็ นเอกเป็ นต้น ก็ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นทาสสมัครของพวกท่าน อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิ
แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา และประทานชีวติ ของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” (มัทธิว 20:2627)
ก่อนที่พระเยซูถูกตรึ งตายที่กางเขนสักเล็กน้อยก็ตรัสว่า:“ชีวติ ของเรา เราสละเพื่อแกะ (คือมนุษย์).......ไม่มีผใู ้ ดชิงชีวติ ไปจากเรา แต่เราสละชีวิตโดยใจ
สมัครของเราเอง” (ยอห์น 10:15, 18)
เมื่อเลี้ยงอาหารครั้งสุ ดท้าย พระองค์อยากจะสอนสาวกเป็ นครั้งสุ ดท้าย และพระองค์ทรงเห็นว่า
สมควรจะสอนเรื่ อความถ่อมใจและบริ การ พระองค์ได้เอาน้ าและผ้า แล้วทรงล้างเท้าพวกสาวก (ยอห์น
13:5) พระองค์ได้มีบญั ชาครั้งสุ ดท้ายในคราวเลี้ยงอาหารว่า:“เราให้บญั ญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วฉันใด
เจ้าจงรักซึ่ งกันและกันด้วยฉันนั้น” (ยอห์น 13:34)
นี่เป็ นการขยายความหมายของคาว่า “อากาเป้ ” คือความรักที่ยอมสละชีวติ พึงสรุ ปจริ ยธรรม
ของคริ สเตียนได้วา่ :“ความรักจึงเป็ นที่ให้ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วน” (โรม 13:10)
ในการพิจารณานี้ เราได้เห็นแล้วว่าพุทธศาสนาและคริ สตศาสนามีความสอดคล้องต้องกันใน
หลายแง่ ความจริ งแล้วคาสอนที่คล้ายคลึงกันในข้อปลีกย่อยเป็ นที่เห็นได้ชดั และมีมากจนทาให้บางคน
สงสัยว่าต่าง คงยืมคาสอนของกันและกันกระมัง นักปราชญ์ที่รู้อย่างจริ งจังลงความเห็นว่าสิ่ งที่กล่าวนี้
ไม่อาจเป็ นไปได้ เพราะศาสนาทั้งสองนี้แยกออกจากกันไกลทั้งในแหล่งที่เกิดและการพัฒนาขยายตัว
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เราได้สังเกตมาแล้วว่าทั้งสองศาสนายึดหลักเหตุผลและประสบการณ์ ทั้งสองศาสนาก็อาศัย
หลักความเชื่อและศรัทธา เรื่ องนี้จะได้พิจารณาต่อไปในปาฐกถาที่ 3 พร้อมด้วยความมุ่งหมายที่จะช่วย
ให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพอันน่าสงสารในฝ่ ายศีลธรรม
พุทธศาสนา: “สัตว์โลกได้ถูกโมหะครอบงา ถูกราคะรัดรึ งตรึ งไว้ เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเวียน
ว่ายมาเกิดอีก” (มัชฌิมนิกาย 43)
คริ สตศาสนา: “ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยูใ่ นอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ งสู ้รบกันกับกฎแห่ง
จิตใจของข้าพเจ้า และชักนาข้าพเจ้าให้อยูใ่ ต้บงั คับกฎแห่ งบาป...โอ ข้าพเจ้าเป็ นคนเข็ญใจจริ งหนอ ใคร
เล่าจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากกายแห่งความตายนี้ ” (โรม 7:23-24)
เราสังเกตได้วา่ ทั้งสองศาสนาถือว่าชีวติ และความคิดของมนุษย์มีความสาคัญสู ง ซึ่ งตรงข้ามกับ
ทัศนะทางด้านวัตถุ
พุทธศาสนา: เราทั้งหลายมีผลของกรรมเป็ นที่ต้ งั (อุทธาหรณ์ 1 ในพุทธโกษา)
คริ สต์ศาสนา: ด้วยว่าความคิดชัว่ ร้าย การฆ่าคนการผิดผัวผิดเมีย...ก็ออกมาจากใจ สิ่ งเหล่านี้
แหละทาให้มนุษย์เป็ นมลทิน” (มัทธิว 15:19)
ในด้านจริ ยธรรม เราจะเห็นว่าทั้งสองศาสนาเชิดชูคุณค่าทางศีลธรรมเป็ นอันมาก
พุทธศาสนา: “บุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมและมีสติปัญญา เป็ นผูม้ ีความยุติธรรมและกล่าว
สัจวาจา ย่อมเป็ นผูท้ ี่ชาวโลกยกย่องสรรเสริ ญ” (ธรรมบท 217)
คริ สตศาสนา: “มนุษย์เอ๋ ย พระองค์ทรงสาแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าฯ ทรงประสงค์
อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทาความยุติธรรม และรักสัจกรุ ณา และดาเนิ นด้วยความถ่อมใจไปกับพระ
เจ้าของเจ้า” (มีคาห์ 6:8)
ด้วยความมีใจกว้างและความรัก และด้วยการค้ าจุนศีลธรรมกัน บรรดาผูน้ บั ถือศาสนาทั้งสองนี้
อาจร่ วมกันได้ในสารที่เห็นพ้องกันอย่างกว้างขวาง ความจริ งเขาก็กาลังกระทาอยูแ่ ล้ว
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ปาฐกถาสาม สังคม, ศีลธรรมและความเชื่อในสมัยปัจจุบนั
ก.วัฒนธรรมสากลแผนใหม่
ในปั จจุบนั ทั้งมนุษย์และศาสนาต่าง ๆ อยูท่ า่ มกลางยุควิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งแตกต่างกับยุคอดีตโดย
สิ้ นเชิง พุทธศาสนาและคริ สตศาสนาอุบตั ิข้ ึนในสมัยคนเลี้ยงสัตว์และชาวนา ในสมัยนั้นก็มีเมืองใหญ่ ๆ
เหมือนกัน แต่เมืองเหล่านั้นดารงชีพอยูด่ ว้ ยการเกษตร ในสมัยปั จจุบนั มีหลายประเทศที่ชาวนาเป็ นชน
กลุ่มน้อย และเมืองใหญ่ ๆ ก็ได้ อาศัยการเลี้ยงชีพจากอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม
ยุคใหม่กระทบกระเทือนความคิดเห็นทางศาสนาของมนุษย์ประการใดบ้าง มนุษย์ชาวเมือง
ขณะที่มองลงมาจากตึกสู งสิ บชั้นก็คือเจ้านายของสิ่ งที่เขามองเห็นอยูก่ ็วา่ ได้ โรงงานและเครื่ องจักร
สลับซับซ้อนในโรงงาน มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง เขาสร้างมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เขียนตาราต่าง ๆ สร้าง
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลต่าง ๆ สาเร็ จขึ้นด้วยฝี มือของเขา เขาพบวิธีกาจัดไข้มาลาเรี ย และ
สร้างลิ้นพลาสติกสาหรับหัวใจมนุษย์ อาหารและยารักษาโรคเขาหาได้จากโรงผลิตแทนที่จะเอาจาก
ธรรมชาติโดยตรง การที่เขาได้เปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมและวิธีดาเนินชีวิตเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในด้านความคิดทางศาสนาด้วย
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กาลังมาถึงมวลมนุษย์ทวั่ โลก ดังนั้นวัฒนธรรมทั้งหลาย
จึงมุ่งไปสู่ อารยธรรมอันเป็ นกลางอย่างเดียวกันทัว่ โลก ประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ ๆ ในทวีปอาฟริ กา
กว่า 40 ประเทศ จะไม่กลับไปสู่ วฒั นธรรมแบบชนเผ่าดั้งเดิมอีกต่อไป ประเทศเหล่านี้ตอ้ งการมี
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสมัยใหม่ โรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานแห่งการครองชีพที่สูงขึ้น ทุก ๆ
แห่งในสังคมโลกปั จจุบนั นี้มีแนวความคิดและวิทยาการผสมผสานกันเหมือนเส้นด้ายสี นานาชนิด ใน
ผืนผ้าที่มีลวดลายสลับซับซ้อนและงดงามยิง่ นัก ในปี 1868 (พ.ศ. 2411) สมัย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี
ไปเชียงใหม่ตอ้ งใช้เวลาเดินทางจากรุ งเทพ ฯ ถึงสามเดือน ท่านและภริ ยาเป็ นคนแปลกหน้าต่อชาวเมือง
เป็ นอย่างยิง่ จนไม่มีผใู ้ ดทราบว่าจะปฏิบตั ิต่อท่านอย่างไรดี เนื่องจากไม่มีโรงแรม ท่านจึงต้องพักอาศัย
บนศาลาไม่มีฝากั้น เจ้าฟ้ าผูค้ รองนครเชียงใหม่อยากจะให้ท่านออกไปเสี ย ในสมัยปั จจุบนั นี้ เล่ามีอะไร
ที่เป็ นสิ่ งแปลกต่อชาวเมืองเชี ยงใหม่หรื อ วิทยุ โทรทัศน์ รถยนต์ การเดินทางโดยอากาศยาน
มหาวิทยาลัย บรรดาสิ่ งเหล่านี้ตลอดจนแนวความคิดใหม่ ๆ ทุกชนิดเป็ นสมบัติของเชี ยงใหม่โดยสิ้ นเชิง
และเป็ นส่ วนหนึ่งของอารยธรรมเชียงใหม่ดว้ ย ศาลาที่ ดร.แมคกิลวารี อาศัยอยูน่ ้ นั พังทลายไปแล้ว
เพราะยุคนั้นผ่านไปแล้วด้วย วัฒนธรรมของเชียงใหม่ปัจจุบนั วัฒนธรรมของโลก มิใช่แต่เพียงยอมรับ
ไว้เท่านั้น แต่ยงั ยินดีรับเอาไว้ดว้ ย
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มนุษย์สมัยใหม่เมื่อมองจากหน้าต่างตึกชั้นที่สิบเป็ นคนมัน่ ใจในตัวเอง แต่เป็ นคนทรนงด้วย
เขาใช้ตนเองเป็ นเครื่ องวัดสิ่ งต่าง ๆ และมีใจโน้มเอียงที่จะคิดว่าสิ่ งต่าง ๆ เป็ นจริ ง ก็ต่อเมื่อเขาได้วดั และ
ทดสอบในห้องทดลองแล้วเท่านั้น ส่ วนสิ่ งที่ยงั มองเห็นไม่ชดั เช่น พลานุภาพของศีลธรรมและจิตใจ
และบุคลิกภาพของมนุษย์เป็ นต้น เขามักจะเฉย เพราะเขาไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรต่อสิ่ งเหล่านี้ จริ งอยู่
ความตายยังเตือนใจเขาให้รู้จกั ยั้งคิด และเขารู ้สึกกระวนกระวายที่เขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ของมนุษย์ดว้ ยกัน ทั้งความประพฤติศีลธรรม ปฏิกิริยาทางอารมณ์กบั ความรู้สึก ความปรารถนาของ
มนุษย์และบรรดาสิ่ งทั้งหลายเหล่านั้นที่กาหนดคุณค่า ความรู ้สึกและทางชีวติ ของมนุ ษย์แต่ละคนด้วย
คือเขาไม่สามารถควบคุมสิ่ งที่จะกาหนดว่าชีวิตนี้มีความสุ ขพอที่จะดาเนิ นต่อไปหรื อไม่ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้เอง บุคคลบางคนจึงหันเข้าหาศาสนาเพื่อทราบความหมายและวิถีดาเนินชีวิต และเพื่อรับการ
แนะแนวทางศีลธรรม มีบางคนอยากจะมีโชคดีจึงหันเข้าหาโหราศาสตร์ เครื่ องลาง ของขลัง ตัวเลขนา
โชคและศาลเจ้า มนุษย์บางคนอาจเป็ นทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนักไสยศาสตร์ และเชื่อว่าโชคดีหรื อร้ายมี
บทบาทสาคัญในชีวติ ของเขาด้วย
ลักษณะของชีวติ ในนครใหญ่ ๆ 2 ประการรบกวนเรามาก ประการแรกก็คือมนุษย์ดาเนินชีวิต
อย่างไม่มีความหมาย นักประพันธ์สมัยใหม่ได้รับคาสรรเสริ ญเนื่องด้วยบทประพันธ์ของเขา แต่แล้ว
ผูอ้ ่านก็กล่าวว่า “ไม่เห็นมีสาระอะไรเลย” เมื่อเราอ่านนวนิยายเรื่ องชีวติ อันไร้สาระของเขา เราก็ต้ งั
ปัญหาถามกันว่า “ได้ประโยชน์อะไรเล่า” มีบทสอนใจอะไรบ้าง มีความสาคัญ มีคาท้าชวนและ
ความหวังที่พรรณนาไว้ในชี วติ ของตัวละครในเรื่ องอย่างไรบ้าง อะไรเป็ นคุณค่า อะไรเป็ นหลักชัยของ
ชีวติ ที่บรรยายไว้
สิ่ งรบกวนเราอีกประการหนึ่ งของชีวติ ในนครใหญ่ ๆ ก็คือเรื่ องความชัว่ ร้าย หนังสื อพิมพ์ลง
ข่าวอาชญากรรมทวีข้ ึนทุกปี แม้จะได้มีการตรวจตราของตารวจทางวิทยาศาสตร์ อย่างมากมายแล้วก็
ตาม มีบางคนกล่าวว่าศาสนาเป็ นเครื่ องขัดขวางความยุติธรรม , จริ ยธรรมอันสุ ขมุ และศีลธรรมอันดี ข้อ
นี้ไม่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับพุทธศาสนาและคริ สตศาสนา ซึ่ งเป็ นศาสนาที่ส่งเสริ มจริ ยธรรม ศาสนิกชน
ที่เคร่ งครัด อย่างแท้จริ งมีใจร้อนรนที่จะปฏิบตั ิตามศีลธรรมของศาสนานั้น ๆ ในทางตรงกันข้ามคนที่
ไม่ยอมเชื่อว่ามีกฎแห่งศีลธรรมศักดิ์สิทธิ์ มกั จะหันไปถือประพฤติตามสังคมนิยม หรื อตามความพอใจ
ของตนเอง หรื อตามความเห็นชอบของตนเอง ความเสื่ อมโทรมแห่งศีลธรรมมักจะเกิดขึ้นเพราะการ
ฉวยโอกาสและการเห็นแก่ตวั เป็ นที่ต้ งั
ทั้งพุทธศาสนาและคริ สตศาสนากาลังช่วยให้สภาพของมนุษย์ในด้านศีลธรรมในโลกปั จจุบนั ดี
ขึ้น กาลังช่วยในด้านการเชื่ อฟังกฎหมาย การรักษาความยุติธรรม การให้บริ การมหาชน การควบคุม
วินยั ของตนเอง ความมีใจเมตตากรุ ณา ความมีไมตรี จิต สันติสุขภายในและสันติภาพของโลก
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ข. ทัศนะพุทธศาสนา
พุทธศาสนามีธรรมวินยั อันมีศาสนาเป็ นเครื่ องค้ าจุนให้ดารงอยูไ่ ด้ ธรรมวินยั นี้ปรากฏอยูใ่ น
พระไตรปิ ฎก การมีศีลธรรมมิใช่เป้ าหมายอันสาคัญของมนุษย์ แต่เป็ นทางที่จะนามนุ ษย์ไปสู่ เป้ าหมาย
เป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นต้องมี ขาดเสี ยไม่ได้ เพื่อบรรลุเป้ าหมายอันสู งสุ ดหรื อการหลุดพ้นในที่สุดคือพระ
นิพพาน
พระพุทธเจ้าตรัสกับสาวกว่า “เชิญเถิด ภิกขุท้ งั หลาย ธรรมในศาลานี้เป็ นของแท้แน่นอน เธอ
ทั้งหลายจงดาเนินชี วติ สมณะเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้ นเชิงเถิด”
(มหาวรรค 1: 24:4)
กฎศีลธรรมนั้นเด็ดขาด คือทาให้เกิดผลตามมาโดยไม่คานึงถึงประเพณี ของมนุษย์และสังคม
กฎศีลธรรมก็ใช้หลักเหตุผลอย่างเดียวกับกฎธรรมชาติ การทาดียอ่ มเกิดผลดี แต่วา่ การกระทาใดที่ถือว่า
“ดี” ผลของการกระทาคงจะต้องรู ้ไว้ก่อนจึงจะเรี ยกการกระทานั้น ๆ ได้วา่ “ดี” หรื อ “ชัว่ ” ปัญหา
เกิดขึ้นในข้อที่วา่ ผลของการกระทานั้นจะเรี ยกว่า “ยุติธรรม” ได้ไหม เมื่อผลนั้นตามมาโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม เรื่ องศีลธรรมนั้นถือว่า เป็ นสิ่ งที่มีจริ ง และพุทธศาสนาก็เน้นถึงความสาคัญแห่งศีลธรรม
ที่มีต่อชีวิต
สาหรับฝ่ ายฆราวาส พุทธศาสนาสอนให้ถือปฏิ บตั ิศีลต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ และคาสวดมนต์ที่
กาหนดไว้สาหรับเอกชนและหมู่คณะในวัด ทั้งจะต้องมุ่งไปสู่ การเวียนเกิดในชาติหนึ่ งชาติใดใน 31
ชาติ ในโลก ในสวรรค์ ในนรกหรื อในนิพพาน ส่ วนพระสงฆ์น้ นั คงดาเนิ นตามแบบของพระพุทธเจ้า
มากกว่าฆราวาส คือมุ่งไปสู่ หลักชัยคือพระนิพพานโดยตรง กฎเกณฑ์ของการดาเนินชี วติ ของพระสงฆ์
จะต้องไม่ยดึ ถือทรัพย์สมบัติ มีชีวติ โสดและถือศีลปาฏิโมกข์ 227 ข้อกับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อีก
พระสงฆ์ และ ฆราวาสทุกคนจะบรรลุเป้ าหมายทางพระศาสนาได้โดยลาแข้งของตนตาม
ความสามารถของตน การดาเนินชีวิตแบบนี้ จะต้องอยูแ่ ต่ลาพังผูเ้ ดียว แม้จะอยูใ่ นวัดก็ตอ้ งเข้าสมาธิ และ
กรรมฐานแต่ลาพัง ความมุ่งหมายในเชิงศีลธรรมก็คือทาลายโซ่แห่งตัณหา เท่ากับเป็ นการหลุดพ้นจาก
กรรม และในเวลาเดียวกันก็ทาให้ใจเป็ นอิสระปราศจากอุปสรรคที่ขดั ขวางการรู้แจ้งเห็นจริ งหรื อการ
บรรลุสัจธรรม พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่ องการพึ่งตนเองไว้วา่ :“ดูก่อนภิกขุท้ งั หลาย เธอจงเป็ นดวงประทีปของตนเอง พวกเธอจงมีตนเป็ นที่พ่ งึ เถิด อย่ามีสิ่ง
อื่นเป็ นที่พ่ ึงเลย” (ทีฆนิกาย 16:26)
เรื่ องการปฏิบตั ิศีลธรรมขณะอยูแ่ ต่ลาพังมีวา่ :“ให้ทุกคนดาเนิ นชีวติ แต่ลาพังเหมือนแรดที่เดินป่ าโดยปราศจากโลภะ หลอกลวง ราคะตัณหา
ใจวอกแวกเมื่อได้กาจัดโทสะและโมหะ ก็จะพ้นจากตัณหาทั้งปวงในโลก เมื่อได้สละบุตร ภริ ยา บิดา
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มารดา ทรัพย์สินเงินทอง วงศาคณาญาติและเครื่ องอุปโภคบริ โภคทั้งปวงแล้วจงออกเดินไปแต่ลาพังใน
ป่ าเหมือนแรดฉะนั้นเทอญ”
(สู ตตะนิพพัท เถระกถา 137)
จริ ยธรรมทางพุทธศาสานาสอนให้มีความห่ วงใยในสวัสดิภาพของผูอ้ ื่นด้วย ทรงสนับสนุนให้
พระสงฆ์สอนธรรมะ และให้ฆราวาสมีใจเผือ่ แผ่ ทรงตรัสกับพระสงฆ์วา่ :“ดูก่อนภิกขุท้ งั หลาย พวกเธอจงออกไปบาเพ็ญประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น เพื่อความผาสุ กของคน
ส่ วนมาก จงมีความเวทนาต่อชาวโลก จงไปทาประโยชน์สุขเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จงไปสอน
สัจธรรม อย่าไปแต่ลาพังแต่ไปร่ วมกันแต่สองรู ป พวกเธอจงอนสัจธรรม” (ทีฆนิกาย 14:22)
พุทธศาสนาได้มีการประกาสเผยแพร่ มาตั้งแต่เริ่ มต้นแล้ว ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสนาเอาคาสัง่
สอนไปจากเมืองมคธ (บิฮาร) ไปทัว่ ประเทศอินเดีย ลังกา พม่า ไทย และประเทศอื่น ๆ คณะสงฆ์เป็ นที่
รวบรวมพระธรรมและคาสั่งสอนเพื่อเผยแพร่ พระธรรมให้แก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป
พุทธศาสนา หนุนใจให้ฆราวาสบริ จาคเพื่ออุดหนุนพระสงฆ์และแสดงความไมตรี จิต และให้
ทานแก่ผอู ้ ื่น นี่เป็ นความจาเป็ นทางศีลธรรมและสิ่ งที่ก่อให้เกิดบุญกุศลแก่ผใู ้ ห้อย่างยิง่
“บุญกุศลย่อมทวีข้ ึนแก่ผบู ้ ริ จาคเสมอ”
(ฑีฆนิกาย มหาปริ นิพานสู ตร 2: 135)
ปริ มาณของกุศลที่เกิดจากการให้น้ ี ส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั น้ าใจที่ผบู ้ ริ จาคมุ่งต่อการบริ จาคนั้น ๆ
พระพุทธเจ้าตรัส:“จงให้ทานโดยเคารพ จงให้ทานด้วยมือของตนจงให้ทานด้วยความนอบน้อม จงอย่าให้ทาน
อย่างทิ้งให้เจ้าปายาสิ มิได้ให้ทานโดยเคารพ มิได้ให้ทานด้วยมือของตน ครั้นตายไปเข้าถึงความอยูร่ ่ วม
พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช คือได้วมิ านชื่ อเสรี สกะอันว่างเปล่า ส่ วนอุตระมานพได้ให้ทานด้วยมือของ
ตน ตายไปเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ อยูร่ ่ วมกับเทวดาชั้นดาวดึง”
(ฑีฆนิกาย ปายาสิ สูตร 2: 354-356)
ปริ มาณของบุญกุศลย่อมขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของผูร้ ับอีกด้วย ทานที่ให้แก่สัตว์ก็ได้กุศลบ้าง แก่
คนชัว่ ร้ายก็ได้กุศลมากขึ้น ยิง่ ให้แก่คนดีก็ยงิ่ ได้มากขึ้น ถวายแก่สงฆ์ยงิ่ มากขึ้นอีก ถ้าถวายแก่
พระพุทธเจ้าได้มากที่สุด ได้มีการแยกผูร้ ับไว้ถึง 14 หมวดด้วยกัน แต่มิได้ระบุถึงขนาดแห่งความขาด
แคลนของเขาไว้ดว้ ย (มัชฌิมนิกาย วิภงั ควรรค ทักขิณา-วิภงั ค์สูตร)
ที่การบริ จาคนั้นเป็ นการเหมาะสม ก็เห็นได้จากการที่ผใู ้ ห้มกั จะเกิดมีจิตใจเบิกบาน แต่ก็เป็ น
การยากที่จะแยกการให้จากการหวังประโยชน์ส่วนตัว เพราะการทาบุญมีความสัมพันธ์กบั การให้ทาน
เป็ นอันมาก
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พระเวสสันดร ได้ทรงวางแบบอย่างไว้เกี่ยวกับการทาบุญให้ทาน โดยการทรงสละทุกสิ่ งทุก
อย่างที่มีอยูร่ วมทั้งราชบังลังก์และครอบครัวของพระองค์ดว้ ย
“พระเวสสันดรได้บาเพ็ญทานมหาศาล เพื่อความตรัสรู ้และอริ ยะทรัพย์อนั เกิดแก่การตรัสรู ้น้ นั
ทรงกล่าวเป็ นคาถาว่า”:“เราได้สละชาลี บุตร และกัณหาชินา บุตรี ทั้งนางมัทรี มเหสี ของเราเป็ นทาน โดยมิได้อาลัย
ห่วงในถึงเราได้ทาการนี้ เพื่อหวังปรารถนาให้ได้สัมมาสัมโพธิ ญาน”
(มิลินทปัญหา 4: 1, 37)
พระเวสสันดรทรงสามารถที่จะสละทุกสิ่ งที่มีอยู่ เว้นแต่กุศลของพระองค์ บุญกุศลก็อาจอุทิศ
ให้แก่ผอู ้ ื่นได้ เช่น บิดามารดาที่ตายไปแล้ว แต่การทาบุญแบบนี้เป็ นเหตุให้ได้บุญกุศลเพิม่ มากขึ้นอีก
การบริ จาคให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น มีความสาคัญทางศีลธรรมทั้งสาหรับชีวิตนี้และชีวติ หน้า
ในเรื่ องราวชาติก่อน ๆ เมื่อครั้งเคยทรงเป็ นกษัตริ ย ์ พระพุทธเจ้าได้สอนว่า
“ดูก่อน ภิกขุท้ งั หลาย เราถือคติดงั นี้ เราได้บรรลุธรรมะ 3 ประการ เรามีเดชะอันใหญ่หลวง
กล่าวคือ ทาน วิริยะ และขันติ”
(ขุททก ปาทา อิติวทุ กะ 1: 3:11)
การทาบุญและการให้ทานมีความสาคัญในสังคมการงดเว้น
และการบังคับตนเองเป็ นหลัก
ศีลธรรมเกี่ยวกับการอยูแ่ ต่ลาพังและความวางใจเฉย คือ อุเบกขา การสมาธิ และเข้าฌาณ อาจทารวมกับ
อุเบกขา และอาจถือปฏิบตั ิได้ท้ งั ฆราวาส และพระสงฆ์ ในการปฏิบตั ิสิ่งเหล่านี้พวกสาวกแสวงหา
สัจธรรมอันสู งสุ ด และสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวติ
การที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์ของชีวติ และการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องเลิกความห่วงใย และยัว่
เย้าของชีวติ การยอมสละดังกล่าวทาได้ยากมากจนพระสงฆ์ที่พยายามทาอย่างเข้มงวด จึงได้รับการยก
ย่องอย่างสู ง มีพระไตรปิ ฎกหลายตอนที่สอนหนุนใจแก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิอุเบกขา
“จิตใจของบุคคลใดไม่หวัน่ ไหวด้วยโลกธรรม แต่พน้ จากทุกข์ มลทินและมัน่ คง นี่คือบรมสุ ข
อันสู งสุ ด”
(สู ตตะนิพทั กุลวรรค มหามัคละสู ตร)
“ดูกรนางวิสาขา บุคคลใดมีของรักหนึ่งร้อยประการก็มีทุกข์ร้อยประการ.....บุคคลใดมีของรัก
หนึ่งประการก็มีทุกข์หนึ่งประการ บุคคลใดไม่มีของรักเลยก็ไม่มีทุกข์เลย เขาเป็ นผูพ้ น้ ทุกข์และกิเลส
ทั้งหลายแล้วฉะนั้น”
(ขุททก ปาทา อุทานสู ตร 8: 8)
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สาหรับการบังคับตนเองและฝึ กวินยั ตนเองนั้นมีไว้แจ้งชัดในมรรคแปด ในข้อความที่อธิ บายถึง
วิธีปฏิบตั ิสมาธิ และในคาสอนที่วา่ ด้วยการใช้ความคิดในทางหาเหตุผลและเกี่ยวกับจิตวิทยา การที่จะ
บรรลุถึงความควบคุมวินยั ตนเองย่อมอาศัยอานาจคิดของมนุษย์ คนที่มีกาลังใจเข้มแข็งก็ทาได้สาเร็ จ:“เมื่อใดความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นในดวงจิตของภิกขุ เขาจะต้องเอาชนะมันให้ได้
...ถ้าได้บาเพ็ญเพียรอย่างยิง่ ยวดแล้ว ความคิดชัว่ ร้ายเหล่านี้ยงั สิ งสถิตอยูอ่ ีก เขาจะต้องทาลายมันไปทีละ
อย่าง ถ้าทาเช่นนี้ไม่สาเร็ จ จงกัดฟันให้แน่นและใช้ลิ้นดันที่เหงือกเต็มแรงเมื่อได้ใช้จิตตานุภาพอย่าง
แรงเช่นนี้ แล้วก็จะกาจัดความคิดอันชัว่ ร้ายเหล่านี้ได้โดยสิ้ นเชิง” (มัชฌิมนิกาย สี หะนัทวรรค วิตก
สันทนะสู ตร)
การฝึ กจิตและความคิดต้องฝังใจอยูก่ บั ตัวของตนเอง
“ภิกขุสารวมตนได้อย่างไร? ไม่วา่ จะทาประการใดต้องเพ่งกระแสจิตอย่างเต็มกาลัง จะเป็ นการ
เดินเข้าหรื อเดินออก มองไปข้างหน้าหรื อเหลียวหลัง งอแขนหรื อเหยียดแขน ห่มจีวรหรื ออุม้ บาตร เคี้ยว
อาหารหรื อดมกลิ่น เดินยืน และนัง่ นอนหลับหรื อตื่นอยู่ กาลังพูดหรื อสงบอารมณ์” (ทีฆนิกาย 16:13)
การบังคับจิตให้อยูใ่ นสมาธิ เป็ นการฝึ กบังคับจิตให้อยูใ่ ต้อานาจ คือไม่ยอมให้จิตวิง่ ไปมาและ
สนใจไปในทิศทางต่าง ๆ และเพื่อให้สามารถมองเห็นความจริ ง ต้องใช้กะสิ ณ 40 ชนิด คือวัตถุหรื อสิ่ ง
ที่จะใช้ในการทากรรมฐาน เพื่อให้เกิดการควบคุมจิตใจและเกิดกาลังความคิดในการทาสมาธิ น้ ีอาจใช้
ท่าทางและวิธีปฏิบตั ิแบบโยคะก็ได้
“การตั้งสติหายใจเป็ นประโยชน์อย่างมาก จะทาให้สติปัฏฐาน 4 บริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้น และทาให้การ
ตรัสรู ้เจ็ดประการบริ บูรณ์ และจะทาให้หลุดพ้นอย่างบริ บูรณ์”
(มัชฌิมนิกาย อนุปทาวรรค อานาปานะสติสูตร)
“การหลุดพ้นโดยความหยัง่ รู ้หรื อความเข้าใจ” เป็ นสาระสาคัญของความรอดทางพุทธศาสนา
หรื อหลุดพ้นจากทุกข์ ศีลธรรมจรรยามีส่วนช่วยให้ความคิดสงบวิเวกแต่การหลุดพ้นขั้นสุ ดท้าย คือการ
เป็ นพระอรหันต์เกิดขึ้นได้ดว้ ยความรู ้แจ้ง คือพบความจริ งใจโดยกระทันหัน:“เขาล่วงรู ้สภาวะธรรมอันแท้จริ ง สิ่ งเหล่านี้เป็ นอาสวะ (ตัณหา, ภพ, อวิชา) เขารู้สภาพของมัน
คือ เป็ นต้นเหตุแห่งอาสวะ นี่ คือการดับแห่งอาสวะ เขารู ้ต่อไปว่านี่เป็ นทางไปสู่ การดับแห่งอาสวะ เมื่อรู ้
เช่นนี้แล้วก็จะเกิดวิชชาแห่งการหลุดพ้นและเห็นแจ้งว่า “ความเกิดไม่มีต่อไปแล้ว ดาเนินชีวิตบริ สุทธิ์
ทาตามที่ควรทาแล้ว ไม่ตอ้ งทาสิ่ งใดอีกแล้ว เพื่อบรรลุอรหันต์ นี่คือความรู้ของภิกขุ (คือวิชา)”
(ทีฆะนิกาย สี ลขันธวรรค อัมพตะสู ตร 8)
ความรู ้ที่ระบุไว้ตอนนี้ รวมทั้งหลักคาสอนของอนัตตาความไม่มีตวั ตน ไม่มีตนที่ดารงถาวรเลย
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“มัคคียะ อีกประการหนึ่งที่จะตัดความคิดชัว่ ออกไป ภิกขุจะต้องฝึ กการหายใจเข้า หายใจออก
กาจัด “ตัวตน” ออกไป เขาจะต้องเห็นว่าตนเป็ นอนิ จจัง เมื่อเห็นว่าเป็ นอนิ จจัง ก็จะเกิดอนัตตา เมื่อเกิด
อนัตตาแล้ว ก็จะทาให้ความคิดเรื่ อง “ตัวตน” หมดไป แล้วจะเข้าสู่ สภาพพระนิพพาน”
(ขุททกะนิกาย อุทาน 4: 1)
“เธอก็จะรู ้แจ้งเห็นจริ งว่าไม่มีรูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณเหลืออยู่ ไม่ใช่ตวั ตน “เรา
เขา”
(มัชฌิมนิกาย เทวทะหะวรรค มหาปุณามะสู ตร)
ความรู ้ดงั กล่าวรวมทั้งความเข้าใจในความหมายของธรรรมะที่วา่ สิ่ งที่มนุษย์มองเห็นและคิด
นึกส่ วนมากก็เป็ นสิ่ งไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยเหมือนกัน
“และอีกประการหนึ่ง ปั ทบทา ภิกขุที่บรรลุข้ นั ที่ไม่เห็นมีอะไรเป็ นแก่นสารแล้วก็คิดว่า “ไม่มี
อะไรเลย” ก็จะมีจิตใจว่างเปล่าอยู.่ ......แล้วก็จะเกิดความสานึกในญาณละเอียดอ่อน แต่เป็ นจริ ง ว่าง
เหล่า.....ต่อไปเป็ นขั้น ๆ ....พอไปถึงยอดสู งสุ ดแล้ว การไม่ใช้ความคิด เลยไม่คิดเสี ยดีกว่า เราจะไม่
คิดถึงสิ่ งใดหมด แล้วก็เลิกคิด ต่อไปก็เข้าสู่ จิตภวังค์”
(ทีฆะนิกาย ปัทปทสู ตร 15-17)
ในการที่จะได้ตรัสรู ้และเข้าสู่ ปริ นิพพาน พระพุทธเจ้าต้องผ่านการสมาธิ หรื อเข้าฌาณตั้งหลาย
ขั้น
(มัชฌิมนิกาย มัลปริ ยายะวรรค สัมมาทิฐิตสู ตร มหาปริ นิพพานสู ตร 5)
ไม่มีเวลาพอที่จะพิจารณาถึงความหมายของนิพพาน ความโน้มเอียงในสมัยปั จจุบนั กล่าวแต่
เพียงว่านิพพานเป็ นสภาพของความสุ ขยิง่ ที่ไม่มีตวั ตน เราได้รับคาบอกเล่าว่า การอธิ บายแบบนี้ยงั
ผิดพลาดเพราะว่าภาษาของโลกนี้ไม่สามารถที่จะนาไปใช้กบั นิพพานซึ่ งไม่เหมือนกับโลกเลย ได้อย่าง
ถูกต้อง
“ดูก่อนภิกขุท้ งั หลาย มีอยูท่ ี่หนึ่งอันไม่มีดิน น้ า ไฟ ลม ไม่มีการเกิด ไม่มีการไป ไม่คงอยู่ ไม่
ตก ไม่ข้ ึน ไม่มีอะไรจีรัง ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ไม่มีอะไรตั้งอยูน่ ี่แหละคือการดับทุกข์ท้ งั ปวง”
(ขุททกะปาทา, อุทาน 8: 1)
นักเขียนทางพุทธศาสนากล่าวบ่อย ๆ ว่า พุทธศาสนาอาศัยหลักทางเหตุผล เพราะฉะนั้นจึงไม่
ต้องพึ่งความเชื่อ อย่างไรก็ตาม การรับรู ้เรื่ องชี วติ ในชาติก่อนและชาติหน้า ตามทัศนะทางพุทธศาสนาก็
ต้องพึ่งอาศัยความเชื่ออยูเ่ ป็ นอันมาก และคาสอนอื่น ๆ ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้โดยการสังเกตก็ตอ้ งอาศัย
ศรัทธาเป็ นใหญ่ เมื่อสานึกถึงข้อนี้ ผูเ้ ขียนคนหนึ่งจึงกล่าวว่า “ถ้าหลักคาสอนเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด
พิสูจน์ได้แล้ว พุทธศาสนาจะแผ่ไปทัว่ โลกทีเดียว”
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บันไดขั้นแรกที่จะเข้าเป็ นพุทธศาสนิกชนก็คือต้องมีความเชื่อ คือข้อความที่กล่าวกันว่า
“ข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าเป็ นที่พ่ ึงอาศัย.........”
ผูท้ ี่รับตามคากล่าวนี้ก็คือ
“ผูท้ ี่เชื่อในพระพุทธเจ้า......
ผูท้ ี่เชื่อในพระธรรมเจ้า.......
ผูท้ ี่เชื่อในพระสงฆ์เจ้า.........”
(ขุททก ปาทา อิธิวฒ
ุ ทกะ 3: 5:1)
ความเชื่ออยูใ่ นลาดับหนึ่งของกาลังทางฝ่ ายศีลธรรมทั้งห้า คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปัญญา
(ทีฆะนิกาย มหาปริ นิพพานสู ตร 2: 120)
การที่จะดาเนินชีวิตของพระภิกขุ การที่จะสละตัวออกบวชต้องมีความเชื่อ ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัส:“ผะคุณนะ

มิใช่ความเชื่ อดอกหรื อที่เธอสละจากเคหะอันผาสุ กไปสู่ การภิขาจารที่ไม่มีที่อยู่

อาศัย”
“ใช่แล้ว พ่ะย่ะค่ะ”
(มัชฌิมนิกายโอพมาวรรค กะคะคุปามาสู ตร)
การที่จะนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็ นอาจารย์และตัวอย่างก็ตอ้ งมีความเชื่ อ ทรงตรัสว่า:“นี่คือภิกขุที่มีศรัทธาบริ บูรณ์ เขามีความเชื่อในตถาคตผูช้ ้ ี หนทาง โดยคิดว่านี้คือพระองค์ผตู ้ รัส
รู้แล้ว”
(มัชฌิมนิกาย 2: 95:125)
พระพุทธเจ้าอาจจะตรัสถ้อยคานี้เพื่อให้หมดความสงสัยเกี่ยวกับคาสอนเรื่ องการเวียนว่ายตาย
เกิดก็เป็ นได้ พระองค์ตรัสว่า
“เราเป็ นผูร้ ับรองว่าจะต้องไม่กลับมาเกิดอีก”
(ขุททก ปาทา อิติวทุ กะ 1: 1:1)
ความเพียร พยายามอย่าง อุกฤษฎ์ ในเรื่ องมรรค 8 ก็ตอ้ งมีความเชื่ออย่างอุกฤษฎ์ดว้ ย
พระพุทธเจ้าตรัส:“ดูก่อน ภิกขุท้ งั หลาย เรื่ องยังมีอีกว่า เมื่อภิกขุไม่มีความสงสัยในพระศาสนา และมีความ
เชื่อมัน่ แล้ว จิตใจของเขาก็จะโน้มไปในทางตั้งใจ วิริยะ และมานะต่อไป”
(ทีฆะนิกาย, เกโตกิลาสู ตร 16)
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“แต่ถา้ ความเชื่ อหมดไป ความไม่เชื่อก็จะย่างกรายเข้ามา ฝังอยูแ่ ล้วก็จะเดินทางผิด”
(อังคุตระนิกาย 3: 5)
บุคคลที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะบรรลุความหลุดพ้นโดยลาแข้งของตนเอง แม้จะกินเวลานานจน
ต้องเกิดใหม่อีกสักหนึ่งล้านครั้งก็ตาม” มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง เชื่ อว่าตัวตนของเขาจะต้องมีอยูต่ ่อไป
ไม่จากัด เชื่ อว่าจะตัดโซ่ อนั เป็ นเหตุแห่งวัฏสงสารได้ดว้ ย “การปฏิบตั ิ” คือลาแข้งของตนเอง และเชื่ อว่า
ความรู ้สูงสุ ดมีอยูใ่ นตัวเขาพร้อมที่จะกลายเป็ นความจริ งขึ้นภายใต้สภาพการณ์อนั เหมาะสม คนที่มี
แผนการเกี่ยวกับอนาคตต้องปฏิบตั ิดว้ ยความเชื่ อเสมอ
นักจิตวิทยาชื่อ ซี .จี. ยัง กล่าวว่า “คนสมัยปัจจุบนั ปฏิเสธความเชื่อและบรรดาศาสนาต่าง ๆ ที่
อาศัยความเชื่อเป็ นรากฐาน” มีบ่อยครั้งบรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธความเชื่อแบบนี้ รับเอาความเชื่อเกี่ยวกับโชค
ชะตากรรมและจุดหมายปลายทางซึ่ งเกิดขึ้นจากหมู่ชนชั้นเดียวกับเขา หรื อจากสภาพเมื่อเป็ นเด็กไม่ไต่
สวนใด ๆ บุคคลเหล่านี้อาจจะแก้ตวั ว่าการเชื่ อในสิ่ งที่ไร้เหตุผลนี้เขาเชื่อเล่น ๆ ไม่ได้เชื่อจริ ง ๆ อย่างไร
ก็ตามเขาแสดงความจริ งให้เห็นชัดว่า มนุษย์เราไม่ได้ใช้แต่เหตุผลเท่านั้นในการดาเนิ นชีวติ และในการ
นึกคิด แต่ใช้ความเชื่อและอารมณ์ดว้ ย

ค. ทัศนะคริสตศาสนา
คริ สเตียนถือว่าศาสนาของตนต้องอาศัยความเชื่อเป็ นหลักอย่างไม่มีปัญหา
เขามิได้ถือว่า
ศาสนาของเขาเป็ นความเชื่ ออย่างไม่มีเหตุผล แต่วา่ เป็ นศาสนาที่เกิดขึ้นจากเหตุผล ความรู ้แจ้งเห็นจริ ง
และจากประสบการณ์ ความเชื่อมีความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมอย่างไร? คริ สเตียนถือว่าความเชื่อที่แท้ได้
อุม้ ชูศีลธรรมไว้ คือถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วมนุษย์จะไม่มนั่ คงทางศีลธรรม ถือตัวเองเป็ นใหญ่เป็ นนักฉวย
โอกาสและขาดหลักจริ ยธรรมที่มนั่ คง หลักศีลธรรมสู งสุ ดของศาสนาคริ สเตียนถือว่าตั้งต้นมาจากพระ
เจ้า ความชัว่ ร้ายทางศีลธรรมของมนุษย์น้ นั สื บผลมาจากการแยกตัวออกห่างจากพระเจ้า
หนังสื อห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ถือว่าเป็ นหนังสื อแห่ งพระบัญญัติ คือกฎศีลธรรมของพระเจ้า
พวกคริ สเตียนมีความเชื่อว่าพระผูเ้ นรมิตสร้างจักรวาล เป็ นผูท้ รงสร้างกฎทางวัตถุและจิตใจซึ่งให้พิภพ
ดารงอยู่ และให้มนั ดาเนินไปตามหน้าที่ พระผูส้ ร้างและผูท้ รงประทานกฎทรงเป็ นองค์พยานและองค์ผู้
พิพากษาสู งสุ ดของทุกสิ่ ง ผูท้ าการชัว่ ร้ายจะตกใจเสมอว่า “พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์ตลอดเวลา” ผู้
แต่งเพลงสดุดีคิดถึงความสัพพัญญูของพระเจ้าว่า:“ถ้าข้าพระองค์จะว่า
ขอเพียงความมืดจงบังข้าไว้และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็ นกลางคืน
สาหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็แจ้งอย่างกลางวัน”
(สดุดี 139: 11-12)
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จริ ยธรรมของคริ สเตียนตั้งอยูบ่ นรากฐานของความรู ้ทางศีลธรรม และศาสนาย้อนหลังขึ้นไป
กว่า 3,000 ปี มาแล้ว ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ท้ งั หลายถือว่าที่ศีลธรรมอันแท้จริ งนั้นประกอบด้วยการปฏิบตั ิ
ตามพระบัญญัติของพระเจ้า ความผิดในดึกดาบรรพ์น้ นั ก็คือมนุษย์ฝ่าฝื นคาสั่งของพระเจ้าในสวนเอเดน
ชายและหญิงได้กินผลไม้ที่ตอ้ งห้าม ไม่ใช่เพราะเขาหิ วโหย แต่เป็ นเพราะเขาต้องการ “จะเป็ นเหมือน
พระเจ้า” และทาตามใจปรารถนาของตน การขัดขืนคาสั่งทาให้เขาต้องถูกขับไล่ออกไปและไม่มีความ
มัน่ คงต่อไป พระผูส้ ร้างและพิพากษาโทษของเขาได้ทรงเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องของเขาแล้ว (ปฐม
กาล- เยเนซิส 3) บุตรชายของเขาคือคาอินก็เป็ นคนเอาแต่ใจตัวเอง ได้ฆ่าน้องชายคืออาเบลเสี ย แม้
ก่อนที่จะก่ออาชญากรรมรายนี้ความประพฤติทางศีลธรรม และการปฏิบตั ิทางพระศาสนาก็ไม่เป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้า
“คาอินได้นาของถวายเป็ นผลที่เกิดจากไร่ นามาบูชาพระเจ้า ฯ .....แต่คาอินกับเครื่ องบูชาของ
เขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัย คาอินก็โกรธแค้นนัก...พระเจ้าฯ จึงตรัสถามคาอินว่า....ถ้าเจ้าทาดีเราก็จะ
พอใจรับเจ้ามิใช่หรื อ....บาปก็หมอบอยูท่ ี่ประตู....แต่เจ้าจงเอาชนะบาปนั้นเถิด” (ปฐมกาล –เยเนซิส 4:37)
การนมัสการที่ถูกต้องจาต้องมีจิตใจที่ถูกต้องด้วย การที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้าผูน้ มัสการจะต้องคิดที่
ชาระจิตใจให้สะอาดและสารภาพผิดต่อหน้าพระเจ้า การกลับใจก็คือการยอมรับว่า การเอาแต่อาเภอใจ
ตัวเองเป็ นการพ่ายแพ้ตวั เอง และจะต้องเอาน้ าพระทัยพระเจ้าเข้ามาแทนที่ คุณค่าแท้ทางศีลธรรมก็คือ
คุณค่าที่พระเจ้าทรงเห็นชอบด้วย ความมุ่งหมายของจริ ยธรรมคริ สเตียนไม่ใช่เป็ นเรื่ องความสุ ขและ
ความดีสูงสุ ดตามความคิดของมนุษย์ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามน้ าพระทัยพระเจ้า การถือศานานั้นที่แท้ไม่ใช่
มุ่งเอาใจใส่ ตวั เอง แต่มุ่งต่อพระเจ้า แต่ละบุคคลอาจถูกเรี ยกให้เสี ยสละชีวติ เพื่อคนอื่นก็ได้ ทัศนะใน
เรื่ องการเสี ยสละ ในเรื่ องการทนทุกข์ ทรมานเพื่อผูอ้ ื่นเป็ นแก่นหัวใจของศาสนาคริ สต์ทีเดียว
สิ่ งที่ขดั กันแต่ก็เป็ นความจริ งนั้นคือเราจะพบว่าความดีสูงสุ ด
และความสุ ขอันใหญ่ยงิ่ ของ
มนุษย์น้ นั อยูใ่ นน้ าพระทัยพระเจ้า เพราะว่าน้ าพระทัยของพระองค์ดีที่สุด และพระปั ญญาของพระองค์
นั้นเลิศวิเศษ ทัศนะที่จะขัดกันของคริ สตศาสนาฟังดูคล้ายกับว่าเป็ นของอีกโลกหนึ่ง แต่มนั ก็เป็ นจริ ง
สาหรับมนุษย์ในโลกนี้ ดังข้อความต่อไปนี้
“คนที่จะรักษาชีวติ ของตนเองจะต้องสู ญเสี ยชีวติ ”
“เพื่อที่จะเป็ นใหญ่จะต้องเป็ นผูร้ ับใช้คนอื่น”
“การให้เป็ นเหตุให้เกิดความสุ ขยิง่ กว่าการรับ”
“จงรักและให้อาหารแก่ศตั รู ของท่าน”
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มนุษย์สมัยปั จจุบนั ต้องการจริ ยธรรมซึ่ งในยุคแห่งการศึกษาก้าวหน้า ยุคแห่งขบวการการขนาน
ใหญ่และระบบเศรษฐกิจสมัยนี้ จะสนองความต้องการอันลึกซึ้ งที่สุดของตน มนุษย์แสวงหาจริ ยธรรม
ซึ่ งจะไม่กลายเป็ นสิ่ งล้าสมัยในสังคมสมัยใหม่อนั เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และอันมีประชากรเพิ่มขึ้น
รวดเร็ วอย่างน่ากลัว คริ สตศาศนาเชื่อว่ากฎศีลธรรมของพระเจ้ามีความเหมาะสมสาหรับวัฒนธรรมทุก
ชนิดของทุกยุคทุกสมัย และนามาใช้กบั คนที่อยูโ่ ดดเดี่ยวก็ได้ กับสังคมก็ได้ พระเจ้าทรงรู ้วา่ “อะไรมีอยู่
ในมนุษย์” คือทรงรู ้สิ่งที่เขาสามารถทาได้และควรทา
ในโลกอันแน่นขนัดไปด้วยมนุษย์ในอนาคต
สัมพันธภาพอันเหมาะเจาะจะเป็ นสิ่ งสาคัญ
ประการแรก พระบัญญัติที่พระเยซูทรงถือว่าเป็ นข้อใหญ่ มีความเหมาะสมกับโลกอันเบียดเสี ยดยัดเยียด
และแน่นขนัดไปด้วยมนุษย์ คือ “จงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของท่าน” ข้อนี้หมายความว่าจงมีความ
จงรักภักดีต่อสิ่ งสู งสุ ด จงให้บริ การอันประกอบไปด้วยความรักต่อเพื่อนบ้าน ตาบล และประเทศของ
ท่านและต่อมนุษย์ทวั่ ไป
ในคริ สตศาศนา “ความเชื่อ” เป็ นคาที่มีความหมายบริ บูรณ์และเข้มแข็งโดยมีประสบการณ์และ
ประวัติศาสตร์ สนับสนุนอยู่ ความเชื่ อเป็ นความมัน่ ใจตั้งรากฐานอยูบ่ นและอยูน่ อกเหนือเหตุผลและ
ประสบการณ์ท้ งั หลายความเชื่อเป็ นอาการของความเข้าใจและความตั้งใจ เป็ นการมอบถวายชีวติ ของ
ตนให้แก่วถิ ีชีวติ หรื อแก่องค์พระเจ้าโดยความเชื่ อมนุษย์จึงมีกาลังทาการหลายอย่างได้ เช่น อ้าแขนออก
เพื่อรับพระพร เปิ ดจิตใจออกรับอุดมคติใหม่ ๆ และย่างเท้าเข้าสู่ หลักชัยอันมีค่าสู ง
“ผูท้ ี่มาเฝ้ าพระเจ้าต้องเชื่ อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และทรงเป็ นผูป้ ระทานบาเหน็จให้แก่ทุก
คนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)
ในที่น้ ีความเชื่ อมิได้หมายความ “เชื่อใน” หรื อ “วางใจ” เท่านั้น แต่ตอ้ ง “สัตย์ซื่อต่อ” ด้วย
ความเชื่อทางคริ สตศาสนาอุม้ ชูจริ ยธรรมของคริ สเตียนไว้
นักศาสนาศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดแห่งพันธสัญญาใหม่ คืออัครสาวกเปาโลกล่าวไว้วา่
“คนชอบธรรมจะดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยความเชื่อ” และ “ความเชื่อนั้นทรงถือว่าเป็ นความชอบธรรมให้แก่อบั
ราฮัม” ผู้ “เป็ นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อ” (โรม 1:17, และ 4:9, 11)
ความเชื่ออาจถือว่าเป็ นลักษณะหนึ่งของความชอบธรรมได้หรื อ? เพื่อที่จะเข้าใจทัศนะคติน้ ี
ของคริ สเตียนตลอดมาทุกยุคทุกสมัย จาเราจะต้องย้อนหลังไปดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสมัยอับ
ราฮัมและตอนตั้งต้นคริ สตศาสนาเมื่อ 3,600 ปี ล่วงมาแล้ว เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นในเวลานั้นเป็ น
ประสบการณ์ของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ คนฮีบรู อวดว่าเขาเป็ นเชื้อสายของอับราฮัมผูเ้ ป็ นบิดาของชน
ชาติน้ ีท้ งั ฝ่ ายร่ างกายและจิตวิญญาณ พวกอาหรับที่นบั ถือศาสนามูฮมั หมัด ก็อวดอ้างทานองเดียวกันว่า
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เขาเป็ นเชื้อสายของอับราฮัมทางสายอิชมาเอลบุตรชายของท่านด้วย ทั้งพวกอาหรับและพวกยูดาก็เป็ น
พวกเซมไอท์ สาหรับพวกคริ สเตียน ข้อความในพันธสัญญาใหม่ขอ้ แรกมีวา่
“หนังสื อลาดับพงศ์ของพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ป็ นเชื้ อสายของดาวิด ผูส้ ื บตระกูลเนื่องมาจากอับรา
ฮัม” (มัทธิว 1:1)
อับราฮัมเป็ นบุรุษตัวอย่างเดิมในความเชื่อซึ่ งได้รับความเคารพนับถือ ทั้งในคัมภีร์ของพวกฮีบรู
ในคัมภีร์กุรอ่านของพวกมูฮมั หมัด และในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ประเทศจอร์ แดนและอิสราเอลสมัย
ปั จจุบนั ครั้งหนึ่งเคยเป็ นภูมิลาเนาเดิมของท่านอับราฮัม
ผูส้ ื บเชื้อสายของอับราฮัมยังมีอยูใ่ นสอง
ประเทศนี้ ข้อนี้ทาให้ระลึกถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทาไว้กบั อับราฮัมนานมาแล้วคือ
“เราจะให้เจ้าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอานวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสี ยงใหญ่โตเลื่องลือไป”
(ปฐมกาล –เยเนซิส 12:2)
ผูท้ ี่ได้ทาให้อบั ราฮัมเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ก็คือพระเจ้าพระองค์ตรัสว่า:“เราจะให้...แผ่นดินคานาอัน (คืออิสราเอล) ทั้งสิ้ นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมาให้เป็ น
กรรมสิ ทธินิรันดร์ ” (ปฐมกาล – เยเนซิส 17:8)
พระเจ้าทรงทาการในประวัติศาสตร์ พระสัญญาเรื่ องนี้ซ่ ึ งอับราฮัมรับเอาโดยความเชื่ อนั้นบัดนี้
ได้กลายเป็ นความจริ งทางการเมืองขึ้นแล้ว
เมื่อพระเจ้าทาสัญญาข้อนี้ อบั ราฮัมแก่ชราและไม่มีบุตร
ดังนั้นอับราฮัมจึงทูลถามว่า:“ข้าแต่องค์สมเด็จพระเจ้า ฯ พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ขา้ พระองค์ ด้วยข้าพระองค์
ยังไม่มีบุตรเรื่ อยมา” (ปฐมกาล –เยเนซิส 15:2)
พระเจ้าตรัสตอบว่า “บุตรชายของเจ้าเองจะเป็ นผูร้ ับมรดกของเจ้า...จงดูฟ้า ถ้าเจ้าอาจนับดาว
ทั้งหลายได้ก็นบั ไปเถิด พงศ์พนั ธุ์ของเจ้าจะเป็ นเช่นนั้น”
(ปฐมกาล –เยเนซิส 15:4-5)
แล้วข้อความในพระคัมภีร์ก็มีปรากฏขึ้น ซึ่งบรรดาอาจารย์ในทางพระศาสนาได้สงวนไว้เป็ น
สมบัติอนั มีค่าตลอดมาทุกยุคทุกสมัย:“อับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าฯ และการที่เชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน”
(ปฐมกาล-เยเนซิส 15: 6)
คาร์ ท บาร์ ท ชี้ให้เห็นว่าอับราฮัมเชื่ อในพระเจ้า ผูท้ รงรักษาคามัน่ สัญญาของพระองค์ ( A
Shorter Commentary on Romans หน้า 53 ค.ศ. 1960) ภายหลังที่อบั ราฮัมรับเอาพระคาของพระเจ้าด้วย
ความเชื่อแล้ว เขาจึงได้บุตรคืออิสอัคและอิชมาเอล คือต้นตระกูลพวกชนชาติฮีบรู และชนชาติอาหรับ
สาระสาคัญของเรื่ องก็คือการแสดงความเชื่อของอับราฮัม ก็เป็ นการกระทาที่ชอบธรรมเป็ นการกระทา
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ตามศีลธรรม การที่จะมีความเชื่อแบบนี้ไม่จาต้องทาพิธีนมัสการอย่างประณี ตหรื อถือกฎทางศาสนา
อย่างเคร่ งครัดเป็ นจานวนมากมายแต่อย่างใด ไม่จาต้องเสี ยสละหรื อเข้าอุปสมบท ในวัดหรื อทาบุญทา
ทานอย่างมากมายแต่อย่างใด โดยความเชื่ อในพระเจ้าผูช้ อบธรรม โดยความเชื่ อที่แสดงออกโดยการ
กระทาตามพระคาของพระเจ้า ท่านอับราฮัมก็ได้ชื่อว่าเป็ นคนชอบธรรมแล้ว พระคาของพระเจ้ารวมทั้ง
พระบัญญัติทางศีลธรรมที่พระเจ้าประทานไว้ในสมัยโบราณ ตลอดจนการทรงนาที่พระเจ้าประทานให้
แต่ละบุคคลที่เขาต้องการในปั จจุบนั พระเจ้ายังคงตรัสอยูเ่ สมอพระเจ้าทรงเป็ นผูแ้ สดงน้ าพระทัยของ
พระองค์ให้แก่มนุษย์อยูต่ ลอดเวลา
ในตอนนี้เราจะได้เห็นลักษณะอันเด่นชัดข้อหนึ่งของจริ ยธรรมในศาสนาคริ สเตียน ความชอบ
ธรรมเกิดจากสัมพันธภาพอันชอบกับพระเจ้าผูช้ อบธรรม
ด้วยความเชื่อในพระเจ้าและเข้าสนิทกับ
พระองค์ เราก็จะได้รับพระวิญญาณจากพระเจ้า ดังที่ท่านเปาโลกล่าวว่า:“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความเปรมปรี ด์ สันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความ
ปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนสุ ภาพ การรู ้จกั บังคับตน” (กาลาเทีย 5:22)
การแสดงความเชื่ อก็เป็ นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง
คนเราจะกลายเป็ นธรรมชนโดยขัดกับ
เจตนาไม่ได้ แต่ถา้ คนเราแม้จะชัว่ ร้ายสักปานใด ถ้าเต็มใจรับเอาพระวิญญาณของพระเจ้า “มีของมีค่านี้
อยูใ่ นภาชนะดิน” (2 โคริ นธ์ 4:7) ด้วยความเชื่อ เราก็ยอ่ มยินดีรับเอาการเปลี่ยนชีวิตของตนจากพระ
วิญญาณของพระเจ้า ความเชื่อเป็ นการตอบสนองพระเจ้า มิใช่ความรู ้เรื่ องพระเจ้าเท่านั้นด้วยความ
ช่วยเหลือของพระเจ้า ต่อไปเขาก็กลายเป็ นมนุษย์แท้ มนุ ษย์เต็มบริ บูรณ์ เขากลายเป็ นคนดีข้ ึนได้เพราะ
ดังอัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว”
(2 โคริ นธ์ 5: 17)
“ด้วยว่าซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่านทั้งหลาย
กระทาเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (เอเฟซัส 2:8)
สาวกของพระเยซูได้มองเห็นความสาคัญในการที่พระเจ้าได้ทรงทดลองอับราฮัม คือเขาจะเชื่อ
ฟังพระเจ้าถึงขนาดที่จะถวายอิสอัคบุตรชายของเขาเป็ นเครื่ องบูชายัญหรื อไม่ เมื่ออับราฮัมเดินทางสาม
วันเพื่อไปยังภูเขาโมรี ยาเพื่อทาพิธีถวาย ความเชื่อมัน่ ข้อเดียวได้ชูกาลังใจอันเดือดร้อนของเขา คือว่า
พระเจ้าทรงชอบธรรมและทรงยุติธรรมเมื่อถึงที่ถวายบูชาบุตรชายอิศอัคจึงถามบิดาว่า:“นี่ไฟและฟื น แต่ลูกแกะสาหรับเครื่ องเผาบูชาอยูท่ ี่ไหน” อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ ย พระเจ้าจะ
ทรงจัดหาลูกแกะสาหรับพระองค์เองเป็ นเครื่ องเผาบูชา”
(ปฐมกาล-เยเนซิส 22: 7, 8)

51

พระเจ้าได้ทรงทาเช่นนั้น
และอิสอัคก็มีชีวติ ต่อมาและความเชื่อของอับราฮัมในพระเจ้าก็
ปรากฏว่าถูกต้องต่อมาในสมัยพันธสัญญาใหม่ ยอห์นได้กล่าวถึงพระเยซูคริ สต์วา่ :“ดูเถิด พระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้ รงรับความผิดบาปของโลกไปเสี ย” (ยอห์น 1:29)
ท่านยอห์นและผูฟ้ ังเชื่ อว่ามนุ ษย์ไม่อาจปลดเปลื้องความบาปและความชัว่ ร้ายออกจากตนเอง
แต่ลาพังได้ การเสี ยสละ การรับทุกข์แทนกัน การช่วยเหลือของพระเจ้าเท่านั้นที่จะปลดเปลื้องได้ เปาโล
ได้พดู แทนมนุษย์ทวั่ ไปไว้วา่ :“ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทาของข้าพเจ้า เพราะว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้าปรารถนาทานั้นข้าพเจ้าหาทาไม่
แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้าเกลียดชังนั้นข้าพเจ้าก็ยงั ทาอยู่ เพราะว่าเจตนาดีขา้ พเจ้าก็มีอยู่ แต่ซ่ ึ งจะกระทาการดีน้ นั
ข้าพเจ้าหาได้กระทาไม่” (โรม 7:15, 18)
สิ่ งที่เปาโลค้นพบนั้นก็คือความชอบธรรมใหม่ ซึ่ งได้มาโดยความเชื่อในพระเจ้าตามที่แสดงไว้
ในพระเยซูคริ สต์
“ใครเล่าจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากกายแห่งความตายนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 7:24, 25)
“สิ่ งซึ่ งพระบัญญัติน้ นั ทาไม่ได้...พระเจ้าได้ทรงกระทาแล้ว
คือโดยทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์มา” (โรม 8:3)
“ทั้งสิ้ นนี้บงั เกิดมาจากพระเจ้าผูท้ รงให้เราคืนดีกนั กับพระองค์โดยพระเยซูคริ สต์...เพื่อเราจะได้
เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าโดยพระองค์”
(2 โคริ นธ์ 5: 18, 21)
พระเจ้าริ เริ่ มการกับอับราฮัม แล้วพระเจ้าก็ได้ริเริ่ มที่จะติดต่อกับเชื้ อสายของอับราฮัมโดยทาง
พระเยซูคริ สต์ บรรดาผูท้ ี่เห็นว่าพระเยซูทรงเป็ นพระฉายของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งไม่ประจักษ์แก่ตาก็ตอ้ งการที่
จะเข้าคืนดีกบั พระเจ้า
พระกิตติคุณคือข่าวประเสริ ฐนั้นที่แท้ก็คือพระเยซูคริ สต์ เมื่อมนุษย์ถามว่า ชีวติ มนุษย์มี
ความสาคัญหรื อความคิดและความเพียรพยายามฝ่ ายศีลธรรมมีความหมายหรื อเปล่า ศาสนาคริ สเตียน
ตอบยืนยันทันที คาตอบยืนยันนี้พบได้ในองค์พระเยซูคริ สต์
สาวก 12 คน ร่ วมกับพระเยซูในห้องชั้นบนกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อทาพิธีปัสกา ในการรับประทาน
อาหารนั้นมีความเศร้าโศกเนื่ องจากพระเยซูจะต้องตาย พระองค์อาจหลีกเลี่ยงความตายนี้ได้ แต่
พระองค์ทรงรับเอาโดยถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อมนุษย์ คาสอนครั้งสุ ดท้ายให้แก่สาวกทรงมีอะไรบ้าง สิ่ ง
ที่พระองค์ได้ทรงกระทาขณะนั้นมีคุณค่ายิง่ กว่าคาพูดของพระองค์ครั้งใด ๆ
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พระองค์ทรงหยิบเอาผ้า อ่างน้ าและทรงทาการล้างเท้าพวกสาวก แม้พวกเขาจะคัดค้านก็ตาม
พระองค์ทรงหยิบขนมปั งหักเสี ยแล้วแจกให้ทุกคนโดยกล่าวว่า
“นี่เป็ นกายของเรา...ซึ่ งให้แก่ท่าน
ทั้งหลาย” (1 โคริ นธ์ 11:24) พระองค์ทรงหยิบถ้วยน้ าองุ่นแล้วตรัสว่า “นี่เป็ นโลหิ ตของเรา...ซึ่งต้องเท
ออก” (มัทธิว 26:28) พระองค์ได้ลา้ งเท้าสาวกชื่อยูดา คนนี้ได้ทรยศพระองค์ในคืนนั้นเป็ นราคาเงิน 30
เหรี ยญ สาวกอีกคนหนึ่ง ชื่อเปโตรก่อนเช้าตรู ได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จกั พระเยซู สาวกทั้ง 12 คนได้หนีพระ
เยซูไปหมดก่อนที่จะมีการไต่สวนพระองค์อย่างไม่ยตุ ิธรรมในตอนเช้ารุ่ งขึ้น พวกเขาเป็ นคนธรรมดา
สามัญเหมือนกับเรากระมัง พระเยซูสมัครใจที่จะถูกตรึ งในวันศุกร์ และศพของพระองค์เขาฝังไว้ใน
อุโมงค์ พระองค์ได้ตายอย่างแน่นอน
ครั้นแล้ว เหตุการณ์ที่ไม่มีใครนึกฝันได้เกิดขึ้น คือ ต่อมาอีกสองวัน สาวกหญิงสองคนได้นาเอา
เครื่ องเทศไปที่สวน เห็นอุโมงค์วา่ งเปล่า จึงกลับไปแจ้งให้คนทางบ้านทราบ “ฝ่ ายอัครทูตไม่เชื่ อถือว่า
เป็ นคาเหลวไหล” (ลูกา 24:11) โธมาได้ยนิ ว่าพระเยซูเป็ นขึ้นจากความตาย และได้ปรากฏแก่สาวกอื่น ๆ
แต่โธมาไม่ยอมเชื่อ และพูดว่าจะไม่ยอมเชื่อจนกว่าจะได้เห็นพระเยซูดว้ ยตนเอง และได้เอานิ้วแย่เข้าไป
ในบาดแผลที่สีขา้ งพระเยซู (ยอห์น 20:25) ในขณะที่เขาเดินทางสิ บเอ็ดกิโลเมตรเพื่อกลับบ้านในเอมมา
อู คลีโอปาสและสาวกอีกคนหนึ่ง พูดถึงความตายของพระเยซูและความหมดหวังของเขา แต่ในขณเะ
เดินทางเขาได้พบพระเยซูมีชีวติ อยูพ่ ระองค์ได้สนทนากับเขา นัง่ ลงรับประทานกับเขา แล้วก็จากไป แม้
จะเหน็ดเหนื่ อยสักปานใด คนสองคนก็เดินทางกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีกเป็ นระยะ 11 กิโลเมตร เพื่อ
แจ้งเหตุการณ์อนั ไม่น่าเชื่อนี้ คือพระเยซูได้ปรากฏแก่เขา ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาก็ได้พบพวกสาวกอื่น ๆ
ที่มีความประหลาดใจเช่นเดียวกัน ที่พดู ว่าพระเยซูได้ปรากฏแก่ซีโมนเปโตรและคนอื่น ๆ อีกด้วย
เหมือนกัน (ลูกา 24:13-35) ต่อมาพระเยซูได้ปรากฏแก่โธมาผูส้ งสัย เขาจึงกราบลงที่พระบาทพระเยซู
พูดว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์” (ยอห์น 20:28)
ยูดาคนที่ทรยศพระองค์เป็ นอย่างไรเล่า ยูดาได้เอาเงิน 30 เหรี ยญไปคืนแล้วก็ไปผูกคอตาย
ส่ วนเปโตรผูป้ ฏิเสธพระเยซูได้กลายเป็ นคนใหม่ เป็ นคนกล้าหาญ เข้มแข็ง และเป็ นพยานถึงการคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูตลอดชีวิตของเขา เปโตรตายเพื่อความเชื่ อของเขาในกรุ งโรม ส่ วนสาวกอื่น ๆ ได้ยอม
ตายเพื่อเป็ นพยานถึงเรื่ องการคืนพระชนม์
ส่ วนเปาโลผูเ้ ป็ นเจ้าพนักงานในกรุ งเยรู ซาเล็มที่ได้รับ
การศึกษาสู ง ตอนแรกเกลียดชังพวกคริ สเตียนและได้ข่มเหงถึงตายโดยคิดว่าเขาได้ทาตามน้ าพระทัย
พระเจ้าแล้ว แต่ในขณะเดินทางไปดัมเมเษ็ข เปาโลได้พบพระเยซู นับแต่น้ นั มา เปาโลได้กลายเป็ น
พยานที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการประกาศเรื่ องคืนพระชนม์ของพระเยซู เปาโลได้ถูกจาคุกอย่างทรมาน
เป็ นเวลานาน และในที่สุดได้ถูกประหารชีวติ ในกรุ งโรม เพราะเหตุความเชื่อในศาสนาคริ สเตียน
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พวกคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรกเป็ นคนสามัญ แต่ได้รับประสบการณ์พิเศษ พวกเขาเองก็
ประหลาดใจอย่างมากที่ได้เป็ นพยานถึงเรื่ องการคืนพระชนม์ของพระเยซู
เหตุการณ์พิเศษนี้ได้
กลายเป็ นความจริ งใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชีวติ ของเขา พวกเขาได้กล่าวว่า “พระเยซูน้ ี พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้
คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นพยานในข้อนี้ (กิจการ 2:32) เขาเป็ นพยานโดยไม่ได้นึกฝันก่อน
ว่าจะเป็ น ปอลติลลิคได้แสดงคาสอนของพวกสาวกไว้วา่ “พวกเราเพียงแต่ตอ้ งการแสดงสิ่ งที่เราได้เห็น
และบอกกล่าวแก่ท่านถึงสิ่ งที่เราได้ยนิ ”
การตรึ งพระเยซูบนไม้กางเขนซึ่งพระเยซูได้ทูลขอพระเจ้าให้ยกโทษศัตรู ของพระองค์ และการ
คืนพระชนม์เหล่านี้ ทาไมจึงต้องเกิดขึ้นเล่า พวกสาวกยังจาคาถามที่พระเยซูถามในขณะล้างเท้าสาวกว่า
“ซึ่ งเรากระทานั้นขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่ อง แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ” (ยอห์น 13:7) เป็ นการกระทาเพื่อเขา
และพวกเขายังจาคาของพระองค์ที่วา่ “นี่เป็ นกายของเราซึ่ งให้แก่ท่านทั้งหลาย” ได้ทรงประทานเพื่อเขา
ทั้งหลาย เขาจาข้อความที่พระองค์ตรัสว่า “เราจะมาอีกและรับท่านให้ไปอยูก่ บั เรา” (ยอห์น 14:3) การ
คืนพระชนม์ของพระองค์ก็เพื่อเขาทั้งหลาย! พวกสาวกเหล่านี้เป็ นคนสามัญตามแบบคนทั้งหลาย อาศัย
อยูใ่ นประเทศเล็ก ๆ ทางเอเชียตะวันตก แต่พระเยซูทรงถือว่าพวกนี้ควรได้รับความช่วยเหลือ โดยมิได้
นึกฝันพวกสาวกได้เป็ นพยานพระราชกิจที่แสดงว่าพระเจ้าทรงตีราคาค่าตัวพวกเขาได้อย่างสู ง
ทั้ง
บรรดาคนธรรมดาสามัญ และบรรดามนุษยชาติท้ งั หมดด้วย พระเจ้าในองค์พระคริ สต์ได้ทาให้โลกนี้คืน
ดีกบั พระองค์ (2 โคริ นธ์ 5: 19) พระเจ้าทรงมีชีวิตบริ บูรณ์ที่จะประทานแก่เขาทั้งหลาย (ยอห์น 10:10)
ความหมายของนาฬิกามีอยูใ่ นบุคคลผูท้ าและใช้นาฬิกาฉันใด ความหมายและความสาคัญของ
มนุษย์ก็มีอยูใ่ นบุคคลที่สูงขึ้นไปคือพระเจ้าฉันนั้น ใครเล่าที่จะกล่าวได้วา่ ชีวติ ของเขามีความหมายโดย
ไม่ตอ้ งเกี่ยวกับพระเจ้า บางทีจะมีความหมายสาหรับผูอ้ ื่นกระมัง แต่สมมุติวา่ ชีวิตของผูอ้ ื่นนั้นไม่มี
ความหมายเสี ยเลยล่ะ? ในที่สุดความหมายนั้นเราจะพบในพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นแหล่งเกิดแห่งความหมาย
อันแท้จริ ง และความนึกคิดทั้งมวล.
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