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ปญหาในการสื่อสารเรื่อง “ความบาป (SIN)” ขามไปสูโลกทัศนพุทธ 

(ตัดตอนมาจากวิทยานพินธของ ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต) 
 
“ความบาป”  เปนคําศัพทที่สําคัญของคริสตศาสนาที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง ถาไมมีความบาป พระเยซูคริสตก็ไม

จําเปนจะตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขน  ถาไมมีการสิ้นพระชนมขององคพระเยซูคริสตบนไมกางเขนก็จะไมมีการฟนคืน  
พระชนมขององคพระเยซูคริสต ซึ่งผลก็คือจะไมมีคริสตศาสนา คําจํากัดความแบบหนึ่งของคําวา “ความบาป” ของคริส
เตียนคือ “ความคิดหรือการกระทําที่เปนการละเมิดฝาฝนตอน้ําพระทัยของพระเจาที่ทรงสําแดงไวแลว ดังนั้น สําหรับคริส
เตียน ความบาป คือ การกบฏตอพระเจา -   การพลาดไปจากเปาหมายจากมาตรฐานของพระเจา เร่ืองของการทรงสรางใน
พระธรรมปฐมกาลไดแสดงใหเราเห็นวา การกบฏตอพระเจา หรือผลของความบาปนั้น สงผลตอความสัมพันธทําให
ความสัมพันธนั้นขาดสะบั้นลง ซึ่งความสัมพันธที่ขาดสะบั้นนั้นไดแก   ความสัมพันธระหวาง พระเจา กับ มนุษย ,    
มนุษย กับ พระเจา,  มนุษย กับ เพื่อนมนุษย,  มนุษย กับ สภาพแวดลอม  และมนุษย กับ ตัวเอง ยิ่งไปกวานั้นมนุษยเอง 
(ดังที่อาดัมกับอีฟ-ซึ่งเปนตัวแทนของมนุษยชาติแสดงใหเห็น) จะประสบกับความทุกข กับความรูสึกผิด (guilt) 

เร่ืองของไมกางเขนและการฟนคืนพระชนมขององคพระเยซูคริสต คือหัวใจของคริสตศาสนา      ในทํานองเดียวกัน 
ปฏิจสมุปบาท คือ หัวใจของพุทธศาสนา เราจะเห็นไดวามีคําศัพทคริสตที่สําคัญสองคําที่ไมปรากฏอยูในโลกทัศนของพุทธ
ไดแก คําวา “พระเจา” และ “ความบาป”   คําวา พระเจา ของคนไทยที่ไมใชคริสเตียนมีความแตกตางไปจากพระเจา ผูทรง
สราง ผูทรงครอบครองของคริสเตียน เชนเดียวกัน คําวา ความบาป ของพุทธก็แตกตางไปจากความบาปของคริสตศาสนา  
ดังนั้นการที่เราจะสื่อสารเร่ืองขาวประเสริฐใหเพื่อนชาวพุทธเขาใจจึงเปนเรื่องที่ยากและทาทายเปนอยางยิ่ง เนื่องจากวา 
คําศัพทที่สําคัญทั้งสองคํานี้จะตองถูกสื่อสารใหกับพี่นองชาวพุทธในลักษณะที่เขาจะสามารถเขาใจไดอยาง
ถูกตอง และมีความหมายสําหรับชีวิตของเขา อาจารยเปาโลกลาววา เร่ืองของไมกางเขนสําหรับคนตางชาติเปนเรื่อง 
“โงเขลา” และ “ เปนที่สะดุด ” สําหรับชาวยิว (1 โครินธ 1:23)  ในทํานองเดียวกัน สําหรับเพื่อนชาวพุทธโดยสวนใหญเร่ือง
ของไมกางเขนนั้นเปนเรื่อง “ที่ไมเกี่ยวของกับเขา (irrelevant) และเหลวไหลไรสาระ (nonsense)” (คนพุทธสนใจที่จะหลุดพน
จากทุกข) 

การที่เราจะสื่อความหมายของคําวา ความบาปแบบคริสตขามไปสูโลกทัศนพุทธ เราจําเปนจะตองมี
ความเขาใจแนวความคิดและโลกทัศนของเพื่อนชาวพุทธกอน  พุทธศาสนาไมมีพระเจาที่มีความสัมพันธกับมนุษย
แบบคริสต พระเจาที่มนุษยจะละเมิดฝาฝนน้ําพระทัยของพระองค หรือเปนกบฏตอพระองค ดังนั้น  จึงไมมีความบาปแบบ
คริสตปรากฏอยูในโลกทัศนแบบพุทธ แตถึงกระนั้นในโลกทัศนพุทธก็มีแนวความคิด ความเขาใจเร่ือง “ความคิดหรือการ
กระทําที่เปนอกุศล - ที่ไมเกิดจากปญญา” ซึ่งตรงกันขามกับ “ความคิดหรือการกระทําที่เปนกุศล - ที่เกิดจากปญญา”    เมื่อ
เราศึกษาโลกทัศนพุทธเราจะพบวามีคําศัพทมากมายที่บรรยายสิ่งที่เปนอกุศล เพราะความคิดหรือการกระทําที่เปนกุศลก็จะ
มีความคิดหรือการกระทําที่เปนอกุศลควบคูกันไป ความคิดหรือการกระทําที่เปนอกุศลไดแก ความคิดหรือการกระทําที่ทําให
ผูปฏิบัติพลาดไปจากทางที่นําไปสูพระนิพพาน เปนความคิดและการกระทําที่ถาเกิดขึ้นแลวจะทําใหวงจรปฏิจสมุปบาทหมุน
ไปในทิศทางกระบวนการเกิดซึ่งนําไปสูความทุกข สวนสิ่งที่เปนกุศลจะนําไปสูพระนิพพาน ซึ่งก็คือวงจรปฏิจสมุปบาทหมุน
ไปในทิศทางกระบวนการดับนั่นเอง ซึ่งก็คือทางแหงความดับทุกขซึ่งนําไปสูพระนิพพาน  
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กฎแหงกรรมคือ กฎธรรมชาติที่คอยควบคุมการกระทํา (กรรมมาจากภาษาบาลีแปลวาการกระทํา) การกระทําที่

กอใหเกิดกรรมดํา หรือ บาป เปนการกระทําที่ไมเกิดจากปญญา เปนการกระทําที่ผิด หรือ ชั่ว หรืออกุศล สวนการกระทําที่ดี 
คือ การกระทําที่กอใหเกิดกรรมขาว หรือ บุญ หรือ กุศล ซึ่งเปนการกระทําที่เกิดจากปญญา แตในทางพุทธศาสนายังไมจัด
วากรรมขาวนั้นดีที่สุด  เพราะกรรมขาวก็ยังทําใหเบญจขันธกลุมนั้นๆ (มนุษยคนนั้น) ติดอยูในวัฏสงสาร (กรรมดํา หรือ 
กรรมขาว ไมไดนําไปสูพระนิพพาน แตกรรมที่ไมดําและไมขาวตางหากที่นําไปสูพระนิพพาน)  การกระทําที่ไมชํานิชํานาญ
ชาญฉลาดขาดไหวพริบ (unskillful) ก็คือการกระทําที่ตรงขามกับการกระทําที่เปนสัมมาทั้งหลายในอริยอัฏฐังคิกมรรค  
(หรือ มรรคมีองค 8  ซึ่งไดแก สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) , สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ), สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) , สัมมากัมมันตะ 
(กระทําชอบ),  สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ),  สัมมาวายามะ (พยายามชอบ),  สัมมาสติ (ระลึกชอบ)   และ สัมมาสมาธิ   
(ต้ังจิตมั่นชอบ)) ซึ่งก็คือการกระทําที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา ศีล, สมาธิ และปญญา อันจะนําไปสูพระนิพพานนั่นเอง 

ดังนัน้ ในโลกทัศนพุทธจะมลํีาดับชั้นของการกระทําอนัชาญฉลาดทีจ่ะนําไปสูพระนพิพาน   หรือไมชาญฉลาด     
อันเปนอุปสรรคตอการบรรลุนิพพาน (degree of skilful action)  ซึง่ตางไปจากความบาปทางคริสตศาสนาซึ่งไมมลํีาดับชั้น 
หรือดีกรีของความบาป  แตจะมีการเทียบเคียงใหเหน็เปนดํากับขาว, บาปกับไมบาปอยางแจมชดั 

 
คําถามที่สาํคัญคือ คริสเตียนไทยควรจะใชคําศัพทคําใดที่จะสื่อสารเรื่อง “ความบาปของครสิต (sin)”   

ใหเพื่อนชาวพุทธไดมโีอกาสที่จะเขาใจ? ในประวัติศาสตรที่ผานมามิชชนันารีไดเลือกที่จะใชศัพทคําวา “บาป” ในการ
ส่ือสารเรื่อง SIN ทานปยุตโตภิกขุ (พระธรรมปฎก) ระบุในพจนานุกรรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม  ไทย-อังกฤษ  
อังกฤษ-ไทย หนา 387 ดังนี ้

 คําวา “บาป” ที่แปลวา “sin” หรือ “sinful” นั้น “misleading” คือ ทําใหเกิดการเขาใจผิด (กลาวคอื เปนการ
ใชคําศัพทที่นาํไปสูความเขาใจที่ไขวเขว) ทานปยุตโตภกิขุ ไมมีคําจาํกัดความของคําวา “sin” แตคําวา “evil” 
ทานแปลวา “บาป”; “wicked” แปลวา “บาป หรือ ชั่ว”; “Shame”  แปลวา “หิริ หรือ ลัชชา”  และ “vices of 
conduct” แปลวา “กรรมกิเลส” สวนคาํวา “sin” กับคําวา “guilt” ไมปรากฏคําแปลเปนภาษาไทยใน
พจนานกุรมของทานปยุตโตภิกขุ 

  
เราไมสามารถดึงคําศัพทจากภาษาหนึ่ง แลวคาดหวังวาคําศัพทคํานั้นๆ จะสามารถสื่อความหมายในลักษณะ
เชนเดิมและแปลความหมายไดเหมือนเดิมเมื่อนําไปใชในอีกภาษาหนึ่ง  ซ่ึงอยูในอีกบริบทหนึ่ง  แทที่จริงแลว
ภาษาแตละภาษานั้นถูกพัฒนามาเพื่อจะสื่อสารโลกทัศนที่เจาของภาษานั้นๆ มีอยู จึงไมนาประหลาดใจที่ภาษาไทย
ที่เราใชกันอยูทุกวันนี้สําแดงถึงโลกทัศนแบบพุทธ เราจึงเห็นวามีศัพทภาษาไทยมากมายที่ถูกบัญญัติข้ึนมาเพื่อส่ือสารเร่ือง
การกระทําที่ผิด (wrong) ที่ไมดี (bad) ที่ชั่ว (evil) แตไมมีคําศัพทสําหรับ “sin” คริสเตียนไทยยังไมตระหนักถึงความ
ยากลําบากถึงความซับซอนของการสื่อสารคําวา “SIN” 

“มิชชันนารีพบวาคนพทุธหลายคนไมมีความเขาใจเรื่องความบาป เพราะในพทุธศาสนามีเพยีง
ความจาํเปนทีจ่ะตองรักษาศีลเทานั้น” 

คําพูดดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูพูดไมตระหนักวา ความบาปแบบคริสตนั้นมีความหมายที่เกี่ยวของกับความเชื่อที่มีพระเจา
องคเที่ยงแท ซึ่งผิดแผกไปจากศาสนาพุทธ ยิ่งไปกวานั้นเขายังจะตองตระหนักดวยวาชาวพุทธแตละคนจะตองมีความ
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รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของศีลธรรมจรรยาแบบพุทธ ซึ่งนําไปสูจุดมุงหมายสูงสุด
ของเขาซึ่งก็คือการบรรลุพระนิพพาน 
 
ดังนั้นคริสเตียนไทยจะสื่อเรื่องของ SIN ไดอยางไร เราควรใชศัพทคําใด ในอดีตที่ผานมาเราใชคําวา “บาป” ใน
การสื่อสาร แตคําวาบาปนั้นไมไดสื่อสารความหมายของความบาปแบบคริสตใหเปนที่เขาใจของเพื่อนชาวพุทธ
คริสเตียนไทยจําเปนจะตองตระหนักกอนวาคําวา “บาป”ในความเขาใจของเพื่อนคนไทย ซึ่งมีโลกทัศนแบบพุทธมี
ความหมายอยางไรในบริบทของพุทธ ความบาป คือ “ผลของ SIN” หรือ  “การกระทําอันเนื่องมาจาก SIN” แตไมใช “SIN 
ในตัวของมันเอง” บาป คือ ผลของการไมเชื่อฟงพระเจา ซึ่งสําแดงออกมาในรูปแบบของความคิดและการกระทําที่ผิด 
(wrong) ที่ไมดี(bad) ที่ชั่ว (evil) ซึ่งชาวพุทธจะเรียกวา “บาป, อกุศล, วิบัติ” บาป คือการกระทําที่ขาดศีลธรรม (immoral) 
และไรจริยธรรม (unethical) ซึ่งเปนอุปสรรคตอการหลุดพนไปสูพระนิพพาน  

“เราจําเปนที่จะตองพยายามแยกแยะในความแตกตางระหวาง “การกระทําบาป” (acts of sin) กับ 
“ความบาป” (sin) ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมจะใชคําวา “Hamartema” สําหรับ “การกระทํา
บาป” (acts of sin) และคําวา “Hamartia” สําหรับ “ความบาป” (sin) ปญหาสับสนเกิดขึ้นเพราะเรา
ใชคําเพียงคําเดียวในการสื่อความหมายแทนที่จะใชคําสองคํา”  (D.T. Niles) 

 
คริสเตียนไทยจําเปนจะตองหาคําภาษาไทยที่เหมาะสมในการสื่อความหมายของคําวา “ความบาปแบบคริสต”
ขามสูโลกทัศนพุทธ ซึ่งการที่จะประสบผลสําเร็จในการสื่อสารจะตองอาศัยความรวมมือกันของผูที่มีความรูใน ศาสน
ศาสตรคริสต และรูพุทธศาสนาและมีความเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร  

 
ถาหากทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้  และอยากรูเพิ่มเติมหรืออยากมารวมมือกับเราในการคิดหาวิธีที่จะ

ส่ือสารขาวประเสริฐใหสามารถขามไปสูโลกทัศนพุทธ กรุณาติดตอที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ    โทร. 02-236-7044,            
02-236-4500  E-Mail: sueb.suebchurch@gmail.com 


