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ค าน า 
วทิยาลยัพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีความยนิดีท่ีจะเสนอปาฐกถาซิน

แคลร์ ทอมป์สันอนุสรณ์ อนัดบัท่ีสอง (1963) ซ่ึงเป็นปาฐกถาเพื่อระลึกถึงวลิเล่ียม เจมส์ ซินแคลร์ 
ทอมป์สัน (1915-1961) ผูท้  างานในประเทศไทยนบัแต่ปี 1937 จนกระทัง่ถูกกกักนัระหวา่งสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง และนบัแต่ปี 1946 จนกระทัง่ถึงแก่ความตายในอุบติัเหตุรถไฟตกราง เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
1961 เป็นสมาชิกในคณาจารยข์องวทิยาลยั ศาสนศาสตร์และเป็นผูส้อนวชิาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
วชิาศาสนศาสตร์ และการฝึกปฏิบติั ดว้ยความช านิช านาญและดว้ยใจศรัทธาอยา่งแรงกลา้ อาจารย์
ทอมป์สันเป็นผูมี้ความสนใจยิง่ในพุทธศาสนา และความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธศาสนากบัคริสตศาสนา 
ปาฐกถาอนุสรณ์ชุดน้ีก็ไดจ้ดัข้ึนเพื่อสืบต่องานท่ีเขาก าลงัท าอยู ่ เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเรียกเขาให้
ไปเขา้เฝ้าพระองคน์ั้น 

ปาฐกถาทั้งสามตอนในชุดน้ีแสดงโดย เคน็เน็ธ อี.แวลส์, Ph.D ภราดรผูร่้วมงานในประเทศไทย
จากคริสตจกัรสหเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา นบัแต่ไดม้าถึงประเทศไทย ในปี 1927 ดร.แวลส์ก็
ไดมี้ความสนใจในพุทธศาสนาเร่ือยมา และไดช่ื้อวา่เป็นเอตะทคัคะในเร่ืองน้ีโดยแต่งหนงัสือ “พุทธ
ศาสนาในประเทศไทย ว่าด้วยพิธีกรรมและกิจกรรม” (ภาษาองักฤษ, จดัพิมพข้ึ์นเป็นคร้ังท่ีสองในปี 
1960) ดร.แวลส์เคยเป็นอาจารย ์ และต่อมาเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วทิยา (1928-
1951) นบัแต่ปี 1953 เป็นตน้มาก็ไดด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของกองคริสเตียนศึกษาและบรรณ
ศาสตร์ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทางวทิยาลยัศาสนศาสตร์ มีความยนิดีขอตอ้นรับ ดร.แวลส์ 
ในการแสดงปาฐกถาคร้ังน้ี 

อ.ีจอห์น แฮมลิน 
ผูอ้  านวยการ 
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พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสานานิกายโปรเตสแตนท์? 

ปาฐกถาหน่ึง สารทีพุ่ทธศาสนาและคริสตศาสนาแตกต่างกนั 

ข้อความเบือ้งต้น 

ปาฐกถาชุด ต่อไปน้ีไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับประชาชนทัว่ไปยิง่กวา่ส าหรับนกัปราชญท์างพุทธหรือ
ทางคริสต ์ น าเอาหลกัค าสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และของคริสตศาสนาบางขอ้เท่านั้นมา
พิจารณา เน่ืองจากเวลาจ ากดัและมีความรู้ไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถพิจารณาหลกัค าสอนแมแ้ต่ขอ้
เดียวของทั้งสองศาสนาไดถ่ี้ถว้น ค าสอนยอ่ ๆ ท่ีน ามาสาธยาย ณ ท่ีน้ีเป็นขอ้ท่ี ศาสนิก ผูเ้คร่งครัดใช้
เป็นแนวคิดและเป็นแนวปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ 

มิไดมี้การพยายามท่ีจะถกเถียงววิฒันาการทางประวติัศาสตร์, รูปการจดัตั้งองคก์าร. กิจกรรม
สมยัปัจจุบนัหรืออิทธิพลทางศีลธรรม หรือผลดีทางสังคมของทั้งสองศาสนาแต่อยา่งใดเลย ตรงกนัขา้ม 
การพิจารณาไดมุ้่งต่อหลกัค าสอน อนัท าใหเ้กิดผลในทางประพฤติ ปฏิบติัค าสั่งสอนของศาสนาแมจ้ะ
เก่าแก่ สักเพียงไร ก็ตาม ก็ยงัคงมีความส าคญัต่อชีวติประจ าวนัของผูถื้อค าสอนนั้น ๆ อยู ่การพฒันาใน
ดา้นความรู้และการปฏิบติัของศาสนา การยอมอ่อนขอ้ใหแ้ก่การบีบคั้นทางสังคม และแนวความคิด
สมยัใหม่มกัท าใหเ้รา ตอ้งส ารวจตรวจสอบขอ้พระธรรมดั้งเดิมกนัข้ึนอีก หรือตอ้งเอ่ยถึงค าสอน
แรกเร่ิมนั้น ศาสนาใดก็ตามท่ีแยกทางออกจากหลกั ค าสอนดั้งเดิม ยอ่มจะสูญเสียลกัษณะเก่าแก่ แก่น
ธรรม และคุณธรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเสีย 

ขอ้พระธรรมท่ีจะอา้งต่อไปน้ี เพื่อใหผู้อ่้านไดมี้หลกัไวใ้ชว้นิิจฉยั เหตุผล และความเป็นธรรม
ของการพิจารณาในปาฐกถาน้ี ขอ้พระธรรมใดท่ีไม่ตรงต่อหลกัค าสอนส าคญัท่ีนิยมใชก้นัอยูจ่ะไม่น ามา
ระบุไว ้การพิจารณาน้ีเป็นไปในทางสันติเพื่อให้เหมาะกบัเร่ือง 

ศาสนาทั้งหลายในสมยัปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งประกาศสันติสุขและวางแบบอยา่งไวใ้หเ้ห็น มนุษย์
ทุกประเทศตกเป็นเหยือ่ของความกลวัและโรคภยัอยา่งเดียวกนั ไดรั้บความอบอุ่นจากอาทิตยด์วง
เดียวกนั อยูใ่นความกดดนัของอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอยา่งเดียวกนั และตกอยูใ่นสภาพ
วฒันธรรมอยา่งเดียวกนั ทุกศาสนามีปัญหาอยา่งเดียวกนั เช่น นิยมทางโลก บรรดาศาสนาท่ียดึหลกั
ศีลธรรมต่างก็ห่วงใยและปรารถนาจะปรับปรุงทางศีลธรรมของสังคมปัจจุบนั วทิยาศาสตร์ปัจจุบนัมิได้
ช่วยท าใหม้นุษยท์  าความชัว่ร้ายนอ้ยลงไปเลย ทรัพยสิ์นความมัง่คัง่และวชิาเทคนิคไม่ไดท้  าใหม้นุษย์
หลุดพน้จากความชัว่ชา้หรือการก่ออาชญากรรมของพวกวยัรุ่นและการสงครามแต่อยา่งใดเลย ในสมยั
ปัจจุบนั นอกจากเคร่ืองมือ เคร่ืองอาวธุใหญ่ ๆ แลว้ ยงัมีความตอ้งการความสุข ความสงบและความ
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พอใจในดา้นจิตใจ ซ่ึงคุณค่าอนัน้ีเป็นผลเกิดจากการแสดงความยติุธรรม ความเมตตาและการด าเนิน
ชีวติดว้ยความถ่อมใจ ศิลปแห่งการด าเนินชีวติไดรั้บการสนบัสนุนและการแสดงออกในบรรดาศาสนา
ท่ียดึศีลธรรมเพราะวา่ศาสนาเหล่าน้ียกยอ่งคุณค่าทางศีลธรรม และนบัถือความส าคญัของชีวิตมนุษย ์
ศิลปส าคญั ๆ และบรรดาธรรมชนส าคญั ๆ ยอ่มเกิดจากศาสนาส าคญั ๆ จึงท าใหอ้ารยธรรมต่าง ๆ และ
ประวติัศาสตร์สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นก็คือ ศาสนาเหล่าน้ีใหก้ารหนุนใจและปลอบใจแก่
บรรดาชายหญิงทุกชั้น และฐานะทั้งในอดีตและในปัจจุบนัคือไดอ้ านวยจุดมุ่งหมายทางศีลธรรมและ
ความส านึกถึงคุณค่าของชีวติของตนให้แก่เขา 
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ปาฐกถา 1 ข้อทีพุ่ทธศาสนาและคริสตศาสนาแตกต่างกนั 

บางคร้ังชาวสวนได ้เอาพนัธ์ุ ผลไม ้หรือ ดอกไมท่ี้ดีทั้งสองชนิดมาผสมเพื่อใหเ้กิดชนิดดียิง่ข้ึน 
บางคนกล่าววา่พุทธศาสนาและคริสตศาสนาดีทั้งสอง และอาจจะใหศ้าสนาทั้งสองเขา้รวมกนัผสมกนั
เหมือนดอกไมไ้ด ้เพื่อให้เกิดเป็นศาสนาใหม่ซ่ึงจะเร้าใจคนทัว่โลก 

การผสมกนัแบบน้ีจะเร้าใจก็เฉพาะบุคคลท่ีมิไดถื้อพุทธศาสนา หรือคริสตศาสนาอยา่งลึกซ้ึง
เท่านั้น ศาสนาทั้งสองมีลกัษณะท่ีจะรวมกนัเขา้กนัไดล้ะหรือ? หรือวา่ศาสนาทั้งสองมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัและไม่สามารถเขา้รวมกนัไดเ้พื่อเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเช่นตน้กลว้ยไม ้ และตน้กุหลาบ ผู ้
ท่ีเนน้ถึงความคลา้ยคลึงกนัของพุทธศาสนาและคริสตศาสนากล่าวถึงค าสอนทางศีลธรรมท่ีเหมือนกนั 
เร่ืองศีลธรรมน้ีจะไดพ้ิจารณาในปาฐกถาท่ีสองต่อไป ในตอนน้ีจะไดพ้ิจารณา ความแตกต่างในค าสอน
อนัถือวา่เป็นหลกัใหญ่ ๆ เท่านั้น บุคคลท่ีคิดวา่ศาสนาทั้งสองเหมือนกนันั้นเม่ือไดส้อบถามดูจะยอมรับ
วา่วดัในพุทธศาสนาและโบสถค์ริสเตียน แมจ้ะอยู ่ ณ ทอ้งถ่ินเดียวกนัก็มีลกัษณะแตกต่างกนัใน
บรรยากาศ กิจกรรมและสถาปัตยกรรมทีเดียว แนวคิดท่ีไม่เหมือนกนัเป็นเหตุใหมี้ผลต่างกนัหรือ? 

ก. ศาสนา: เป็นค าส่ังสอนหรือการเผยพระวาทะ? 

อาจกล่าวไดว้า่ ศาสนาหน่ึงอาจถือวา่หลกัค าสอนของตนเป็นทั้งการเผยพระวาทะและเป็น
ค าสัง่สอนดว้ย แทท่ี้จริงแลว้ก็มีความแตกต่างกนัมากระหวา่งความนึกคิดของคริสตศาสนาเก่ียวกบั
ศีลธรรมและความนึกคิดท่ีชาวพุทธถืออยู ่ พระธรรมของพุทธศาสนาและพระคริสตธรรมคมัภีร์
แตกต่างกนัในเร่ืองก าเนิดและในเร่ืองบทบาทเก่ียวกบัความรอดหรือความหลุดพน้ของมนุษย ์

1. 
โดยทัว่ไปชาวพุทธถือวา่ศาสนาของตนเป็นค าสั่งสอน โดยตอนปลายปีท่ีหกแห่งการแสวงหา

ธรรม พระสมณะโคดม คือพระพุทธเจา้ไดพ้บทางนั้น พระองคไ์ดมี้พระชนมอ์ยูใ่นโลกอีก 45 ปี เพื่อ
สอนทางนั้นใหผู้อ่ื้น ค าสั่งสอนของพระองคมี์ถึง 84,000 ขอ้ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นค าสั่งสอนส าหรับ   
ฆราวาศ และขอ้บงัคบัและค าสั่งสอนส าหรับสาวกท่ีใกลชิ้ดคือพระสงฆ ์ พระสงฆ ์ หรือภิกขใุนสมยั
เร่ิมแรกมีหนา้ท่ีท่องจ า พระสูตร และ พระวนัิย เพื่อเก็บรักษาไวส้ าหรับคนรุ่นหลงั ๆ ต่อไป พระ
รัตนตรัยคือ พระพุทธซ่ึงแปลวา่ครูหรือมุนี, พระธรรมหรือค าสั่งสอนและพระสงฆผ์ูท้  าหนา้ท่ีรักษาและ
ถ่ายทอดพระธรรมให้ผูอ่ื้น 

ในระหวา่งท่ีแสวงหาความรู้อยูเ่ป็นเวลาหกปีนั้นพระพุทธเจา้ไดฟั้งค าสอนจากครูท่ีเป็นดาบส
หลายองค ์ เช่นอาฬาระกามามะผูส้อนถึงคัน่ “สูญภาพ” และอุททกะรามบุตรผูไ้ดส้อน “สภาพท่ีจะเป็น
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วญิญาณก็มิใช่ และไม่มีวญิญาณก็มิใช่” (มชัฌิมนิกายมหาสัจจกสูตร) อาจารยห์ลายท่านสังกดัส านกัท่ี
แข่งขนักนั ภายหลงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ก็ไดเ้ร่ิมสั่งสอนสาวกของพระองค ์พระองคไ์ดส้อนแยง้กบั
หลกัเดิมของศาสนาพราหมณ์ ค าสอนท่ีปรากฏในสูตรปิฎก เกิดจากค าตอบปัญหาท่ีมีผูถ้ามและของ
พวกสาวก ค าถามเหล่าน้ีเกิดจากทศันะท่ีขดัแยง้ พระพุทธเจา้ไดก้ล่าวในค าสรุปค าสอนของพระองคว์า่ 
“เรามาสอนเร่ืองทุกขแ์ละการพน้จากทุกข์” (สังยตุนิกาย 22:86) 

2. 
โดยทัว่ไป คริสตศาสนิกถือวา่ค าสอนส าคญัในศาสนาเป็นการเผยพระวจนะ ในพนัธสัญญา

เดิม ค าสอนของโมเสสและศาสดาพยากรณ์อ่ืน ๆ มีความหมายแสดงวา่ “พระเจา้ทรงตรัสดงัน้ีแหละ” ผู ้
พยากรณ์เป็นคนพูดและผูน้ าของชาติด าเนินการตามค าบญัชาหรือการส าแดงของพระเจา้ ในพนัธสัญญา
ใหม่ พระเยซูคริสตเ์ป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิมไวต้ามพระสัญญา และโดยพระองค ์ พระเจา้ทรงส าแดง
พระองคเ์องคร้ังส าคญัท่ีสุดแก่มนุษย ์ น่ีเป็นความส าคญัของวนัคริสตสมภพ “อิมานูเอล” หรือ “พระเจา้
อยูก่บัเรา” ไดเ้สด็จมาแลว้ ในสวรรคก์็มีดาวดวงใหม่ปรากฏ และทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศ “ข่าวดีอนัเป็น
ความปรีดายิง่...รังสีความยิง่ใหญ่จงมีแก่พระเจา้” ทารกไดเ้กิดในวงศก์ษตัริย ์ เป็นพระผูเ้สด็จมาโปรด
โลกตามท่ีพระเจา้สัญญาไวด้งัท่ีมีคาห์และผูพ้ยากรณ์อ่ืน ๆ ท านายไวซ่ึ้งรอคอยกนัมานาน (มีคาห์ 5:21) 
ชนชาติอิสราเอลไดคุ้น้เคยต่อการกระท าและการส าแดงของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ท่ีล่วงแลว้ อนักิน
เวลาหน่ึงพนัปี พระเจา้ไดท้รงส าแดงพระองคใ์หแ้ก่อบัราฮมั, อิสอคั, ยากอบ แก่โมเสสท่ีพุม่ไมไ้ฟลุก 
แก่ชนชาติอิสราเอลตอนขา้มทะเลแดง แก่โยชูวาและแก่ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ , อิสยาห์และเยเรมีย ์
บางคร้ังการส าแดงเช่นน้ีประกอบดว้ยการแสดงฤทธานุภาพของพระเจา้ดว้ย เช่นแก่เอลียาห์ท่ีภูเขาโฮ
เร็บ และเป็นค าบญัชีท่ีใหท้  าการ 

เม่ือพระเยซูประสูติ ประเทศอิสราเอลเป็นเมืองข้ึนของกรุงโรม ประชาชนคบัใจทั้งในทาง
เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ พระเจา้ไดท้อดทิ้งชนชาติอิสราเอลเสียแลว้หรือต่อมาพระเยซูไดป้ระสูติ 
บรรดาคนท่ีรู้จกัพระองคก์็เห็นวา่พระเจา้ไดส้ าแดงพระองคใ์นพระเยซูซ่ึงเตม็ไปดว้ยความรัก และ 
ฤทธานุภาพ พวกเขาไดอุ้ทานอา้งถอ้ยค าจากพนัธสัญญาเดิมดว้ยโสมนสัยนิดีวา่ “ผูท่ี้นัง่อยูใ่นแดนและ
เงาแห่งความตายก็มีความสวา่งข้ึนมาและส่องถึงเขาแลว้” (มทัธิว 4:16) 

จึงเห็นไดว้า่ชาวพุทธและชาวคริสตมี์ความนึกคิดในเร่ืองศาสนาแตกต่างกนั พุทธศาสนาตาม
แก่นแทแ้ลว้เป็นค าสั่งสอน พระธรรมเป็นท่ีประชุมของความรู้ทั้งในฝ่ายจิตศาสตร์ ปรัชญา ศีลธรรม
และการรู้ดว้ยตนเอง พระพุทธเจา้เป็นปรมาจารย ์ ชาวพุทธคนส าคญัหลายคนกล่าววา่พุทธศาสนามิใช่
เป็นศาสนาเลย แต่เป็นปรัชญาต่างหากคริสตศาสนามิใช่เป็นปรัชญา แต่เป็นระบบศาสนาท่ีตั้งอยูบ่น
รากฐานแห่งความเช่ือในพระเจา้ผูมี้บุคลิกภาพและมีความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ พระเยซูคริสตเ์ป็นองค์
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ส าแดงพระคุณ น ้าพระทยั และฤทธานุภาพอนัสูงสุดของพระเจา้ พระเยซูส าแดงความห่วงใยมนุษยข์อง
พระเจา้ใหป้ระจกัษโ์ดยการกระท าท่ีเสียสละ โดยการสมคัรใจท่ีจะวายชนมแ์ละการคืนพระชนม ์
คริสตศาสนาตั้งอยูบ่นรากฐานคือพระราชกิจและค าสั่งสอนของพระเจา้ซ่ึงบรรดาผูพ้ยากรณ์ และ    
พระเยซูคริสตไ์ดก้ล่าวถ่ายทอดกนัมาตามล าดบั ค าสอนในคริสตศาสนาจึงไม่ถือวา่เป็นค าสั่งสอน แต่
เป็นพระกิตติคุณคือข่าวประเสริฐซ่ึงพระเจา้ทรงส าแดงเปิดเผยใหม้นุษยเ์ห็น 

ข.พระเจ้า: เป็นบุคคลภาพและสัมพนัธ์กบัมนุษย์หรือไม่มพีระเจ้าเลย? 

เม่ือพุทธศาสนาอุบติัข้ึนในประเทศอินเดียนั้นมีการนมสัการพระเจา้หลายองค ์ ดงัมีช่ือพระเจา้
ต่าง ๆ วา่ พระพรหม พระอินทร์ พระธรณี พระมารา พระยม พุทธศาสนาถือวา่พระเจา้เหล่าน้ีเป็นเพียง
พวกเทวดาหรือเทพบุตร เม่ือเป็นเช่นน้ีพวกเทพเจา้เหล่าน้ีก็ไม่มีชีวติอยูช่ัว่นิรันดร ตกอยูใ่นวฏัสงสาร
หรือการเวยีนวา่ยตายเกิดเหมือนกนั แมแ้ต่ละชาติจะด ารงอยูเ่ป็นเวลานาน ๆ ก็ตาม 

“พระพุทธเจา้ตอบวา่ “สหายเอ๋ย เราไม่เห็นวา่โลกน้ีหรือในโลกแห่งเทวะ โลกแห่งมาร พรหม
โลกหรือในชนชั้นต่าง ๆ ของสมณะ เทวดาและมนุษย ์บุคคลท่ีสามารถขจดัความคิดของเราไดเ้ลย” (สูต
นิพทักุลวรรคสุขิโลมะสูตร) 

ทา้วสักกะถือกนัวา่เป็นหวัหนา้ของเทวดาต่าง ๆ แต่ก็มิใช่เป็นผูส้ร้างจกัรวาล 
“ภิกขทุั้งหลาย ทา้วสักกะผูเ้ป็นประมุขของเทวะก็หาพน้จากกิเลสต่าง ๆ ไม ่ หาพน้จากความ

เกลียดชงัหาพน้จากการเกิด แก่และความตายไม่” (องัคุตรนิกาย 3:37) 
ฐานะของพระพรหมก็ไม่แน่ชดั โดยทัว่ไปถือเป็นประมุขของพรหมโลก 
“ดูกรวาเสฏฐะ “ใครคนใดคนหน่ึง 7 ชัว่ยคุ อาจารยข์องพราหมณ์ มีไหมท่ีเคยเห็นพระพรหม?” 
“ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ ไม่มีเลย” 
(ฑีฆนิกายศีลขนัธวรรค เตวชิชสูตร 1: 12) 
แต่มีเร่ืองปรากฏวา่พระพรหมไดเ้สด็จมาเฝ้าพระพุทธเจา้ภายหลงัท่ีตรัสรู้แลว้ 
พระพุทธเจา้ตรัส “แต่ถา้เราจะสอนหลกัธรรมและผูอ่ื้นไม่เขา้ใจก็จะเป็นการเหน่ือยเปล่าเป็น

ความยุง่ยากแก่เรา...เม่ือเราไดไ้ตร่ตรองดู ก็คิดวา่จะไม่สอนหลกัธรรม คร้ันแลว้ทา้วสหมัปติ จุติจาก
พรหมโลกมาเฝ้าเรา...และกล่าววา่ “ขา้แต่พระองคท่ี์เคารพ โปรดสอนหลกัธรรม”....เม่ือทราบค าขอร้อง
ของทา้วมหาพรหมแลว้เราก็รู้สึกสงสารเวไนยสัตว.์...” (พระพุทธเจา้ยนิยอมท่ีจะสอนหลกัธรรม) 

(มชัฌิมนิกาย 1: 167 และต่อ ๆ ไป) 
พุทธศาสนายอมเห็นดว้ยกบัเร่ืองจกัรวาลวทิยาของอินเดีย จึงรับดว้ยวา่พวกเทวดาเป็นส่วน

หน่ึงของเมืองสวรรค ์ ทา้วสักกะและเทวดาอ่ืน ๆ ท าหนา้ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวและท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นทนา ใน
ทศันะหน่ึงอา้งวา่มีตวัตนปรากฏ แต่ในอีกแง่หน่ึงไม่มีตวัตนปรากฏ เช่นเดียวกบัในการสนทนาเก่ียวกบั
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หลกัค าสอนของพุทธศาสนา ผูพ้ดูอาจอา้งตวัเองวา่ “ขา้พเจา้” เม่ือพดูโดยแทแ้ลว้เขาจะปฏิเสธเร่ืองมี
ตวัตน “อตัตา” หรือ “ตวัขา้พเจา้” พุทธศาสนิกอาจพดูถึงเร่ืองเทวดาต่าง ๆ แต่จะไม่อธิษฐานต่อเทวดา
นั้น 

“ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น ้าอจิรวดี บุรุษผูต้อ้งการฝ่ังโนน้ของแม่น ้าจะพึ่งมาสู่ฝ่ังน้ี เหตุ
เรียกร้องเพราะเหตุออ้นวอน เพราะเหตุปรารถนา หรือเพราะเหตุยนิดีของบุรุษนั้นหรือหนอ?” 

ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ ไม่มีเลย 
(ทีฆนิกาย สีลขนัวรรค เตวชิชสูตร 1: 24) 
ค ากล่าวท่ีอา้งวา่พุทธศาสนาถือวา่ไม่มีทางจะพิสูจน์วา่มีพระเจา้หรือไม่ หรือพุทธศาสนาถือวา่

ไม่มีพระเจา้เลย มีทั้งคนท่ีรับและคนท่ีปฏิเสธ เม่ือไดต้รวจดูพระคมัภีร์ต่าง ๆ ก็มีปรากฏชดัวา่ 
พระพุทธเจา้โตแ้ยง้การถวายบูชาแก่เทวดาตามลทัธิศาสนาพราหมณ์ พระพุทธเจา้ทรงบอกแก่พราหมณ์
กุดทะทนัตะวา่ การประพฤติชอบและตั้งใจชอบ รวมทั้งฌาณส่ีขั้นของการเขา้สมาชิกยอ่มบงัเกิดผล
ดีกวา่การถวายบูชา กุดทะทนัตะทูลวา่ 

“ขอใหท้่านรับขา้พเจา้เป็นศิษยด์ว้ยผูห้น่ึง โอขา้แต่พระสมณะโคดม และขา้พเจา้จะปล่อยววัตวั
ผู ้ 700 ตวั ววัตอน 700 ตวั วนัสาว 700 ตวั แพะ 700 ตวั และแกะผู ้ 700 ตวั ใหเ้ป็นอิสระ เพื่อใหส้ัตว์
เหล่านั้นรอดชีวติต่อไป” 

(กุดทะทนัตะสูตร) 
พระพุทธเจา้ไม่สอนเร่ืองพระเจา้ผูท้รงเนรมิตสร้างส่ิงต่าง ๆ แต่ทรงยอมรับรู้วา่ พิภพจกัรวาล

เป็นอยู ่และเตือนใหส้าวกของพระองคคิ์ดถึงสภาพอนัน่าเวทนาของมนุษยใ์นโลกแห่งความทุกขน้ี์ และ
หาทางพน้จากทุกข ์พระพุทธเจา้ทรงตรัสวา่:- 

“ชีวติของสัตวโ์ลกเขา้มาอยูใ่นโลกน้ีโดยไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ” (สัตนิพทั) 
“มาเร่ิมตน้เวยีนวา่ยอยูใ่นการเดินทางน้ีนบัไม่ถว้นและไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ เพราะถูกปกคลุม

ไปดว้ยอวชิาและถูกรัดรึงดว้ยตัณหา” 
(สัมยตุตะนิกาย 15: 1:1) 

2. 
ส าหรับคริสตศาสนา พระเจา้เป็นรากฐานและเป็นใหญ่ พระเจา้เป็นท่ีตั้งตน้และท่ีสุดปลาย 
“ในปฐมกาล พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก” (ปฐมกาล 1:1) 
พระองคเ์ป็นตน้เหตุของส่ิงทั้งปวง บรรดาสรรพส่ิงเป็นอยูโ่ดยพระองค ์ ส่ิงต่าง ๆ ในโลก เช่น 

พลงังาน ความสวา่ง กฎของเหตุและผล วทิยาศาสตร์ วิวฒันาการ ชีวิต เหตุผล ความงาม ความคิด
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ไตร่ตรอง ความดี ความมีจุดประสงคดี์ ส่ิงเหล่าน้ีมีปรากฏอยูก่็เพราะวา่พระเจา้มีพระประสงคใ์หม้นั
ปรากฏอยู ่

สภาวะ ของพระเจา้นั้นใหญ่ยิง่กวา่บรรดาส่ิงทั้งหลายรวมกนั สภาวะของพระเจา้นั้นใหญ่ยิง่
กวา่ท่ีความคิดของมนุษยจ์ะหย ัง่รู้ได ้ แต่ความใหญ่ยิง่ของความคิดมนุษย ์ อาจทวคีวามมหศัจรรยข้ึ์นได ้
ในการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ ความคิดของมนุษยไ์ดพ้บพลานุภาพและความสัมพนัธ์ในจกัรวาลใหม่ 
ๆ พบความส าคญัใหม่ ๆ ในส่ิงท่ีเห็นมาชา้นานแลว้ แต่เม่ือพบกบัส่ิงใหม่ ๆ มนุษยก์็ตอ้งเผชิญกบัปัญหา
และส่ิงท่ีไม่เขา้ใจกนั เป็นการสดุดีต่อสติปัญญาของมนุษยท่ี์วา่เขาจะตอ้งรับรู้ปริศนาใหม่ ๆ ของพิภพ 
ความพยายามท่ีจะเขา้ใจพระเจา้ ความพยายามท่ีจะรู้จกัพระเจา้อาจกล่าวไดว้า่ เป็นความพยายามทาง
สติปัญญาท่ีกลา้หาญท่ีสุดของมนุษย ์แต่ก็ตกลงอยูอ่ยา่งหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพราะวา่ 

“พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายของพระองค”์ (ปฐมกาล 1:27) 
ดงัท่ี ดร.มลัคมั เอฟ สติวาร์ท ไดก้ล่าวเม่ือปี 1962 ในปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สัน อนุสรณ์หนา้ 

106 (ค าแปลต่างกนั ใหเ้ปรียบเทียบภาษาองักฤษ) วา่ “คริสเตียนไดเ้ห็นวา่ฤทธานุภาพซ่ึงไหลอยูใ่นและ
ผา่นตวัเขา และซ่ึงท าใหเ้ขามีชีวติและมีสภาพความเป็นอยูว่า่เป็นบุคลิกภาพ” คริสเตียนเช่ือวา่ พระเจา้
เป็นฝ่ายริเร่ิมท่ีเขา้มาหามนุษย ์ เพราะฉะนั้นมนุษยต์อ้งตอบสนองความสนิทสนมกบัพระเจา้น้ี พระเจา้
ส าแดงพระองคเ์องใหม้นุษยรู้์จกัโดยทางจิตใจและโดยการกระท า แมจ้ะไม่เตม็บริบูรณ์และไม่เห็นแจง้
ชดัก็ตาม พระทยัของพระเจา้ส าแดงพระประสงคคุ์ณค่าทางศีลธรรมอนัสูงและความรักอนัไม่เห็นแก่ตวั 
(อากาเป้) ใหจิ้ตใจของมนุษย ์ ความคิด และจิตใจของพระเจา้ไดส้ าแดงไวใ้หเ้ห็นแลว้ในความคิดและ
จิตใจของพระคริสตเ์ม่ือมองเห็นดงัน้ีแลว้ ท่านสาวกเปโตรจึงไดทู้ลพระเยซูวา่:- 

“พระองคท์รงเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (มทัธิว 16:16) 
พระเยซูทรงอธิษฐานและทรงสั่งสอนใหพ้วกสาวกอธิษฐานเรียกพระเจา้วา่ “พระบิดา” การ

อธิษฐานคือการท่ีจิตใจของมนุษยพ์ยายามเขา้ถึงน ้าพระทยัพระเจา้ เขา้สนิทสนมกบัพระองคผ์ูท้รง
ประทานชีวติ ผูท้รงห่วงใยในส่ิงท่ีทรงสร้างอยูเ่สมอ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่รับรู้วา่มีพระเจา้ตามความเขา้ใจของคริสเตียน 

ค.ประวตัศิาสตร์โลก : เป็นเส้นตรงหรือวงกลม? 

คริสตศาสนาและพุทธศาสนา แตกต่างกนัมากเก่ียวกบัทศันะในประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์
นั้นขา้พเจา้หมายถึงการกระท าของประเทศชาติและแต่ละบุคคล เราควรจะถือวา่ประวติัศาสตร์ของ
มนุษยชาติเป็นอะไรแน่ 
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1 
พระพุทธเจา้ไม่ยอมพดูถึงก าเนิดของโลกพิภพ โดยให้เหตุผลวา่ ปัญหาอนัยากยิง่สุดเช่นน้ีไม่มี

ประโยชน์แก่ผูแ้สวงหาความหลุดพน้จากทุกข ์
“และมะลงักียะบุตร เราไม่ไดอ้ธิบายแลว้หรือ ท าไม? เพราะเหตุวา่มนัไม่เป็นประโยชน์แก่

พรหมจรรยแ์ต่ประการใด มนัไม่เป็นทางปัดเป่า ไม่ท าใหห้มดกิเลส ไม่ยติุ สงบ เห็นแจง้ ตรัสรู้และนิ
พานแต่ประการใดเลย เพราะฉะนั้น เราจึงไม่พดูถึงเร่ืองน้ี” 

(มชัฌิมนิกายกุลามะลงักิยบุตรสูตร 1: 426) 
ในการรับเร่ืองจกัรวาลวทิยาแบบอินเดีย พุทธศาสนายอมรับทศันะเก่ียวกบักลัป ความยาวนาน

ของเวลาซ่ึงบางคนกะกนัวา่ยาวนานส่ีพนัลา้นปี จกัรวาลปรากฏอยูช่ัว่กลัปหน่ึงหมุนเวยีนไปแลว้ก็เกิด
ไฟประลยักลัปท าลายเสียคร้ังหน่ึง แลว้ต่อไปก็เกิดใหม่อีก 

พุทธศาสนาไดมี้วธีินบัเวลาอีกแบบหน่ึงซ่ึงสั้นกวา่กลัป คือนบัตามยคุของพระพุทธเจา้ต่าง ๆ 
พระองค ์พระพุทธเจา้ซ่ึงมีช่ือต่าง ๆ กนัอุบติัข้ึนตามล าดบักนั แต่ภายใตส้ภาวะอนัแตกต่างกนัในยคุของ
พระพุทธเจา้กะกุสันธะ มนุษยมี์อายยุาวถึง 40,000 ปี ในยคุของพระโกนาครมะนะมี อายยุนืยาว 30,000 
ปี และในยคุพุทธกสัสะปะ มนุษยมี์อาย ุ20,000 ปี (ทีฆนิกาย มหาปทานสูตร 2: 5-12) ระยะเวลาของยคุ
ลดลง คือในยคุพระสมณะโคตมะมีเพียง 5,000 ปี พอส้ินยคุหน่ึง พระพุทธเจา้องคใ์หม่ก็อุบติัข้ึนและมี
การประกาศพระธรรมใหม่อีก 

ในยคุของพระพุทธเจา้ตามล าดบันั้น เหตุการณ์บางประการปรากฏข้ึนแลว้ก็ปรากฏข้ึนอีก ขอ้น้ี
อาจเป็นเคร่ืองแสดงวา่ประวติัซ ้ ารอยเดิม หรืออาจเป็นวา่ต านานเดิมท่ีกล่าวถ่ายทอดกนัต่อ ๆ มาโดย
ปากเปล่านั้นมีความผดิพลาดในเร่ืองท่ีวา่เหตุการณ์ไหนปรากฏข้ึนในยคุไหนก็ได ้

ในพุทธศาสนานั้น หลกัค าสอนในเร่ืองวฏัสงสารหรือการเวยีนวา่ยตายเกิด เป็นหลกัค าสอน
ส าคญั ในอดีตมนุษยทุ์กคนตอ้งเวยีนเกิดจนนบัไม่ถว้น และจะตอ้งเผชิญกบัการเกิดเช่นน้ีต่อไปใน
อนาคต มีปัญหาวา่อะไรท่ีบงัเกิดใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่พุทธศาสนากล่าววา่ไม่มีอตัตา อตัตาจึงเกิดใหม่
ไม่ได ้ คนท่ีเกิดใหม่จึงเหมือนกบัเทียนท่ีจุดต่อจากเทียนท่ีจะดบัไป พุทธมามกส่วนมากถือกนัวา่คนท่ี
เกิดใหม่ก็ไม่ใช่คนเดิมท่ีเพิ่งตายไปแลว้ และไม่ใช่เป็นบุคคลอ่ืนแท ้ ๆ แต่มีวญิญาณข้ึนในคนใหม่
เน่ืองจากวญิญาณในคนเก่า ผลของกรรมและในบางรายความทรงจ าความเดิมไดก้็ไปจากคนเก่าสู่คน
ใหม่ดว้ย พระพุทธเจา้เม่ือตรัสรู้ไดต้รัสวา่ :- 

“เราระลึกชาติก่อน ๆ ไดห้ลายชาติ หน่ึงชาติ, สองชาติ, สาม, ส่ี, หา้, สิบ, ยีสิ่บ, สามสิบ, ส่ีสิบ, 
หา้สิบ, 100, 1000, 100,000 ชาติ หลายยคุหลายกลัป์ของโลก...เหตุเช่นนั้นเราจึงระลึกชาติต่าง ๆ ไดโ้ดย
ละเอียดและถ่ีถว้น น่ีเป็นความรู้แรกท่ีเราไดรั้บในปฐมญาณในตอนกลางคืน” 
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(มชัฌิมนิกาย 1: 240 มหาสักกะสูตร) 
ในระหวา่งระยะเหตุการณ์อนัยาวนานเช่นน้ี ราชอาณาจกัรหลายแห่งและกษตัริยห์ลายองคไ์ด้

เกิดข้ึนแลว้ก็สูญไป การเกิดซ ้ ารอยของเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์อนัมากมายเช่นน้ี ท าใหเ้หตุการณ์
ตอนหน่ึงตอนใดในประวติัหมดคุณค่าอนัส าคญัลึกซ้ึงไปเสีย เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ของอินเดีย
เกือบไม่มีวนั เดือน ปี ปรากฏ คมัภีร์ภคัวติัติกาเขียนข้ึนแต่เม่ือใด? โดยมากเราจะตอ้งไปหาวนัเดือนปี
จากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อจะทราบแน่วา่มีคมัภีร์ พระเวทยเ์ร่ืองวรรณคดีต่าง ๆ ของอินเดียและพระไตรปิฎก
เกิดข้ึนเม่ือใด ตามความคิดในศาสนา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ ารอยอนัไม่หยดุหยอ่นเหมือนกบัการหมุน
ของวงลอ้ เกือบไม่มีประโยชน์ท่ีจะบอกเวลาวนัเดือนปีท่ีเกิดข้ึนเลย 

ในจกัรวาลอนัเวยีนวา่ยตายเกิดท่ีไม่มีพระเจา้ ชีวติของแต่ละคนยอ่มไม่มีจุดยดึหมายเร่ิมตน้แต่
อยา่งใด ในชาติหน่ึง ๆ เขาจะตอ้งถือวา่เป็นแต่เพียงชาติเดียวในล าดบัชาติอนันบัไม่ถว้น ตามปกติแลว้
เขาไม่สามารถก าหนดวา่สภาพของเขาเลวลงหรือดีข้ึนกวา่ชาติก่อน ๆ แต่เขามีหลกัชยัหรือจุดยดึหมาย
ส าหรับอนาคต คือ นิพพาน ชาวพุทธท่ีมีความปรารถนายติุ การเกิดอีกก็ท าไดส้ าเร็จ โดยปฏิบติัตาม
มรรคแปดอยา่งเด็ดเด่ียว มรรคหรือทางอนัไม่มีก าหนดความยาว ตอ้งมีการฝึกตนทั้งร่างกายและทาง
ศีลธรรม ตอ้งมีอุเบกขา ภาวนา สมาธิและการแสวงหาความรู้แจง้ การปฏิบติัเช่นน้ีก็เพื่อจะใหส้าวกหลุด
พน้จากตณัหาและความยดึถือโลกียวสิัย ความรู้แจง้ท่ีแสวงหากนัน้ีเป็นการเขา้ถึงสัจธรรมของหลกัค า
สอนทางพุทธศาสนา กล่าวคือ โลกท่ีเรามองเห็นอยูอ่ยา่งน้ีเป็นมายา และการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ย
ตายเกิดไดม้าสู่สาวกดว้ยการรู้แจง้ในความจริง และดว้ยความรู้สึกวา่ตนไดห้ลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตาย
เกิดแลว้ 

“..ส าหรับบุคคลท่ีรู้แจง้เช่นดงักล่าวแลว้ จิตใจของเขาก็จะหลุดพน้จากอาสวะ (ส่ิงขดัขวาง, 
มลทิน) ...เม่ือจิตเป็นอิสระแลว้ก็จะเกิดความรู้และเห็นแจง้ จะไม่เวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป เราได้
ด าเนินชีวติบริสุทธ์ิแลว้เราไดท้  าส่ิงท่ีควรท าแลว้ เราไม่ตอ้งท าอะไรอีกเพื่อบรรลุอรหนัต ์ น่ีแหละคือ
ความรู้แจง้ ภิกขทุั้งหลาย” 

(ทีฆะนิกาย สีลขนัธวรรคอมัพฎัฐสูตร 8) 
ทศันะของพุทธศาสนาในเร่ืองวฏัสงสาร คือการเวยีนวา่ยตายเกิดอนัไม่มีส้ินสุดยอ่มท าให้

ความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ของประเทศชาติและบุคคลหมดไป เพราะประวติัศาสตร์เป็นวงกลม 
2 

คริสตศาสนาถือทศันะวา่ พระเจา้เป็นพระผูเ้นรมิตสร้างและเป็นผูท้รงควบคุมประวติัศาสตร์ 
เม่ือไดท้รงสร้างจกัรวาลแลว้ พระองคย์งัทรงบ ารุงรักษาและทรงอ านวยการตั้งพระประสงคนิ์รันดร์



 14 

ใหแ้ก่โลก และทรงน าจกัรวาลมาถึงท่ีสุดตามเวลาของพระองค ์ คริสเตียนถือวา่ประวติัศาสตร์เร่ิมตน้
และส้ินสุดในพระเจา้ 

“สมเด็จพระเจา้ผูท้รงอยูเ่ด๋ียวน้ี ผูไ้ดท้รงอยูใ่นกาลก่อน และผูจ้ะเสด็จมานั้น และผูท้รงฤทธานุ
ภาพทุกประการตรัสวา่ “เราเป็นอลัฟาและโอเมกา” (ววิรณ์ 1:8)” 

พระเจา้ทรงเป็นจุดยดึทุกเวลาในประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์มีความส าคญั เพราะวา่มนัมี
ความส าคญัต่อพระเจา้และพระประสงคข์องพระองค ์ พระเจา้ทรงอยูนิ่รันดรพระองคท์รงเป็นอยูก่่อน
โลกต่าง ๆ อุบติัและภายหลงัท่ีโลกสูญไปแลว้ ในจกัรวาลมีแกแลคซี คือหมู่ดาวนบัจ านวนไม่ถว้น มี
ขนาดและระยะทางห่างจากกนัเกินท่ีจะเขา้ใจได ้ โครงร่าง พลงังานและความเคล่ือนไหวของแกแคลซี
เหล่าน้ี มนุษยเ์ขา้ใจเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และดูเหมือนวา่มนัมีความล้ีลบัซ่ึงมนุษยไ์ม่สามารถจะไขได้
ตลอดไป ท าไมจึงมีหมู่ดาวเหล่าน้ี? คริสเตียนเช่ือวา่จะพบค าตอบน้ีในพระเจา้ซ่ึงฤทธานุภาพของ
พระองคไ์ดส้ร้างจกัรวาลข้ึน และพระปัญญาของพระองคไ์ดแ้ผซ่่านท าใหเ้กิดระเบียบ ในสรรพส่ิงซ่ึง
มนุษยไ์ดเ้ห็นเพียงบางส่วนในวงการวทิยาศาสตร์ ปัญหาส าคญัมีวา่ “ท าไมส่ิงต่าง ๆ จึงมีปรากฏ” ซ่ึง
อาจตอบไดโ้ดยอา้งไปถึงพระเจา้เท่านั้น นานมาแลว้นกัปรัชญาชาวอินเดียเดาความเอาวา่ “โลกพิภพน้ี
เป็นเคร่ืองเล่นของพวกเทวดา” และวา่การเตน้ร าของพระอิศวรท าใหทุ้กส่ิงพลอยหมุนเวยีนไปดว้ย 
มนุษยผ์ูมี้ความรู้จ ากดัไม่อาจตอบค าถามท่ีวา่ท าไมส่ิงทั้งหลายจึงปรากฏมีข้ึนได ้ ส่วนคริสเตียนมีความ
เช่ือวา่:- 

“แผน่ดินโลกกบัสรรพส่ิงในนั้นเป็นของพระเจา้ ฯ ทั้งพิภพกบับรรดาผูท่ี้อยูใ่นพิภพนั้น เพราะ
พระองคเ์องทรงประดิษฐาน..ไว.้.” (สดุดี 24: 1, 2) 

ตามทศันะของคริสเตียนถือวา่ประวติัศาสตร์มีความมุ่งหมาย คือความมุ่งหมายของพระเจา้มี
ตลอดมาหลายศตวรรษแลว้ ความมุ่งหมายน้ีประกอบดว้ยการอุบติัข้ึนและการสูญไปของนานาประเทศ 
แมจ้ะเป็นชาติท่ีไมรู้่จกัพระเจา้ก็ตาม เช่น ประเทศเปอร์เซีย พระเจา้ไดท้รงกล่าวถึงโคเรสกษตัริยแ์ห่ง
ประเทศเปอร์เซียไวว้า่:- 

“เขาเป็นเมษบาลของเรา และเขาจะใหค้วามมุ่งหมายทั้งส้ินของเราส าเร็จ” (อิสยาห์ 44:28) 
ประเทศชาติต่าง ๆ เป็นตวัแทนท่ีจะท าการตามพระประสงคข์องพระเจา้ ทั้งน้ีมิใช่วา่มีความดี

ในตวัของเขาเอง แต่เพราะพระเจา้ทรงเลือกท่ีจะใชเ้ขา ชนชาติอิสราเอลไดรั้บค าบอกเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
วา่พระเจา้ทรงเลือกเขาใหเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ แมเ้ขาจะไม่มีความเหมาะสมก็ตามและวา่พระเจา้ได้
ทรงน าเขามาในเม่ือคร้ังท่ีพวกเขายงัเป็นทาสอยู ่ และทรงสร้างใหเ้ป็นชาติหน่ึง พระคมัภีร์บรรจุ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ และเร่ืองราวท่ีเป็นการกระท าและค าสั่งสอนของพระเจา้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์น้ีไดเ้ขียนข้ึนในประเทศอิสราเอลซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของทวปีเอเซียมิใช่เขียนโดยพวก
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อาลกัษณ์ของราชส านกั เช่น ในประเทศจีน แต่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์และปุโรหิตผูซ่ึ้งมีความส านึก
ในความส าคญัของประวติัศาสตร์ บุคคลเหล่าน้ี ทั้งปิตาธิบดี และบรรดาผูป้กครองและกษตัริยด์ว้ยรู้สึก
วา่เขาด าเนินชีวิตเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ เขาไดสื้บเร่ืองเผา่พนัธ์ุยอ้นหลงัไปถึงการท่ีพระเจา้ทรง
เนรมิตสร้างมนุษย ์ ดงัท่ีปรากฏในบทท่ีหน่ึงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้เขาก็มองไปยงัการเนรมิต
สร้างใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นตอนจวนจบของพระคริสตธรรมคมัภีร์:- 

“แต่ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหม่และแผน่ดินโลกใหม่...ขา้พเจา้ไดเ้ห็นวสุิทธนคร คือนคร
เยรูซาเล็มใหม่เล่ือนลอยลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้” (ววิรณ์ 21:1-2) 

โมเสสและกษตัริยด์าวดิไดเ้คยเป็นคนเล้ียงสัตว ์ จนกระทัง่พระเจา้ไดท้รงเรียกเขาทั้งสองให้
เป็นผูน้ าชาติ พระเจา้ตรัสกบัโมเสสท่ีพุม่ไมไ้ฟลุกวา่:- 

“มาเถิด...เพื่อเจา้จะไดพ้าชนชาติอิสราเอลของเราคือ ชนอิสราเอลออกจากอียปิต์” (อพยพ – 
เอกโซโด 3:10) 

ทรงตรัสแก่ดาวดิวา่:- 
“เราเอาเจา้มา...จากการตามฝงูแพะ แกะ เพื่อใหเ้จา้เป็นจา้วเหนืออิสราเอลชนชาติของเรา” (2 

ซามูเอล 7: 8)  
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกล่าวถึงค าพยากรณ์และประวติัศาสตร์ อนัยดืยาวท่ีทา้วความไปถึงการ

เสด็จมาของพระองค:์- 
“พระองคจึ์งทรงอธิบายพระคมัภีร์ท่ีเล็งถึงพระองคทุ์กขอ้ใหเ้ขาฟัง เร่ิมตน้ตั้งแต่ โมเสสและ

บรรดาศาสดาพยากรณ์” (ลูกา 24:27) 
พวกสาวกกล่าววา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิมไวต้ามพระสัญญา และทรงเป็นผูท่ี้

จะเสด็จกลบัมาอีก และทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งอนาคต:- 
“พระเยซูองคน้ี์...จะเสด็จมาอีกเหมือนอยา่งท่ีท่านทั้งหลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จไปยงัสวรรค์

นั้น” (กิจการ 1: 11) 
“เพื่อทุกเข่าในสวรรคก์็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี...จะกราบลงในพระนามแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อ

ทุกล้ินจะยอมรับวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”(ฟิลิปปี 2:9-11) 
ในคริสตศาสนา ประวติัศาสตร์ของมนุษยมี์ความส าคญั เพราะพระเจา้ท างานท่ามกลาง

เหตุการณ์ของมนุษยแ์ละร่วมมือกบัมนุษย ์ หลกัชยัอนัแทจ้ริงของมนุษยก์็คือการกลบัคืนดีและเช่ือฟัง
พระเจา้ เม่ือไดก้ลบัคืนสู่สภาพบุตรของพระเจา้แลว้ มนุษยก์็บรรลุความเป็นมนุษยอ์นัสมบูรณ์ คุณค่า
ของเขาเป็นคุณค่าท่ีพระเจา้ก าหนดไว ้อนาคตของเขาผกูมดัไวก้บัพระประสงคข์องพระบิดาเจา้นิรันดร์ 



 16 

ง ควรจะถือว่าชีวติเป็นอะไร? 

ขา้พเจา้ก าลงัพดูถึงชีวติมนุษยใ์นแง่คุณภาพ ชีวติน้ีมีค่าด าเนินอยูห่รือ? น่ีเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบติั และมีความสนใจกนัทัว่โลก 

1. 
พุทธศาสนาเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาน้ี พระพุทธเจา้ตรัสวา่  
“เราสอนเร่ืองทุกขแ์ละความดบัทุกข”์ (ปัทประดาสูตร 29) 
“น่ีคือความจริงเร่ืองทุกข ์เกิดเป็นทุกข ์ชราเป็นทุกข ์ป่วยไขก้็เป็นทุกข ์ตายเป็นทุกข ์ไดป้ระสบ

ส่ิงไม่พึ่งปรารถนาเป็นทุกข ์ แยกจากส่ิงพึงปรารถนาเป็นทุกข ์ ไม่ไดส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นทุกข ์ และใน
ท่ีสุดยดึเกาะอยูใ่นขนัธ 5 ก็เป็นทุกข”์ (วนิยัมหาวรรค 1:6:10) 

การประเมินคุณค่าของชีวติแบบน้ีเกิดจากทศันะพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบัโลกฝ่ายวตัถุ สภาพ
มนุษยแ์ละปรมตัถส์ัจจะ เป็นการวนิิจฉยัคุณค่าโดยอาศยัความเช่ือวา่ ความสงบของความคิดและจิตใจ 
ซ่ึงต่างกนัขา้มกบัทุกขจ์ะพบไดแ้ต่เฉพาะในส่ิงท่ีถาวร คงอยู ่ ไม่แปรปรวน สงบน่ิง ส่ิงซ่ึงเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอไม่ใช่ความจริงและเป็นทุกขส์ันติสุขอนัแทจ้ะมีไดใ้นส่ิงถาวรคงทนเท่านั้น 

โลกฝ่ายวตัถุซ่ึงเราเคยชิน โดยทางความรู้สึกนั้นมีอาการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทุกส่ิง
เคล่ือนไหว ฤดูกาล ลม แม่น ้า สัตว ์ มีชีวิตเปล่ียนอยูเ่สมอ ปรมาณูและอิเล็กตรอนเคล่ือนไหวไม่อยูน่ิ่ง 
คงไม่มีอะไรจะตอ้งการเปล่ียนแปลงถา้หลีกเล่ียงได ้ การเปล่ียนแปลงเสมอซ่ึงเกิดข้ึนและก าหนดโดย
ความเก่ียวขอ้งเหตุและผล ท าใหโ้ลกไม่สงบ ท าใหเ้กิดทุกขเ์ป็นอนิจจงั โลกท่ีรู้จกักนัโดยการสัมผสัจึง
ไมมี่สันติสุขหรือความพอใจอนัแทจ้ริงเลย มนุษยก์็ตกอยูใ่นกรรมวธีิของความหมุนเวยีนเปล่ียนแปลง 
ร่างกายของเขายอ่มแก่ชรา ป่วยไขแ้ละตายเน่ืองจากวา่ความทรุดโทรมมีอยูใ่นบรรดาส่ิงทั้งหลาย การมี
ชีวติอยูจึ่งเป็นการตายชนิดหน่ึง เป็นแต่เล่ือนเวลาการตายออกไป อริยะสัจส่ีซ่ึงประกอบดว้ย หลกัความ
ทุกขแ์ละความดบัทุกขเ์ป็นหลกัส าคญัในคติทางพุทธศาสนา 

พระพุทธเจา้ตรัส:- 
“โอภิกขทุั้งหลาย รูปขนัธ์น้ีเท่ียงหรือไม่เท่ียง” 
“ไม่เท่ียง” 
“และส่ิงท่ีไม่เท่ียงนั้นดีหรือชัว่” 
“มนัเป็นส่ิงท่ีชัว่” (มหาวรรค 1: 6) 
ชีวตินั้นคือภาวะ มิใช่เพียงแต่การเป็นอยู ่ แต่เป็นการกลายเป็นไปอยา่งอ่ืน ความคิดมนุษย์

เปล่ียนอยูเ่ร่ือยสภาพความเป็นอยูแ่ละความคิดของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงอยูทุ่กขณะ สภาพท่ีเขาเป็นอยู่
เด๋ียวน้ีมิใช่สภาพท่ีเขาเป็นอยูเ่ม่ือก่อนหนา้น้ี มนุษยไ์ม่มีอตัตา ตวัตนถาวร เขาประกอบดว้ยขนัธ์ 5: รูป
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คือร่างกาย เวทนาคือความรู้สึก สัญญาคือความจ าได ้สังขารคืออารมณ์ หรือความคิดหรือส่วนทั้งหลาย
ของจิตใจ และวญิญาณคือความส านึก (สัตยตุตะนิกาย 22:22:1) 

ขนัธ์ทั้ง 5 น้ีรวมเขา้เป็นตวัมนุษย ์มีชีวติอยู ่ ร่างกายน้ีไม่เท่ียงทั้งความคิดและร่างกาย ถือวา่เป็น
ระบบด าเนินงานอยา่งท่ีหน่ึงเท่านั้น นอกจากนั้นเขาเป็นเหมือนดงัเพลิงเผาผลาญอยูเ่สมอหาสันติสุข
มิได ้พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 

“ภิกขทุั้งหลาย ตาก็เป็นไฟลุก ส่ิงท่ีมองเห็นก็เป็นไฟลุก ไหมอ้ยูด่ว้ยไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟ
โมหะ ไฟลุกอยูด่ว้ยการเกิด แก่ เจบ็ ตาย โสกะ ปริเวทะ เศร้าโศกเสียใจก็เป็นไฟลุก หูก็เป็นไฟลุก ล้ินก็
เป็นไฟลุก...” 

(วสุิทธิมรรค 8) 
ความโศกและทุกข ์ ซ่ึงแยกจากชีวติไม่ไดน้ั้นทวข้ึีนเน่ืองจากการเวยีนเกิดใหม่เสมอ ๆ ดงัท่ี

พระพุทธเจา้ตรัสวา่:- 
“ท่านคิดวา่อะไรมากกวา่กนั น ้าตาท่ีหลัง่ออกเพราะการร้องไหแ้ละเศร้าโศกในการเวยีนวา่ย

ตายเกิดวนไม่รู้จบ กบัน ้าในทะเลทั้งส่ี อะไรจะมากกวา่กนั” 
(สัมยตุตะนิกาย 15: 3) 
ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงถือวา่การล้ิมรสของชีวิตสรุปแลว้เป็นความทุกข ์ ความจริงบุคคลแต่ละ

คนยอ่มแตกต่างกนัในการรับเอาทศันะน้ี ไม่วา่โดยการกระวนกระวายใจหรือพอใจ พระภิกษุท่ีช ่าชอง
และคงแก่เรียนยอมรับเอาหลกัความทุกขโ์ดยถือวา่เป็นเคร่ืองก าหนดชีวิต ช่วยใหเ้ดินทางไปสู่นิพพาน
อยา่งเคร่งครัด 

2. 
คริสตศาสนาถือวา่ชีวิตเป็นของประทานจากพระเจา้และเป็นส่ิงท่ีดีในตวัเอง คริสตศาสนารับรู้

ปัญหาเร่ืองความทุกขเ์หมือนกนั แต่ถือวา่ปัญหาเร่ืองความชัว่ร้ายส าคญัยิง่กวา่ ความชัว่ร้ายท าใหชี้วติ
เสียไป ทวคีวามทุกขม์ากข้ึนและท าใหต้ายเร็ว คริสตศาสนาไม่สามารถอธิบายอยา่งแจ่มแจง้วา่ท าไมมี
ความทุกขแ์ละความชัว่ร้าย คริสตศาสนาถือวา่ความทุกขแ์ละความชัว่ร้ายเหล่าน้ีมีอยู ่ แต่ไม่ถือวา่มนั
เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในโลก มนุษยส์ามารถท่ีจะบรรเทาความทุกขฝ่์ายร่างกายไดด้ว้ยล าแขง้ของตนเอง 
ส่วนความทุกขช์นิดอ่ืน ๆ แมจ้ะไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ พระเจา้ก็ยงัประทาน “สันติสุขซ่ึงเกินความ
เขา้ใจ” ซ่ึงช่วยบรรเทาความทุกขใ์หน้อ้ยลง และประทานฤทธานุภาพและเคร่ืองกระตุน้ใจใหม้นุษย์
ต่อสู้ความชัว่ร้าย 

“พระเจา้ทอดพระเนตรส่ิงทั้งปวงท่ีพระองคท์รงสร้างไวน้ั้นทรงเห็นวา่ดี” 
(ปฐมกาล – เยเนซิส 1:31) 
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“ต่อพระพกัตร์พระองคมี์ความช่ืนบานอยา่งเตม็เป่ียม” (สดุดี 16:11) 
มิใช่วา่ชีวติประเสริฐเพราะไดรั้บความประเสริฐจากการเนรมิตสร้างของพระเจา้เหมือนส่ิงอ่ืน

เท่านั้น แต่เป็นเพราะชีวติมนุษยด์ ารง ฐานะแห่งการเนรมิตสร้างพิเศษ มนุษยไ์ดถู้กสร้างข้ึนภายหลงั
และประเสริฐกวา่สัตวเ์ดียรฉานทั้งหลาย มนุษยเ์ป็นนายเหนือสรรพสัตวอ่ื์นทั้งหมด มนุษยต์ั้งช่ือสัตว ์
น าสัตวม์าเล้ียงใหเ้ช่ืองและน ามาใชง้านได ้

(ปฐมกาล –เยเนซิส 1:27, 2:15-20) 
ววิฒันาการ กระทบกระเทือนทศันะเก่ียวกบัมนุษยข์องคริสเตียนอยา่งไรบา้ง? ค าตอบนั้นมีวา่ 

ทุกส่ิงมาจากพระเจา้รวมทั้งกรรมวธีิและชีวติทั้งส้ิน ถา้กรรมวธีิแห่งววิฒันาการก่อใหเ้กิดความอศัจรรย์
ใจ คริสเตียนก็นึกไดว้า่มนัอยูใ่นพระทยัพระเจา้มาก่อน แลว้ส่ิงท่ีเร้าใหเ้กิดความอศัจรรยใ์จยิง่ข้ึนก็คือ
ความส าคญัแห่งจิตใจมนุษยซ่ึ์งสามารถผสมผสานมิใช่แต่กรรมวธีิแห่งววิฒันาการเท่านั้น แต่ยงัคน้
ต่อไปและอธิบายโลกแห่งวทิยาศาสตร์ไดม้ากมายยิง่ข้ึน ปัญญามนุษยส์ามารถส ารวจอวกาศเบ้ืองบน 
และโลกประมาณู และน าเอามาคิดค านวณ และส่องดูดว้ยเคร่ืองจุลทรรศน์ และโทรทรรศน์ มนุษยมิ์ใช่
เพียงแต่ตั้งปัญหาเก่ียวกบัจกัรวาลวา่ “คืออะไร” และ “อยา่งไร” เท่านั้น แต่ยงัถามต่อไปวา่ “ท าไม” 
มนุษยใ์คร่ครวญถึงความสามารถและความส าคญัของตน มนุษยย์งัเสาะแสวงหาความสนิทสนมกบัพระ
เจา้ผูส้ร้างดว้ย 

ความนึกคิดอนัลึกซ่ึงและความมุ่งหมายอนัสูงของมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญัในชีวติไม่นอ้ยกวา่
สัญชาตญาณฝ่ายต ่า 

บทปุจฉาวสิัชนาของคริสเตียนระบุวา่ “หลกัชยัของชีวติมนุษยก์็คือถวายเกียรติแด่พระเจา้และมี
ความสุขในพระองคต์ลอดไป” 

คริสตศาสนามิไดก้ล่าววา่มนุษยเ์ป็นคนดี แต่วา่เขาไดถู้กสร้างใหดี้ และกล่าววา่มนุษยเ์ป็นคน
ชัว่ร้าย ภายในมีบาป และตั้งแต่เยาวยัมีนิสัยเห็นแก่ตวัและมีใจชัว่ 

“คนทั้งปวงไดท้  าบาปทุกคน และเส่ือมจากรังสีความยิง่ใหญ่ของพระเจา้” (โรม 3:23) 
“ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหน่ึง ไม่มีเลย”(โรม 3:10) 
มนุษยท์ั้งหมดไม่ชัว่ร้ายและเลวทรามเท่ากนั ผูท่ี้รักษาศีลธรรมก็อยูใ่กลแ้ผน่ดินสวรรค ์แต่ผูท่ี้มี

ศีลธรรมเกือบสมบูรณ์รู้สึกในใจวา่เขายงัอยูห่่างจากหลกัชยัมากนกั 
“การกระท าอนัชอบธรรมของขา้พระองคท์ั้งส้ินเหมือนเส้ือผา้ท่ีสกปรก” (อิสยาห์ 64:6) 
แมค้ริสเตียนท่ีเลวก็ยอมรับวา่อาจจะมีชีวิตท่ีดีไดคื้อชีวติท่ีมีความโสมนสัและมีศีลธรรมดี 

ธรรมชนยอ่มมีสันติสุขและโสมนสัยนิดี มีใบหนา้แช่มช่ืนและรู้สึกวา่พระเจา้ประทบัอยูด่ว้ย 
“พระเจา้ทรงกระท าใหโ้ลกน้ีคืนดีกนักบัพระองคโ์ดยพระคริสต”์ (2 โครินธ์ 5:19) 
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ชีวติประกอบดว้ยความดี ความโสมนสั ความหวงั เพราะพระเจา้ดี ดงัผูแ้ต่งเพลงสดุดีวา่ กล่าว
วา่ 

“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ฯ เพราะพระองคท์รงพระคุณ เพราะความรักมัน่คงของ
พระองคด์ ารงเป็นนิจ” (สดุดี 136:1) 

พทุธศาสนายกยอ่งความสงบและสันติสุขอนัเกิดจากการใคร่ครวญและสมาชิกอยา่งเงียบ ๆ 
คริสตศาสนาก็ประกาศชีวติโสมนสัยนิดี ภายในใจอนัเป็นของประทานจากพระเจา้พระเยซูตรัสวา่ “ส่ิง
เหล่าน้ีเราไดบ้อกท่านทั้งหลายแลว้เพื่อความยนิดีของเราจะไดอ้ยูใ่นท่านและความยนิดีของท่านจะเตม็
เป่ียม” (ยอห์น 15:11) 

แต่พระเยซูร้องไหไ้ปในความทุกขข์องผูอ่ื้น 
(ยอห์น 11: 35) 
หลกัชยัของพุทธศาสนาเก่ียวกบัความสงบน าไปสู่ยอดสูงสุดคือนิพพาน คริสเตียนแสวงหา

โสมนสัยนิดี โสมนสัท่ีเกิดจากไดรั้บการยกโทษ และรับเขา้ในการคืนดีกบัพระเจา้ บรรลุจุดสูงสุดใน
สวรรค ์คือสถานท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความโสมนสัยนิดีเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ตลอดไป 

ดงัท่ีเราไดเ้ห็นมาแลว้ ทั้งสองศาสนามีทศันะต่างกนัในเร่ืองสภาพของศาสนา ประวติัศาสตร์ 
ชีวติและการนมสัการ ทั้งน้ีเกิดจากทศันะท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัพระเจา้ 

ทศันะของคริสเตียนเก่ียวกบัพระเจา้ก็เหมือนกบัทศันะของพระเยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงแสดง
ไว ้ พระเจา้ทรงเป็นยอดเหนือทุกส่ิง เป็นผูท้รงสร้างจกัรวาลโดยพระปัญญาและสร้างมนุษยต์ามแบบ
พระฉายของพระองคโ์ดยทรงมีพระประสงคแ์ละทรงติดต่อสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ความสนิทสนมแบบน้ีท า
ใหก้ารอธิษฐานมีความหมายส าหรับชีวติมนุษยแ์ละท าใหเ้กิดความหวงัเก่ียวกบัชีวติหนา้ มนุษยม์าจาก
พระเจา้และจะกลบัไปหาพระองค ์ พระเจา้เป็นพระบิดาท่ีทรงพระชนม ์ เพราะฉะนั้นมนุษยจึ์งมิใช่เป็น
ลูกก าพร้า โดยการสถิตและความช่วยเหลือของพระบิดา มนุษยจึ์งสามารถเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และ
ไดรั้บความรอดในท่ีสุด สภาพอนัน่าสงสารท่ีสุดของมนุษยก์็คือแยกตนออกห่างจากพระเจา้ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาท ไม่ถือวา่มีพระเจา้ตามคติของคริสเตียน ฉะนั้น มนุษยจ์ะตอ้งแสวงหา
ปัญญาความมุ่งหมาย ความส าคญั สันติสุขและวมุิตติภายในตวัเอง มนุษยมี์ตวัอยา่งและค าสอนของ
พระพุทธเจา้อยูแ่ลว้ในการแสวงหาน้ี แต่เขาจะตอ้งพึ่งตวัเองในการท่ีจะหลุดพน้จากสภาพอนัน่าสงสาร
ของการเวยีนวา่ยตายเกิดและทุกขอ์นัไม่รู้ส้ินสุด 

มนุษยต์อ้งเช่ือหรือไม่เช่ือในพระเจา้ของศาสนาคริสเตียน ผูท่ี้เช่ือวา่มนุษยไ์ม่สามารถรู้อะไร
แน่นอนเร่ืองพระเจา้ เป็นผูท่ี้ไม่เช่ืออะไรเลย ผูท่ี้ถือศาสนาผสมผสานก็ไม่ใช่เป็นพุทธหรือคริสต ์ จะ
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แยกความเช่ือหรือไม่เช่ือในพระเจา้ออกจากส่ิงท่ีมนุษยมุ์่งหวงัจากศาสนา หรือจากการอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายชีวติของเขาก็ไม่ได ้

การรวมพุทธศาสนา เขา้กบัคริสตศาสนาไม่อาจท าได ้ เพราะมีทศันะท่ีรวมเขา้กนัไม่ไดเ้ก่ียวกบั
พระเจา้ 
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ปาฐกถาสอง สารทีเ่ห็นพ้องกนั 

ข้อความเบือ้งต้น 
ในปาฐกถาก่อน เราไดพ้ิจารณาหลกัค าสอนอนัเป็นรากฐานของพุทธศาสนาและคริสตศาสนา

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากจนไม่อาจท่ีจะรวมเขา้กนัได ้ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกาย 
โปรเตสแตนทจ์ะรวมเขา้กนัไม่ได ้ เวน้แต่จะท าลายประเพณีและรูปลกัษณะของแต่ละฝ่าย ผลอนัจะเกิด
จากการวมกนัดงักล่าวจะไม่เป็นพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนา 

อยา่งไรก็ตาม เราอาจท าส่ิงท่ีดีกวา่การสังเกตขอ้แตกต่างของทั้งสองศานา คือใหเ้ราพิจารณาใน
แง่ท่ีก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ซ่ึงเราจะใหช่ื้อวา่ “สารท่ีเห็นพอ้งกนั” ทั้งสองศาสนาอุบติัข้ึน
ในทวปีอาเซีย ทั้งสองมองเห็นปัญหาอยา่งเดียวกนัแมว้า่จะเสนอวธีิแกปั้ญหาต่างกนัก็ตาม ทั้งสองสนใจ
ในปัญหาศีลธรรม และปรัชญาและเสนอแนวคิดและสันติสุขใหแ้ก่มนุษยช้ี์ทางไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่าถาวร
และสูงสุด ทั้งสองศาสนาไดจู้งใจบุคคลท่ีมีอารมณ์และนิสัยคลา้ยคลึงกนัในบางประการ คือคนท่ีมีนิสัย
เล่ือมใสศรัทธา ชอบอุดมการอนัสูง บุคคลผูมี้นิสัยคิดค านึง ไม่ใช่เป็นคนโลภ มีความสามารถท่ีจะยอม
เสียสละดว้ยความสมคัรใจ แมบุ้คคลเหล่านั้นจะนบัถือศาสนาต่างกนัแต่ก็เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นบัถือซ่ึง
กนัและกนั ทั้ง ๆ ท่ีด าเนินชีวิตตามทางแห่งศาสนาต่างกนั แต่ก็เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นบัถือซ่ึงกนัและกนั 
ทั้ง ๆ ท่ีด าเนินชีวติตามทางแห่งศาสนาท่ีแยกกนั พุทธศาสนาสอนใหมี้ใจกวา้ง คริสตศาสนาสอนให้
รู้จกัอภยัโทษ ขอให้เราพิจารณาสารท่ีเห็นพอ้งกนั อนัมีอยูใ่นทั้งสองศาสนาดว้ยน ้าใจดงักล่าวแลว้ 

ก. สภาพอนัน่าสงสารของมนุษย์ 

เม่ือพุทธศาสนาและคริสตศาสนาไดพ้ิจารณาดูโลกท่ีเราอาศยัอยู ่ ต่างก็เห็นพอ้งกนัในหลายแง่
เก่ียวกบัสภาพอนัน่าสงสารของมนุษย ์

ทั้งสองศาสนาเห็นวา่โลกน้ีไม่ย ัง่ยนื ท่านเปาโลกล่าววา่ “ส่ิงของซ่ึงแลเห็นอยูน่ั้นเป็นของไม่
ย ัง่ยนื แต่ส่ิงซ่ึงแลไม่เห็นนั้นก็ถาวรอยูเ่ป็นนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18) และ “ส่วนมนุษยน์ั้น วนัเวลาของ
เขาเหมือนหญา้................เพราะลมพดัผา่นมนัไป มนัก็สูญไปเสีย” (สดุดี 103:15-16) สาวกของพระเยซู
ก็เช่ือวา่ทุกส่ิงจะสูญไป และพระเยซูสัญญาวา่พระองคจ์ะอยูก่บัเขาจน “กวา่จะส้ินยคุ” (มทัธิว 28:20) 
“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ยค าของเราจะสูญหายไปหามิไดเ้ลย” (มทัธิว 24:35) เปโตร อคัรสาวกได้
กล่าวไวถึ้งการส้ินยคุวา่ “และในวนันั้น ทอ้งฟ้าจะล่วงเสียไปดว้ยเสียงอนัดงัสนัน่ และโลกธาตุจะสลาย
ไปดว้ยไฟ และแผน่ดินโลกกบัส่ิงสารพดัท่ีมีอยูใ่นโลกนั้นจะตอ้งไหมเ้สียส้ิน” (2 เปโตร 3:10) 
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ทั้งสองศาสนาช้ีใหเ้ห็นวา่ชีวิตมนุษยน์ั้นสั้นและประกอบไปดว้ยความทุกข ์ พระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่าววา่ “มนุษยเ์กิดมาเพื่อแก่ ความยากล าบากอยา่งประกายไฟยอ่มปลิวข้ึนบน” (โยบ 5:7) ในค า
อธิษฐานซ่ึงหวัเร่ืองเดิมบอกวา่เป็นของโมเสสมีวา่ “ก าหนดปีของขา้พระองคคื์อเจ็ดสิบ.... แต่ช่วงชีวิต
นั้นมีแต่งานและความล าบาก ไม่ชา้ก็สูญไป และขา้พระองคก์็จากไปเสีย” (สดุดี 90:10) พระเยซูตรัสวา่ 
“ในโลกน้ีท่านทั้งหลายมีความทุกขย์าก” (ยอห์น 16:33) 

ในตอนน้ีขา้พเจา้อา้งหลกัฐานทางคริสตศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนา เพราะเป็นท่ีรู้กนัอยูดี่แลว้วา่
พุทธศาสนาเนน้ถึงเร่ืองทุกขแ์ละความไม่ย ัง่ยนืไวม้าก ส่วนในพระคมัภีร์คริสตศาสนาขอ้ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่ไดเ้นน้เท่ากบัในพุทธศาสนา ในคริสตศาสนาเห็นวา่ความสั้นแห่งชีวติมีความส าคญั
ดว้ยเหตุน้ี มนุษยจ์  าตอ้งเตรียมจิตใจและปรับปรุงศีลธรรมไวส้ าหรับความตาย ช่วงชีวติของมนุษยส์ั้น
มากจนไม่อาจท่ีจะถือวา่คุณค่าสูงสุดนั้นอยูท่ี่ความสนุกสนาน ความร ่ ารวยหรือในแดนสุขาวดีในโลกน้ี 

พระเยซูไดก้ล่าวถึงเศรษฐีผูมี้ทรัพยส์มบติัมากท่ีพดูกบัตวัเองวา่ “เราจะท าอยา่งน้ี คือจะร้ือยุง้
ฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ใหโ้ตข้ึน แลว้เราจะรวบรวมขา้วและสมบติัทั้งหมดเราไวท่ี้นัน่ แลว้เรา
จะวา่แก่จิตใจของเราวา่ “จิตใจเอ๋ย เจา้มีทรัพยส์มบติัมากเก็บไวพ้อหลายปี จงอยูส่บาย กิน ด่ืม และร่ืน
เริงเถิด” แต่พระเจา้ตรัสแก่เขาวา่ “โอคนโง่ ในคืนวนัน้ีชีวิตของเจา้จะตอ้งเรียกเอาไปจากเจา้แลว้ของซ่ึง
เจา้ไดร้วบรวมไวน้ั้นจะเป็นของใครเล่า” (ลูกา 12:18-20) 

ทั้งพุทธศาสนาและคริสตศาสนามองเห็นความไม่ย ัง่ยนืของโลกและของชีวิต จึงไม่ใยดีต่อวตัถุ
นิยมซ่ึงถือวา่คุณค่าส่วนมากมีแต่ในส่ิงซ่ึงมนุษยผ์ลิตข้ึนจากพื้นโลก หรือไม่ก็ท  าดว้ยฝีมือของมนุษย์
เท่านั้น ตรงกนัขา้ม ทั้งสองศาสนาเชิดชู คุณค่าและแสวงหาหลกัชยัซ่ึงมีอยูใ่นโลกหนา้แต่คริสตศาสนา
ก็ใยดีต่อโลกน้ีบา้งเหมือนกนั โดยถือวา่เป็นการดีท่ีจะใชแ้ละมีความช่ืนบานในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างให ้
“ดี” นั้น คือในของงามและทรัพยส์มบติัของแผน่ดินโลก แต่ “ส่ิง” เหล่าน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง 
พระเยซูตรัสวา่ “พระบิดาของท่านผูส้ถิตในสวรรคท์รงทราบวา่ ท่านจ าตอ้งมีส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี แต่ท่าน
ทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรง
เพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” (มทัธิว 6:32, 33) 

ส่วนท่ีร้ายแรงท่ีสุดในสภาพอนัน่าสงสารของมนุษย ์ ส่วนหน่ึงท่ีทั้งสองศาสนายอมรับรู้ก็คือวา่ 
ความชัว่ร้ายนั้นฝังอยูใ่นจิตใจมนุษย ์ มนุษยช์ัว่ชา้เตม็ไปดว้ยกิเลสตณัหา โลภ โกรธ และโหดร้าย ชาว
พุทธมีค าเรียกส่ิงเหล่าน้ีวา่ ตัณหา กิเลส โลภะ โมหะ และโทสะ ลกัษณะอนัชัว่ชา้ของมนุษยไ์ม่ใช่เป็นส่ิง
ท่ีจะเอามาสวมหรือถอดออกจากตวัมนุษยไ์ดง่้าย ๆ เหมือนเส้ือผา้ เพราะเป็นเหมือนยาพิษท่ีอยูภ่ายใน 
นิสัยโกรธและหลอกลวงมีปรากฏในเด็กเล็ก ๆ เม่ือมนุษยพ์ยายามจะเป็นคนดีรอบคอบในความคิดและ
การกระท า เขาท าไม่ส าเร็จเพราะบกพร่องภายในตวั ท่านเปาโลอคัรสาวกกล่าวถึงมนุษยส่์วนมากใน
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ขอ้ความท่ีวา่ “เจตนาดี ขา้พเจา้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะกระท าการดีนั้นขา้พเจา้หาไดก้ระท าไม่ ดว้ยวา่การดีนั้น
ซ่ึงขา้พเจา้ปรารถนาท าขา้พเจา้ไม่ไดก้ระท า แต่การชัว่ซ่ึงขา้พเจา้มิไดป้รารถนาท าขา้พเจา้ยงัท าอยู”่ 
(โรม 7:18-19) ในคริสตศาสนาไม่ถือวา่ส่วนใหญ่ของความชัว่ร้ายน้ีเน่ืองมาจากฝ่ายกาย แต่มาจากฝ่าย
จิตใจมากกวา่ เช่น ความเยอ่หยิง่จองหอง ความด้ือร้ัน ความคิดชัว่ชา้ซ่ึงก่อใหเ้กิดกรรมชัว่ 

ความบาปหรือความชัว่น้ีมิใช่ส่ิงท่ีผูน้  าทางศาสนานึกฝันเอาเท่านั้น แต่ทวา่เป็นความจริงเป็นส่ิง
ท่ีขดัขวางความเจริญในการปกครองประเทศ ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ตอ้งใชจ่้ายงบประมาณ 50% ในการ
สร้างแสนยานุภาพ กองต ารวจ ศาลยติุธรรม เรือนจ า และโรงเรียนดดัสันดานและท าใหผู้ค้นลม้ตาย
เพราะสงคราม ยาเสพติดให้โทษน ้าเมา การฆ่าฟันกนัและการทอดทิ้ง ความชัว่หรือความบาปท าลาย
บา้นเรือนและครอบครัว ท าใหเ้อกชนและประเทศชาติยากจน น่ีเป็นสภาพอนัน่าสงสารของมนุษยผ์ู ้
เป็นคนบาปหยาบชา้ท่ีด ารงชีวติอยูใ่นโลกอนัไม่มีเสถียรภาพ น่ีเป็นเหตุใหชี้วิตของพระสงฆ ์ เป็นชีวติท่ี
น่าสนใจแก่ชาวพุทธตั้งแต่ดั้งเดิมมา เขาปรารถนาท่ีจะหลีกเล่ียงและละทิ้งความชัว่ร้ายทางศีลธรรม 
สาเหตุอยา่งเดียวกนัน้ีก็ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดพระสงฆข้ึ์นในคริสตศาสนาบางนิกาย 

ชีวติอนัสั้น ยุง่ยากและเป็นทุกขส์ั้นเขา้และหนกัลงเพราะการกระท าของมนุษยเ์อง จะเป็นโดย
เจตนาหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีเกิดจากความชัว่ร้ายภายในตวัมนุษย ์ น่ีแหละเป็นสภาพอนัน่าสงสารของ
มนุษย ์

ข .ความส าคญัของชีวติและความนึกคดิ 

1. 
ทั้งสองศาสนาถือวา่ชีวติ และความคิดใคร่ครวญเป็นส่ิงส าคญัในเร่ืองน้ีทั้งสองศาสนาอาจช่วย

คนท่ีไม่ถือศาสนาใดคือนกัวตัถุนิยมผูรู้้สึกวา่ชีวติไร้ความหมาย ค าวา่“ชีวติ” และ “ความคิด” ไดเ้อามา
รวมกนัในท่ีน้ีก็เพราะเรามิไดพ้ิจารณาชีวิตในแง่กรรมวธีิฝ่ายชีววทิยา แต่พิจารณาในแง่ระดบัการ
กระท าสูงสุด คือชีวิตท่ีสามารถจดจ า พดู หา เหตุผลคิดเสริมสร้าง ปรารถนาดี ชีวติท่ีตอบสนองต่อ
ระเบียบความงาม ความดีและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

คริสตศาสนาถือวา่ชีวิตมนุษยมี์ความส าคญัยิง่เพราะพระเจา้ไดท้รงสร้างข้ึนมาอยา่งนั้น มนุษย์
เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการสร้างเป็นพิเศษตามแง่ของเวลาและวธีิการ มนุษยเ์ป็นแบบฉายาของพระเจา้ เขา
สามารถท่ีจะสนิทสนมกบัพระเจา้ และมีชีวติอนาคตภายหลงัการตาย เพราะพระเจา้มีพระประสงค์
เช่นนั้น 

พุทธศาสนาก็ถือวา่ชีวติมีพลงังานมาก มีก าลงัเคล่ืนไหวฉบัไว คือมีการกระท า จิตส านึก ความ
ตั้งใจ ความจ า ชีวติจึงหาจบลงไดไ้ม่ เม่ือร่างกายตาย ชีวติมนุษยจ์ะตอ้งเกิดอีก พระอรหนัต ์คือผูท่ี้ตรัสรู้
แลว้เท่านั้นท่ีจะระงบัชีวติได ้ และเขาท าไดก้็ดว้ยการปฏิบติัวนิยัอยา่งยิง่ยอด และไม่มีอุปาทานต่อไป
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เท่านั้น ชีวิตของมนุษยท์ัว่ ๆ ไปคงด าเนินต่อไป และมีความส าคญัไม่วา่จะมีทุกขห์รือชัว่ร้ายสักเพียงใด 
หลกัค าสอนเร่ืองวฏัสงสารระบุถึงอ านาจของชีวิตท่ีไม่ใช่มนุษยท่ี์จะไปเกิดอีก แต่ในพระไตรปิฎกได้
พดูถึงการเวยีนวา่ยตายเกิดของมนุษยเ์ป็นส่วนส าคญัและเราจะไดพ้ดูถึงเร่ืองน้ีต่อไป 

ทั้งคริสตศาสนาและพุทธศาสนาไม่ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของร่างกาย คือพูดยกยอ่งหรือให้
ทรมานร่างกายแบบฤาษีแต่อยา่งใด ทั้งสองศาสนาเห็นวา่ปัญหาของชีวติส าคญักวา่ความสะดวกสบาย
แห่งร่างกาย พระเยซูและสาวกในสมยัพระองคไ์ดส้ละทุกส่ิงทุกอยา่งท่องเท่ียวไปโดยไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
เพราะเหตุศาสนา ท่านเหล่านั้นยนิดียอมตายเพื่อส าแดงความเช่ือ ดงัท่ีโธมาอคัรสาวกไดก้ล่าววา่ “ใหเ้รา
ทั้งหลายไปดว้ย เพื่อจะตายดว้ยกนักบัพระองค ์ (คือกบัพระเยซู)” (ยอห์น 11:16) เปโตรไดพ้ดูกบั
ขอทานอยา่งจริงใจวา่ “เงินและทองเราไม่มี” (กิจการ 3:6) แต่เปาโลไดส้อนวา่ร่างกายท่ีมีความล าบาก
นั้น “เป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (1 โครินธ์ 6:19) เพราะฉะนั้น เราจะตอ้งถือวา่ร่างกายนั้นเป็น
ส่ิงมีคุณค่า 

2. 
ตลอดพระไตรปิฎกไดเ้นน้ถึงเร่ืองความคิด คือความคิดชอบ และวเิคราะห์ชอบ วนิยัของ

พระสงฆไ์ดต้ั้งข้ึนไวเ้พื่ออบรมฝึกหดัจิตใจ ขอ้ความอนัเต็มไปดว้ยเหตุผลท่ีพระสูตรต่าง ๆ มีไวเ้พื่อน า
จิตใจใหมุ้่งไปสู่เหตุผลอนัเป็นท่ีชอบ ขอ้ความเร่ืองกรรมวธีิแห่งการคิดในพระอภิธรรมน าไปสู่ความ
เขา้ใจสัจจธรรมและความเท่ียงแท ้พระพุทธเจา้ไดส้อนสาวกโดยใชข้อ้น้ีบ่อย ๆ ท่ีวา่:- 

“อมัพฏฎะ โดยวธีิเดียวกนัน้ี ภิกขไุดป้รับปรุงจิตของตนเพื่อมุ่งความรู้แจง้ พร้อมท่ีจะปฏิบติั
ดว้ยความมัน่คงและไม่หว ัน่ไหวแต่ประการใดเลย” 

(ทีฆนิกาย สีลขนัวรรค อมัพฎฏะสูตร 8) 
ในขอ้ความท่ีมกัจะอา้งกนัตอนหน่ึง พระพุทธเจา้ไดข้อใหส้าวกรับเอาหลกัค าสอนโดยอาศยั

เหตุผลและประสบการณ์ยิง่กวา่ท่ีจะเช่ือผูเ้ป็นตน้ต าหรับ บุตรของเกสะแห่งเมืองกาละมะไดทู้ลถาม
พระพุทธเจา้วา่:- 

“ขา้พเจา้ไม่รู้วา่จะเช่ืออะไรดี” 
พระพุทธเจา้ตอบวา่ “อยา่เช่ือส่ิงใดเพราะครูอาจารยแ์ละภิกขเุป็นผูมี้หลกัฐานท่ีควรเช่ือบอกให้ 

ส่ิงใดท่ีเธอไดต้รวจถว้นถ่ี และทดลองดูแลว้สอดคลอ้งกบัเหตุผลของตนเอง เป็นคุณประโยชน์แก่
ตนเอง และเป็นคุณประโยชน์ต่อผูอ่ื้นแลว้ ก็จงเช่ือในส่ิงนั้นเถิด” 

(องัคุตรนิกาย 3: 65) 
ความรู้เร่ืองเหตุและผลโดยอาศยัวธีิหาเหตุผลเป็นหลกัค าสอนส าคญัของพุทธศาสนา ความรู้น้ี

ใชก้บัปรากฏการณ์ทุกอยา่ง ทั้งฝ่าย วตัถุ จิตใจ ความคิดและศีลธรรม 
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“พระพุทธเจา้สอนถึงเหตุผลวา่ทุกส่ิงเกิดข้ึนจากเหตุทั้งส้ิน” 
(มหาวรรค 1: 231) 
ปฏิจจะสมุปบาท หรือเหตุท่ีเกิดข้ึนแบ่งออกเป็น 12 นิทามสั ถือเป็นคติใหม่ในค าสอนของ

พุทธศานา 

ปฏิจจะสมุปบาท 

1.อวชิา เกิดสังขาร 
สังขาร เกิด วิญญาณ 
วญิญาณ เกิด นาม และ รูป 
นามและรูป เกิด อายตนะหกประการ 
อายตนะหกประการ เกิด ผสัสะ 
ผสัสะ เกิด เวทนา 
เวทนา เกิด ตณัหา 
ตณัหา เกิด อุปาทาน 
อุปาทาน เกิด ภพ 
ภพ เกิด ชาติ 
ชาติ เกิด รูปขนัธ์ 
รูปขนัธ์ เกิด แก่ เจบ็ ตาย ทุกขโ์ศก 
ร้องไห ้โศกะ ปริเทวะ 
ดงันั้นแหละขนัธ์ทั้งหมดเป็นเหตุก่อใหเ้กิดทุกข ์
(สัมยตุตะนิกาย 22: 90:16) 3:16 
ในท่ีน้ีเราจะเห็นวา่สัมผสัท าใหเ้กิดความรู้สึก และความรู้สึกน าไปสู่ตณัหาความใคร่ การ

ก าหนดแน่นอนมีอยูใ่นทุกขั้น ล าดบัเหตุน้ีเร่ิมตน้ดว้ยอวิชา คือความไม่รู้ความหลง และความไม่จริง 
เหตุฉะนั้น ระบบของชีวิตทั้งหมดพร้อมดว้ยความทุกขแ์ละเศร้าโศกไดเ้กิดข้ึนจากความคิด กล่าวคือ 
ความคิดท่ีผดิพลาด โลกแห่งมายาท่ีเรามองเห็นอยูร่อบตวัเรานั้นเกิดข้ึนจากความคิดท่ีเป็นมายาพุทธ
ปรัชญาจึงมีความละหมา้ยคลา้ยคลึงกบัความคิดอนัเป็นนามธรรม ท่ีวา่ทุกส่ิงเกิดข้ึนจากการนึกคิดหรือ
ความคิดดงัจะไดอ้า้งถึงค าสอนของพระพุทธเจา้สองแห่งท่ีวา่:- 

“สหายเอ๋ย, เราขอบอกวา่ภายในร่างกายอนัไม่จีรังน้ีขนาดสูงชัว่ระยะแขน แต่มีความรู้สึกและ
จิตตั้งอยู ่เป็นโลกพิภพหน่ึงเกิดข้ึนแลว้ก็เส่ือม ต่อจากนั้นก็สูญหายไปดบัไป” 

(องัคุตรนิกาย 11: 48, สัมยตุะนิกาย 1:62) 
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“ดิน น ้า ไฟ และลมอยูท่ี่ไหน ยาวและสั้นหยาบและละเอียด บริสุทธ์ิและไม่บริสุทธ์ิไม่เห็น
ร่องรอยอยูท่ี่ใด ๆ เม่ือนามและรูปดบัไปแลว้ ไปอยูท่ี่ไหน ไม่มีร่องรอยเหลืออยูเ่ลย 

ค าตอบขอ้น้ีมีวา่ 
ญาณของพระอรหนัต์ 
ทั้งนามและรูปดบัไปแลว้ 
ไม่มีร่องรอยเหลือไว ้
เม่ือญาณยติุลงแลว้ 
ทุกส่ิงยติุลงหมดส้ิน” 

(เกวทะสูตร 45) 
3. 

ศาสนาคริสเตียนก็ใชค้วามคิดและประสบการณ์เหมือนกนั และใชก้ฎของเหตุและผล พระเยซู
เห็นผูฟั้งค าสอนของพระองคศึ์กษาสภาพของดินฟ้าอากาศในตอนเยน็ เพื่อจะไดพ้ยากรณ์อากาศใน
วนัรุ่งข้ึน พระองคต์รัสวา่ตน้ไมช้ัว่ก็เกิดผลชัว่ และทรงใหห้ลกัค าสอนวา่เราจะตอ้งวนิิจฉยัส่ิงต่าง ๆ 
และความคิดตามผลของมนั (มทัธิว 7: 15-20) 

“ท่านจะรู้จกัเขาได ้เพราะผลของเขา” (มทัธิว 7:20) 
กฎของเหตุผลน ามาใชใ้นความประพฤติทางศีลธรรม ดงัท่ีเปาโลกล่าวไว ้
“อยา่หลงเลย จะหลอกพระเจา้เล่นไม่ได ้เพราะวา่คนใดหวา่นอะไรลงก็จะเก่ียวเก็บอนันั้น” (กา

ลาเทีย 6:7) 
และเขากล่าวอีกแห่งหน่ึงวา่ 
“ค่าจา้งของบาปคือความตาย” (โรม 6:23) 
ยากอบกล่าววา่ “คร้ันตณัหาไดป้ฏิสนธิแลว้จึงใหก้ าเนิดบาป และเม่ือบาปนั้นโตเตม็ขนาดแลว้

ก็ใหเ้กิดความตาย” (ยากอบ 1:15) 
พระคมัภีร์มีขอ้ความหลายตอนซ่ึงใชเ้หตุผลเพื่อจูงใจมนุษย ์ เม่ือเปาโลอยูใ่นเธสะโลนิกากล่าว

วา่ “ท่านไดอ้า้งขอ้ความในพระคมัภีร์โตต้อบกบัเขาไดส้ามวนัสะบาโตและไขขอ้ความช้ีแจง” (กิจการ 
17:2) ต่อมาก็ไดเ้ขียนจดหมายเตือนอีกวา่ “จงชนัสูตรทุกส่ิง ส่ิงท่ีดีนั้นจงถือไวใ้หม้ัน่” (1 เธสะโลนิกา 
5:21) 

เม่ือคริสตศาสนาถือวา่การเผยพระวาทะของพระเจา้มีความส าคญัยิง่กวา่ความคิดของมนุษย ์ ก็
พึงสังเกตวา่การเผยเช่นนั้นจึงเป็นประสบการณ์อยา่งหน่ึงของมนุษย ์ การเผยอาจมาถึงจิตใจของผูรั้บ
โดยทางตาและหู เช่นโมเสสท่ีพุม่ไมไ้ฟลุกโพลง ชนชาติอิสราเอลไม่ลืมประสบการณ์ขา้มทะเลแดง 
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เม่ือพระเจา้ไดท้รงน าและเผยฤทธานุภาพใหค้นทั้งชาติเห็น พวกสาวกของพระเยซูแสดงพยานเสมอวา่ 
เขาไดพ้บพระเจา้ในพระเยซูคริสต ์ยอห์นไดบ้นัทึกวา่ “ซ่ึงเราไดย้นิ...ซ่ึงเราไดเ้ห็นกบัตา...ซ่ึงเราไดพ้ินิจ
ดู และมือของเราไดถู้กตอ้ง....เราไดป้ระกาศ” (1 ยอห์น 1:1-3) 

คริสตศาสนาถือวา่ทุกส่ิงท่ีมีอยูเ่กิดข้ึนจากความคิดของพระเจา้ พระองคไ์ดเ้นรมิตสร้างส่ิง
ทั้งหลายตามปัญญาและพระทยัพระองค ์ ในตอนตน้ตรัสวา่ “‘จงเกิดความสวา่ง’ ความสวา่งก็เกิดข้ึน” 
(ปฐมกาล 1:3) 

คนส าคญัในพระคมัภีร์ เช่น กษตัริยด์าวดิและซาโลมอนไดทู้ลขอปัญญาและการทรงน าจาก
พระเจา้ เพราะท่านถือวา่พระเจา้เป็นบ่อเกิดแห่งพระปัญญา 

“ขา้แต่พระเจา้ พระราชกิจของพระองคม์ากมายจริง ๆ พระองคท์รงสร้างการงานนั้นทั้งส้ินดว้ย
พระปัญญา” (สดุดี 104:24) 

“พระเจา้ทรงวางรากแผน่ดินโลกโดยปัญญา...ทรงสถาปนาฟ้าสวรคโ์ดยความเขา้ใจ (สุภาษิต 
3:19)” 

ศาสดาพยากรณ์เยเรมียก์ล่าว:- 
พระเจา้ได ้ “ทรงสร้างโลกดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองค.์..ทรงสถาปนาพิภพไวด้ว้ยพระสติปัญญา

ของพระองคแ์ละทรงคล่ีทอ้งฟ้าออกดว้ยความเขา้ใจของพระองค์” (เยเรมีย ์10:12) 
พระเจา้ทรงสร้างโลกน้ีข้ึนดว้ยพระปัญญาของพระองค ์ ทั้งโลกและมนุษยก์็ด ารงอยูไ่ดเ้พราะ

พระปัญญาของพระองคเ์ช่นเดียวกนั 
ผูแ้ต่งสดุดีทูลต่อพระเจา้วา่:- 
“พระองคท์รงคุน้เคยกบัทางทั้งส้ินของขา้พระองค ์ขา้แต่พระเจา้ฯ แมก่้อนท่ีล้ินของขา้พระองค์

จะพดู พระองคก์็ทรงทราบความเสียหมดแลว้” (สดุดี 139:3-4) 
คริสเตียนอธิษฐานต่อพระเจา้ก็เพราะเขาเช่ือวา่พระองคท์รงรู้จกัหมด และประทบัอยูท่ ัว่เขา

เช่ือมัน่วา่ พระเจา้ระลึกถึงเขา และทรงทราบสถานการณ์ของเขาเป็นอยา่งดีเม่ือกษตัริยอ์ารทฆัชสัแห่ง
ประเทศเปอร์เซียถามเนหะมียผ์ูเ้ป็นพนกังานถวายเคร่ืองด่ืมของพระองคว์า่ “เจา้ปรารถนาจะขออะไร” 
เนหะมียอ์ธิษฐานเบา ๆ ก่อนท่ีจะตอบเนหะมียรู้์วา่พระเจา้ประทบัอยูใ่นห้องนั้นเช่นเดียวกบักษตัริย ์ เน
หะมียต์อ้งการทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ในเร่ืองน้ี (เนหะมีย ์2:4) 

พระเยซูก่อนเปิดอุโมงคฝั์งศพลาซารัสต่อหนา้คนดูมากมาย ไดทู้ลต่อพระเจา้ก่อนวา่ “ขา้แต่
พระบิดาขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคเ์พราะพระองคไ์ดท้รงฟังขา้พระองค์” (ยอห์น 11:41) 

ท่ีวา่โลกเป็นความคิดของพระเจา้มีปรากฏอยูใ่นขอ้ความเบ้ืองตน้ของพระกิตติคุณยอห์น 1: 1-3 



 28 

“ในปฐมกาลพระวาทะอยูแ่ลว้ และพระวาทะไดอ้ยูก่บัพระเจา้ และพระวาทะเป็นพระเจา้... 
สรรพส่ิงไดถู้กสร้างข้ึนมาโดยพระองค ์บรรดาส่ิงท่ีเป็นมานั้นไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีไดเ้ป็นมานอกเหนือโดย
พระองค”์ 

ค าวา่ “พระวาทะ” ในพระธรรมยอห์นดว้ยฉบบัเรียกวา่ “โลโกส” เป็นค าภาษากรีกซ่ึง
ภาษาองักฤษน ามาใชเ้ป็นรากศพัทข์องค าวา่ “logic” (แปลวา่ตรรกวทิยา) และ “biology” (แปลวา่
ชีววทิยา) ค าวา่ “โลโกส” มีความหมายวา่ลกัษณะแสดงปัญญาของจกัรวาล หรือพระปัญญาเสริมสร้าง
ของพระเจา้ หรือ วชิาความรู้ หรือ วทิยาศาสตร์นกัวทิยาศาสตร์สมยัเร่ิมแรก คนส าคญั ๆ บางคนรู้สึกวา่
ในการคน้หากฎทางฟิสิกส์ใหม่ ๆ หมู่ดาวแกแลคซีใหม่ ๆ พระธาตุใหม่ ๆ เขาก าลงัจะติดตามความคิด
ของพระเจา้ โยเซฟพริสลีผูค้นพบออ๊กซิเจน เป็นศาสนาจารยช์าวองักฤษนกัวทิยาศาสตร์สมยัแรกของ
ยโุรปหลายคน เป็นคนเคร่งทางศาสนาผูคิ้ดวา่ถา้เขาพบแผนการของพระเจา้ในโลกมากข้ึนก็เท่ากบัเขา
ไดเ้ขา้มาใกลค้วามคิดของพระเจา้ยิง่ข้ึนบุคคลดงักล่าว มีเซอร์ไอแซค นิวตนั นกัฟิสิกส์, จอน เคบ็เปลอ 
นกัดาราศาสตร์, และ โรเบิร์ต บอยส์ นกัเคมีเป็นตน้ ความคิดทางวทิยาศาสตร์สมยัแรกมีความสัมพนัธ์
กบัความคิดทางคริสตศาสนา และกบัหลกัขอ้เช่ือทางคริสตศาสนาท่ีวา่จกัรวาลประกอบไปดว้ยเหตุผล 
เพราะจกัรวาลเตม็ไปดว้ยความคิดของพระเจา้ 

ศาสตราจารยแ์อลแลน ริชาร์ดสัน แห่งมหาวทิยาลยันอตต้ิงแฮม ประเทศองักฤษกล่าววา่:- 
“ปัญหาท่ีวา่เหตุใดวทิยาศาสตร์จึงเกิดข้ึนในอารยธรรมคริสเตียน (ไม่มีในอารยธรรมอ่ืนๆ) เป็น

เร่ืองท่ีอภิปรายกนัมาก...การต่อสู้ของนกัวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ต่อระบบเก่า ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของ
วทิยาศาสตร์ต่อศาสนา (คริสเตียน) แต่เป็นการต่อสู้กบัความคิดทางวทิยาศาสตร์แผนใหม่ต่อความเห็น
ทางวทิยาศาสตร์อนัผดิพลาดของอะริสโตเติลต่างหาก...ปัญหาอนัแทจ้ริงมิใช่สัจธรรมของพระคมัภีร์ 
แต่สัจธรรมของอะริสโตเติลและหลกัฐานของพวกศาสนศาสตร์ฝ่ายอะริสโตเติลต่างหาก...นบัวา่เป็น
ความส าคญัไม่นอ้ยท่ีความคิดเห็นทางวทิยาศาสตร์เกิดข้ึนในอารยธรรมท่ียอมรับพระเจา้องคเ์ดียวผูท้รง
มีบุคลิกภาพ และสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ ทรงมีสติปัญญาและเช่ือถือวางใจได ้ และนบัวา่เป็นความส าคญัไม่
นอ้ยท่ีผูบุ้กเบิกทางท่ีกลา้หาญและกระตือรือร้นท่ีสุดของกระบวนการวทิยาศาสตร์แผนใหม่ก็เป็น
นกัศึกษาพระคมัภีร์ และนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนอยูด่ว้ยทั้งนั้น” (จาก The Bible in the Age of Sciene, 
SCM Press, London 1961, ปกอ่อนหนา้ 26,16,17,27) 

ค. ในด้านจริยธรรม 

สารท่ีเห็นพอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด ก็คือในดา้นจริยธรรม ทั้งพุทธศาสนาและคริสตศาสนาเป็น
ศาสนาท่ีส่งเสริมจริยธรรม ทั้งสองศาสนาสอนวา่ความบริบูรณ์ในศีลธรรมมิใช่หลกัชยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของมนุษย ์ เป็นแต่วา่การมีศีลธรรมหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดการพยายามใหมี้ศีลธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อ
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มนุษยจ์ะไดไ้ปสู่หลกัชยัอนัสูงสุด จะเป็นพระนิพพานหรือการเขา้คืนดีกบัพระเจา้ก็ตาม ทั้งสองศาสนา
รับวา่กฎศีลธรรมอนัสูงสุดมีอยูใ่นโลก ซ่ึงมนุษยจ์ะละเมิดโดยลอยนวลไม่มีโทษไม่ได ้ แต่เป็นกฎท่ี
ด าเนินอยา่งเฉียบขาดอนัน าผลร้ายแรงมาสู่ทั้งสังคมและเอกชนเสมอ เม่ือพูดถึงเร่ืองมนุษย ์ พุทธศาสนา
ถือวา่ความส าคญัสูงสุดอยูท่ี่หลกัธรรมและการแสวงหาบุญกุศล คือผลของการปฏิบติัชอบ 
คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนทถื์อหลกัค าสอนเร่ืองพระเจา้เป็นล าดบัแรก ส่วนการปฏบติัชอบของ
มนุษยเ์ป็นล าดบัสอง ซ่ึงตอ้งคู่กนัไปกบัความเช่ือและพระคุณของพระเจา้ พระเยซูตรัสวา่:- 

“เม่ือท่านทั้งหลายไดก้ระท าส่ิงสารพดัซ่ึงทรงบญัชาไวแ้ก่ท่านนั้น ก็จงพดูดว้ยวา่ ขา้พเจา้
ทั้งหลายเป็นบ่าวท่ีไม่มีบุญคุณต่อนาย ขา้พเจา้ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีซ่ึงขา้พเจา้ควรกระท าเท่านั้น” (ลูกา 
17:10) 

เปาโลพดูวา่ “พระองคไ์ดท้รงช่วยเราใหร้อดไม่ใช่ตามการชอบธรรมซ่ึงเราไดก้ระท าแต่ตามท่ี
พระองคท์รงกรุณา” (ทิตสั 3:5) 

1. 
ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ความหลุดพน้ของมนุษยต์อ้งอาศยัความเพียรของตนแต่ฝ่ายเดียว 

เพราะฉะนั้นขนาดของความเอาใจใส่และขนาดของการบรรลุธรรม จึงวดัไดโ้ดยวดัความเพียรพยายาม
และตนในการปฏิบติัตามศีลและมรรคแปด จริยธรรมทางพุทธศาสนาจึงเป็นของเอกชนแต่ละคนเป็น
ส่วนใหญ่ ดงักล่าวรวมไดเ้ป็นภาษิตวา่ 

“ท าดีไดดี้” หรือ “จงท าความดี แลว้จะไดรั้บผลดี” 
บทสวดมน์ท่ีใชม้ากคือ:- 
“จงละเวน้ความชัว่ ท าแต่ความดี จงก าจดัความชัว่ออกไปจากดวงจิต น่ีคือหลกัค าสอนของ

พระพุทธเจา้” (ธรรมบท 183) 
จริยธรรมทางพุทธศาสนาเนน้ถึงการบรรลุความสงบหรือวเิวกในใจ คือสุขะ หรือความไม่ยนิดี

ยนิร้าย คือ อุเบกขา ขอ้ความในธรรมเนียมอีกตอนหน่ึงซ่ึงสรุปค าสอนในขอ้น้ีก็คือ 
“ไม่มีไฟใดเหมือนราคะ ไม่มีชัว่ร้ายใดเหมือนโทสะ ไม่มีทุกขใ์ดเหมือนภพแห่งร่างกายน้ี ไม่มี

ความสุขใดเหมือนพระนิพพานน้ีแล” (ธรรมบท 15:202) 
ความเกลียดชงัเป็นขา้ศึกของความสงบ ฉะนั้นจึงมีบทสวดมนตว์า่:- 
“โทสะยอ่มไม่สงบระงบัลงไดเ้พราะโทสะ ในโลกน้ีในโอกาสใด ๆ เลย แต่โทสะจะสงบระงบั

ลงไดโ้ดยอโทษฉะนั้น” (ธรรมบท 1:5) 
ศีล 5 ขอ้ เป็นหลกัจริยธรรมของพุทธศาสนาคือ:- 
1. หา้มฆ่าสัตวต์ดัชีวิต 



 30 

2. หา้มลกัทรัพย ์
3. หา้มล่วงประเวณี 
4. หา้มพดูมุสา 
5. หา้มด่ืมน ้าเมา 
ศีล 4 ขอ้แรกมีอยูใ่นบญัญติัของคริสเตียนแลว้ และมีอยูใ่นศีลของสังคมอ่ืน ๆ ท่ีมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยเหมือนกนั ส่วนศีลขอ้ 5 หา้มด่ืมน ้าเมามีอยูเ่ป็นศีลในพระคมัภีร์คริสเตียนนอกบญัญติั 
10 ประการ “อยา่เมาเหลา้องุ่น” (เอเฟซสั 5:18) พระสงฆแ์ละฆาราวาสถือศีล 5 เหมือนกนั แต่พระสงฆ์
จะตอ้งถือเพิ่มข้ึนอีก 5 ขอ้เป็นศีล 10 คือ:- 

6. หา้มกินอาหารภายหลงัเท่ียงวนั 
7. หา้มดูมหรสพทุกชนิด 
8. หา้มประดบัร่างกายดว้ยดอกไม ้ของหอมและอาภรณ์ต่าง ๆ 
9. หา้มนอนบนท่ีนอนสูงและใหญ่ 
10. หา้มรับเงินและทอง 
ฆราวาสเลือกปฏิบติัศีลขอ้ 6,7 และ 8 ได ้บางทีฆราวาสก็ถือศีลเหล่าน้ีชัว่ระยะเวลาสั้น ๆ ขณะ

ถือวนัอุโบสถ (คือวนัพระ) ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ ศีลของพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือส าหรับ
ฆราวาสและพระสงฆค์วามจริงแลว้พระสงฆถื์อศีลปฏิโมกข ์ อนัเป็นวนิยัและหลกัปฏิบติัรวม 227 ขอ้ 
มรรค 8 มีไวส้ าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบติัทัว่กนั แต่ท่ีปฏิบติัอยา่งเขม้งวดคือพระสงฆแ์ละ
สามเณร 

มรรค 8 คือ 

1. ความเห็นชอบ 
2. ด าริชอบ 
3. พดูชอบ 
4. ประพฤติชอบ 
5. หาเล้ียงชีพชอบ 
6. พยายามชอบ 
7. มีสติชอบ 
8. สมาธิชอบ 
พระสงฆเ์ท่านั้นท่ีมีการครองชีพอนัเป็นอิสระจากการรบกวนต่าง ๆ และสามารถมีเวลาท า

ความเพียรชอบตั้งสติชอบและสมาธิชอบไดเ้ตม็ท่ี พระสงฆไ์ดรั้บฐานะพิเศษและคลา้ยกบัเป็นคณะท่ีไม่
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มีเพศโดยปฏิบติัตามกฎวนิยัส าหรับสงฆอ์ยา่งเคร่งครัด ฆราวาสเคารพนบัถือพระสงฆอ์ยา่งสูงเพราะ
ท่านไดส้ละชีวติของการครองเรือนไปได ้ การสมคัรใจสละทรัพยสิ์นสมบติัและความสุขฝ่ายโลกถือวา่
เป็นกุศลชั้นสูงสุด พระสงฆท่ี์ปรารถนาจะเลิกปฏิบติัวนิยัส าหรับภิกข ุก็อาจลาสิกขาบทเม่ือใดก็ได ้วธีิน้ี
เป็นการบรรเทาความตึงเครียดของชีวิตของพระสงฆล์งไดม้าก ศีลธรรมและปรัชญาทางพุทธศาสนา
สอนใหล้ะเวน้การถือปฏิบติัอยา่งเขม้งวดและตึงจนเกินไป เป็นการเลือกเอาทางสายกลางระหวา่งการ
หยอ่นยาน และการปฏิบติัอยา่งตึงเครียดอยา่งสมเหตุสมผล และเป็นทางสายกลางระหวา่งปรัชญาท่ี
ขดัแยง้กนั แมภิ้กขจุะปฏิบติัวนิยัอนัเคร่งครัดอนัน าไปสู่การหลุดพน้สมาธิและการศึกษา ท่านก็ไม่ตอ้ง
ทรมานร่างกายเหมือนการปฏิบติัแบบโยคี พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 

“ภิกขทุั้งหลาย มีทางสายกลางอยูส่ายหน่ึง เธอทั้งหลายพึงละเวน้จากทางอุกฤษทท์ั้งสองเถิด 
(คือกามสุขลัลิกานุโยค และ อตัตกิลมถานุโยค) เพราะทางสายกลางจะน าไปสู่ความสงบแห่งจิต น าไป
ถึงสติปัญญาบรรลุโพธิญาณและพระนิพพาน” 

(มหาปรินิพพานสูตร, ธรรมกปัปวตัตนสูตร 3) 
พระพุทธเจา้ตรัสสอนเก่ียวกบัฆราวาสไวว้า่:- 
“โสณะ เม่ือสายพิณของเธอไม่ตึงจนเกินไปหรือ ไม่หยอ่นจนเกินไป แต่ขนัไดส่้วนพอดีพิณ

ของเธอก็จะฟังไพเราะเสนาะโสตรมิใช่หรือ?” 
“ใช่แลว้ พะยะ่ค่ะ” 
“โสณะ ในท านองเดียวกนั การปฏิบติัท่ีตั้งใจเคร่งครัดจนเกินไปจะท าให้เกิดทะนงตน และ

ส่วนการปฏิบติัตนอยา่งหยอ่นยาน จะท าใหจิ้ตใจหดหู่เกียจคร้านฉะนั้น” 
(มหาวรรค 5: 1:16) 
มีศีลหลายขอ้ท่ีช้ีแนวทางให้ผูค้รองเรือนรู้จกัปฏิบติัในกิจประจ าวนั แต่ฆราวาสจะตอ้งเขา้ใจวา่

การครองชีวติอยา่งฆราวาสนั้นไม่ใช่เป็นการบรรลุศีลธรรมขั้นสูงสุด 
“ฝ่ายผูค้รองเรือน...เม่ือไดฟั้งสัจธรรมแลว้ก็เกิดความเล่ือมใสในพระตถาคต เม่ือไดมี้ศรัทธา

เล่ือมใสแลว้ก็มาร าพึงในใจของตนวา่ “ชีวติของผูค้รองเรือนมีภาระกีดขวางมากนกัหนา เป็นทางท่ีเตม็
ไปดว้ยกิเลส ผูท่ี้สละโลกไปแลว้นั้นเป็นอิสระเหมือนอากาศท่ีลอยไปมา เป็นการยากท่ีผูค้รองเรือนจะ
ด าเนินชีวติ ใหบ้รรลุสูงสุด บริสุทธ์ิหมดจดไดข้อใหข้า้พเจา้โกนหนวดและโกนผม และครองผา้สีแสด
และออกจากชีวติผูค้รองเรือนเพื่อเขา้สู่ชีวติภิขาจาร เม่ือบุรุษผูน้ั้นไดเ้ขา้เป็นสมณะแลว้ก็รู้จกับงัคบั
ตนเอง...และด าเนินชีวติอนับริสุทธ์ิผดุผอ่ง” 

(เตวชิะสูตร, ทีฆนิกาย 1: 47:49) 
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หลกัศีลธรรมทางพุทธศาสนาท่ีเนน้กนัมากในสมยัน้ีก็คือ “พรหมวหิารส่ี” หรือท่ีอยูข่องพรหม 
แมจ้ะใหภิ้กขปุฏิบติั แต่ฆราวาสก็ปฏิบติัไดเ้หมือนกนั คือใหภ้าวนาเร่ือง เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา เหล่าน้ีมีอยูใ่นรายการกสิน 40 ขอ้ คือหวัขอ้ส าหรับท าสมาธิ ขอ้เหล่าน้ีมิใช่เป็นเพียงคุณธรรมท่ี
ไม่ไดเ้กิดผล หรือความคิดลอย ๆ ในศีลธรรมทางพุทธศาสนา การคิดและการตั้งใจถือวา่เป็นการกระท า
ท่ีมีอานุภาพและบงัเกิดผลตามสนองไดเ้หมือนกนัความคิดถือวา่เป็นการกระท าชนิดหน่ึง แต่วา่ คนท่ี
เจริญ เมตตา กรุณา และมุทิตา จะไม่มีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อผูอ่ื้น ส่วนพรหมวหิารขอ้ท่ีส่ี คือ 
อุเบกขา ป้องกนัผูเ้จริญไม่ให้ไปคลุกคลีหรือเก่ียวขอ้งกบัมนุษยห์รือภพ พระพุทธเจา้ถามวา่:- 

“เม่ือเธอพิจารณานิวรณ์ 5 เหล่าน้ี ท่ีไดล้ะแลว้ในตนยอ่มเกิดปราโมทย ์ ยอ่มเกิดปิติในใจกาย
สงบ กายสงบแลว้ยอ่มไดเ้สวยสุข จิตยอ่มตั้งมัน่ เธอมีใจประกอบดว้ยเมตตา แผไ่ปตลอดทิศหน่ึงอยู ่ทิศ
ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกนั ตามนยัน้ีทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวา แผไ่ปตลอดโลก ทัว่สัตวทุ์กเหล่า 
ในท่ีทุกสถาน ดว้ยวา่เมตตาอนัไพบูลยถึ์งความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน 
คนเป่าสังขผ์ูมี้ก  าลงั ยงับุคคลใหรู้้แจง้ทั้งส่ีทิศโดยไม่ยากเลยฉนัใด กรรมท่ีท าพอประมาณในเมตตา
เจโตวมุิติ ท่ีบุคคลอบรมแลว้อยา่งน้ี กรรมนั้นจะไม่มีเหลือ ไม่ตั้งอยูใ่นรูปาพจร และอรูปาพจรนั้นฉนั
นั้นเหมือนกนั ดูกร วาเสฎฐะ และน่ีแลก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม ฯ” 

(เตวชิะสูตรขอ้ 43,76,78,79,81) 
ศาสตราจารย ์ ที. ดบับลิว. ริส เดวดิ กล่าววา่ “น่ีเป็นพระสูตรบทเดียวในจ านวน 13 บท ใน

หนงัสือเล่มน้ีท่ีแปลออก ท่ีมีขอ้ความไม่น าไปสู่การเป็นพระอรหนัต ์ แต่น าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “พรหม
วหิาร” เท่านั้น คือสู่สภาวะอนัสูงสุด หรือฐานะของจิตใจส่ีประการอนัจะเกิดผลภายหลงัจากตายใหไ้ป
เกิดในพรหมโลกในชาติหนา้...หนงัสือค าอธิบายชาดกหลายตอนไดร้ะบุวา่พรหมวหิารส่ี ไดมี้พวก
นกัปราชญส์มยัโบราณปฏิบติักนัมานานก่อนเกิดพระพุทธศาสนา...ขอใหร้ะลึกวา่ ขอ้ความตอนน้ีเป็น
เพียงเหตุผลท่ีเสนอแก่อารมณ์ เช่น ความกลวั และอคติเท่านั้น คือ ถา้ท่านตอ้งการจะมีความสนิทสนม
กบัพระพรหม (แทจ้ริงไม่ควรจะตอ้งการอยา่งนั้น) ทั้งน้ีเป็นวธีิท่ีจะไปถึงพระพรหมได”้ (จาก “หนงัสือ
ศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธ” เล่ม 2 บทน าหนา้ 298 เป็นภาษาองักฤษ) 

พุทธศาสนาสอนการไม่ท าร้าย ความเกลียดชงัถือเป็นความบาปร้ายแรงประการหน่ึง ดงัปรากฏ
ในเร่ืองภิกขช่ืุอปุระณะตอ้งการจะไปสั่งสอนชนเผา่ป่าเถ่ือนสุเนระ พระพุทธเจา้ตรัสถามวา่:- 

“ถา้พวกเหล่านั้นท าร้ายเธอดว้ยมือและกอ้นหิน เธอจะคิดอยา่งไร?” 
“ขา้พเจา้คิดวา่ คนเหล่านั้นเป็นคนดีและมีใจเมตตาเพราะพวกเขามิไดใ้ชต้ะบองและดาบท าร้าย

ขา้พเจา้” 
“ถา้เขาใชต้ะบองและดาบท าร้ายจะวา่อยา่งไร” 
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“ขา้พเจา้ก็คิดวา่คนเหล่านั้นเป็นคนดี และมีใจเมตตา เพราะพวกเขามิไดฆ่้าขา้พเจา้เสีย” 
“ถา้พวกเขาฆ่าเธอล่ะจะวา่อยา่งไร?” 
“ขา้พเจา้ก็คิดวา่เหล่านั้นเป็นคนดี และเมตตาเพราะเขาท าใหข้า้พเจา้ออกจากร่างกายอนัชัว่ร้าย

น้ีดว้ยความทุกขท์รมานชัว่เด๋ียวเดียว” 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ถา้เช่นนั้นก็ดีแลว้ปุระณะตวัเธอเองไดห้ลุดพน้แลว้ จงไปสั่งสอนใหค้น

อ่ืน ๆ หลุดพน้ดว้ยเถิด” 
(มชัฌิมนิกาย 145) 
เน่ืองดว้ยเวลาจ ากดั จึงพดูอะไรมิไดม้ากกวา่กล่าวถึงหลกัส าคญั ๆ ของจริยธรรมทางพุทธ

ศาสนาเท่านั้น จึงกล่าวเพียงผวิเผนิวา่ สวรรคน์ั้นมีไวเ้ป็นบ าเหน็จของการท าความดี ส่วนนรกมีไว้
ส าหรับการลงโทษการท าชัว่ มีหลกัฐานแสดงวา่พวกฆราวาสโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกหญิงนิยมค าสอน
ง่าย ๆ เร่ืองทางสายกลาง และตอ้งการมาเกิดอีกยิง่กวา่ท่ีจะไปนิพพาน และไม่อยากไปนรก แต่ตอ้งการ
มาเกิดในโลกน้ีมีสภาพอนัสุขสบายยิง่ข้ึน เสียใจท่ีตอ้งพดูถึงเร่ืองน้ีแต่โดยยอ่ ๆ จากค าสอนเร่ือง
ศีลธรรมอนักวา้งขวางท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกทางพระพุทธศาสนา 

2. 
ค าส าคญัท่ีสุดในจริยธรรมคริสเตียนคือ ค าวา่ ความรัก (อากาเป้) อากาเป้มีความหมายแตกต่าง

กบัความรักในทางเพศ (อีรอส) และความรักฐานมิตรสหาย (ฟิเลีย) 
“ความรัก อากาเป้ ไม่ประทุษร้ายแก่เพื่อนบา้นเหตุฉะนั้น ความรักจึงเป็นท่ีใหป้ฏิบติัตามธรรม

บญัญติัไดค้รบถว้น” (โรม 13:10) 
แต่ความรัก อะกาเป้ ตามนยัของคริสเตียนไม่ใช่ความรักท่ีอยูเ่ฉยเหมือนกบัปรากฏในพระ

ธรรมโรม ขอ้น้ีมีเช้ือแห่งการยอมเสียสละชีวติอยูใ่นตวั ความรักน้ีรวมทั้งลกัษณะต่าง ๆ ของเมตตา 
กรุณาและมุทิตา อยูใ่นตวั และหมายความถึง “ความจงรักภกัดีต่อและการการส่งเสริมสวสัดิภาพของ
ผูอ่ื้น” มีความหมายสูงกวา่ความคิดหรือกวา่การหา้มการเหน่ียวร้ังตวัเอง 

ความรักตามทศันะคริสเตียนมีพระเจา้และมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางสองจุด 
ท่านยอห์นไดก้ล่าวไวว้า่ “เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค ์ (พระเจา้) ไดท้รงรักเราก่อน” (1 

ยอห์น 4:19) 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์....” (ยอห์น 3: 

16) 
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ยอห์นไดเ้ขียนไวใ้นจดหมายฝากฉบบัหน่ึงวา่ “ถา้ผูใ้ดวา่ “ขา้พเจา้รักพระเจา้ และใจยงัเกลียด
ชงัพี่นอ้งของตวัผูน้ั้นเป็นคนพดูมุสา เพราะวา่ผูท่ี้ไม่รักพี่นอ้งของตนท่ีแลเห็นแลว้ จะรักพระเจา้ท่ีไม่ได้
แลเห็นไม่ได.้..ใหค้นท่ีรักพระเจา้รักพี่นอ้งของตนดว้ย” (1 ยอห์น 4:20:21)” 

เพื่อท่ีจะเขา้ใจจริยธรรมของคริสเตียน การรู้ความหมายของค าวา่ “รัก” จึงเป็นการช่วยมาก พึง
สังเกตวา่พระเจา้นั้นอยูใ่นภูมิหลงั ถา้พระองคไ์ม่อยูใ่นภูมิหนา้ของการพิจารณาจริยธรรม และพึงสังเกต
ต่อไปวา่จริยธรรมของคริสเตียนเป็นจริยธรรมของสังคมเป็นประการส าคญั คือมนุษยใ์นสังคมจะตอ้ง
ปฏิบตั ค าอธิษฐานท่ีพระเยซูสอนไวมี้วา่:- 

“ขา้แต่พระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย...โปรดทรงยกโทษความผดิ ของพวกข้าพเจ้าเหมือน
ข้าพเจ้ายกโทษความผดิต่อผูอ่ื้น...” (มทัธิว 6: 9-12) เป็นการแสดงความห่วงใยคนอ่ืน ๆ เป็นค าอธิษฐาน
ท่ีจะตอ้งกล่าวเป็นหมู่ และเป็นรายตวับุคคล การท่ีพระเจา้เขา้มาเก่ียวขอ้งในประวติัศาสตร์ท่ีภูเขาซีนาย 
เป็นตน้เหตุของพระบญัญติั 10 ประการ (อพยพ 20:1-17) พระบญัญติันั้นมีขอ้ความต่อไปน้ี: 

ขอ้ 6 ตอ้งไม่ฆ่าคน 
ขอ้ 7 ตอ้งไม่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
ขอ้ 8 ตอ้งไม่ลกัทรัยพ ์
ขอ้ 9 ตอ้งไม่เป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพื่อนบา้น 
ขอ้ 10 ตอ้งไม่โลภบา้นเรือน ภริยา คนใช ้หรือสัตวพ์าหนะ หรือส่ิงของอ่ืน ๆ ของเพื่อนบา้น 
บทบญัญติัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม เพื่อสวสัดิภาพของเพื่อนบา้น มนุษยมี์สิทธิจะแสวงหา

ภรรยาและทรัพยส่ิ์งของต่าง ๆ ได ้แต่ไม่ใช่เอาของเพื่อนบา้น 
ส่วนบทบญัญติั 4 ขอ้แรกถือวา่เป็นหลกัฐานวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีมนุษยมี์ต่อพระเจา้ คือ:- 
ขอ้ 1 นมสัการพระเจา้เท่านั้น 
ขอ้ 2 อยา่นมสัการหรือท ารูปเคารพ 
ขอ้ 3 ออกพระนามพระเจา้ดว้ยความจริงใจ และดว้ยความเคารพย  าเกรง 
ขอ้ 4 ถือวนัสะบาโตเป็นวนัพกัผอ่นและนมสัการ 
ขอ้ 5 นบัถือบิดาและมารดาของตน 
พระบญัญติัขอ้ 5 ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการนมสัการวญิญาณของบรรพบุรุษ (เพราะขอ้ท่ี 1 หา้มไว้

แลว้) แต่เป็นขอ้บญัญติัท่ีท าใหเ้กิดความมัน่คงของครอบครัวและสังคมพึงสังเกตวา่บทบญัญติัเหล่าน้ี
เป็นค าสั่ง มิใช่ถือวา่เป็นศีลแต่เป็นพระบญัชาส่งมาจากพระเจา้ คริสตศาสนาไม่ถือวา่กฎศีลธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎธรรมชาติ คือท าอะไรลงก็มีผลเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั แต่ถือวา่กฎศีลธรรมเป็นเร่ืองของ
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ความยติุธรรมเป็นการแสดงความยติุธรรมต่อบุคคลโดยพระเจา้ผูท้รงความยติุธรรม ผูท้รงมีบุคคลิกภาพ 
และทรงมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวักบับุคคล 

พระบญัญติั 10 ประการ เป็นส่ิงท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดในบรรดาบทบญัญติัทางศาสนาและศีลธรรม
จ านวนมากมายในพนัธสัญญาเดิมแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ นอกจากพระบญัญติัสิบประการแลว้ ยงัมี
บทบญัญติัอีกสองขอ้ซ่ึงพระเยซูเรียกวา่เป็นขอ้สรุปของพระบญัญติัทั้งหมดคือ 

“ท่านจงรัก พระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านดว้ยสุดจิตสุดใจและส้ินสุดก าลงัของท่าน” (เฉลย
ธรรมบญัญติั 6:4) 

“เจา้จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” (เลวนิีติ 19:18) 
เม่ือมีผูทู้ลถามพระเยซูวา่ “ในธรรมบญัญติันั้นขอ้ใดใหญ่” พระองคไ์ดท้รงตอบโดยอา้งขอ้พระ

คมัภีร์น้ีวา่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน...” นัน่แหละ เป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ ขอ้ท่ีสอง
ก็เหมือนกนัคือ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง ธรรมบญัญติั...ทั้งส้ินก็ข้ึนอยูก่บัพระบญัญติัสองขอ้น้ี 
(มทัธิว 22:36-40) 

ค าวา่ “รัก” อากาเป้ นั้นใชใ้นพระบญัญติัทั้งสองน้ี และรวมทั้งสองเขา้เป็นอนัเดียวกนั คือ “รัก
พระเจา้และรักเพื่อนบา้น” ค  าสั่งน้ีมิใช่กล่าวลอย ๆ โดยทัว่ไปเช่น “รักมนุษยชาติ” แต่เป็นขอ้ความระบุ
ไวแ้น่นอน “จงรักเพื่อนบา้น...” คือบุคคลท่ีท่านมีความเก่ียวขอ้งดว้ยหรือรู้จกั ความรักนั้นตอ้งเจาะจง
ตวับุคคล พระเยซูตรัสวา่ “จงรักศตัรูของท่าน จงท าดีแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน จงอวยพร แก่คนท่ีแช่งด่าท่าน 
จงอธิษฐานเพื่อคนท่ีเค่ียวเข็ญท่าน ผูใ้ดตบแกม้ของท่านขา้งหน่ึง จงหนัอีกขา้งหน่ึงใหเ้ขาดว้ย” (ลูกา 
6:27-29) 

น่ีมิไดจ้  ากดัวา่ “ตอ้งรักเฉพาะเพื่อนบา้น คนท่ีอยูใ่กลเ้คียงเท่านั้น” พระเยซูเล่าเร่ืองชาว
สะมาเรียซ่ึงเป็นคนต่างดา้วไดช่้วยเหลือคนแปลกหนา้ซ่ึงถูกพวกโจรปลน้และท าร้ายเอาชาวสะมาเรียท า
หนา้ท่ีเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อคนท่ีไม่รู้จกักนัเลย เพื่อนบา้นเป็นบุคคลท่ีมีความขาดแคลน ไม่จ  ากดัวา่
จะตอ้งอยูใ่กลห้รือไกล (ลูกา 10:29-37) 

หลกัของการไม่ประทุษร้าย ไดร้วมอยูใ่นค าสอนน้ีแลว้ “จงท าดีแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน จงอวยพร
แก่คนท่ีแช่งด่าท่าน” หลกัจริยธรรมของพุทธศาสนาและคริสตศาสนาคลา้ยคลึงกนัมากในขอ้น้ี 

ค าเทศนาบนภูเขา ของพระเยซู (มทัธิว 5-7) มีหลกัค าสอนทางศีลธรรมคลา้ยคลึงกบัพุทธ
ศาสนาหลายประการ ค าเทศนานั้นตั้งตน้ดว้ย “หลกัความสุข” บุคคลผูใ้ดมีใจอ่อนสุภาพ...ผูมี้ใจเมตตา
ปรานี...ผูมี้ใจบริสุทธ์ิ ผูก่้อใหเ้กิดสันติภาพก็เป็นสุข....” 

ส าหรับคริสเตียน “ความสุข” ประกอบดว้ยความเห็นชอบของพระเจา้ และผลดีส าหรับมนุษย ์
พระเยซูตรัสวา่:- 
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“ผูใ้ดโกรธพี่นอ้งของตน ผูน้ั้นจะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ” (มทัธิว 5:22) 
ความโกรธตอ้งถูกปรับโทษเพราะวา่มนัเป็นยาพิษและท าอนัตรายแก่คนอ่ืน ๆ ตลอดจนจิตใจ

ของผูท่ี้แสดงอาการโกรธ 
ความผดิศีลธรรมยอ่มตดัความสนิทสนมกบัพระเจา้และความจงรักภกัดีอยา่งจริงใจให้ขาด

สะบั้นลง 
“เหตุฉะนั้น ถา้ท่านน าเคร่ืองบูชามาถึงแท่นแลว้และระลึกข้ึนไดว้า่พี่นอ้งมีเหตุขดัเคืองขอ้หน่ึง

ขอ้ใดกบัท่านจงวางเคร่ืองบูชาไวท่ี้หนา้แท่น แลว้ไปคืนดีกบัพี่นอ้งผูน้ั้นเสีย ก่อนจึงค่อยมาถวายเคร่ือง
บูชาของท่าน” (มทัธิว 5:23-24) 

ฉะนั้น ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนมนุษยจึ์งเป็นสาระส าคญัต่อความสัมพนัธ์อนัดีกบัพระเจา้ 
พระเยซูสอนวา่ ความคิดชัว่ก็คลา้ยกบัการกระท าชัว่ และน าไปสู่ผลชัว่ร้าย ค าสอนน้ีเป็นท่ีรู้จกั

กนัดีในชาวพุทธ พระเยซูตรัสวา่:- 
“ผูใ้ดมองดูผูห้ญิงเพื่อให้เกิดใจก าหนดัในหญิงนั้น ผูน้ั้นไดล่้วงประเวณีในใจกบัหญิงนั้นแลว้” 

(มทัธิว 5:28) 
ความคิดชอบเป็นส่ิงส าคญัหรือ ความคิดของท่านอยูท่ี่ไหนเล่า ความคิดอยูท่ี่ใด ท่านก็อยูใ่นท่ี

นั้นดว้ย พระเยซูตรัสวา่:- 
“อยา่ส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวัในโลกท่ีตวัขมวนและสนิมท าลายเสียได ้ และท่ีขโมยอาจ

ขดุช่องลว้งลกัเอาไปได ้แต่จงส ่าสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค.์...เพราะวา่ทรัพยส์มบติัของท่านอยูท่ี่ไหน 
ใจของท่านก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย” (มทัธิว 6:19-21) 

คนหนุ่มจะบรรลุขั้นสมบูรณ์ไดไ้หม ทรัพยสิ์นฝ่ายโลกเป็นอุปสรรคกีดขวางหรือ ชายหนุ่มผู ้
หน่ึงทูลถามพระเยซูวา่:- 

“ท่านอาจารย ์ขา้พเจา้จะตอ้งท าดีประการใดจึงจะไดชี้วตินิรันดร์” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “ใหถื้อรักษาพระบญัญติั” 
ชายหนุ่ม “ขอ้เหล่านั้นขา้พเจา้ไดถื้อรักษาไวแ้ลว้ทุกประการ ขา้พเจา้ยงัขาดอะไรอีกบา้ง” 
พระเยซู “ถา้ท่านปรารถนาเป็นผูดี้รอบคอบ จงไปขายบรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมีอยูแ่จกจ่ายใหค้น

อนาถา...แลว้จงตามเรามา” (มทัธิว 19:16-21) 
น่ีเป็นทางแห่งการสละ แต่พระเยซูมิไดส้ถาปนาคณะสงฆห์รือแนะใหค้รองชีวิตเป็นโสดแก่

พวกสาวก ฉะนั้นค าสั่งสอนศีลธรรมของพระองคจึ์งเป็นแบบเดียวกนั ใชป้ฏิบติัไดแ้ก่ทุกคนไม่วา่เป็น
หญิงหรือชาย คนมัง่มีหรือยากจน (มทัธิว 19: 4, 24 ลูกา 16:22-23) ขอ้น้ีมีผลส าคญัมาก จึงท าใหเ้ปาโล 
กล่าววา่ “จะไม่เป็นพวกยวิหรือพวกต่างชาติ จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะวา่
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ท่านทั้งหลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเยซูคริสต”์ (กาลาเทีย 3:28) และเปโตรอคัรสาวกก็ไดก้ล่าว
ไวว้า่ “ขา้พเจา้เห็นจริงแลว้วา่พระเจา้ไม่ทรงเลือกหนา้ผูใ้ดแต่ในทุกชาติคนใด ๆ ท่ีย  าเกรงพระองคแ์ละ
ประพฤติในทางชอบธรรมก็เป็นท่ีชอบพระทยัพระองค”์ 

(กิจการ 10: 34, 35) 
คติของความเสมอภาคของบรรดามนุษย ์ และบรรดาประเทศชาติทั้งหลายภายใตพ้ระบญัญติั

ของพระเจา้ ขอ้น้ีเองท่ีไดถ้างทางไปสู่การพฒันาของหลกัการปกครองประชาธิปไตย และกฎบติัของ
สหประชาชาติ ชาติเล็ก ๆ ก็เหมือนชาติใหญ่ มีสิทธิลงมติและออกเสียงเหมือนกนั 

ค าสอนใหส้ละทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นพุทธศาสนาก็ปรากฏในคริสตศาสนาเหมือนกนั แต่เนน้
ในขอ้ท่ีเสียสละเพื่อบริการ พระเยซูไดส้อนดว้ยพระโอวาท แต่ยิง่กวา่นั้นก็คือไดท้รงท าแบบอยา่งใหดู้ 
พระองคต์รัสวา่:- 

“ถา้ผูใ้ดใคร่จะไดเ้ป็นใหญ่ในพวกท่านก็ใหผู้น้ั้นเป็นผูป้รนนิบติัท่านทั้งหลาย ถา้ผูใ้ดใคร่จะได้
เป็นเอกเป็นตน้ ก็ใหผู้น้ั้นเป็นทาสสมคัรของพวกท่าน อยา่งท่ีบุตรมนุษยมิ์ไดม้าเพื่อรับการปรนนิบติั 
แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขา และประทานชีวติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” (มทัธิว 20:26-
27) 

ก่อนท่ีพระเยซูถูกตรึงตายท่ีกางเขนสักเล็กนอ้ยก็ตรัสวา่:- 
“ชีวติของเรา เราสละเพื่อแกะ (คือมนุษย)์.......ไม่มีผูใ้ดชิงชีวติไปจากเรา แต่เราสละชีวิตโดยใจ

สมคัรของเราเอง” (ยอห์น 10:15, 18) 
เม่ือเล้ียงอาหารคร้ังสุดทา้ย พระองคอ์ยากจะสอนสาวกเป็นคร้ังสุดทา้ย และพระองคท์รงเห็นวา่

สมควรจะสอนเร่ือความถ่อมใจและบริการ พระองคไ์ดเ้อาน ้าและผา้ แลว้ทรงลา้งเทา้พวกสาวก (ยอห์น 
13:5) พระองคไ์ดมี้บญัชาคร้ังสุดทา้ยในคราวเล้ียงอาหารวา่:- 

“เราใหบ้ญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้งหลาย คือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลายมาแลว้ฉนัใด 
เจา้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยฉนันั้น” (ยอห์น 13:34) 

น่ีเป็นการขยายความหมายของค าวา่ “อากาเป้” คือความรักท่ียอมสละชีวติ พึงสรุปจริยธรรม
ของคริสเตียนไดว้า่:- 

“ความรักจึงเป็นท่ีใหป้ฏิบติัตามธรรมบญัญติัไดค้รบถว้น” (โรม 13:10) 
ในการพิจารณาน้ี เราไดเ้ห็นแลว้วา่พุทธศาสนาและคริสตศาสนามีความสอดคลอ้งตอ้งกนัใน

หลายแง่ ความจริงแลว้ค าสอนท่ีคลา้ยคลึงกนัในขอ้ปลีกยอ่ยเป็นท่ีเห็นไดช้ดัและมีมากจนท าใหบ้างคน
สงสัยวา่ต่าง คงยมืค าสอนของกนัและกนักระมงั นกัปราชญท่ี์รู้อยา่งจริงจงัลงความเห็นวา่ส่ิงท่ีกล่าวน้ี
ไม่อาจเป็นไปได ้เพราะศาสนาทั้งสองน้ีแยกออกจากกนัไกลทั้งในแหล่งท่ีเกิดและการพฒันาขยายตวั 
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เราไดส้ังเกตมาแลว้วา่ทั้งสองศาสนายดึหลกัเหตุผลและประสบการณ์ ทั้งสองศาสนาก็อาศยั
หลกัความเช่ือและศรัทธา เร่ืองน้ีจะไดพ้ิจารณาต่อไปในปาฐกถาท่ี 3 พร้อมดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะช่วย
ใหม้นุษยห์ลุดพน้สภาพอนัน่าสงสารในฝ่ายศีลธรรม 

พุทธศาสนา: “สัตวโ์ลกไดถู้กโมหะครอบง า ถูกราคะรัดรึงตรึงไว ้ เพราะฉะนั้นเขาจึงตอ้งเวยีน
วา่ยมาเกิดอีก” (มชัฌิมนิกาย 43) 

คริสตศาสนา: “ขา้พเจา้เห็นมีกฎอีกอยา่งหน่ึงอยูใ่นอวยัวะของขา้พเจา้ ซ่ึงสู้รบกนักบักฎแห่ง
จิตใจของขา้พเจา้ และชกัน าขา้พเจา้ใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบักฎแห่งบาป...โอ ขา้พเจา้เป็นคนเข็ญใจจริงหนอ ใคร
เล่าจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากกายแห่งความตายน้ี” (โรม 7:23-24) 

เราสังเกตไดว้า่ทั้งสองศาสนาถือวา่ชีวติและความคิดของมนุษยมี์ความส าคญัสูง ซ่ึงตรงขา้มกบั
ทศันะทางดา้นวตัถุ 

พุทธศาสนา: เราทั้งหลายมีผลของกรรมเป็นท่ีตั้ง (อุทธาหรณ์ 1 ในพุทธโกษา)  
คริสตศ์าสนา: ดว้ยวา่ความคิดชัว่ร้าย การฆ่าคนการผดิผวัผดิเมีย...ก็ออกมาจากใจ ส่ิงเหล่าน้ี

แหละท าใหม้นุษยเ์ป็นมลทิน” (มทัธิว 15:19) 
ในดา้นจริยธรรม เราจะเห็นวา่ทั้งสองศาสนาเชิดชูคุณค่าทางศีลธรรมเป็นอนัมาก 
พุทธศาสนา: “บุคคลท่ีประกอบดว้ยคุณธรรมและมีสติปัญญา เป็นผูมี้ความยติุธรรมและกล่าว

สัจวาจา ยอ่มเป็นผูท่ี้ชาวโลกยกยอ่งสรรเสริญ” (ธรรมบท 217) 
คริสตศาสนา: “มนุษยเ์อ๋ย พระองคท์รงส าแดงแก่เจา้แลว้วา่อะไรดี และพระเจา้ฯ ทรงประสงค์

อะไรจากเจา้นอกจากใหก้ระท าความยติุธรรม และรักสัจกรุณา และด าเนินดว้ยความถ่อมใจไปกบัพระ
เจา้ของเจา้” (มีคาห์ 6:8) 

ดว้ยความมีใจกวา้งและความรัก และดว้ยการค ้าจุนศีลธรรมกนั บรรดาผูน้บัถือศาสนาทั้งสองน้ี
อาจร่วมกนัไดใ้นสารท่ีเห็นพอ้งกนัอยา่งกวา้งขวาง ความจริงเขาก็ก าลงักระท าอยูแ่ลว้ 
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ปาฐกถาสาม สังคม, ศีลธรรมและความเช่ือในสมยัปัจจุบนั 

ก.วฒันธรรมสากลแผนใหม่ 

ในปัจจุบนั ทั้งมนุษยแ์ละศาสนาต่าง ๆ อยูท่่ามกลางยคุวทิยาศาสตร์ซ่ึงแตกต่างกบัยคุอดีตโดย
ส้ินเชิง พุทธศาสนาและคริสตศาสนาอุบติัข้ึนในสมยัคนเล้ียงสัตวแ์ละชาวนา ในสมยันั้นก็มีเมืองใหญ่ ๆ 
เหมือนกนั แต่เมืองเหล่านั้นด ารงชีพอยูด่ว้ยการเกษตร ในสมยัปัจจุบนัมีหลายประเทศท่ีชาวนาเป็นชน
กลุ่มนอ้ย และเมืองใหญ่ ๆ ก็ได ้อาศยัการเล้ียงชีพจากอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ยคุใหม่กระทบกระเทือนความคิดเห็นทางศาสนาของมนุษยป์ระการใดบา้ง มนุษยช์าวเมือง
ขณะท่ีมองลงมาจากตึกสูงสิบชั้นก็คือเจา้นายของส่ิงท่ีเขามองเห็นอยูก่็วา่ได ้ โรงงานและเคร่ืองจกัร
สลบัซบัซอ้นในโรงงาน มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง เขาสร้างมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ เขียนต าราต่าง ๆ สร้าง
หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ โรงพยาบาลต่าง ๆ ส าเร็จข้ึนดว้ยฝีมือของเขา เขาพบวธีิก าจดัไขม้าลาเรีย และ
สร้างล้ินพลาสติกส าหรับหวัใจมนุษย ์ อาหารและยารักษาโรคเขาหาไดจ้ากโรงผลิตแทนท่ีจะเอาจาก
ธรรมชาติโดยตรง การท่ีเขาไดเ้ปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและวธีิด าเนินชีวิตเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงในดา้นความคิดทางศาสนาดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก าลงัมาถึงมวลมนุษยท์ัว่โลก ดงันั้นวฒันธรรมทั้งหลาย
จึงมุ่งไปสู่อารยธรรมอนัเป็นกลางอยา่งเดียวกนัทัว่โลก ประเทศท่ีไดรั้บเอกราชใหม่ ๆ ในทวปีอาฟริกา
กวา่ 40 ประเทศ จะไม่กลบัไปสู่วฒันธรรมแบบชนเผา่ดั้งเดิมอีกต่อไป ประเทศเหล่าน้ีตอ้งการมี
มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลสมยัใหม่ โรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานแห่งการครองชีพท่ีสูงข้ึน ทุก ๆ 
แห่งในสังคมโลกปัจจุบนัน้ีมีแนวความคิดและวทิยาการผสมผสานกนัเหมือนเส้นดา้ยสีนานาชนิด ใน
ผนืผา้ท่ีมีลวดลายสลบัซบัซอ้นและงดงามยิง่นกั ในปี 1868 (พ.ศ. 2411) สมยั ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี 
ไปเชียงใหม่ตอ้งใชเ้วลาเดินทางจากรุงเทพ ฯ ถึงสามเดือน ท่านและภริยาเป็นคนแปลกหนา้ต่อชาวเมือง
เป็นอยา่งยิง่ จนไม่มีผูใ้ดทราบวา่จะปฏิบติัต่อท่านอยา่งไรดี เน่ืองจากไม่มีโรงแรม ท่านจึงตอ้งพกัอาศยั
บนศาลาไม่มีฝากั้น เจา้ฟ้าผูค้รองนครเชียงใหม่อยากจะใหท้่านออกไปเสีย ในสมยัปัจจุบนัน้ีเล่ามีอะไร
ท่ีเป็นส่ิงแปลกต่อชาวเมืองเชียงใหม่หรือ วทิย ุ โทรทศัน์ รถยนต ์ การเดินทางโดยอากาศยาน 
มหาวทิยาลยั บรรดาส่ิงเหล่าน้ีตลอดจนแนวความคิดใหม่ ๆ ทุกชนิดเป็นสมบติัของเชียงใหม่โดยส้ินเชิง 
และเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมเชียงใหม่ดว้ย ศาลาท่ี ดร.แมคกิลวารี อาศยัอยูน่ั้นพงัทลายไปแลว้ 
เพราะยคุนั้นผา่นไปแลว้ดว้ย วฒันธรรมของเชียงใหม่ปัจจุบนัวฒันธรรมของโลก มิใช่แต่เพียงยอมรับ
ไวเ้ท่านั้น แต่ยงัยนิดีรับเอาไวด้ว้ย 
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มนุษยส์มยัใหม่เม่ือมองจากหนา้ต่างตึกชั้นท่ีสิบเป็นคนมัน่ใจในตวัเอง แต่เป็นคนทรนงดว้ย 
เขาใชต้นเองเป็นเคร่ืองวดัส่ิงต่าง ๆ และมีใจโนม้เอียงท่ีจะคิดวา่ส่ิงต่าง ๆ เป็นจริง ก็ต่อเม่ือเขาไดว้ดัและ
ทดสอบในหอ้งทดลองแลว้เท่านั้น ส่วนส่ิงท่ียงัมองเห็นไม่ชดั เช่น พลานุภาพของศีลธรรมและจิตใจ 
และบุคลิกภาพของมนุษยเ์ป็นตน้ เขามกัจะเฉย เพราะเขาไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไรต่อส่ิงเหล่าน้ี จริงอยู ่
ความตายยงัเตือนใจเขาใหรู้้จกัย ั้งคิด และเขารู้สึกกระวนกระวายท่ีเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ของมนุษยด์ว้ยกนั ทั้งความประพฤติศีลธรรม ปฏิกิริยาทางอารมณ์กบัความรู้สึก ความปรารถนาของ
มนุษยแ์ละบรรดาส่ิงทั้งหลายเหล่านั้นท่ีก าหนดคุณค่า ความรู้สึกและทางชีวติของมนุษยแ์ต่ละคนดว้ย 
คือเขาไม่สามารถควบคุมส่ิงท่ีจะก าหนดวา่ชีวิตน้ีมีความสุขพอท่ีจะด าเนินต่อไปหรือไม่ ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวน้ีเอง บุคคลบางคนจึงหนัเขา้หาศาสนาเพื่อทราบความหมายและวถีิด าเนินชีวิต และเพื่อรับการ
แนะแนวทางศีลธรรม มีบางคนอยากจะมีโชคดีจึงหนัเขา้หาโหราศาสตร์ เคร่ืองลาง ของขลงั ตวัเลขน า
โชคและศาลเจา้ มนุษยบ์างคนอาจเป็นทั้งนกัวทิยาศาสตร์และนกัไสยศาสตร์ และเช่ือวา่โชคดีหรือร้ายมี
บทบาทส าคญัในชีวติของเขาดว้ย 

ลกัษณะของชีวติในนครใหญ่ ๆ 2 ประการรบกวนเรามาก ประการแรกก็คือมนุษยด์ าเนินชีวิต
อยา่งไม่มีความหมาย นกัประพนัธ์สมยัใหม่ไดรั้บค าสรรเสริญเน่ืองดว้ยบทประพนัธ์ของเขา แต่แลว้
ผูอ่้านก็กล่าววา่ “ไม่เห็นมีสาระอะไรเลย” เม่ือเราอ่านนวนิยายเร่ืองชีวติอนัไร้สาระของเขา เราก็ตั้ง
ปัญหาถามกนัวา่ “ไดป้ระโยชน์อะไรเล่า” มีบทสอนใจอะไรบา้ง มีความส าคญั มีค าทา้ชวนและ
ความหวงัท่ีพรรณนาไวใ้นชีวติของตวัละครในเร่ืองอยา่งไรบา้ง อะไรเป็นคุณค่า อะไรเป็นหลกัชยัของ
ชีวติท่ีบรรยายไว ้

ส่ิงรบกวนเราอีกประการหน่ึงของชีวติในนครใหญ่ ๆ ก็คือเร่ืองความชัว่ร้าย หนงัสือพิมพล์ง
ข่าวอาชญากรรมทวข้ึีนทุกปี แมจ้ะไดมี้การตรวจตราของต ารวจทางวทิยาศาสตร์อยา่งมากมายแลว้ก็
ตาม มีบางคนกล่าววา่ศาสนาเป็นเคร่ืองขดัขวางความยติุธรรม , จริยธรรมอนัสุขมุ และศีลธรรมอนัดี ขอ้
น้ีไม่เป็นความจริงเก่ียวกบัพุทธศาสนาและคริสตศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีส่งเสริมจริยธรรม ศาสนิกชน
ท่ีเคร่งครัด อยา่งแทจ้ริงมีใจร้อนรนท่ีจะปฏิบติัตามศีลธรรมของศาสนานั้น ๆ ในทางตรงกนัขา้มคนท่ี
ไม่ยอมเช่ือวา่มีกฎแห่งศีลธรรมศกัด์ิสิทธ์ิมกัจะหนัไปถือประพฤติตามสังคมนิยม หรือตามความพอใจ
ของตนเอง หรือตามความเห็นชอบของตนเอง ความเส่ือมโทรมแห่งศีลธรรมมกัจะเกิดข้ึนเพราะการ
ฉวยโอกาสและการเห็นแก่ตวัเป็นท่ีตั้ง 

ทั้งพุทธศาสนาและคริสตศาสนาก าลงัช่วยใหส้ภาพของมนุษยใ์นดา้นศีลธรรมในโลกปัจจุบนัดี
ข้ึน ก าลงัช่วยในดา้นการเช่ือฟังกฎหมาย การรักษาความยติุธรรม การใหบ้ริการมหาชน การควบคุม
วนิยัของตนเอง ความมีใจเมตตากรุณา ความมีไมตรีจิต สันติสุขภายในและสันติภาพของโลก 
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ข. ทศันะพทุธศาสนา 

พุทธศาสนามีธรรมวนิยัอนัมีศาสนาเป็นเคร่ืองค ้าจุนใหด้ ารงอยูไ่ด ้ ธรรมวินยัน้ีปรากฏอยูใ่น
พระไตรปิฎก การมีศีลธรรมมิใช่เป้าหมายอนัส าคญัของมนุษย ์ แต่เป็นทางท่ีจะน ามนุษยไ์ปสู่เป้าหมาย
เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งมี ขาดเสียไม่ได ้ เพื่อบรรลุเป้าหมายอนัสูงสุดหรือการหลุดพน้ในท่ีสุดคือพระ
นิพพาน 

พระพุทธเจา้ตรัสกบัสาวกวา่ “เชิญเถิด ภิกขทุั้งหลาย ธรรมในศาลาน้ีเป็นของแทแ้น่นอน เธอ
ทั้งหลายจงด าเนินชีวติสมณะเพื่อใหห้ลุดพน้จากทุกขโ์ดยส้ินเชิงเถิด”  

(มหาวรรค 1: 24:4) 
กฎศีลธรรมนั้นเด็ดขาด คือท าใหเ้กิดผลตามมาโดยไม่ค  านึงถึงประเพณีของมนุษยแ์ละสังคม 

กฎศีลธรรมก็ใชห้ลกัเหตุผลอยา่งเดียวกบักฎธรรมชาติ การท าดียอ่มเกิดผลดี แต่วา่การกระท าใดท่ีถือวา่ 
“ดี” ผลของการกระท าคงจะตอ้งรู้ไวก่้อนจึงจะเรียกการกระท านั้น ๆ ไดว้า่ “ดี” หรือ “ชัว่” ปัญหา
เกิดข้ึนในขอ้ท่ีวา่ ผลของการกระท านั้นจะเรียกวา่ “ยติุธรรม” ไดไ้หม เม่ือผลนั้นตามมาโดยอตัโนมติั 
อยา่งไรก็ตาม เร่ืองศีลธรรมนั้นถือวา่ เป็นส่ิงท่ีมีจริง และพุทธศาสนาก็เนน้ถึงความส าคญัแห่งศีลธรรม
ท่ีมีต่อชีวิต 

ส าหรับฝ่ายฆราวาส พุทธศาสนาสอนใหถื้อปฏิบติัศีลต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ และค าสวดมนตท่ี์
ก าหนดไวส้ าหรับเอกชนและหมู่คณะในวดั ทั้งจะตอ้งมุ่งไปสู่การเวยีนเกิดในชาติหน่ึงชาติใดใน 31 
ชาติ ในโลก ในสวรรค ์ ในนรกหรือในนิพพาน ส่วนพระสงฆน์ั้นคงด าเนินตามแบบของพระพุทธเจา้
มากกวา่ฆราวาส คือมุ่งไปสู่หลกัชยัคือพระนิพพานโดยตรง กฎเกณฑข์องการด าเนินชีวติของพระสงฆ์
จะตอ้งไม่ยดึถือทรัพยส์มบติั มีชีวติโสดและถือศีลปาฏิโมกข ์227 ขอ้กบักฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อีก 

พระสงฆ ์ และ ฆราวาสทุกคนจะบรรลุเป้าหมายทางพระศาสนาไดโ้ดยล าแขง้ของตนตาม
ความสามารถของตน การด าเนินชีวิตแบบน้ีจะตอ้งอยูแ่ต่ล าพงัผูเ้ดียว แมจ้ะอยูใ่นวดัก็ตอ้งเขา้สมาธิและ
กรรมฐานแต่ล าพงั ความมุ่งหมายในเชิงศีลธรรมก็คือท าลายโซ่แห่งตณัหา เท่ากบัเป็นการหลุดพน้จาก
กรรม และในเวลาเดียวกนัก็ท าใหใ้จเป็นอิสระปราศจากอุปสรรคท่ีขดัขวางการรู้แจง้เห็นจริงหรือการ
บรรลุสัจธรรม พระพุทธเจา้ตรัสถึงเร่ืองการพึ่งตนเองไวว้า่:- 

“ดูก่อนภิกขทุั้งหลาย เธอจงเป็นดวงประทีปของตนเอง พวกเธอจงมีตนเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิง
อ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” (ทีฆนิกาย 16:26) 

เร่ืองการปฏิบติัศีลธรรมขณะอยูแ่ต่ล าพงัมีวา่:- 
“ใหทุ้กคนด าเนินชีวติแต่ล าพงัเหมือนแรดท่ีเดินป่าโดยปราศจากโลภะ หลอกลวง ราคะตณัหา 

ใจวอกแวกเม่ือไดก้ าจดัโทสะและโมหะ ก็จะพน้จากตณัหาทั้งปวงในโลก เม่ือไดส้ละบุตร ภริยา บิดา
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มารดา ทรัพยสิ์นเงินทอง วงศาคณาญาติและเคร่ืองอุปโภคบริโภคทั้งปวงแลว้จงออกเดินไปแต่ล าพงัใน
ป่าเหมือนแรดฉะนั้นเทอญ” 

(สูตตะนิพพทั เถระกถา 137) 
จริยธรรมทางพุทธศาสานาสอนใหมี้ความห่วงใยในสวสัดิภาพของผูอ่ื้นดว้ย ทรงสนบัสนุนให้

พระสงฆส์อนธรรมะ และใหฆ้ราวาสมีใจเผือ่แผ ่ทรงตรัสกบัพระสงฆว์า่:- 
“ดูก่อนภิกขทุั้งหลาย พวกเธอจงออกไปบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เพื่อความผาสุกของคน

ส่วนมาก จงมีความเวทนาต่อชาวโลก จงไปท าประโยชน์สุขเพื่อมนุษยแ์ละเทวดาทั้งหลาย จงไปสอน
สัจธรรม อยา่ไปแต่ล าพงัแต่ไปร่วมกนัแต่สองรูป พวกเธอจงอนสัจธรรม” (ทีฆนิกาย 14:22) 

พุทธศาสนาไดมี้การประกาสเผยแพร่มาตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้ ทั้งพระสงฆแ์ละฆราวาสน าเอาค าสั่ง
สอนไปจากเมืองมคธ (บิฮาร) ไปทัว่ประเทศอินเดีย ลงักา พม่า ไทย และประเทศอ่ืน ๆ คณะสงฆเ์ป็นท่ี
รวบรวมพระธรรมและค าสั่งสอนเพื่อเผยแพร่พระธรรมใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป 

พุทธศาสนา หนุนใจให้ฆราวาสบริจาคเพื่ออุดหนุนพระสงฆแ์ละแสดงความไมตรีจิต และให้
ทานแก่ผูอ่ื้น น่ีเป็นความจ าเป็นทางศีลธรรมและส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดบุญกุศลแก่ผูใ้ห้อยา่งยิง่ 

“บุญกุศลยอ่มทวข้ึีนแก่ผูบ้ริจาคเสมอ” 
(ฑีฆนิกาย มหาปรินิพานสูตร 2: 135) 
ปริมาณของกุศลท่ีเกิดจากการใหน้ี้ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัน ้าใจท่ีผูบ้ริจาคมุ่งต่อการบริจาคนั้น ๆ  
พระพุทธเจา้ตรัส:- 
“จงใหท้านโดยเคารพ จงใหท้านดว้ยมือของตนจงใหท้านดว้ยความนอบนอ้ม จงอยา่ใหท้าน

อยา่งทิ้งใหเ้จา้ปายาสิมิไดใ้ห้ทานโดยเคารพ มิไดใ้หท้านดว้ยมือของตน คร้ันตายไปเขา้ถึงความอยูร่่วม
พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช คือไดว้มิานช่ือเสรีสกะอนัวา่งเปล่า ส่วนอุตระมานพไดใ้หท้านดว้ยมือของ
ตน ตายไปเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์อยูร่่วมกบัเทวดาชั้นดาวดึง” 

(ฑีฆนิกาย ปายาสิสูตร 2: 354-356) 
ปริมาณของบุญกุศลยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของผูรั้บอีกดว้ย ทานท่ีใหแ้ก่สัตวก์็ไดกุ้ศลบา้ง แก่

คนชัว่ร้ายก็ไดกุ้ศลมากข้ึน ยิง่ใหแ้ก่คนดีก็ยิง่ไดม้ากข้ึน ถวายแก่สงฆย์ิง่มากข้ึนอีก ถา้ถวายแก่
พระพุทธเจา้ไดม้ากท่ีสุด ไดมี้การแยกผูรั้บไวถึ้ง 14 หมวดดว้ยกนั แต่มิไดร้ะบุถึงขนาดแห่งความขาด
แคลนของเขาไวด้ว้ย (มชัฌิมนิกาย วภิงัควรรค ทกัขิณา-วภิงัคสู์ตร) 

ท่ีการบริจาคนั้นเป็นการเหมาะสม ก็เห็นไดจ้ากการท่ีผูใ้หม้กัจะเกิดมีจิตใจเบิกบาน แต่ก็เป็น
การยากท่ีจะแยกการใหจ้ากการหวงัประโยชน์ส่วนตวั เพราะการท าบุญมีความสัมพนัธ์กบัการใหท้าน
เป็นอนัมาก 
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พระเวสสันดร ไดท้รงวางแบบอยา่งไวเ้ก่ียวกบัการท าบุญใหท้าน โดยการทรงสละทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีมีอยูร่วมทั้งราชบงัลงักแ์ละครอบครัวของพระองคด์ว้ย 

“พระเวสสันดรไดบ้  าเพญ็ทานมหาศาล เพื่อความตรัสรู้และอริยะทรัพยอ์นัเกิดแก่การตรัสรู้นั้น
ทรงกล่าวเป็นคาถาวา่”:- 

“เราไดส้ละชาลี บุตร และกณัหาชินา บุตรี ทั้งนางมทัรี มเหสีของเราเป็นทาน โดยมิไดอ้าลยั
ห่วงในถึงเราไดท้  าการน้ีเพื่อหวงัปรารถนาใหไ้ดส้ัมมาสัมโพธิญาน”  

(มิลินทปัญหา 4: 1, 37) 
พระเวสสันดรทรงสามารถท่ีจะสละทุกส่ิงท่ีมีอยู ่ เวน้แต่กุศลของพระองค ์ บุญกุศลก็อาจอุทิศ

ใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้เช่น บิดามารดาท่ีตายไปแลว้ แต่การท าบุญแบบน้ีเป็นเหตุใหไ้ดบุ้ญกุศลเพิ่มมากข้ึนอีก 
การบริจาคให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น มีความส าคญัทางศีลธรรมทั้งส าหรับชีวิตน้ีและชีวติหนา้ 

ในเร่ืองราวชาติก่อน ๆ เม่ือคร้ังเคยทรงเป็นกษตัริย ์พระพุทธเจา้ไดส้อนวา่ 
“ดูก่อน ภิกขทุั้งหลาย เราถือคติดงัน้ี เราไดบ้รรลุธรรมะ 3 ประการ เรามีเดชะอนัใหญ่หลวง 

กล่าวคือ ทาน วริิยะ และขนัติ” 
(ขทุทก ปาทา อิติวทุกะ 1: 3:11) 
การท าบุญและการใหท้านมีความส าคญัในสังคมการงดเวน้ และการบงัคบัตนเองเป็นหลกั

ศีลธรรมเก่ียวกบัการอยูแ่ต่ล าพงัและความวางใจเฉย คือ อุเบกขา การสมาธิและเขา้ฌาณ อาจท ารวมกบั
อุเบกขา และอาจถือปฏิบติัไดท้ั้งฆราวาส และพระสงฆ ์ ในการปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ีพวกสาวกแสวงหา     
สัจธรรมอนัสูงสุด และส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติ 

การท่ีจะใหห้ลุดพน้จากทุกขข์องชีวติและการเวียนวา่ยตายเกิดจะตอ้งเลิกความห่วงใย และย ัว่
เยา้ของชีวติ การยอมสละดงักล่าวท าไดย้ากมากจนพระสงฆท่ี์พยายามท าอยา่งเขม้งวด จึงไดรั้บการยก
ยอ่งอยา่งสูง มีพระไตรปิฎกหลายตอนท่ีสอนหนุนใจแก่ผูท่ี้ปฏิบติัอุเบกขา 

“จิตใจของบุคคลใดไม่หว ัน่ไหวดว้ยโลกธรรม แต่พน้จากทุกข ์ มลทินและมัน่คง น่ีคือบรมสุข
อนัสูงสุด” 

(สูตตะนิพทั กุลวรรค มหามคัละสูตร) 
“ดูกรนางวสิาขา บุคคลใดมีของรักหน่ึงร้อยประการก็มีทุกขร้์อยประการ.....บุคคลใดมีของรัก

หน่ึงประการก็มีทุกขห์น่ึงประการ บุคคลใดไม่มีของรักเลยก็ไม่มีทุกขเ์ลย เขาเป็นผูพ้น้ทุกขแ์ละกิเลส
ทั้งหลายแลว้ฉะนั้น” 

(ขทุทก ปาทา อุทานสูตร 8: 8) 
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ส าหรับการบงัคบัตนเองและฝึกวนิยัตนเองนั้นมีไวแ้จง้ชดัในมรรคแปด ในขอ้ความท่ีอธิบายถึง
วธีิปฏิบติัสมาธิ และในค าสอนท่ีวา่ดว้ยการใชค้วามคิดในทางหาเหตุผลและเก่ียวกบัจิตวทิยา การท่ีจะ
บรรลุถึงความควบคุมวินยัตนเองยอ่มอาศยัอ านาจคิดของมนุษย ์คนท่ีมีก าลงัใจเขม้แข็งก็ท  าไดส้ าเร็จ:- 

“เม่ือใดความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดข้ึนในดวงจิตของภิกข ุ เขาจะตอ้งเอาชนะมนัใหไ้ด้
...ถา้ไดบ้  าเพญ็เพียรอยา่งยิง่ยวดแลว้ ความคิดชัว่ร้ายเหล่าน้ียงัสิงสถิตอยูอี่ก เขาจะตอ้งท าลายมนัไปทีละ
อยา่ง ถา้ท าเช่นน้ีไม่ส าเร็จ จงกดัฟันใหแ้น่นและใชล้ิ้นดนัท่ีเหงือกเตม็แรงเม่ือไดใ้ชจิ้ตตานุภาพอยา่ง
แรงเช่นน้ี แลว้ก็จะก าจดัความคิดอนัชัว่ร้ายเหล่าน้ีไดโ้ดยส้ินเชิง” (มชัฌิมนิกาย สีหะนทัวรรค วติก
สันทนะสูตร) 

การฝึกจิตและความคิดตอ้งฝังใจอยูก่บัตวัของตนเอง  
“ภิกขสุ ารวมตนไดอ้ยา่งไร? ไม่วา่จะท าประการใดตอ้งเพ่งกระแสจิตอยา่งเตม็ก าลงั จะเป็นการ

เดินเขา้หรือเดินออก มองไปขา้งหนา้หรือเหลียวหลงั งอแขนหรือเหยยีดแขน ห่มจีวรหรืออุม้บาตร เค้ียว
อาหารหรือดมกล่ิน เดินยนื และนัง่ นอนหลบัหรือต่ืนอยู ่ก  าลงัพดูหรือสงบอารมณ์” (ทีฆนิกาย 16:13) 

การบงัคบัจิตให้อยูใ่นสมาธิ เป็นการฝึกบงัคบัจิตให้อยูใ่ตอ้  านาจ คือไม่ยอมใหจิ้ตวิง่ไปมาและ
สนใจไปในทิศทางต่าง ๆ และเพื่อใหส้ามารถมองเห็นความจริง ตอ้งใชก้ะสิณ 40 ชนิด คือวตัถุหรือส่ิง
ท่ีจะใชใ้นการท ากรรมฐาน เพื่อใหเ้กิดการควบคุมจิตใจและเกิดก าลงัความคิดในการท าสมาธิน้ีอาจใช้
ท่าทางและวธีิปฏิบติัแบบโยคะก็ได ้

“การตั้งสติหายใจเป็นประโยชน์อยา่งมาก จะท าใหส้ติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์ยิง่ข้ึน และท าใหก้าร
ตรัสรู้เจด็ประการบริบูรณ์ และจะท าใหห้ลุดพน้อยา่งบริบูรณ์” 

(มชัฌิมนิกาย อนุปทาวรรค อานาปานะสติสูตร) 
“การหลุดพน้โดยความหยัง่รู้หรือความเขา้ใจ” เป็นสาระส าคญัของความรอดทางพุทธศาสนา 

หรือหลุดพน้จากทุกข ์ ศีลธรรมจรรยามีส่วนช่วยใหค้วามคิดสงบวเิวกแต่การหลุดพน้ขั้นสุดทา้ย คือการ
เป็นพระอรหนัตเ์กิดข้ึนไดด้ว้ยความรู้แจง้ คือพบความจริงใจโดยกระทนัหนั:- 

“เขาล่วงรู้สภาวะธรรมอนัแทจ้ริง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอาสวะ (ตณัหา, ภพ, อวชิา) เขารู้สภาพของมนั
คือ เป็นตน้เหตุแห่งอาสวะ น่ีคือการดบัแห่งอาสวะ เขารู้ต่อไปวา่น่ีเป็นทางไปสู่การดบัแห่งอาสวะ เม่ือรู้
เช่นน้ีแลว้ก็จะเกิดวชิชาแห่งการหลุดพน้และเห็นแจง้วา่ “ความเกิดไม่มีต่อไปแลว้ ด าเนินชีวิตบริสุทธ์ิ 
ท าตามท่ีควรท าแลว้ ไม่ตอ้งท าส่ิงใดอีกแลว้ เพื่อบรรลุอรหนัต ์น่ีคือความรู้ของภิกข ุ(คือวชิา)” 

(ทีฆะนิกาย สีลขนัธวรรค อมัพตะสูตร 8) 
ความรู้ท่ีระบุไวต้อนน้ีรวมทั้งหลกัค าสอนของอนตัตาความไม่มีตวัตน ไม่มีตนท่ีด ารงถาวรเลย

พระพุทธเจา้ตรัส:- 
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“มคัคียะ อีกประการหน่ึงท่ีจะตดัความคิดชัว่ออกไป ภิกขจุะตอ้งฝึกการหายใจเขา้ หายใจออก 
ก าจดั “ตวัตน” ออกไป เขาจะตอ้งเห็นวา่ตนเป็นอนิจจงั เม่ือเห็นวา่เป็นอนิจจงั ก็จะเกิดอนตัตา เม่ือเกิด
อนตัตาแลว้ ก็จะท าใหค้วามคิดเร่ือง “ตวัตน” หมดไป แลว้จะเขา้สู่สภาพพระนิพพาน” 

(ขทุทกะนิกาย อุทาน 4: 1) 
“เธอก็จะรู้แจง้เห็นจริงวา่ไม่มีรูป เวทนา สัญญาสังขารและวญิญาณเหลืออยู ่ ไม่ใช่ตวัตน “เรา

เขา” 
(มชัฌิมนิกาย เทวทะหะวรรค มหาปุณามะสูตร) 
ความรู้ดงักล่าวรวมทั้งความเขา้ใจในความหมายของธรรรมะท่ีวา่ส่ิงท่ีมนุษยม์องเห็นและคิด

นึกส่วนมากก็เป็นส่ิงไม่เท่ียงแทแ้น่นอนดว้ยเหมือนกนั 
“และอีกประการหน่ึง ปัทบทา ภิกขท่ีุบรรลุขั้นท่ีไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นสารแลว้ก็คิดวา่ “ไม่มี

อะไรเลย” ก็จะมีจิตใจวา่งเปล่าอยู.่......แลว้ก็จะเกิดความส านึกในญาณละเอียดอ่อน แต่เป็นจริง วา่ง
เหล่า.....ต่อไปเป็นขั้น ๆ ....พอไปถึงยอดสูงสุดแลว้ การไม่ใชค้วามคิด เลยไม่คิดเสียดีกวา่ เราจะไม่
คิดถึงส่ิงใดหมด แลว้ก็เลิกคิด ต่อไปก็เขา้สู่จิตภวงัค”์ 

(ทีฆะนิกาย ปัทปทสูตร 15-17) 
ในการท่ีจะไดต้รัสรู้และเขา้สู่ปรินิพพาน พระพุทธเจา้ตอ้งผา่นการสมาธิหรือเขา้ฌาณตั้งหลาย

ขั้น 
(มชัฌิมนิกาย มลัปริยายะวรรค สัมมาทิฐิตสูตร มหาปรินิพพานสูตร 5) 
ไม่มีเวลาพอท่ีจะพิจารณาถึงความหมายของนิพพาน ความโนม้เอียงในสมยัปัจจุบนักล่าวแต่

เพียงวา่นิพพานเป็นสภาพของความสุขยิง่ท่ีไม่มีตวัตน เราไดรั้บค าบอกเล่าวา่ การอธิบายแบบน้ียงั
ผดิพลาดเพราะวา่ภาษาของโลกน้ีไม่สามารถท่ีจะน าไปใชก้บันิพพานซ่ึงไม่เหมือนกบัโลกเลย ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

“ดูก่อนภิกขทุั้งหลาย มีอยูท่ี่หน่ึงอนัไม่มีดิน น ้า ไฟ ลม ไม่มีการเกิด ไม่มีการไป ไม่คงอยู ่ ไม่
ตก ไม่ข้ึน ไม่มีอะไรจีรัง ไม่มีอะไรเคล่ือนไหว ไม่มีอะไรตั้งอยูน่ี่แหละคือการดบัทุกขท์ั้งปวง” 

(ขทุทกะปาทา, อุทาน 8: 1) 
นกัเขียนทางพุทธศาสนากล่าวบ่อย ๆ วา่ พุทธศาสนาอาศยัหลกัทางเหตุผล เพราะฉะนั้นจึงไม่

ตอ้งพึ่งความเช่ือ อยา่งไรก็ตาม การรับรู้เร่ืองชีวติในชาติก่อนและชาติหนา้ ตามทศันะทางพุทธศาสนาก็
ตอ้งพึ่งอาศยัความเช่ืออยูเ่ป็นอนัมาก และค าสอนอ่ืน ๆ ท่ีไม่อาจพิสูจน์ไดโ้ดยการสังเกตก็ตอ้งอาศยั
ศรัทธาเป็นใหญ่ เม่ือส านึกถึงขอ้น้ี ผูเ้ขียนคนหน่ึงจึงกล่าววา่ “ถา้หลกัค าสอนเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด
พิสูจน์ไดแ้ลว้ พุทธศาสนาจะแผไ่ปทัว่โลกทีเดียว” 
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บนัไดขั้นแรกท่ีจะเขา้เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือตอ้งมีความเช่ือ คือขอ้ความท่ีกล่าวกนัวา่ 
“ขา้พเจา้ถือพระพุทธเจา้ พระธรรมเจา้และพระสงฆเ์จา้เป็นท่ีพึ่งอาศยั.........” 
ผูท่ี้รับตามค ากล่าวน้ีก็คือ 
“ผูท่ี้เช่ือในพระพุทธเจา้...... 
ผูท่ี้เช่ือในพระธรรมเจา้....... 
ผูท่ี้เช่ือในพระสงฆเ์จา้.........” 
(ขทุทก ปาทา อิธิวฒุทกะ 3: 5:1) 
ความเช่ืออยูใ่นล าดบัหน่ึงของก าลงัทางฝ่ายศีลธรรมทั้งหา้ คือ ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ และ

ปัญญา 
(ทีฆะนิกาย มหาปรินิพพานสูตร 2: 120) 
การท่ีจะด าเนินชีวิตของพระภิกข ุ การท่ีจะสละตวัออกบวชตอ้งมีความเช่ือ ดงัท่ีพระพุทธเจา้

ตรัส:- 
“ผะคุณนะ มิใช่ความเช่ือดอกหรือท่ีเธอสละจากเคหะอนัผาสุกไปสู่การภิขาจารท่ีไม่มีท่ีอยู่

อาศยั” 
“ใช่แลว้ พะ่ยะ่ค่ะ” 
(มชัฌิมนิกายโอพมาวรรค กะคะคุปามาสูตร) 
การท่ีจะนบัถือพระพุทธเจา้วา่เป็นอาจารยแ์ละตวัอยา่งก็ตอ้งมีความเช่ือ ทรงตรัสวา่:- 
“น่ีคือภิกขท่ีุมีศรัทธาบริบูรณ์ เขามีความเช่ือในตถาคตผูช้ี้หนทาง โดยคิดวา่น้ีคือพระองคผ์ูต้รัส

รู้แลว้” 
(มชัฌิมนิกาย 2: 95:125) 
พระพุทธเจา้อาจจะตรัสถอ้ยค าน้ีเพื่อให้หมดความสงสัยเก่ียวกบัค าสอนเร่ืองการเวยีนวา่ยตาย

เกิดก็เป็นได ้พระองคต์รัสวา่ 
“เราเป็นผูรั้บรองวา่จะตอ้งไม่กลบัมาเกิดอีก” 
(ขทุทก ปาทา อิติวทุกะ 1: 1:1) 
ความเพียร พยายามอยา่ง อุกฤษฎ ์ ในเร่ืองมรรค 8 ก็ตอ้งมีความเช่ืออยา่งอุกฤษฎด์ว้ย 

พระพุทธเจา้ตรัส:- 
“ดูก่อน ภิกขทุั้งหลาย เร่ืองยงัมีอีกวา่ เม่ือภิกขไุม่มีความสงสัยในพระศาสนา และมีความ

เช่ือมัน่แลว้ จิตใจของเขาก็จะโนม้ไปในทางตั้งใจ วริิยะ และมานะต่อไป” 
(ทีฆะนิกาย, เกโตกิลาสูตร 16) 
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“แต่ถา้ความเช่ือหมดไป ความไม่เช่ือก็จะยา่งกรายเขา้มา ฝังอยูแ่ลว้ก็จะเดินทางผดิ” 
(องัคุตระนิกาย 3: 5) 

บุคคลท่ีกล่าววา่ “ขา้พเจา้จะบรรลุความหลุดพน้โดยล าแขง้ของตนเอง แมจ้ะกินเวลานานจน
ตอ้งเกิดใหม่อีกสักหน่ึงลา้นคร้ังก็ตาม” มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง เช่ือวา่ตวัตนของเขาจะตอ้งมีอยูต่่อไป
ไม่จ  ากดั เช่ือวา่จะตดัโซ่อนัเป็นเหตุแห่งวฏัสงสารไดด้ว้ย “การปฏิบติั” คือล าแขง้ของตนเอง และเช่ือวา่
ความรู้สูงสุดมีอยูใ่นตวัเขาพร้อมท่ีจะกลายเป็นความจริงข้ึนภายใตส้ภาพการณ์อนัเหมาะสม คนท่ีมี
แผนการเก่ียวกบัอนาคตตอ้งปฏิบติัดว้ยความเช่ือเสมอ 

นกัจิตวทิยาช่ือ ซี.จี. ยงั กล่าววา่ “คนสมยัปัจจุบนัปฏิเสธความเช่ือและบรรดาศาสนาต่าง ๆ ท่ี
อาศยัความเช่ือเป็นรากฐาน” มีบ่อยคร้ังบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธความเช่ือแบบน้ีรับเอาความเช่ือเก่ียวกบัโชค 
ชะตากรรมและจุดหมายปลายทางซ่ึงเกิดข้ึนจากหมู่ชนชั้นเดียวกบัเขา หรือจากสภาพเม่ือเป็นเด็กไม่ไต่
สวนใด ๆ บุคคลเหล่าน้ีอาจจะแกต้วัวา่การเช่ือในส่ิงท่ีไร้เหตุผลน้ีเขาเช่ือเล่น ๆ ไม่ไดเ้ช่ือจริง ๆ อยา่งไร
ก็ตามเขาแสดงความจริงให้เห็นชดัวา่ มนุษยเ์ราไม่ไดใ้ชแ้ต่เหตุผลเท่านั้นในการด าเนินชีวติ และในการ
นึกคิด แต่ใชค้วามเช่ือและอารมณ์ดว้ย 

ค. ทศันะคริสตศาสนา 

คริสเตียนถือวา่ศาสนาของตนตอ้งอาศยัความเช่ือเป็นหลกัอยา่งไม่มีปัญหา เขามิไดถื้อวา่
ศาสนาของเขาเป็นความเช่ืออยา่งไม่มีเหตุผล แต่วา่เป็นศาสนาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุผล ความรู้แจง้เห็นจริง 
และจากประสบการณ์ ความเช่ือมีความเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรมอยา่งไร? คริสเตียนถือวา่ความเช่ือท่ีแทไ้ด้
อุม้ชูศีลธรรมไว ้ คือถา้ไม่มีพระเจา้แลว้มนุษยจ์ะไม่มัน่คงทางศีลธรรม ถือตวัเองเป็นใหญ่เป็นนกัฉวย
โอกาสและขาดหลกัจริยธรรมท่ีมัน่คง หลกัศีลธรรมสูงสุดของศาสนาคริสเตียนถือวา่ตั้งตน้มาจากพระ
เจา้ ความชัว่ร้ายทางศีลธรรมของมนุษยน์ั้นสืบผลมาจากการแยกตวัออกห่างจากพระเจา้ 

หนงัสือหา้เล่มแรกของพระคมัภีร์ถือวา่เป็นหนังสือแห่งพระบัญญตัิ คือกฎศีลธรรมของพระเจา้ 
พวกคริสเตียนมีความเช่ือวา่พระผูเ้นรมิตสร้างจกัรวาล เป็นผูท้รงสร้างกฎทางวตัถุและจิตใจซ่ึงใหพ้ิภพ
ด ารงอยู ่ และใหม้นัด าเนินไปตามหนา้ท่ี พระผูส้ร้างและผูท้รงประทานกฎทรงเป็นองคพ์ยานและองคผ์ู ้
พิพากษาสูงสุดของทุกส่ิง ผูท้  าการชัว่ร้ายจะตกใจเสมอวา่ “พระองคท์รงเห็นขา้พระองคต์ลอดเวลา” ผู ้
แต่งเพลงสดุดีคิดถึงความสัพพญัญูของพระเจา้วา่:- 

“ถา้ขา้พระองคจ์ะวา่ ขอเพียงความมืดจงบงัขา้ไวแ้ละจงใหค้วามสวา่งรอบขา้เป็นกลางคืน 
ส าหรับพระองคแ์มค้วามมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็แจง้อยา่งกลางวนั” 

(สดุดี 139: 11-12) 
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จริยธรรมของคริสเตียนตั้งอยูบ่นรากฐานของความรู้ทางศีลธรรม และศาสนายอ้นหลงัข้ึนไป
กวา่ 3,000 ปีมาแลว้ ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ทั้งหลายถือวา่ท่ีศีลธรรมอนัแทจ้ริงนั้นประกอบดว้ยการปฏิบติั
ตามพระบญัญติัของพระเจา้ ความผดิในดึกด าบรรพน์ั้นก็คือมนุษยฝ่์าฝืนค าสั่งของพระเจา้ในสวนเอเดน 
ชายและหญิงไดกิ้นผลไมท่ี้ตอ้งหา้ม ไม่ใช่เพราะเขาหิวโหย แต่เป็นเพราะเขาตอ้งการ “จะเป็นเหมือน
พระเจา้” และท าตามใจปรารถนาของตน การขดัขืนค าสั่งท าใหเ้ขาตอ้งถูกขบัไล่ออกไปและไม่มีความ
มัน่คงต่อไป พระผูส้ร้างและพิพากษาโทษของเขาไดท้รงเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งของเขาแลว้ (ปฐม
กาล- เยเนซิส 3) บุตรชายของเขาคือคาอินก็เป็นคนเอาแต่ใจตวัเอง ไดฆ่้านอ้งชายคืออาเบลเสีย แม้
ก่อนท่ีจะก่ออาชญากรรมรายน้ีความประพฤติทางศีลธรรม และการปฏิบติัทางพระศาสนาก็ไม่เป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้ 

“คาอินไดน้ าของถวายเป็นผลท่ีเกิดจากไร่นามาบูชาพระเจา้ ฯ .....แต่คาอินกบัเคร่ืองบูชาของ
เขานั้นพระองคไ์ม่พอพระทยั คาอินก็โกรธแคน้นกั...พระเจา้ฯ จึงตรัสถามคาอินวา่....ถา้เจา้ท าดีเราก็จะ
พอใจรับเจา้มิใช่หรือ....บาปก็หมอบอยูท่ี่ประตู....แต่เจา้จงเอาชนะบาปนั้นเถิด” (ปฐมกาล –เยเนซิส 4:3-
7) 

การนมสัการท่ีถูกตอ้งจ าตอ้งมีจิตใจท่ีถูกตอ้งดว้ย การท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ผูน้มสัการจะตอ้งคิดท่ี
ช าระจิตใจใหส้ะอาดและสารภาพผดิต่อหนา้พระเจา้ การกลบัใจก็คือการยอมรับวา่ การเอาแต่อ าเภอใจ
ตวัเองเป็นการพา่ยแพต้วัเอง และจะตอ้งเอาน ้าพระทยัพระเจา้เขา้มาแทนท่ี คุณค่าแทท้างศีลธรรมก็คือ
คุณค่าท่ีพระเจา้ทรงเห็นชอบดว้ย ความมุ่งหมายของจริยธรรมคริสเตียนไม่ใช่เป็นเร่ืองความสุขและ
ความดีสูงสุดตามความคิดของมนุษย ์ แต่ตอ้งเป็นไปตามน ้าพระทยัพระเจา้ การถือศานานั้นท่ีแทไ้ม่ใช่
มุ่งเอาใจใส่ตวัเอง แต่มุ่งต่อพระเจา้  แต่ละบุคคลอาจถูกเรียกใหเ้สียสละชีวติเพื่อคนอ่ืนก็ได ้ ทศันะใน
เร่ืองการเสียสละ ในเร่ืองการทนทุกข์ ทรมานเพื่อผูอ่ื้นเป็นแก่นหวัใจของศาสนาคริสตที์เดียว 

ส่ิงท่ีขดักนัแต่ก็เป็นความจริงนั้นคือเราจะพบวา่ความดีสูงสุด และความสุขอนัใหญ่ยิง่ของ
มนุษยน์ั้นอยูใ่นน ้าพระทยัพระเจา้ เพราะวา่น ้าพระทยัของพระองคดี์ท่ีสุด และพระปัญญาของพระองค์
นั้นเลิศวเิศษ ทศันะท่ีจะขดักนัของคริสตศาสนาฟังดูคลา้ยกบัวา่เป็นของอีกโลกหน่ึง แต่มนัก็เป็นจริง
ส าหรับมนุษยใ์นโลกน้ี ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

“คนท่ีจะรักษาชีวติของตนเองจะตอ้งสูญเสียชีวติ” 
“เพื่อท่ีจะเป็นใหญ่จะตอ้งเป็นผูรั้บใชค้นอ่ืน” 
“การใหเ้ป็นเหตุให้เกิดความสุขยิง่กวา่การรับ” 
“จงรักและใหอ้าหารแก่ศตัรูของท่าน” 
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มนุษยส์มยัปัจจุบนัตอ้งการจริยธรรมซ่ึงในยคุแห่งการศึกษากา้วหนา้ ยคุแห่งขบวการการขนาน
ใหญ่และระบบเศรษฐกิจสมยัน้ี จะสนองความตอ้งการอนัลึกซ้ึงท่ีสุดของตน มนุษยแ์สวงหาจริยธรรม
ซ่ึงจะไม่กลายเป็นส่ิงลา้สมยัในสังคมสมยัใหม่อนัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และอนัมีประชากรเพิ่มข้ึน
รวดเร็วอยา่งน่ากลวั คริสตศาศนาเช่ือวา่กฎศีลธรรมของพระเจา้มีความเหมาะสมส าหรับวฒันธรรมทุก
ชนิดของทุกยคุทุกสมยั และน ามาใชก้บัคนท่ีอยูโ่ดดเด่ียวก็ได ้กบัสังคมก็ได ้พระเจา้ทรงรู้วา่ “อะไรมีอยู่
ในมนุษย”์ คือทรงรู้ส่ิงท่ีเขาสามารถท าไดแ้ละควรท า 

ในโลกอนัแน่นขนดัไปดว้ยมนุษยใ์นอนาคต สัมพนัธภาพอนัเหมาะเจาะจะเป็นส่ิงส าคญั
ประการแรก พระบญัญติัท่ีพระเยซูทรงถือวา่เป็นขอ้ใหญ่ มีความเหมาะสมกบัโลกอนัเบียดเสียดยดัเยยีด
และแน่นขนดัไปดว้ยมนุษย ์ คือ “จงรักพระเจา้และรักเพื่อนบา้นของท่าน” ขอ้น้ีหมายความวา่จงมีความ
จงรักภกัดีต่อส่ิงสูงสุด จงใหบ้ริการอนัประกอบไปดว้ยความรักต่อเพื่อนบา้น ต าบล และประเทศของ
ท่านและต่อมนุษยท์ัว่ไป 

ในคริสตศาศนา “ความเช่ือ” เป็นค าท่ีมีความหมายบริบูรณ์และเขม้แขง็โดยมีประสบการณ์และ
ประวติัศาสตร์สนบัสนุนอยู ่ ความเช่ือเป็นความมัน่ใจตั้งรากฐานอยูบ่นและอยูน่อกเหนือเหตุผลและ
ประสบการณ์ทั้งหลายความเช่ือเป็นอาการของความเขา้ใจและความตั้งใจ เป็นการมอบถวายชีวติของ
ตนใหแ้ก่วถีิชีวติหรือแก่องคพ์ระเจา้โดยความเช่ือมนุษยจึ์งมีก าลงัท าการหลายอยา่งได ้ เช่น อา้แขนออก
เพื่อรับพระพร เปิดจิตใจออกรับอุดมคติใหม่ ๆ และยา่งเทา้เขา้สู่หลกัชยัอนัมีค่าสูง 

“ผูท่ี้มาเฝ้าพระเจา้ตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่และทรงเป็นผูป้ระทานบ าเหน็จใหแ้ก่ทุก
คนท่ีแสวงหาพระองค”์ (ฮีบรู 11:6) 

ในท่ีน้ีความเช่ือมิไดห้มายความ “เช่ือใน” หรือ “วางใจ” เท่านั้น แต่ตอ้ง “สัตยซ่ื์อต่อ” ดว้ย 
ความเช่ือทางคริสตศาสนาอุม้ชูจริยธรรมของคริสเตียนไว ้

นกัศาสนาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดแห่งพนัธสัญญาใหม่ คืออคัรสาวกเปาโลกล่าวไวว้า่ 
“คนชอบธรรมจะด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความเช่ือ” และ “ความเช่ือนั้นทรงถือวา่เป็นความชอบธรรมใหแ้ก่อบั
ราฮมั” ผู ้“เป็นบิดาของคนทั้งปวงท่ีเช่ือ” (โรม 1:17, และ 4:9, 11) 

ความเช่ืออาจถือวา่เป็นลกัษณะหน่ึงของความชอบธรรมไดห้รือ? เพื่อท่ีจะเขา้ใจทศันะคติน้ี
ของคริสเตียนตลอดมาทุกยคุทุกสมยั จ าเราจะตอ้งยอ้นหลงัไปดูประวติัศาสตร์ของมนุษยใ์นสมยัอบั
ราฮมัและตอนตั้งตน้คริสตศาสนาเม่ือ 3,600 ปีล่วงมาแลว้ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในเวลานั้นเป็น
ประสบการณ์ของมนุษยใ์นประวติัศาสตร์ คนฮีบรูอวดวา่เขาเป็นเช้ือสายของอบัราฮมัผูเ้ป็นบิดาของชน
ชาติน้ีทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ พวกอาหรับท่ีนบัถือศาสนามูฮมัหมดั ก็อวดอา้งท านองเดียวกนัวา่
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เขาเป็นเช้ือสายของอบัราฮมัทางสายอิชมาเอลบุตรชายของท่านดว้ย ทั้งพวกอาหรับและพวกยดูาก็เป็น
พวกเซมไอท ์ส าหรับพวกคริสเตียน ขอ้ความในพนัธสัญญาใหม่ขอ้แรกมีวา่ 

“หนงัสือล าดบัพงศข์องพระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นเช้ือสายของดาวดิ ผูสื้บตระกลูเน่ืองมาจากอบัรา
ฮมั” (มทัธิว 1:1) 

อบัราฮมัเป็นบุรุษตวัอยา่งเดิมในความเช่ือซ่ึงไดรั้บความเคารพนบัถือ ทั้งในคมัภีร์ของพวกฮีบรู 
ในคมัภีร์กุรอ่านของพวกมูฮมัหมดั และในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ประเทศจอร์แดนและอิสราเอลสมยั
ปัจจุบนัคร้ังหน่ึงเคยเป็นภูมิล าเนาเดิมของท่านอบัราฮมั ผูสื้บเช้ือสายของอบัราฮมัยงัมีอยูใ่นสอง
ประเทศน้ี ขอ้น้ีท าให้ระลึกถึงพนัธสัญญาท่ีพระเจา้ทรงท าไวก้บัอบัราฮมันานมาแลว้คือ 

“เราจะให้เจา้เป็นชนชาติใหญ่ เราจะอ านวยพรแก่เจา้ จะใหเ้จา้มีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไป” 
(ปฐมกาล –เยเนซิส 12:2) 
ผูท่ี้ไดท้  าใหอ้บัราฮมัเป็นผูย้ิง่ใหญ่ก็คือพระเจา้พระองคต์รัสวา่:- 
“เราจะให.้..แผน่ดินคานาอนั (คืออิสราเอล) ทั้งส้ินแก่เจา้และแก่เช้ือสายของเจา้ท่ีสืบมาใหเ้ป็น

กรรมสิทธินิรันดร์” (ปฐมกาล – เยเนซิส 17:8) 
พระเจา้ทรงท าการในประวติัศาสตร์ พระสัญญาเร่ืองน้ีซ่ึงอบัราฮมัรับเอาโดยความเช่ือนั้นบดัน้ี

ไดก้ลายเป็นความจริงทางการเมืองข้ึนแลว้ เม่ือพระเจา้ท าสัญญาขอ้น้ีอบัราฮมัแก่ชราและไม่มีบุตร 
ดงันั้นอบัราฮมัจึงทูลถามวา่:- 

“ขา้แต่องคส์มเด็จพระเจา้ ฯ พระองคจ์ะทรงโปรดประทานอะไรแก่ขา้พระองค ์ดว้ยขา้พระองค์
ยงัไม่มีบุตรเร่ือยมา” (ปฐมกาล –เยเนซิส 15:2) 

พระเจา้ตรัสตอบวา่ “บุตรชายของเจา้เองจะเป็นผูรั้บมรดกของเจา้...จงดูฟ้า ถา้เจา้อาจนบัดาว
ทั้งหลายไดก้็นบัไปเถิด พงศพ์นัธ์ุของเจา้จะเป็นเช่นนั้น” 

(ปฐมกาล –เยเนซิส 15:4-5) 
แลว้ขอ้ความในพระคมัภีร์ก็มีปรากฏข้ึน ซ่ึงบรรดาอาจารยใ์นทางพระศาสนาไดส้งวนไวเ้ป็น

สมบติัอนัมีค่าตลอดมาทุกยคุทุกสมยั:- 
“อบัราฮมัก็เช่ือพระเจา้ฯ และการท่ีเช่ือนั้นพระองคท์รงนบัวา่เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน” 
(ปฐมกาล-เยเนซิส 15: 6) 
คาร์ท บาร์ท ช้ีใหเ้ห็นวา่อบัราฮมัเช่ือในพระเจา้ ผูท้รงรักษาค ามัน่สัญญาของพระองค ์ ( A 

Shorter Commentary on Romans หนา้ 53 ค.ศ. 1960) ภายหลงัท่ีอบัราฮมัรับเอาพระค าของพระเจา้ดว้ย
ความเช่ือแลว้ เขาจึงไดบุ้ตรคืออิสอคัและอิชมาเอล คือตน้ตระกลูพวกชนชาติฮีบรูและชนชาติอาหรับ 
สาระส าคญัของเร่ืองก็คือการแสดงความเช่ือของอบัราฮมั ก็เป็นการกระท าท่ีชอบธรรมเป็นการกระท า
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ตามศีลธรรม การท่ีจะมีความเช่ือแบบน้ีไม่จ  าตอ้งท าพิธีนมสัการอยา่งประณีตหรือถือกฎทางศาสนา
อยา่งเคร่งครัดเป็นจ านวนมากมายแต่อยา่งใด ไม่จ  าตอ้งเสียสละหรือเขา้อุปสมบท ในวดัหรือท าบุญท า
ทานอยา่งมากมายแต่อยา่งใด โดยความเช่ือในพระเจา้ผูช้อบธรรม โดยความเช่ือท่ีแสดงออกโดยการ
กระท าตามพระค าของพระเจา้ ท่านอบัราฮมัก็ไดช่ื้อวา่เป็นคนชอบธรรมแลว้ พระค าของพระเจา้รวมทั้ง
พระบญัญติัทางศีลธรรมท่ีพระเจา้ประทานไวใ้นสมยัโบราณ ตลอดจนการทรงน าท่ีพระเจา้ประทานให้
แต่ละบุคคลท่ีเขาตอ้งการในปัจจุบนั พระเจา้ยงัคงตรัสอยูเ่สมอพระเจา้ทรงเป็นผูแ้สดงน ้าพระทยัของ
พระองคใ์หแ้ก่มนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา 

ในตอนน้ีเราจะไดเ้ห็นลกัษณะอนัเด่นชดัขอ้หน่ึงของจริยธรรมในศาสนาคริสเตียน ความชอบ
ธรรมเกิดจากสัมพนัธภาพอนัชอบกบัพระเจา้ผูช้อบธรรม ดว้ยความเช่ือในพระเจา้และเขา้สนิทกบั
พระองค ์เราก็จะไดรั้บพระวิญญาณจากพระเจา้ ดงัท่ีท่านเปาโลกล่าววา่:- 

“ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้นคือความรัก ความเปรมปรีด ์ สันติสุข ความอดกลั้นไวน้าน ความ
ปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความอ่อนสุภาพ การรู้จกับงัคบัตน” (กาลาเทีย 5:22) 

การแสดงความเช่ือก็เป็นการแสดงเจตนาอยา่งหน่ึง คนเราจะกลายเป็นธรรมชนโดยขดักบั
เจตนาไม่ได ้ แต่ถา้คนเราแมจ้ะชัว่ร้ายสักปานใด ถา้เตม็ใจรับเอาพระวิญญาณของพระเจา้ “มีของมีค่าน้ี
อยูใ่นภาชนะดิน” (2 โครินธ์ 4:7) ดว้ยความเช่ือ เราก็ยอ่มยนิดีรับเอาการเปล่ียนชีวิตของตนจากพระ
วญิญาณของพระเจา้ ความเช่ือเป็นการตอบสนองพระเจา้ มิใช่ความรู้เร่ืองพระเจา้เท่านั้นดว้ยความ
ช่วยเหลือของพระเจา้ ต่อไปเขาก็กลายเป็นมนุษยแ์ท ้ มนุษยเ์ตม็บริบูรณ์ เขากลายเป็นคนดีข้ึนไดเ้พราะ
ดงัอคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้” 

(2 โครินธ์ 5: 17) 
“ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่านทั้งหลาย

กระท าเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให”้ (เอเฟซสั 2:8) 
สาวกของพระเยซูไดม้องเห็นความส าคญัในการท่ีพระเจา้ไดท้รงทดลองอบัราฮมั คือเขาจะเช่ือ

ฟังพระเจา้ถึงขนาดท่ีจะถวายอิสอคับุตรชายของเขาเป็นเคร่ืองบูชายญัหรือไม่ เม่ืออบัราฮมัเดินทางสาม
วนัเพื่อไปยงัภูเขาโมรียาเพื่อท าพิธีถวาย ความเช่ือมัน่ขอ้เดียวไดชู้ก าลงัใจอนัเดือดร้อนของเขา คือวา่
พระเจา้ทรงชอบธรรมและทรงยติุธรรมเม่ือถึงท่ีถวายบูชาบุตรชายอิศอคัจึงถามบิดาวา่:- 

“น่ีไฟและฟืน แต่ลูกแกะส าหรับเคร่ืองเผาบูชาอยูท่ี่ไหน” อบัราฮมัตอบวา่ “ลูกเอ๋ย พระเจา้จะ
ทรงจดัหาลูกแกะส าหรับพระองคเ์องเป็นเคร่ืองเผาบูชา” 

(ปฐมกาล-เยเนซิส 22: 7, 8) 
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พระเจา้ไดท้รงท าเช่นนั้น และอิสอคัก็มีชีวติต่อมาและความเช่ือของอบัราฮมัในพระเจา้ก็
ปรากฏวา่ถูกตอ้งต่อมาในสมยัพนัธสัญญาใหม่ ยอห์นไดก้ล่าวถึงพระเยซูคริสตว์า่:- 

“ดูเถิด พระเมษโปดกของพระเจา้ผูท้รงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29) 
ท่านยอห์นและผูฟั้งเช่ือวา่มนุษยไ์ม่อาจปลดเปล้ืองความบาปและความชัว่ร้ายออกจากตนเอง

แต่ล าพงัได ้การเสียสละ การรับทุกขแ์ทนกนั การช่วยเหลือของพระเจา้เท่านั้นท่ีจะปลดเปล้ืองได ้เปาโล
ไดพ้ดูแทนมนุษยท์ัว่ไปไวว้า่:- 

“ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจการกระท าของขา้พเจา้ เพราะวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้ปรารถนาท านั้นขา้พเจา้หาท าไม่ 
แต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้เกลียดชงันั้นขา้พเจา้ก็ยงัท าอยู ่ เพราะวา่เจตนาดีขา้พเจา้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะกระท าการดีนั้น 
ขา้พเจา้หาไดก้ระท าไม่” (โรม 7:15, 18) 

ส่ิงท่ีเปาโลคน้พบนั้นก็คือความชอบธรรมใหม่ ซ่ึงไดม้าโดยความเช่ือในพระเจา้ตามท่ีแสดงไว้
ในพระเยซูคริสต ์

“ใครเล่าจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากกายแห่งความตายน้ี ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้โดยพระเยซู
คริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 7:24, 25) 

“ส่ิงซ่ึงพระบญัญติันั้นท าไม่ได.้..พระเจา้ไดท้รงกระท าแลว้ คือโดยทรงใชพ้ระบุตรของ
พระองคม์า” (โรม 8:3) 

“ทั้งส้ินน้ีบงัเกิดมาจากพระเจา้ผูท้รงใหเ้ราคืนดีกนักบัพระองคโ์ดยพระเยซูคริสต.์..เพื่อเราจะได้
เป็นคนชอบธรรมของพระเจา้โดยพระองค์”  

(2 โครินธ์ 5: 18, 21) 
พระเจา้ริเร่ิมการกบัอบัราฮมั แลว้พระเจา้ก็ไดริ้เร่ิมท่ีจะติดต่อกบัเช้ือสายของอบัราฮมัโดยทาง

พระเยซูคริสต ์ บรรดาผูท่ี้เห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระฉายของพระเจา้ ผูซ่ึ้งไม่ประจกัษแ์ก่ตาก็ตอ้งการท่ี
จะเขา้คืนดีกบัพระเจา้ 

พระกิตติคุณคือข่าวประเสริฐนั้นท่ีแทก้็คือพระเยซูคริสต ์ เม่ือมนุษยถ์ามวา่ ชีวติมนุษยมี์
ความส าคญัหรือความคิดและความเพียรพยายามฝ่ายศีลธรรมมีความหมายหรือเปล่า ศาสนาคริสเตียน
ตอบยนืยนัทนัที ค าตอบยนืยนัน้ีพบไดใ้นองคพ์ระเยซูคริสต ์

สาวก 12 คน ร่วมกบัพระเยซูในหอ้งชั้นบนกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อท าพิธีปัสกา ในการรับประทาน
อาหารนั้นมีความเศร้าโศกเน่ืองจากพระเยซูจะตอ้งตาย พระองคอ์าจหลีกเล่ียงความตายน้ีได ้ แต่
พระองคท์รงรับเอาโดยถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อมนุษย ์ค าสอนคร้ังสุดทา้ยใหแ้ก่สาวกทรงมีอะไรบา้ง ส่ิง
ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าขณะนั้นมีคุณค่ายิง่กวา่ค าพดูของพระองคค์ร้ังใด ๆ  
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พระองคท์รงหยบิเอาผา้ อ่างน ้าและทรงท าการลา้งเทา้พวกสาวก แมพ้วกเขาจะคดัคา้นก็ตาม 
พระองคท์รงหยบิขนมปังหกัเสียแลว้แจกใหทุ้กคนโดยกล่าววา่ “น่ีเป็นกายของเรา...ซ่ึงใหแ้ก่ท่าน
ทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 11:24) พระองคท์รงหยบิถว้ยน ้าองุ่นแลว้ตรัสวา่ “น่ีเป็นโลหิตของเรา...ซ่ึงตอ้งเท
ออก” (มทัธิว 26:28) พระองคไ์ดล้า้งเทา้สาวกช่ือยดูา คนน้ีไดท้รยศพระองคใ์นคืนนั้นเป็นราคาเงิน 30 
เหรียญ สาวกอีกคนหน่ึง ช่ือเปโตรก่อนเชา้ตรูไดป้ฏิเสธวา่ไม่รู้จกัพระเยซู สาวกทั้ง 12 คนไดห้นีพระ
เยซูไปหมดก่อนท่ีจะมีการไต่สวนพระองคอ์ยา่งไม่ยติุธรรมในตอนเชา้รุ่งข้ึน พวกเขาเป็นคนธรรมดา
สามญัเหมือนกบัเรากระมงั พระเยซูสมคัรใจท่ีจะถูกตรึงในวนัศุกร์ และศพของพระองคเ์ขาฝังไวใ้น
อุโมงค ์พระองคไ์ดต้ายอยา่งแน่นอน 

คร้ันแลว้ เหตุการณ์ท่ีไม่มีใครนึกฝันไดเ้กิดข้ึน คือ ต่อมาอีกสองวนั สาวกหญิงสองคนไดน้ าเอา
เคร่ืองเทศไปท่ีสวน เห็นอุโมงคว์า่งเปล่า จึงกลบัไปแจง้ใหค้นทางบา้นทราบ “ฝ่ายอคัรทูตไม่เช่ือถือวา่
เป็นค าเหลวไหล” (ลูกา 24:11) โธมาไดย้นิวา่พระเยซูเป็นข้ึนจากความตาย และไดป้รากฏแก่สาวกอ่ืน ๆ 
แต่โธมาไม่ยอมเช่ือ และพดูวา่จะไม่ยอมเช่ือจนกวา่จะไดเ้ห็นพระเยซูดว้ยตนเอง และไดเ้อาน้ิวแยเ่ขา้ไป
ในบาดแผลท่ีสีขา้งพระเยซู (ยอห์น 20:25) ในขณะท่ีเขาเดินทางสิบเอ็ดกิโลเมตรเพื่อกลบับา้นในเอมมา
อู คลีโอปาสและสาวกอีกคนหน่ึง พูดถึงความตายของพระเยซูและความหมดหวงัของเขา แต่ในขณเะ
เดินทางเขาไดพ้บพระเยซูมีชีวติอยูพ่ระองคไ์ดส้นทนากบัเขา นัง่ลงรับประทานกบัเขา แลว้ก็จากไป แม้
จะเหน็ดเหน่ือยสักปานใด คนสองคนก็เดินทางกลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มอีกเป็นระยะ 11 กิโลเมตร เพื่อ
แจง้เหตุการณ์อนัไม่น่าเช่ือน้ี คือพระเยซูไดป้รากฏแก่เขา ในกรุงเยรูซาเล็ม เขาก็ไดพ้บพวกสาวกอ่ืน ๆ 
ท่ีมีความประหลาดใจเช่นเดียวกนั ท่ีพดูวา่พระเยซูไดป้รากฏแก่ซีโมนเปโตรและคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย
เหมือนกนั (ลูกา 24:13-35) ต่อมาพระเยซูไดป้รากฏแก่โธมาผูส้งสัย เขาจึงกราบลงท่ีพระบาทพระเยซู
พดูวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองคแ์ละพระเจา้ของขา้พระองค์” (ยอห์น 20:28) 

ยดูาคนท่ีทรยศพระองคเ์ป็นอยา่งไรเล่า ยดูาไดเ้อาเงิน 30 เหรียญไปคืนแลว้ก็ไปผกูคอตาย
ส่วนเปโตรผูป้ฏิเสธพระเยซูไดก้ลายเป็นคนใหม่ เป็นคนกลา้หาญ เขม้แขง็ และเป็นพยานถึงการคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูตลอดชีวิตของเขา เปโตรตายเพื่อความเช่ือของเขาในกรุงโรม ส่วนสาวกอ่ืน ๆ ไดย้อม
ตายเพื่อเป็นพยานถึงเร่ืองการคืนพระชนม ์ ส่วนเปาโลผูเ้ป็นเจา้พนกังานในกรุงเยรูซาเล็มท่ีไดรั้บ
การศึกษาสูง ตอนแรกเกลียดชงัพวกคริสเตียนและไดข้่มเหงถึงตายโดยคิดวา่เขาไดท้  าตามน ้าพระทยั
พระเจา้แลว้ แต่ในขณะเดินทางไปดมัเมเษข็ เปาโลไดพ้บพระเยซู นบัแต่นั้นมา เปาโลไดก้ลายเป็น
พยานท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการประกาศเร่ืองคืนพระชนมข์องพระเยซู เปาโลไดถู้กจ าคุกอยา่งทรมาน
เป็นเวลานาน และในท่ีสุดไดถู้กประหารชีวติในกรุงโรม เพราะเหตุความเช่ือในศาสนาคริสเตียน 
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พวกคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกเป็นคนสามญั แต่ไดรั้บประสบการณ์พิเศษ พวกเขาเองก็
ประหลาดใจอยา่งมากท่ีไดเ้ป็นพยานถึงเร่ืองการคืนพระชนมข์องพระเยซู เหตุการณ์พิเศษน้ีได้
กลายเป็นความจริงใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวติของเขา พวกเขาไดก้ล่าววา่ “พระเยซูน้ี พระเจา้ไดท้รงบนัดาลให้
คืนพระชนมแ์ลว้ ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นพยานในขอ้น้ี (กิจการ 2:32) เขาเป็นพยานโดยไม่ไดนึ้กฝันก่อน
วา่จะเป็น ปอลติลลิคไดแ้สดงค าสอนของพวกสาวกไวว้า่ “พวกเราเพียงแต่ตอ้งการแสดงส่ิงท่ีเราไดเ้ห็น
และบอกกล่าวแก่ท่านถึงส่ิงท่ีเราไดย้นิ” 

การตรึงพระเยซูบนไมก้างเขนซ่ึงพระเยซูไดทู้ลขอพระเจา้ใหย้กโทษศตัรูของพระองค์ และการ
คืนพระชนมเ์หล่าน้ี ท าไมจึงตอ้งเกิดข้ึนเล่า พวกสาวกยงัจ าค าถามท่ีพระเยซูถามในขณะลา้งเทา้สาวกวา่ 
“ซ่ึงเรากระท านั้นขณะน้ีท่านยงัไม่รู้เร่ือง แต่ภายหลงัท่านจะเขา้ใจ” (ยอห์น 13:7) เป็นการกระท าเพื่อเขา 
และพวกเขายงัจ าค าของพระองคท่ี์วา่ “น่ีเป็นกายของเราซ่ึงใหแ้ก่ท่านทั้งหลาย” ไดท้รงประทานเพื่อเขา
ทั้งหลาย เขาจ าขอ้ความท่ีพระองคต์รัสวา่ “เราจะมาอีกและรับท่านใหไ้ปอยูก่บัเรา” (ยอห์น 14:3) การ
คืนพระชนมข์องพระองคก์็เพื่อเขาทั้งหลาย! พวกสาวกเหล่าน้ีเป็นคนสามญัตามแบบคนทั้งหลาย อาศยั
อยูใ่นประเทศเล็ก ๆ ทางเอเชียตะวนัตก แต่พระเยซูทรงถือวา่พวกน้ีควรไดรั้บความช่วยเหลือ โดยมิได้
นึกฝันพวกสาวกไดเ้ป็นพยานพระราชกิจท่ีแสดงวา่พระเจา้ทรงตีราคาค่าตวัพวกเขาไดอ้ยา่งสูง ทั้ง
บรรดาคนธรรมดาสามญั และบรรดามนุษยชาติทั้งหมดดว้ย พระเจา้ในองคพ์ระคริสตไ์ดท้  าใหโ้ลกน้ีคืน
ดีกบัพระองค ์(2 โครินธ์ 5: 19) พระเจา้ทรงมีชีวิตบริบูรณ์ท่ีจะประทานแก่เขาทั้งหลาย (ยอห์น 10:10) 

ความหมายของนาฬิกามีอยูใ่นบุคคลผูท้  าและใชน้าฬิกาฉนัใด ความหมายและความส าคญัของ
มนุษยก์็มีอยูใ่นบุคคลท่ีสูงข้ึนไปคือพระเจา้ฉนันั้น ใครเล่าท่ีจะกล่าวไดว้า่ชีวติของเขามีความหมายโดย
ไม่ตอ้งเก่ียวกบัพระเจา้ บางทีจะมีความหมายส าหรับผูอ่ื้นกระมงั แต่สมมุติวา่ชีวิตของผูอ่ื้นนั้นไม่มี
ความหมายเสียเลยล่ะ? ในท่ีสุดความหมายนั้นเราจะพบในพระเจา้ ผูท้รงเป็นแหล่งเกิดแห่งความหมาย
อนัแทจ้ริง และความนึกคิดทั้งมวล. 


