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ศาสนศาสตรกระบือเบอรเกอร 
เม่ือกลายปกอน Kosuke Koyama ไดเขียนหนังสือในหัวขอ “Water Buffalo Theology” หรือถา

จะแปลกนัตรง ๆ ก็อาจแปลวา “ศาสนศาสตรกระบือน้ํา” ตั้งแตเวลานั้นจะถึงปจจบัุนโอกาสท่ีจะเห็น
กระบืออยูในน้ํานอยลงไปเรื่อย ๆ ในสังคมปจจุบันเราเห็นกระบือในเบอรเกอรมากกวาท่ีจะเห็นกระบือ
นอนอยูในน้ําสาเหตุท่ีทําใหเปนเชนนีก้็เพราะอิทธิพลของโลกตะวันตกไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ มา
เสนอใหคนไทย ซ่ึงทําใหกระบือราคาตกเพราะไมมีความสามารถท่ีจะสรางผลผลิตใหไดพอกับ
เคร่ืองยนตกลไกทันสมัย ในเวลาเดยีวกันฝร่ังไมเพียงนาํเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา ยังนําเอาวิธีการ
รับประทานอาหารแบบตะวนัตกมาสูเมืองไทยดวย เชน การกินเบอรเกอร และเพื่อไมใหเสียประโยชน
ฝร่ังไดลากกระบือข้ึนจากน้าํ เอามาใสไวในเบอรเกอร ดวยเหตุนี้เราจึงมีแมรคกระบือเบอรเกอร 

โดยอิทธิพลของโลกตะวันตกท่ีเขาสูเมืองไทย เมืองไทยปจจุบันไมเหมือนเมืองไทยสมัยกอน
เสียแลว และคนไทยปจจุบันก็ไมเหมือนคนไทยในกาลกอน เมืองไทยในอนาคตจะไมเหมือนเมืองไทย
ในปจจุบัน และคนไทยในอนาคตก็จะไมเหมือนคนไทยในปจจุบัน ในสมัยกอนกรุงเทพฯ ไดช่ือวา
เปนเวนิชตะวนัออกหลังจากท่ีไดมีการพฒันาทางดานคมนาคมเวนิชตะวนัออกก็สูญหายไป จนกระท่ัง
เม่ือไมกี่ปมานีเ้อง เวนิชตะวนัออกก็ผลุบ ๆ โผล ๆ ท่ีใจกลางของประเทศไทยตามแตดินฟาอากาศจะ
อํานวย (โดยเฉพาะเวลาฝนกระหนํ่า) 

ถึงแมคนไทยจะไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมากพอสมควร คนไทยก็คือคนไทย การกนิ
เบอรเกอรและการยอมสีผมไมไดทําใหคนไทยกลายมาเปนฝร่ัง และการกินสมตําก็ไมสามารถทําให
ฝร่ังเปนคนไทย คนไทยยุคเกาไมเหมือนคนไทยยุคกลางคนไทยยุคกลางไมเหมือนคนไทยยุคใหม และ
คนไทยยุคใหมก็ไมเหมือนคนไทยยุคอวกาศ แตในการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตาง ๆ ความเปนคนไทย
ก็จะคงอยูกับคนไทย ซ่ึงทําใหเกิดความแตกตาง ระหวางไทยยุคใหม จนียุคใหม ฝร่ังยุคใหม และอ่ืน ๆ  

สรุปไดวาคนไทยแตละยุคนัน้ไมเหมือนกนั แตถึงแมวาคนไทยจะตางกันออกไปซ่ึงก็แลวแต
ยุคสมัย คนไทยก็คือคนไทยและความเปนไทยของเราก็ทําใหเราถามคําถามบางคําถามท่ีไมเหมือนใคร 
กินอาหารบางอยางไมเหมือนชาติอ่ืน มีแนวคิดบางอยางท่ีไมเหมือนคนอ่ืน และอ่ืน ๆ ไมเพียงแตจะไม
เหมือนชาติอ่ืน ยังไมเหมือนคนไทยในยคุอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน  คนไทยในยุคปจจบัุนในความคิดสวนตัว
ของผม ก็คือคนไทยในยุค “กระบือเบอรเกอร” คําวากระบือคือคําไทยท่ีเปนภาษาพ้ืนบาน เปนคําท่ีสอ
ใหเห็นถึงความเปนไทยของคนไทย คําวาเบอรเกอร (BURGER) หมายถึงอิทธิพลจากโลกตะวันตกท่ี
เขามาสูประเทศไทย คําวาศาสนศาสตรหมายถึงศาสตรของศาสนา หมายถึง logy (การศึกษา) ของ 
Theos (พระเจา) หมายถึงการศึกษาเกีย่วกบัรากฐานของ “การเปน” (being) ของทุกส่ิงทุกอยาง ดวยเหตุ
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นี้เอง ศาสนศาสตรกระบือเบอรเกอรไมไดหมายถึงส่ิงอ่ืนใด นอกจากการคนควาท่ีจะตอบคําถาม
เกี่ยวกับพระผูเปนเจา เกี่ยวกบั “การเปน” ของคนไทยในยุคกระบือเบอรเกอร 

เม่ือสมัยกอนเราเคยถามคําถามเชน จุดไฟหนึ่งคืนตองใชน้ํามันกาซมากเทาไหร? เดีย๋วนีเ้ราถาม
วา “เปดไฟหนึ่งคืนเสียคาไฟเทาไหร” สมัยกอนเราถามวา จากกรุงเทพฯ ไปภเูก็ตใชเวลาเดินทางกี่วัน? 
เดี๋ยวนี้เราถามวา “ไปภูเก็ตใชเวลากี่ช่ัวโมง?” เม่ือกอน “กี่บาท” เดีย๋วนี ้“กี่รอย” เม่ือกอนกินน้ําพริกกะป
หรือปลารา เดีย๋วนีก้ินพิซซารหรือเบอรเกอร พรอมกบัการเปล่ียนแปลงของกาลเวลาคือการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบของคําถามตาง ๆ ท่ีเราถามตัวเราเอง ซ่ึงรวมไปถึงคําถามในดานศาสนศาสตร
ดวยเชนกนั ในหนังสือ “50 MEDITATION” โคสุเกะ โคยากามา ไดตั้งคําถามไววา “อะไรคือ
ความสัมพันธระหวางพระเจาและเทคโนโลยี?” แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีมีคนเพียงไมกี่คนท่ีสนใจคําถาม
ประเภทนี้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแวดวงของศาสนศาสตรก็คือ เราอยูในยุคกระบือเบอรเกอร แตเราถามคําถาม
ในยุค NO BUFFALO-NO FOOD (ปราศจากควายปราศจากขาว) การตอบคําถามผิดยุคก็เปรียบเสมือน
การเกาไมถูกจดุ เกาเทาไหรก็ไมหายคัน จริงอยูความจริงเปนส่ิงท่ีคงตัวอยูเหนือกาลเวลาและ
ประวัติศาสตร (Beyond space, time and history) แตววิรณท่ีสมบูรณไมไดอยูท่ีอ่ืนใด นอกจากองคพระ
เยซูคริสต ผูท่ีถึงแมพระองคจะอยูเหนือกาลเวลาและประวัติศาสตร แตก็ยอมจํากัดขอบเขตของพระองค
เขามาในเวลาและประวัติศาสตร เพื่อมนุษยจะไดเขาใจน้ําพระทัยของพระองคดียิ่งข้ึน (ฮีบรู 1:1-2) 
ตราบใดท่ีไดช่ือวาเปนมนุษย ไมมีใครอยูเหนือกาลเวลาประวัติศาสตรบุคคลท่ีพยายามเขาใจความจริง
โดยไมคํานึงถึงกาลเวลาและประวัติศาสตรก็คือบุคคลท่ีพยายามทําลายขอบเขตท่ีพระผูเปนเจาได
กําหนดไวใหมนุษย 

จากประสบการณแลว ผมพบวาการท่ีบุคคลบางคนไมกลาถามคําถามตามยุคสมัยก็เปนเพราะ
เขาไมกลาท่ีจะถามเพราะกลัวพระเจาจะไมพอพระทัย เพราะกลัววาถาเขาเกิดความสงสัย พระเจาจะทรง
พระพิโรธ A.T. Robinson ไดเขียนหนังสือในหวัขอ “Honest to God” (ซ่ึงตรงตอพระเจา) ถึงแมวาผม
จะไมเห็นดวยกับเนื้อหาของหนังสือเลมนีแ้ตผมช่ืนชมในชายคนน้ี เพราะเขากลาท่ีจะซ่ือตรงตอพระเจา 
เขากลาท่ีจะถามคําถามตอพระเจา เราหลอกตัวเราเองไมไดและเราหลอกพระเจาไมได เม่ือเราเกิดความ
สงสัยในพระเจา เราไมสามารถปกปดขอสงสัยนี้จากพระองคไดคนเราสามารถท่ีจะเปล่ียนความเช่ือได 
แตมีส่ิงหนึ่งท่ีเราไมสามารถจะทําได ส่ิงนั้นคือ “เช่ือในส่ิงท่ีเราไมเช่ือ” และดวยเหตุนี้เองพระเจาจึงได
ตรัสกับเราวา “มาเถิดใหเรามาหาเหตุผลรวมกัน” (อิสยาห 1:18) 
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ศาสนศาสตรของการอธิษฐาน 
ถาผมบอกวาเปนคริสเตียน ก็คงจะไมมีใครขัดแยงถาผมจะบอกวาผมเปนศาสนาจารย ก็อาจจะ

มีคําถามเพ่ิมข้ึนอีกถาผมจะวาผมผิดบัญญัติขอท่ีหนึ่งและสอง ก็คงจะมีคําถามข้ึนมาวา “แลวคุณเปน 
คริสเตียนไดอยางไร” ถาผมจะบอกวาคุณก็ทําผิดบัญญัติขอหนึ่งและสอง ก็คงจะมีเสียงอุทานข้ึนมาวา 

“นี่คุณจะเอาอยางไรกันแน” 
เม่ือภรรยาผมมองดูผม เธอมักจะพูดวาผมเปนคน “ใจดี” แตเม่ือนกัศึกษามองดูผมหลังจากท่ี

ไดรับขอสอบ เขามักจะมองไมเห็นความ “ใจด”ี ของผม ผมเช่ือวาไมมีคนสองคน ท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกันเกีย่วกบับุคคลท่ีสาม ถาผมจะยิ้มใหเด็กสองคนเด็กคนท่ีหนึ่งซ่ึงขาดความอบอุนอาจมองและคิด
วา “คนคนน้ีจะเอาอะไรกบัเรากันแน” เด็กคนท่ีสองซึ่งเติบโตมาในครอบครัวท่ีมีความรัก อาจจะยิ้ม
ตอบดวยความพอใจ รอยยิ้มของผมท่ีมีใหเด็กสองคนน้ันเหมือนกนั แตการตีความหมายแตกตางกัน ซ่ึง
ก็ข้ึนอยูกับพื้นเพของแตละคน ส่ิงท่ีตองการเสมอในท่ีนี้กคื็อ ถาผมจะพยายามทําความรูจักกับนาย “ก” 
ผมไมมีทางเขาใจนาย” “ก” ตัวจริงได ผมเพียงแตรูจักนาย “ก” ตามความเขาใจ พืน้เพและตาม
ความสามารถของผม หรืออาจใชอีกคําพดูก็คือบุคคลท่ีผมรูจักไมใชนาย “ก” ตัวจริง แตเปนนาย “ก” 
ตามความเขาใจของศิโรจน หรือ “ศิโรจน –ก” ผมไมรูจัก “ก-ก” ผมรูจักแต “ศิโรจน-ก” เชนเดยีวกัน 
เม่ือนาย “ข” พยายามทําความเขาใจกับนาย “ก” นาย “ข” ก็จะรูจักแตเพียง “ข-ก” (ก. ในทัศนะของ ข. 
และไมใช ก. ตัวจริง) 

นาย ก. ตวัจริง ศิโรจน- ก. ข-ก. 
 
  ศิโรจน   นายข. 
ในกรณีเดยีวกนัเม่ือเราพูดถึงพระเจาและการอธิษฐานปญหาเชนเดียวกนัอาจเกดิข้ึนได มีบุคคล

หลายคนท่ีมักจะพูดวา “พระเจาตรัสกับผมวาอยางนี”้ “นี่คือน้ําพระทัยของพระเจา” ผมมีเพื่อนสนิทคน
หนึ่งท่ีถาผมจะพูดกับเขาวา “คุณ ไอคิว ต่ํา” เขาคงไมรูสึกอะไร เขาจะถือวาเปนการพูดเลน เพราะเขา
รูจักผมดี รูวาผมชอบพูดเลนและเขารูวาตัวเขาไมใชคน ไอคิวต่ํา แตถาผมจะพูดประโยคเดียวกนัเลนกับ
คนท่ีผมไมรูจัก ผมคงไดลงไปนอนในท่ีต่าํและถาบุคคลท่ีผมพูดดวยนัน้เปนคนประเภทเศราสรอย เขา
อาจจะเขาไปเก็บตัวในบานและไมยอมออกมาพบใครอีกก็ได 

การตีความหมาย คําตรัสของพระเจาก็เชนกัน ความสําคัญข้ึนอยูกับวาเรารูจักพระเจาดีแคไหน 
คําพูดท่ีบอกวา “หลังจากท่ีพระเจาสรางมนุษย ในแบบฉายาของพระองค มนุษยกไ็ดสรางพระเจาใน
แบบฉายาของเขา” นั้นมีความจริงอยูมาก 

 

 5 



 
การตีความหมายพระคําของพระเจา 

 
ความเขาใจในพระเจา 

 
ประสบการณพื้นเพ 

ขอความท่ีวา “หลังจากท่ีพระเจาสรางเราในแบบฉายาของพระองค มนุษยก็เร่ิมสรางพระเจาใน
แบบฉายาของเขา” นั้นมีความจริงอยูมากทีเดียว เม่ือเราอธิษฐาน เราอธิษฐานตอ “เรา- พระเจา” หรือ 
“พระเจา – พระเจา?” เม่ือเราตีความหมายคําตรัสของพระเจา เราตีความหมายตามความเขาใจประเภท 
“เรา-พระเจา” หรือ “พระเจา-พระเจา” 

สําหรับผมแลว คําทักทายในการอธิษฐานคือความพยายามท่ีจะลด “ศิโรจน” และเพิ่ม “พระ
เจา” ในรูปแบบของความคิด “ศิโรจน-พระเจา” โดยการทุมเทกําลังความคิดและการอทิุศตัวใน
การศึกษาพระคําของพระองค 
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ศาสนศาสตรของความงาม 
เม่ือพูดถึงความงามหรือ aestheties ในแงของศาสนศาสตรเราก็อาจมองไดจากสองแงสองมุม

คือ 
1. การเรียนรูจกัพระเจาจาก “ความงาม” 
2. ความหมายของความงามในคริสตทัศนะ 
สุภาษิตไทยกลาวไววา “ไกงามเพระขนคนงามเพราะแตง” ท่ีนาสนใจก็คือในสุภาษิตนี้ความ

งามจะกลายเปนความนาเกลียดถาเราจะสลับท่ีระหวางคนและไก “คนงามเพราะขน ไกงามเพราะแตง”
สุภาพสตรีท่ีแตงชุดปารตี้ไปงานในท่ีหรู ๆ ก็ดูสวยงาม แตถาเธอจะแตงชุดเชนนั้นและไปเดินใน
ซุปเปอรมารเก็ต คนท่ีเหน็คงไมบอกวาเธอสวยแตอาจพูดวา “คนนี้เต็มหรือเปลา” คนใสชุดวายน้ําเดิน
ชายหาดก็ดูสวยงามดี แตหากจะใสชุดวายน้ําไปเดนิท่ีหางสรรพสินคาเซ็นทรัลก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง เม่ือ
ขนนกมีสีหลายสีเราบอกวาสวย แตถาขนสุนัขมีหลายหลากสีเราพูดไดเพยีงวา “แปลก” คนฝรั่งพูด
ภาษาไทยไดนดิ ๆ เราบอกนารัก คนไทยพูดอังกฤษไดนดิ ๆ เราบอกวาเชย ภูเขาสีเขียวตัดกับทองฟาสี
ฟาออนดูสวยงาม แตถาเราจะทํากําแพงบานคร่ึงหนึ่งเปนฟาออนคร่ึงหนึ่งเปนเขียวเขม คงไมมีใคร
อยากจะพักอาศัยท่ีบาน ในแงคิดของศาสนศาสตร สุภาษติไทยนี้ลึกซ้ึงมาก “ไกไมไดงามเพราะแตงคน
ไมไดงามเพราะขน” แตไกงามเพราะขนและคนงามเพราะแตงความงามน้ันอยูท่ีความเหมาะสม ความ
งามของพระผูเปนเจาก็เชนกนั พระองคทราบถึงความ “เหมาะสม” พระองคทราบวาทุเรียนอาจจะดี
สําหรับไทย แตไมใชสําหรับฝร่ัง พระองคทราบถึงความเหมาะสม พระองคเขาหาคนไทยในแบบไทย 
ๆ พระองคเขาหาฝร่ังในแบบฝร่ัง พระองคเขาหาคนฝร่ังผิวน้ําตาลในแบบฝร่ังผิวน้ําตาล และเขาหาคน
ไทยผมทองในแบบคนไทยผมทองความสวยงามอยางหน่ึงของพระผูเปนเจาก็คือ พระองคทรงสราง
ความเหมาะสมเหมือนอาจารยเปาโลไดกลาวไววา “เรายอมเปนทุกส่ิงเพื่อทุก ๆ คน” 

ในแงท่ีสอง เราจะมามองดูคําวา “คนงามเพราะแตง” ผมเคยไดยินคริสเตียนพูดเสมอ ๆ วา “ผิด
ดวยหรือท่ีจะสวย” ผมเช่ือวาถามีใครคนใดคนหนึ่งท่ีรักความงามมาก คนนั้นก็คือพระเจานั้นเองเพราะ
พระองคเปนผูสรางความสวยความงาม การแตงและทําตัวใหสวย ผมวาเปนส่ิงอันควรอยางยิ่งสําหรับค
ริสเตียนผมชอบสุภาพสตรีท่ีสวย บานท่ีสวย รถท่ีสวย รูปภาพท่ีสะดุดตา สีท่ีเดนและอ่ืน ๆ แตใน
ขณะเดียวกนัในคําศัพทเรากมี็คําวา “กวา” เชนดีกวา ใหญกวา เกงกวา และสวยกวา 

เรามีดาราภาพยนตรไทยท่ีสวย ๆ แตบุคคลท่ีผมคิดวาสวยกวาดาราภาพยนตรหลาย ๆ คนก็คือ 
หญิงชราในชุดสีขาวขอบน้าํเงิน ท่ีทํางานในใจกลางกรุงคาลคาตา ประเทศอินเดยีเธอสวยเพราะเธอรูวา
เธอทําอะไรอยู เธอสวยเพราะเธอเปนคนที่ทําจริง เธอสวยเพราะเธออุทิศตัวเพื่อคนหลายพันคน สําหรับ
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ผมแลว คุณแมเทอรีซารสวยเพราะแตง เธอสวยกวาดาราภาพยนตรหลาย ๆ คน เพราะเธอเลือกท่ีจะแตง
ภาพพจนภายใน 

เรามีนายแบบหลอ ๆ หลายคน สําหรับผมนายแบบท่ีหลอกวานายแบบหลาย ๆ คน ก็คือชาย
ชรารางเล็กหัวลาน หลังคอมทานไมไดสวมกางเกงลีวาย หรือใสเส้ือ Arrow ทานหลอเพราะความกลาท่ี
จะยดึม่ันในส่ิงท่ีตนเช่ือ ทานหลอเพราะทานทําจริง ทานหลอเพราะทานเห็นคุณคาของชีวิตในทุกชีวิต 
สําหรับผมมหาตมะคานธีหลอกวานายแบบหลาย ๆ คน เพราะทานเลือกที่จะแตงบุคลิกภาพภายใน 

ผมสามารถพูดถึงคนท่ี “สวยกวา” “หลอกวา” ไดอีกหลายคนแตเนื้อท่ีไมอํานวย ความ 
“สวยงาม” เปนส่ิงท่ีนาช่ืนชม ความ “สวยกวา” เปนส่ิงท่ีนาประทับใจ “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง” ถาคุณแตงแตภายนอกคุณก็จะเปนเพยีงท่ีชวนชม ถาคุณแตงภายในคุณจะเปนบุคคลท่ีประทับใจ
ผูอ่ืน แตถาคุณจะแตงท้ังภายนอกท้ังภายในคุณคงเปนบุคคลท่ี “สวยงามกวา” 

 8 



ศาสนศาสตร “แรมเบ” 
ถึงแมจะมีการเขียน สนธิสัญญา ระหวางไทย-ลาว ก็ตามแตชาวลาวกย็ังมีความขมข่ืน เพราะ

ยังคงมีเชลยศึกษาชาวลาวหลายคน ท่ีถูกกักขังอยูทนดนิแดนสยาม ความขมข่ืนจะคงดํารงอยูในจิตใจ 
ถึงแมชาวลาวจะไมไดกนิบอระเพ็ดก็ตาม มันเปนความขมข่ืนท่ีรูวาเพื่อน ๆ ชาวลาวถูกกักขังในดนิแดน
ของไทย มีใครละท่ีจะสามารถนําบอระเพ็ดแหงจิตใจไป และนํานมขนหวานของใจเขามาแทนท่ี 
ความหวังนี้คงไมเปนเพยีงแตความฝน เพราะในดินแดนลาวน้ันกย็งัคงมีวีรชนท่ีมีความกลาอัน เผ็ด 
รอน ลูกปลารารสเด็ดผูนั้นไมใชใครอ่ืนไกล คนท่ัวไปเรียกเขาวา “แรมเบ” (แรมเบ ภาค 3)  

ขณะท่ีพลเอกทองแทกําลังนัง่ตรวจงานอยูในคายใกลชายแดนไทย-ลาว ทหารไดนํารางอัน
กํายําลํ่าสนของชายหนุมหนาตาย ท่ีพยายามเล็ดลอดวายน้ําแมขามแมน้ําโขงมา แตท่ีจับไดเพราะแทนท่ี
จะวายน้ําขามแมน้ําโขงอยางเดียว กลับวายไป ดื่มไป 

พลเอกทองแทมองหนาชายท่ีถูกจับพรอมกบัอุทานข้ึนวา 
“แรมเบ! ท้ัง ๆ ท่ีเราไดทําสนธิสัญญาไทยลาว ทําไมคุณถึงตองมาลุกลํ้าอธิปไตยของชาวไทย” 
“ก็เพราะจติใจของคนลาวเต็มไปดวยความขม” เบตอบ 
“แลวคุณวายน้าํขามมาทําไม?” 
“ผมมาเพ่ือจะลบความขมข่ืน และนําความหวานเขาสูจติใจของชาวลาว” 
“ถาง้ันก็แสดงวาคุณจะมาขโมยนํ้าตาลของเราใชไหม?” 
“ผมมาเพ่ือปลดปลอยเชลยลาว” 
“เชลยเราไมมี” นายพลทองแทพูดพลางหนัหนาไปกระซิบกับนายทหารท่ียืนเคียงขาง 
“แตเชลยลาวเราอาจมี” 
“มี” 
“บอกวาไมมีกไ็มเช่ือ! จับไปทรมาณ” 
“โอย!โอย!บอกวาอยาทําขอย อยาทําขอย” 
“อาว ก็บอกวาอยาทําคอย อยาทําคอย และทําไมตองมาบนดวย” 
“เปลา บอกวาอยา! อยา ! อยาทําขอย อยาทําขอย” 
แรมเบรูสึกเหนื่อยออน เขาทั้งเจ็บท้ังปวด เขาอยากจะลมเลิกความตั้งใจ และกลับไปเมืองลาว

มือเปลา ๆ แตทันใดนั้นเองเสียงแผวเบาและโหยหวนไดดังข้ึน “พี่เบ พี่อยาท้ิงเราไปนะ”แรมเบรูสึก
ตื่นตัวข้ึนมาทันที 
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“เราตองชวยพวกลาวใหได” วาแลวก็ไดใชกําลังท่ีมีอยูกระชากเช่ือกออกมาในมาดของชิวลแว
สเตอร หยิบผาแดงข้ึนมาผูกท่ีศีรษะ ขณะนั้นเองทหารไดวิ่งเขามา แตแรมเบก็ไมไดสะทกสะทาน ดวย
ลีลาที่รวดเร็วดังสายฟา ทหารท้ังกองทัพกไ็ดลงไปหมอบพื้น 

“เร็ว ๆ รีบหนีเขาพวกลาวท้ังหลาย” 
“พี่เบ เฮอรลิคอบเตอร อยูไหน” 
“โอ! นั่นมันแรมเบภาคหนึ่ง ภาค 3 มีแตควาย รออยูขางหนา รีบ ๆ เขา เร็ว” 
ณ เมืองลาว แรมเบไดกลายเปนวีรบุรุษผูยิง่ใหญท่ีใคร ๆ กลาวถึง 
“แรมเบ จงเจริญ” 
“แรมเบ จงเจริญ” 
เม่ือเสร็จภารกจิ แรมเบไดเดนิทางกลับบานของตน 
“ไอแรมเบตัวดี” เหลาเบ ศรีภรรยากลาวข้ึน “กลับมาแลวหรือ” 
“กลับมาแลวจะนอง” 
“วีรบุรุษตัวดี แตกอนไปเปนวีรบุรุษทําอะไรไว ดูซิ” เหลาเบช้ีไปท่ีลูกในทองท่ีใกลจะคลอด 
“ชวยคนท้ังเมือง แตเมียตัวเองตองแบกภาระไวคนเดียว” 
“ขอโทษทีจะนอง” 
“ไมตองมาโทษ มาเทิดหลอก ขาวปลายังไมไดหุง ไปหุงซะ เร็ว ๆ” 
เราตางอยากจะเปนเหมือนแรมโบ คนเดียวชนะคนท้ังกองทัพ คนท่ีหลอ ท่ีแข็งแรง ท่ีเกง ท่ีดี ท่ี

ดีไปหมดทุกอยาง 
เราอยากท่ีจะใชชีวิตเราดหีมดทุกอยาง สวย หลอ เกง ดงั ดี และดวยเหตุนี้ เขาจึงใชชีวิตอยูใน

ความฝน 
แรมโบ คือ ชีวติท่ีอยูในความฝน 
แรมเบ คือ ชีวิตจริง แรมเบคือ สัญลักษณท่ีเชื่อวาชีวิตไมไดจบลงดวยความดังและความหวาน

เสมอไป แรมเบ คือสัญลักษณท่ีช้ีใหเห็นวา ในชีวิตจริง เราจะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
ตลอดเวลา 

เพื่อตัวเราเอง และเพื่อผูอ่ืน ใหเราลงจากความฝนและมาสูกับความจริง 
และหากเราอยากเปนเทวดา ก็ขอใหเปน “เทวดาเดินดนิ” 
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ความชอบทํา VS ความชอบธรรม 
คนเรามักจะชอบทําในส่ิงท่ีเราคุนเคย เราชอบใสรองเทาคูเดิมถึงแมมันจะไมสวยเทารองเทาคู

ใหม เราชอบกินกวยเต๋ียวจากรานเดิมเพราะเราไมแนใจวาถาจะไปรานใหม กวยเต๋ียวราดหนาจะมี
รสชาดกลมกลอมเหมือนรานเดิมของเราหรือไม วันหนึ่งในขณะท่ีอยูท่ีอินเดยี ผมและภรรยาไดเรียก
เด็ก ๆ ลูกคนใชมากินขาวในชวงวนัคริสตมาส เราไปซ้ืออาหารจากรานท่ีมีช่ือ เราจัดโตะอาหารไวอยาง
ดี แตปรากฎวาเด็ก ๆ ไมคอยอยากกินสักครูหนึ่งเราก็คิดไดวาเดก็ ๆ พวกนี้ไมเคยนัง่โตะกินอาหาร พวก
เขานั่งกินบนพื้นเปนประจํา เราเลยยกอาหารมาต้ังท่ีพืน้และแนนอนทีเดียว เด็ก ๆ พวกนี้ตางกนิอาหาร
อยางเอร็ดอรอยอีกคร้ังหนึ่งในขณะท่ีทางแผนกศาสนศาสตรของวิทยาลัยสิงคโปร (SAUC) ไดจดัใหมี
งานเล้ียง บุคคลท่ีจัดอาหารเปนฝร่ังท่ีทําอาหารไดอรอยสําหรับม้ือนั้นเธอทํามันอยางดี แตเพื่อนผมคน
หนึ่งท่ีนั่งใกล ๆ เปนคนมาเลย เช้ือจีน พอชิมมันอบ ส่ิงแรกท่ีเขาถามหาก็คือซีอ้ิวขาว (คุณเคยกินมันอบ
ใสเนยอยางดกีับซีอ้ิวขาวไหมครับ?) คนเราชอบทําในส่ิงท่ีเราคุนเคย ดวยเหตุนีเ้องเม่ือคนไทยอยางเรา 
ๆ ทาน ๆ ไดกลับใจมาเปนคริสเตียน เราก็ยังเสาะแสวงหาท่ีจะทําในส่ิงท่ีเราคุนเคย เราเติบโตมาใน
สังคมท่ีบอกวา ทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว เราเติบโตมาในสังคมท่ีบอกวา ถาเราจะเปนท่ียอมรับของสังคมเรา
จะตองทําความดีตามท่ีสังคมไดกําหนดมา เราเติบโตมาในสังคมที่เนนคุณคาของการทําบุญแลวเราก็
ชอบทําในส่ิงท่ีเราคุนเคย ดวยเหตุนี้เอง เม่ือคริสตศาสนานําแกนของกิตติคุณแหง “ความชอบธรรมโดย
ความเช่ือ” มาเสนอ เราก็เลยรับและปรับใหเขากับความคุนเคยของเรา เราเปล่ียน “ความชอบธรรมโดย
ความเช่ือ” มาเปน “ความชอบทํา (ทําบุญ) โดยความเช่ือ” เราเช่ือวาถาเราไมทําเราจะไมไดบุญ ถาเราไม
ทําเราจะไมไดรับความรอด เราก็จึงยึดหลัก (ตามความคุนเคย) ของ “ความชอบธรรมทําโดยความเชื่อ” 

ปญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนบอยคร้ังก็คือ เรามักจะเอาความรูสึกทาง “ธรรม” ของเราไปตีความหมาย
ของ “พระธรรมของพระเจา” แตความรูสึกทาง “ธรรม” ของเรานั้นไมเหมือนกบัของพระเจาความ
แตกตางของท้ังสองนั้น เปนความแตกตางดานเนื้อหาและคุณภาพ (Qualitative differences) ถาเราบอก
วา เรารอดโดยความเช่ือบวกการกระทํามันก็หมายความวา 

1. ความรอด = บุญเรา + บุญพระคริสต 
2. เม่ือเราทําดีเราไมไดทําเพือ่ผูอ่ืนดวยความจริงใจ แตเราทําเพื่อความรอดของตัวเราเอง 
3. ความชอบธรรม = พระโลหิตของพระคริสต + ความชอบธรรมของเรา 
4. การตายของพระคริสตนั้นยังไมสมบูรณเพียงพอ 
ในดานตรงขามเราก็มีความหวงใยอยางเหลือลนวาถาเราไมเนนความชอบทําเองเสียเลยเราก็จะ

เปนคริสเตียนท่ีขาดคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรม พูดงาย ๆ เรามีความรูสึกวาความชอบธรรม=การ
กระทํา และไมใช “ความชอบธรรม = ความเช่ือ” หรือไมเราก็มีอีกสูตรหนึ่ง “ความชอบธรรม = ความ
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เช่ือวาพระคริสตจะชวยเราทําธรรม” ความหวงใยนีก้็เปนส่ิงท่ีสมควร แตบางคร้ังอาจดูเหมือนวาเราหวง
วา ถาเราทําตามสูตรของพระเจาจริง ๆ เราจะผลิตผูชอบธรรมท่ีไมยอมทําธรรม นิสัยของคนไทยอยาง
หนึ่งท่ีดีมากก็คือ ความหวงใย แตในบางคร้ังเราหวงมากเกินไป เราหวงพระเจา เราหวงวาสูตรของพระ
เจา (ชอบธรรม=ความเช่ือ) อาจจะกอใหเกิดผลที่ไมพึงปรารถนา เราจึงยื่นมือเขาชวยพระเจา 

ในการเปนคริสเตียนบางคร้ังผมคิดวาถึงแมจะเปนการยากแตอาจเปนส่ิงท่ีดีถาเราจะปลอย ยอม
ใหพระเจาเปนพระเจา เปนพระเจาตามแบบฉายาของพระองค และไมใชในแบบฉายาของเรา 

ความชอบธรรมโดยความเช่ือเปนแกนของคริสตศาสนา และเปนหลักสําคัญท่ีสุดท่ีทําให
คริสตศาสนาแตกตางจากศาสนาอ่ืน ๆ และจะใหทําใหคนขาดความชอบทํา “ธรรม” ในความคิดของ
มนุษยเรา เราคิดในแนว: ความชอบทํา กอใหเกิดความชอบธรรม แตในสายพระเนตรของพระเจา
ความชอบธรรม (โดยความเช่ือ) กอใหเกดิความชอบทํา 

ความเช่ือวาเราตองทําธรรม เพื่อเราจะไดรับความรอดหมายความวาในสายพระเนตรของพระ
เจาพระองคไมยอมรับเราจนกวาเราจะทําดี ในดานภาพพจนเรามีความรูสึกวาในขณะท่ีเราเปนเรา เรายัง
ไมมีคุณคาเพยีงพอ 

ในดานตรงกันขามความชอบธรรมโดยความเช่ือบอกวาพระเจายอมรับเราอยางท่ีเราเปนเรา 
ดานภาพพจนเราเปนคนท่ีมีคาในสายพระเนตรพระเจา ตามประสบการณเราก็ทราบดีวา คนเรามักทํา
ตามภาพพจนของเรา ถาเราคิดวาเรามีคาในสายพระเนตรของพระเจา เราก็มีความรูสึกอยากท่ีจะทําใน
ส่ิงท่ีเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา แตถาเราคิดวาเราไมมีคาในสายตาของคนบางคนเราก็ไมมีความ
ปรารถนาท่ีจะทําในส่ิงท่ีจะทําใหเขาพอใจในตัวเรา 
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