รักชอบกับคนต่ างศาสนา จะเปลี่ยนศาสนาดีมยั ้ ค่ ะ ?
(คัดจากคาถาม-คาตอบประจาเดือนมิถุนายน 2551)
ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนั ท์
http://www.bodhinanda.com

คาถาม

5. Sorry that I cannot write Thai font. I can read Thai font though.

Hope you don’t mind replying me in Thai.I wonder whether Buddhist’s
heaven and hell are same as those of other religions, especially Christian.
I’m a Buddhist but my friend is a Christian. If we die, will I have a chance to
see her again in the heaven? I know some believe of Christian that Christains
suppose to accept Jesus as a sin savior. If they believe in that thing, they will
allow to go to the heaven. If not, go to the hell. Therefore, from this
assumption, other people who believe in different religion have to go to the
hell. I feel it’s not fair for me, because I’m not a Christian, but I’m sure I
have done good things and avoid doing bad things. What do you think about
that? I have another question as well. What do you think if a couple believe
in the different religions. Will they have a hard time for marriage life? I read
a quote " Love is not that both looks at each other, but love is that both looks
at the same direction."What do you think if a Buddhist convert to be a
Christian after getting married? Can we be a Buddhist and Christian as the
same time? I will appreciate if you don’t mind clarify the things that make
me confused right now. Thanks so much (Guest/ไม่ระบุประเทศ)

คาตอบ: คาถามที่วา่ สวรรค์นรกที่สอนในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างเดียวกับที่สอนในศาสนาอื่นๆหรือป
ล่าว? คาตอบคือเป็ นอันเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่วา่ ในบรรดาผู้สอนศาสนานัน้ ศาสดาไหนจะสอน
ถูกต้ องกว่ากันเท่านันเอง
้
คุณลองพิเคราะห์ดดู ้ วยตัวคุณเองสิครับว่าศาสนาไหนน่าจะมีคาสอนที่
ถูกต้ องชัดเจนและสมบูรณ์ด้วยเหตุผลมากที่สดุ
การริเริ่มค้ นหาความจริงเป็ นสิ่งมีอยู่ในทัว่ ทุกสังคมโลก แต่คมั ภีร์ที่อธิบายความคิดทาง
ศาสนาและปรัชญาของมนุษย์ได้ ละเอียดที่สดุ เท่าที่ผมมีประสบการณ์ในการอ่านมา คือวรรณคดี
อินเดียซึ่งรวมทังวรรณคดี
้
สนั สกฤตและวรรณคดีบาลี ผมเรียนแปลคัมภีร์ฤคเวทในอังกฤษจากต้ นฉบับ
ภาษาสันสกฤตอยู่หลายเดือนซึ่งบันทึกพัฒนาการคาสอนของศาสนาเอาไว้ มาก เมื่อมาทางานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ผมก็สอนวิชาปรัชญาอินเดีย โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เปรียบเทียบกับปรัชญา

ตะวันตกสมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั (ปรัชญาสาคัญๆ ตังแต่
้ ปรัชญาที่มีขึ ้นที่เมืองไมเลตุสเป็ นต้ นมา )
เพราะฉะนัน้ ผมจึงมองพัฒนาการโดยภาพรวมทังของอิ
้
นเดียและของกรีก ออก
เดิมมนุษย์ไม่ร้ ูสจั ธรรมในทางธรรมชาติ มองเห็นธรรมชาติอะไรที่ตื่นตาตื่นใจก็ยกมือไหว้ ประ
หลกๆ ทังดิ
้ น ทังน
้ ้า ทังลม
้ ทังไฟ
้ ฯลฯ ล้ วนแต่ได้ รับการยกย่องบูชาทังนั
้ น้ สืบทอดมาถึงปั จจุบนั ก็มี
เช่น ลัทธิไหว้ เจ้ าแม่คงคา , ลัทธิไหว้ เจ้ าแม่ธรณี (ปฤถิว)ี , ลัทธิบชู าไฟ, ลัทธิบชู าดวงอาทิตย์ ฯลฯ
ศาสนาเช่นนี ้เรียกได้ วา่ เป็ น naturalism (ลัทธิบชู าธรรมชาติ) ต่อมาก็ยกย่องธรรมชาติเหล่านี ้ให้
กลายเป็ นเทวดา (deification of nature) เทวดาเลยมีเต็มไปหมด เช่น เทวดาประจาลมเรียกว่าพระ
พายหรือพระมารุต, เทพเจ้ าประจาดวงจันทร์เรียกว่าเทพจันทรา, เทพเจ้ าประจาดวงอาทิตย์เรียกว่า
สูรยเทพ, เทพเจ้ าสายฟ้าหรือฟ้าผ่าเรียกว่าพระอินทร์, เทพเจ้ าประจาฝนเรียกว่าพระวรุณ ฯลฯ เทวดา
ที่ประชาชนนับถือจึงมีหลายองค์ เรียกรวมๆ พัฒนาการระดับนี ้ว่าพหุเทวนิยม (Polytheism/theistic
pluralism) แม้ ชื่อเทวดาจะแตกต่างกันไปตามท้ องที่ แต่ความเชื่อก็ไม่ห่างจากกันหรอกครับ ในบรรดา
ศาสนาแต่โบราณของหลายๆ ประเทศ
ต่อมา มนุษย์ก็มาคิดว่าถ้ าเทวดามีชื่อหลายชื่อ ประชาชนบูชาเทวดาแตกต่างกัน แยกกัน
ประกอบพิธี ประชา ชนในประเทศอาจแตกแยกออกเป็ นหลายกลุม่ เลยมาอธิบายว่าแม้ เทพเจ้ าที่
ผู้คนนับถือจะมีชื่อแตกต่างกัน แต่เทพเจ้ าเหล่านันก็
้ มาจากเทพเจ้ าผู้สงู สุดในสากลจักรวาลองค์
เดียวกัน อินเดียมีคาอธิบายในคัมภีร์ฤคเวท (RV.1.164.46) ว่า เอกมฺ สตฺ วิปฺรา พหุธา วทนฺติ
(ความจริงมีเพียงหนึ่ง แต่เหล่าผู้ร้ ูอธิบายโดยใช้ ชื่อหลายชื่อแตกต่างกัน ) สรุปแล้ ว เทวดาทุกตนใน
สมัยฤคเวท ไม่วา่ จะชื่อพระอินทร์, พระอัคนี, พระวรุณ, สูรยเทพ, จันทรเทพ ฯลฯ ล้ วนเป็ นการแบ่งภาค
มาของพระผู้สงู สุดในสากลจักรวาล ซึ่งในฤคเวท เรียกว่าประชาบดีหรือหิรัณยครรภะ ขันตอนนี
้
้ถือ
เป็ นการพัฒนาจากพหุเทวนิยมมาเป็ นเอกเทวนิยม (Monotheism) มีพระเจ้ าซึ่งมีตวั ตนอยู่เบื ้องหลัง
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เป็ นผู้สร้ างโลกและสรรพสัตว์ให้ เกิดมา ศาสนาส่วนใหญ่ในโลกพัฒนามา
ได้ ถึงระดับนี ้ แต่ในอินเดียมีพฒ
ั นาการทางศาสนาต่อไปอีก กล่าวคือมีความเชื่อในแนวเอกนิยม
(Monism) เน้ นว่าเทพเจ้ าผู้สร้ างโลกไม่มีเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นแค่นามธรรม กล่าวให้ ชดั ลงไปก็คือความ
จริงขันปรมั
้ ตถสัจจะมีอยู่ในฐานะเป็ นจิตอมตะหรือวิญญาณอมตะ เรียกชื่อกันว่าพรหมันหรือ
ปรมาตมัน เมื่อพระองค์จะสร้ างโลก พระองค์จึงปรากฏตัวออกมา
ในปั จจุบนั ความเชื่อในเรื่องพระเจ้ าสร้ างโลกกาลังจางไปในหมูน่ กั วิทย าศาสตร์ ความจริง
ไม่ใช่เพิ่งมีในปั จจุบนั แต่เริ่มมีในกรีกโบราณตังแต่
้ เริ่มปรัชญากรีกที่ไมเลตุสนัน่ แล้ ว เมื่อเริ่มกลุม่ นัก

คิดที่เรียกว่านักปรัชญาเกิดขึ ้น ความเชื่อเรื่องเทพนิยายปรัมปราก็คอ่ ยๆ ลดไปตามลาดับ เพราะนัก
ปรัชญาคือคนที่พยายามหาคาตอบบนพื ้นฐานหลักฐานที่สามารถพิสจู น์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องอ้ าง
เทวดาหรือพระเจ้ าผู้สร้ างโลกมาตอบ หากแต่อาศัยการสังเกต, วิเคราะห์ข้อมูลที่พบเห็นและหาบทสรุป
ตามธรรมชาติ พัฒนาการขันนี
้ ้ สังคมปรัชญาเรียกว่าเป็ นการพัฒนาจากเทพนิยายปรัมปรา (myths)
มาสูค่ วามมีเหตุผล (logos) เทพนิยายปรัมปราจึงหมดความสาคัญลงไปตามลาดับในหมูส่ งั คมนัก
ปรัชญา ถึงแม้ จะมีนกั ปรัชญาหลายคนยังติดในความเชื่อเรื่องเทพนิยายปรัมปรามาแต่เดิม แต่ก็ยงั มี
สายนักปรัชญาบริสทุ ธิ์ที่เน้ นความเป็ นจริงในทางธรรมชาติ ต่อมา นักปรัชญากลุม่ นี ้ก็เป็ นรากฐาน
สาคัญที่ทาให้ เกิดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขึ ้นมา จนกระทัง่ มนุษย์สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ ้นมาได้
สาเร็จและพัฒนาจนโลกก้ าวไปไกลกระทัง่ ถึงบัดนี ้
นอกจากนัน้ เมื่อวิชาปรัชญาพัฒนามาไกลจนคนเห็นความสาคัญมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
ปรัชญาสมัยคลาสสิกส์ซึ่งมีนกั ปรัชญาคนสาคัญกล่าวคือโสกระตีส, เพลโต้ และอริสโตเติ ้ล ผู้คนที่นบั
ถือว่ามีพระเจ้ าสร้ างโลกสมัยหลัง ไม่วา่ จะสังกัดศาสนาคริสต์หรืออิสลามก็พยายามเอาวิชาปรัชญา
ของนักปรัชญาดังๆ เหล่านี ้ไปใช้ อธิบายให้ เกิดประโยชน์แก่ศาสนาของตน ข้ อเขียนที่เอาความรู้ทาง
ปรัชญามาใช้ ประโยชน์ทางศาสนามีกนั แพร่หลายในสมัยกลางของยุโรป
อย่างไรก็ดี สังคมมนุษย์ยงั มีเส้ นแบ่งชัดเจนระหว่างปรัชญาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกบั
ความเชื่อของศาสนาประเภทเทวนิยมซึ่งไม่มีทางประนีประนอมกันได้ นักวิทยาศาสตร์จานวนมาก
ไม่เชื่อว่าพระเจ้ าสร้ างโลก ถือว่าโลกและมนุษย์มีการพัฒนามาโดยลาดับซึ่งใช้ ระยะเวลานานหลายปี
กว่าจะเป็ นเช่นในปั จจุบนั คาสอนศาสนาหลายเรื่องเช่น โลกแบน, ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก, โลกเป็ น
ศูนย์กลางของจักรวาล ฯลฯ ล้ วนแต่ถกู นักวิทยาศาสตร์พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าสอนกันมาผิดๆ เพราะ
ขัดแย้ งข้ อเท็จจริง ศาสนจักรยังเคยจับกาลิเลโอเข้ าคุกและกรอกด้ วยยาพิษจนตายเพราะเอาหลัก
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปค้ านความเชื่อทางศาสนาดังกล่าว ทาให้ นกั วิทยาศาสตร์และปั ญญาชน
จานวนมากในยุโรปเลิกศรัทธาในศาสนาคริสต์ ต่อมาก็ประกาศให้ ศตวรรษที่ 19 เป็ นยุคของการรู้แจ้ ง
(Age of Enlightenment) หมายถึงว่าปั ญญาชนระดับแกนนาของยุโรปได้ แจ้ งประจักษ์ แล้ วว่าความรู้ที่
ได้ รากฐานจากวิทยาศาสตร์สาคัญสาหรับการดารงชีพ ไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนาซึ่งปราศจากข้ อ
พิสจู น์ การร่าเรียนศาสนาในยุโรปได้ เลิกอย่างฮวบฮาบตังแต่
้ บดั นัน้ กระทัง่ บัดนี ้ ขณะที่ศาสนา
ประเภทนับถือพระเจ้ าสร้ างโลกถูกนักวิทยาศาสตร์ปฏิเสธ คาสอนพระพุทธเจ้ าไม่เคยแย้ ง
หลัก
วิทยาศาสตร์และตรงข้ ามมีนกั วิทยาศาสตร์จานวนมากนับถือด้ วยซ ้า

ทุกวันนี ้วิทยาศาสตร์ได้ ก้าวไปไกลมาก เมืองหลายเมืองในยุโรปและอเมริกาที่การศึกษาวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์เข้ มข้ นและเผยแพร่ความรู้ไปสูส่ งั คมสาธารณชนใกล้ เคียง ประชาชนในละแวก
ใกล้ เคียงที่ใกล้ ชิดกับความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ได้ เลิกนับถือว่าพระเจ้ าสร้ างโลกไปแล้ วเป็ น
จานวนมาก ขอยกตัวอย่างเมืองสองเมืองคืออ๊ อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ ในเวลานี ้ ถูกมองว่าเป็ น
godless cities เพราะผู้คนนับถือว่าพระเจ้ าสร้ างโลกกันแต่ตามประเพณี ในทางปฏิบตั ิแล้ ว คน
จานวนมากที่เป็ นระดับปั ญญาชนได้ เลิกนับถือกันไปเป็ นจานวนมากแล้ ว
ถ้ าถามว่าทาไมศาสดาจึงมองเห็นความจริงแตกต่างกัน? ถ้ าตอบในทรรศนะส่วนตัวผมก็คือ
ถ้ าศาสดาเป็ นปุถชุ น เรียนรู้ความจริงทางประสาทสัมผัส ความรู้ที่จะได้ ก็ยงั จากัด สามารถบอกความ
จริงได้ เท่าที่ประสาทสัมผัสมนุษย์ปถุ ชุ นทัว่ ไปจะสามารถบอกได้ แต่พระพุทธเจ้ าทรงพยายามถอน
กิเลสให้ หมดจากใจก่อน ทรงใช้ สมาธิเป็ นฐาน จิตคนเราเมื่อเข้ าถึงสมาธิแล้ ว กิเลสจะรบกวนไม่ได้
พระองค์ได้ ใช้ จงั หวะที่จิตเป็ นสมาธิพิจารณาค้ นหาสัจธรรมต่อไปด้ วยวิปัสสนา จนกระทัง่ กิเลสหลุด
พ้ นจากใจได้ เมื่อกิเลสหลุดพ้ นจาก ใจ ทิพยจักษุหรือญาณจักษุก็จะเกิดขึ ้น สิ่งที่พระองค์มองเห็น
และสอนออกมาจึงเป็ นสัจธรรม คาสอนพระองค์จึงไม่มีใครมาเถียงได้ ถ้ าคุณอ่านพระไตรปิ ฎก คุณ
จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ าตอบโต้ ทงศาสนาประเภทธรรมชาติ
ั้
นิยม, พหุเทวนิยม, เอกเทวนิยมและเอกนิยม
ได้ อย่างมีเหตุมีผล สรุ ปสันๆ
้ ก็คือพระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็ นคนสร้ างพระเจ้ าขึ ้นมาเพื่อเป็ น
เหตุผลในการควบคุมมนุษย์ด้วยกันให้ ร้ ูจกั ละอายบาปและไม่เบียดเบียนกันละกัน เพราะสมัยโบราณ
มนุษย์เอารัดเอาเปรียบกันมาก
เท่าที่สงั เกต ทุกวันนี ้ ศาสนาประเภทเทวนิยม (สอนว่ามีพระเจ้ าสร้ างโลก) มีจดุ แข็งคือการได้
มีโอกาสอบรมสัง่ สอนให้ ศาสนิกเชื่อคาสอนตังแต่
้ วยั แบเบาะจนความเชื่อฝั งเข้ ากระดูกดา ยากจะ
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แต่ถ้าเป็ นสังคมเปิ ดกว้ างแบบยุโรป ซึ่งระบบการศึกษาเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนศึกษาศาสนาสาคัญๆ ในโลกทุกศาสนาระดับใกล้ เคียงกันแล้ วเปิ ดโ
อกาสให้ ปัญญาชน
สามารถเลือกนับถือศาสนาที่ตนเองชอบได้ อย่างเสรี
จะมีเป็ นจานวนมากหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่บรรดาสื่อมว ลชนในยุโรปได้ พร้ อมใจกันแถลงข่าวเมื่อราวสิบปี
มาแล้ วว่า พระพุทธศาสนาจะมาแรงที่สดุ กล่าวคือจะมีคนหันไปนับถือมากที่สดุ ในยุโรป สมัยศตวรรษ
ที่ 21 นี ้
คาถาม 6. ตัวเองเป็ นพุทธแต่มีเพื่อน (คูส่ มรส) เป็ นชาวคริสต์เมื่อตายไปแล้ วจะได้ พบกันอีกหรือไม่?

คาตอบ: มีโอกาสเป็ นไปได้ ครับ ถ้ าคุณแต่งงานกัน คุณรักและเอาใจใส่แฟนของคุณโดยไม่นอกใจเลย
และแฟนคุณก็ปฏิบตั ิตอ่ คุณในลักษณะเดียวกัน พร้ อ มกันนันก็
้ ตงเจตนาเอาไว้
ั้
วา่ จะขอเป็ นคูก่ นั ในภพ
ต่อๆ ไป โอกาสที่หญิง -ชายคูห่ นึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันและรักกันตลอด ใฝ่ ใจปฏิบตั ิธรรมคล้ ายๆ กัน ไม่ได้ ทา
กรรมชัว่ อย่างอื่น เช่น แอบเป็ นชู้กบั คูค่ รองคนอื่นจะมาเกิดเป็ นคูก่ นั อีกย่อมเป็ นไปได้ ครับ เหตุที่
ผู้หญิงผู้ชายหลายคนเกิดมาแล้ วอกหัก ไม่เจอรักแท้ ทงหมดเท่
ั้
าที่ผมพิเคราะห์ดเู ป็ นเพราะผิดศีลข้ อที่
3 หรือมักมากในกาม ถ้ าใครเคยไปทาสิ่งเหล่านี ้เข้ า ครอบครัวที่เคยเป็ นปึ กแผ่นก็อาจถูกกรรมเก่าชัก
พาให้ ลม่ สลายลงได้ ถึงแม้ จะอยากมีแฟนเพื่อแต่งงานสักเพียงไร หากกรรมเก่ายังตามมาอยู่ คุณก็ไม่
มีทางประสบความสาเร็จหรอกครับ
พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ (ขุ.ชา.27/324/91) ว่าความรักเกิดจากสาเหตุ 2 ประการกล่าวคือ 1.อยู่
ร่วมกันในชาติก่อน (ปุพฺเพสนฺนิวาส) 2.เกื ้อกูลกันในปั จจุบนั (ปจฺจปุ ฺปนฺนหิเตน วา ) ถ้ าคุณได้ อยู่
ร่วมกันกับแฟนในฐานะสามีภรรยาในชาตินี ้ก็เท่ากับเป็ นชาติก่อนของภพต่อไป ถ้ าคุณอยู่ด้วยกัน รัก
กันและซื่อสัตย์ตอ่ กันอย่างแท้ จริง ครัน้ คุณตายไปแล้ ว ได้ มาเจอกันและรู้จกั กันจนถึงเกื ้อกูลกัน
โอกาสที่คณ
ุ สองคนจะได้ อยู่กินร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอีกก็ย่อมเป็ นไปได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ขึ ้นกับว่า
ระหว่างอยู่ด้วยกันคุณสองคนได้ รักกันมากน้ อยขนาดไหนด้ วย ถ้ าคุณอยู่ด้วยกัน ไม่คอ่ ยรักกัน
ทะเลาะเบาะแว้ งกันประจา มีใจห่างเหินกันบ่อย หนาซ ้ายังมีเพื่อนต่างเพศเป็ นมือที่สามเข้ ามา
เกี่ยวข้ องจน กระทัง่ ทาให้ คณ
ุ นอกใจแฟนคุณ ต่อไปเมื่อเจอกันก็อาจจะไม่ได้ มีความผูกพันกันเท่า ใด
นัก
คาถาม 7: ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็ นผู้ไถ่บาปให้ เมื่อตายไปจะได้ ขึ ้นสวรรค์กนั ทุกคน แต่ถ้า
เป็ นคนนับถือศาสนาอื่นจะได้ ไปสวรรค์ด้วยหรือไม่?
คาตอบ: นัน่ คือคาสอนของชาวคริสต์ครับ ตามทรรศนะพุทธแล้ ว ไม่วา่ คุณนับถือศาสนาไหน ถ้ า
ระหว่างดารงชีพอยู่คณ
ุ ทาบาปประจา เช่น ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต , ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม, พูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ พูดคาเพ้ อเจ้ อ , อิจฉาริษยาคนอื่น, ดื่มสุรายาเมาจนขาดสติ ฯลฯ เมื่อตายไป
คุณต้ องตกนรก ไม่มีใครมาไถ่บาปให้ คณ
ุ ไปขึ ้นสวรรค์ได้ หรอกครับ และไม่เป็ นการยุติธรรมหากจะมี
ใครสักคนทาอย่างนันให้
้ คณ
ุ เพราะคุณไปทากรรมชัว่ มากมายแล้ วแต่ไม่ได้ รับผลกรรมอะไรเลย
ทานองเดียวกัน ไม่วา่ คุณจะนับถือศาสนาไหน แต่ถ้าคุณใจบุญ ช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื่อนมนุษย์
ละเว้ นจากการทาบาป เข้ าใกล้ บณ
ั ฑิตทางศาสนาผู้คงแก่เรียนเพื่อพัฒนาศีลธรรมของตนให้ สงู ขึ ้นจน

ตลอดชีวิต คุณก็มีโอกาสได้ ขึ ้นสวรรค์ โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยคุณเลยแม้ แต่น้อย การทาดีแล้ วได้ ขึ ้น
สวรรค์และการทาชัว่ แล้ วตกนรกเป็ นกฎธรรมชาติ ไม่มีใครมาทาให้ ใคร พระพุทธศาสนาเรียกว่า
‘ธรรมนิยาม’ (อภิ.กถา.37/1086/348) กฎนี ้ไม่มีใครสร้ างขึ ้น โลกนี ้ไม่มีใครสร้ างแต่ผา่ นขัน้ ตอน
วิวฒ
ั นาการมาเป็ นล้ านๆ ปี ก่อนที่จะเป็ นอย่างปั จจุบนั ถ้ าคุณทาชัว่ แล้ วตกนรก ทาดีแล้ วได้ ขึ ้นสวรรค์
จาเป็ นมัยที
้ ่คณ
ุ จะต้ องไปสวดมนต์อ้อนวอนใคร? เพราะทุกสิ่งล้ วนแต่คณ
ุ ทาขึ ้นมาด้ วยตัวคุณเอง ก็
เพราะเหตุนี ้แหละครับ พระพุทธเจ้ าถึงตรัสไว้ (ขุ.สุตฺ.25/382/457) ว่า กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก แปลว่า
‘สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม’ กฎแห่งกรรมนี ้ ไม่มีใครมาคอยลงโทษ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีใครมา
คอยให้ รางวัลด้ วย
พระพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีใครจะอยู่ในฐานะมาไถ่บาปให้ คณ
ุ ได้ เลย ชาวพุทธมีหลักความ
เชื่อที่สาคัญว่าถ้ ายังไม่หมดสิ ้นกิเลส มนุ ษย์และสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ร้ ูจกั จบสิ ้นและเราก็ผา่ น
กระบวนการเกิด แก่ เจ็บ ตายมานับชาติไม่ถ้วนแล้ วด้ วย
(ดูตวั อย่างที่ ม .มู.12/186/111;ส.มหา.
19/1697/427) พระไตรปิ ฎกบางแห่งเปรียบสังสาร วัฏเหมือนห้ วงน ้า (เช่นใน ขุ .วิมาน.26/389/380)
พระไตรปิ ฎกบางตอน (ส.มหา.19/1014/298) บรรยายสังสารวัฏว่า อนมตคฺโค สสาโร หมายถึงว่า
‘สังสารวัฏมีเบื ้องต้ นและที่สดุ ที่ไม่มีใครจะสืบรู้ได้’ คุณจะหมดสิ ้นกิเลสได้ และหลุดพ้ นจากเวียนว่าย
ตายเกิดได้ ก็ตอ่ เมื่อปฏิบตั ิจนศีล, สมาธิและปั ญญาสมบูรณ์แล้ วเท่านัน้ เมื่อศีล สมาธิและปั ญญาคุณ
สมบูรณ์ คุณก็จะสามารถดับกิเลสได้ หมดโดยทันที เพราะกิเลสจะเกิดจะดับก็ในใจคุณ คุณความดีที่
คุณจะทาก็เริ่มในใจคุณ คุณจึงประสบสุขและทุกข์ตามกรรมที่คณ
ุ ได้ กระทาลงไป ไม่มีเทวดาหน้ า
ไหนจะมาไถ่บาปให้ คณ
ุ ได้
แต่ระหว่างที่กิเลสยังไม่หมด พระพุทธศาสนาเสนอทางออกให้ วา่ 1.ถ้ าต้ องการขึ ้นสวรรค์หรือ
มาเกิดในโลกมนุษย์นี ้อีก ซึ่งมีความสุขมากกว่าไปเกิดในภพอื่นๆ ไม่ต้องการไปเกิดเป็ นเปรต , ลงนรก
หรือเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน พระพุทธศาสนาสอนให้ มีหิริโอตตัปปะ โดยพยายามรักษาศีล ฝึ กสมาธิและ
พัฒนาปั ญญา เท่าที่กาลังสติปัญญาจะอานวย 2.ถ้ าคุณต้ องการไปเกิดในพรหมโลก คุณควรฝึ กหัดให้
มีพรหมวิหาร 4 อย่างครบถ้ วนหรือฝึ กสมาธิจนบรรลุฌาน คาสอนของพระองค์เหล่านี ้ไม่ได้ ผกู ขาดกับ
ใคร ใครทาใครได้ ไม่มีใครช่วยให้ ใครหลุดพ้ นจากทุกข์ได้ ไม่มีใครช่วยไถ่บาปให้ คณ
ุ ได้ บาปคุณก่อ
มาเอง ชีวิตคุณเป็ นไปตามกรรม ไม่มีใ ครช่วยให้ คณ
ุ หลุดพ้ นจากทุกข์ได้ ถ้าคุณไม่พยายามกาจัดกิเลส
ด้ วยตัวคุณเอง ถ้ าโลกนี ้ คนสามารถหลุดพ้ นจากทุกข์หรือขึ ้นสวรรค์กนั ได้ เพราะเพียงสวดมนต์อ้อน
วอนบูชา โลกคงไม่มีคนยากจน โลกคงไม่มีคนกาพร้ า โลกคงไม่มีความขัดแย้ ง ปั ญหาต่างๆ ที่มีใน

สังคมโลกทุกวันนี ้มีให้ เห็นแม้ แต่ในสังคมที่ผ้ คู นนับถือพระเจ้ าว่าเป็ นผู้สร้ างโลกและปฏิบตั ิตามคาสอน
ของพระองค์ด้วยซ ้า
พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เราสร้ างปั ญหาให้ กนั และกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานใน
ประวัติศาสตร์เพราะมนุษย์มีกิเลส พูดให้ สนๆ
ั ้ ก็คือมนุษย์ถกู ตัณหากระตุ้นจนสร้ างปั ญหาให้ ตวั เอง
และสังคมมากมาย พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎก (ส.ส.15/180/54)ว่า ตณฺหาย นียติ โลโก
แปลว่า ‘โลกถูกตัณหาพาไป’ แปลว่า ความเป็ นไปในสังคมมนุษย์โลกทุกอย่างล้ วนแต่เกิดมาจาก
ตัณหาของมนุษย์ด้วยกัน อยากให้ สงั คมสงบสุข มนุษย์ต้องควบคุมกิเลสคือตัณหาตนเองให้ อยู่ใน
กรอบและไม่ให้ กิเลสที่ตนมีทาร้ ายคนอื่น ถ้ าไม่ควบคุมกิเลส สังคมจะเกิดสันติสขุ ไม่ได้ ความจริงมี
เท่านี ้ ถ้ าคุณมองให้ ถี่ถ้วนก็จะเห็นความจริงว่าปั ญหาสังคมทุกอย่างที่เราเห็น มนุษย์ด้วยกันเองสร้ าง
ขึ ้น ทังนั
้ น้ ปั ญหาทุกอย่างล้ วนเกิดจากตัณหาของใครบางคนหรือหลายๆ คนทังนั
้ น้
ปั ญหาคือเมื่อเราเห็นสาเหตุแล้ วเราจะแก้ ปัญหาอย่างไร? พระพุทธศาสนาสอนว่าการอ้ อน
วอนเทพเจ้ าไม่ได้ ช่วยทาให้ สงั คมดีขึ ้นมาเลย ถ้ ามนุษย์เข้ าใจสัจธรรมดังที่ผมกล่าวข้ างต้ นตรงกัน
แล้ วพร้ อมใจกันรักษาศีล บาเพ็ญทาน เจริญสมาธิ พัฒนาปั ญญา เป็ นอยู่พอเพียง สังคมจะไม่มีการ
แก่งแย่งชิงทรัพยากรกันมากมายขนาดนี ้หรอกครับ การที่สงั คมมีปัญหามาตลอดก็เพราะสังคมโลก
ส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าปั ญหาทุกอย่างเกิดจากกิเลสของคนนัน่ เอง
ย้ อนไปดูกรณีของคุณ ถ้ าคุณนับถือพระพุทธศาสนาและแฟนคุณนับถือศาสนาคริสต์ ต่างคน
ต่างก็ปฏิบตั ิตามหลักศาสนาของตัวเองไป การนับถือศาสนาที่ตา่ งกันของคุณทังสองท
้
าให้ คณ
ุ มีเมตตา
อารีตอ่ มนุษย์ด้วยกัน รู้จกั ทาบุญทาทาน รู้จกั เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตวั รู้จกั บาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เคารพสิทธิคนอื่นและขณะเดียวกัน ก็พยายามละหรือลดความชัว่ ประเภทต่างๆ คุณทังสอ
้
งคนก็มี
โอกาสได้ ขึ ้นสวรรค์ เพราะการกระทาที่ดีของคุณเหล่านี ้เอง โดยไม่จาเป็ นต้ องมีใครมาไถ่บาปให้ คณ
ุ
เลย
คาถาม 8. แฟนเป็ นคริสต์และตัวเองเป็ นพุทธจะแต่งงานและอยู่กนั ราบรื่นได้ หรือไม่? เคยได้ ยินภาษิ ต
กล่าวมาว่า ‘รักแท้ คือคูร่ ักต้ องไม่มองที่ความแตกต่างของกันและกัน แต่ต้องพยายามมองไปที่จดุ หมาย
ปลายทางเดียวกัน’ (Love is not that both looks at each other, but love is that both looks at
the same direction) (Guest/ไม่ระบุประเทศ)

คาตอบ: ถ้ าคุณแต่งงานเพราะรักกันจริง และถ้ าความรักที่มีตอ่ กันมีมากพอจริง ความรักจะมีอิทธิพ ล
เหนืออุปสรรคทุกอย่าง เหนือกฎหมาย เหนือประเพณีและเหนือศาสนา ทาให้ คณ
ุ สามารถเสียสละเพื่อ
คนที่คณ
ุ รักได้ คุณสามารถอยู่ร่วมกันได้ ครับเพราะเมื่อคุณสองคนรักกันจริงแล้ ว ส่วนคาถามที่วา่
ต่อไปจะอยู่กนั อย่างราบรื่นหรือไม่? ออกจะตอบยาก เพราะการจะอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่มีพื ้นฐาน
หลักคิดแตกต่างกันต้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์
ที่จริง คาถามนี ้เป็ นคาถามที่ไม่จากัดเฉพาะคูแ่ ต่งงานข้ ามศาสนากันเท่านัน้ แม้ แต่คนนับถือ
ศาสนาเดียวกันก็สามารถจะเกิดปั ญหาขึ ้นได้ ถ้ าคุณต้ องการให้ ความรักที่มีราบรื่นตลอด คุณมี
ประเด็นที่ต้องขบคิดให้ แตกหลายอย่าง เพื่อความรอบคอบของตัวคุณเองก่อนตัดสินใจ อาทิ 1.คุณ
รักแฟนคุณจริงหรือปล่าว? แฟนคุณรักคุณจริงหรือปล่าว? มีอะไรเป็ นข้ อพิสจู น์? ความรักที่คณ
ุ
กล่าวถึงเป็ นความรักแท้ หรือแค่ราคะตัณหาชัว่ ครู?่ 2.คุณใช้ อะไรเป็ นบรรทัดฐานเลือกคู?่ ผมอธิบาย
ให้ นกั ศึกษาผมฟังเสมอครับเมื่อมีโอกาสว่า ความรักเป็ นเรื่องของอารมณ์ แต่การตัดสินใจเลือกคู่ คุณ
ต้ องใช้ เหตุผลมาพิจารณาและควรต้ องเน้ นว่าเพศตรงข้ ามที่คณ
ุ มองนันผ่
้ านการอบรมมาอย่างไร? ชีวิต
คูจ่ ะอยู่ได้ ยืดยาวหรือไม่ไม่ได้ ขึ ้นกับว่าเขาหน้ าตาหล่อเหลาหรือสะสวย มัง่ มีหรือยากจน ไพร่
หรือ
กุฎมพี
ุ แต่ขึ ้นอยู่กบั ว่าเขาผ่านการอบรมมาอย่างไรต่างหาก ถ้ าคุณใช้ อารมณ์ชวั่ วูบมาตัดสินในเรื่อง
ความรัก (ซึ่งปรกติ คนสมัยทุนนิยมเช่นทุกวันนี ้มักเป็ นเช่นนัน)้ ความรักคุณอยู่ไม่ยืดหรอกครับ
คุณต้ องไม่ลืมความจริงข้ อหนึ่งว่าอารมณ์รักของหนุ่มสาวถ้ าว่าตามศัพท์เฉพาะในพระ
อภิธรรมจัดเข้ าในโลภะเจตสิก โลภะเจตสิกต่างจากเมตตาเจตสิกและกรุณาเจตสิกเพราะ โลภะเจตสิก
นันหมายถึ
้
งความคิดที่อยากได้ มาครอบครองและมีเพศสัมพันธ์ด้วย (ขณะที่เมตตาเจตสิกและกรุณา
เจตสิกเป็ นความปรารถนาดีและหวังจะช่วยให้ พ้นทุกข์ล้วนๆ) โดยธรรมชาติแล้ ว โลภะเจตสิกนี ้มีได้ ก็
หมดได้ ถ้ าคนทังคู
้ ไ่ ม่มีคณ
ุ ธรรมพอ ก็จะพากันมีเพศสัมพันธ์กนั แล้ วทิ ้งกันโดยไม่ต้องรับผิดชอบได้
มนุษย์และสัตว์ล้วนแต่มีโลภะไม่มีที่สิ ้นสุดเหมือนๆ กัน ผมได้ อธิบายแล้ วว่าในเชิงนิรุกติศาสตร์ คาว่า
love มาจากรากศัพท์ในตระกูลอินโดยุโรป เมื่อสืบไปแล้ ว ตรงกับรากศัพท์วา่ ลุภฺ ในภาษาสันสกฤต ซึ่ง
เป็ นที่มาของคาว่าโลภ ถ้ ามนุษย์มีแต่ความโลภ มุง่ สนองความโลภโดยไม่มีคณ
ุ ธรรมมากากับหรือไม่
มีความรับผิดชอบเพียงพอ ก็จะทาให้ ความรัก (love=โลภะ) เสื่อมเร็ว หันไปหาวัตถุมาสนองความ
โลภใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ
ฉะนัน้ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครโดยคิดว่าจะหวังอยู่กนั อย่างราบรื่นตลอดไป ควรจะให้
ความสาคัญแก่คณ
ุ ธรรมประจาตัวที่เขาอบรมมามากกว่าสิ่งอื่นใด คนชัว่ สมัยนี ้ใส่สทู รผูกเนคไทนะ

ครับ ผมก็เคยได้ ยินภาษิ ตฝรั่งที่คณ
ุ อ้ างถึงเหมือนกันครับ แต่ผมเห็นตรงกันข้ ามว่าคนเราจะรั กกัน
ต้ องพยายามมองให้ เห็นลึกถึงความแตกต่างของกันและกันด้ วย เมื่อใดที่คณ
ุ และเขามองเห็นข้ อ
แตกต่างของกันและกัน และสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่คิดว่าจะเป็ นปั ญหาใหญ่แต่ประการใด
คุณก็สามารถครองคูก่ นั ได้ และความแตกต่างที่มีจะไม่เป็ นปั ญหาในการครองคูอ่ ีกต่อไป อย่าไปมองที่
เป้าหมายอย่างเดียวครับ
คาถาม 9: คิดอย่างไร ถ้ าชาวพุทธเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์หลังจากได้ แต่งงานไป ? (Guest/ไม่
ระบุประเทศ)
คาตอบ: ถ้ าตอบด้ วยสภาพสังคมสมัยปั จจุบนั ผมคิดว่าเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมที่มนุษย์ ไม่วา่ นับถือ
ศาสนาใดจะหันไปนับถือศาสนาอื่น ภายใต้ หลักสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติรับรองทุกวันนี ้ คุณมี
สิทธิ์หนั ไปนับถือศาสนาไหนก็ได้ อย่างไรก็ดี แม้ จะมีกฎบัตรสหประชาชาติให้ สิทธิเสรีภาพ ทว่าใน
ความเป็ นจริงในปั จจุบนั 1.ชาวมุสลิมบางประเทศ เช่น มาเลเซียมีกฎหมายห้ ามมิให้ เปลี่ยนศาสนา
โดยเด็ดขาด ไม่วา่ กรณีใดๆ 2.ยังมีศาสนาบางศาสนาในโลกนี ้ รังเกียจศาสนาอื่นออกหน้ าออกตา พอ
มีคนจากศาสนาอื่นมาชอบพอกับคนที่นบั ถือศาสนาตนก็จะกาหนดให้ คนซึ่งนับถือศาสนาอื่นนันต้
้ อง
เปลี่ยนมานับถือศาสนาตัวก่อนค่อยประกอบพิธีแต่งงานให้ ดังนัน้ จึงเห็นคนไทยเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาอื่นๆ อยู่เรื่อยๆ
ในความเห็นส่วนตัวผมของผมนะครับ ส่วนมากแล้ ว คนไทยพุทธที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น
มักไม่คอ่ ยรู้หลักพระพุทธศาสนาเท่าไหร่ เพียงแต่เกิดมาเป็ นชาวพุทธตามสัมมะโนครัวเท่านัน้ ยัง
แยกไม่ออกด้ วยซ ้าว่าพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นๆ อย่างไร เราต้ องเข้ าใจว่าแม้ คนไทยจะพูด
กันมากกว่า ‘ศาสนาทุกศาสนาล้ วนแต่สอนให้ คนเป็ นคนดี’ แต่รายละเอียดศาสนาต่างๆ มีแตกต่างกัน
มากมาย ไม่วา่ จะในด้ านจริยศาสตร์ซึ่งเป็ นวิธีพ้นทุกข์ , อภิปรัชญาหรือภววิทยาและวิธีเข้ าถึงความรู้
ระดับสมมติสจั จะและปรมัตถสัจจะ เมื่อศาสนาต่างกันอย่างมากเช่นนี ้ จึงจาเป็ นอยู่เองที่คณ
ุ จะต้ อง
ใช้ ปัญญาหรือความสามารถในการใช้ เหตุผลพิจารณาดูให้ รอบคอบว่า ศาสนาไหนถูกต้ องที่สดุ และมี
เหตุผลน่าเชื่อถือที่สดุ ตามหลักกาลามสูตร (โปรดหาอ่านกาลามสูตรที่ องฺ .เอก.20/504/241) ไม่ใช่
จะนับถือศาสนาไหนก็ได้ เพราะการเลือกนับถือผิดๆ โดยไม่ไตร่ตรองให้ รอบคอบเท่ากับว่าคุณมี
มิจฉาทิฏฐิ นะครับ ซึ่งเป็ นเรื่องใหญ่มาก

ถ้ าคุณเป็ นชาวพุทธที่ดีและได้ เรียนรู้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ที่ควรจะต้ องเรียนรู้ใน
ฐานะพุทธมามกะจนมีความเข้ าใจในระดับอุบาสกอุบาสิกาที่ดีควรจะเข้ าใจ ถึงจะมีคนเอาช้ างมา
ลากคุณไปนับถือศาสนาอื่น คุณก็จะยึดมัน่ ในหลักไตรสรณคมน์ คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนหรอกครับ คุณ
จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าศาสนาอื่นใดทังหมด
้
แม้ แต่คคู่ รอง คุณก็จะคิดได้ วา่ คูค่ รองที่
จะแต่งงานด้ วยก็ควรจะต้ องนับถือศาสนาเดียวกัน เพื่อจักได้ ช่วยส่งเสริมกัน และกันในการปฏิบตั ิธรรม
ยิ่งๆขึ ้นไประหว่างที่ครองชีวิตเป็ นสามีภรรยากัน และผลดีก็จกั เกิดขึ ้นแก่บคุ คลทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือ
ได้ ปฏิบตั ิธรรมยิ่งๆขึ ้นไปพร้ อมกันด้ วย ลูกๆที่เกิดมาก็จะได้ ที่พึ่งที่ดี มีพ่อแม่ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีใน
ครอบครัว สรุปแล้ ว ก็ขึ ้นกับภูมิธรรมคุณเองด้ วยว่าจะดาเนินชีวิตของตนในแบบไหน
คาถาม 10: เราจะเป็ นชาวพุทธและชาวคริสต์ในเวลาเดียวกันได้ หรือไม่ (Guest/ไม่ระบุประเทศ)
คาตอบ: ผมเห็นว่าได้ หรือไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ว่า 1.คุณวางกรอบชีวิตคุณอย่างไร? หมายความว่าคุณมุง่ จะ
ใฝ่ ใจในเรื่องศาสนามากน้ อยขนาดไหน? 2.คุณคาดหวังจะได้ อะไรจากการแต่งงานนะครับ เพราะคน
ที่นบั ถือสองศาสนามักจะเป็ นพวกเหยียบเรือสองแคม จัดเข้ าในฝ่ ายโลเล ไม่ได้ ศกึ ษาศาสนาไหนลึก
สักอย่างและจะเอาดีไม่ได้ สกั อย่างด้ วย
ถ้ าคุณต้ องการนับถือศาสนาเพียงเพื่อเข้ าสังคม (socialisation) กล่าวคือเพื่อแต่งงานกับคน
รัก หรือเพื่อได้ สมาคมกับคนอื่นๆ เพราะโดยชีวิตปรกติ คุณก็ไม่คอ่ ยสนใจศึกษาศาสนาที่ตวั เองและคน
อื่นนับถือใดๆเลย ใช้ ชีวิตอยู่แบบโลกิยะ ถึงคุณจะมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมศาสนาที่วดั จัดคุณก็ไปแต่ก็
ไม่เคยสนใจศึกษาคาสอนพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ถ้ าระดับความเข้ าใจคุณมีอ ยู่เท่านี ้ คุณ
สามารถเป็ นได้ ทงพุ
ั ้ ทธและคริสต์ในเวลาเดียวกัน หรือคุณอาจจะนับถือศาสนา 10 ศาสนาในเวลา
เดียวกันก็ได้ เพราะวัตถุประสงค์แท้ จริงของคุณก็คือต้ องการอยู่ร่วมกับคนที่คณ
ุ รักหรือมิฉะนันก็
้
ต้ องการสมาคมกับคนนับถือศาสนาอื่นได้ อย่างกลมกลืน หรือเข้ าสังคมได้ ง่าย ไม่มีอะไรมากไปกว่านัน้
คุณอาจจะแต่งงานกับสามีไป บางทีคณ
ุ ก็อาจจะสนใจพุทธมากเป็ นพิเศษ ปล่อยให้ สามีไปร่วม
กิจกรรมของศาสนาคริสต์ หรือต่างคนต่างปฏิบตั ิธรรมในศาสนาของตนๆ ผมคิดว่าถ้ าคุณคาดหวัง
เพียงเพื่อได้ อยู่ร่วมกับคนรัก เท่านี ้คุณสามารถทาได้ ครับ เลขาธิ การสหประชาชาติย่อมต้ องเห็นด้ วย
กับคุณ เพราะคุณไม่ได้ ทาอะไรผิดไปจากกฎบัตรอะไรเลย ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แม้
รัฐธรรมนูญประเทศไทยก็รับรอง

แต่ถ้าหันมามองในเชิงพุทธ การที่คณ
ุ ลังเลพร้ อมที่จะนับถือศาสนาอื่นๆ แสดงให้ เห็นชัดว่า
คุณรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแค่ฉาบฉวยหรือไม่เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนา อย่างที่คณ
ุ สมควรจะมองเห็น
ในฐานะพุทธศาสนิกชน เพราะรู้เพียงฉาบฉวย คุณจึงไม่มีวิริยอุตสาหะบาเพ็ญศีลธรรมที่
พระพุทธศาสนาสอนได้ ครบอย่างที่วิถีชาวพุทธแท้ พึงทา ถึงจะทาบุญบ้ างก็สกั แต่ให้ ทานพื ้นๆ จะไม่
ก้ าวหน้ าไปกว่านี ้ ขอได้ ทราบว่าอุปสรรคที่ขวางมิให้ คณ
ุ ก้ าวหน้ าแท้ ที่จริงแล้ วก็คือโมหะหรือวิจิกิจฉา
ซึ่งเป็ นหนึ่งในกิเลสสังกัดอยู่กบั นิวรณ์ 5 นัน่ เอง หมายความว่าคุณยังมีอะไรที่ต้องสงสัยเกี่ยวแก่พระ
พุทธ, พระธรรมและพระสงฆ์อยู่เป็ นอันมาก รวมทังยั
้ งสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมด้ วย ความสง สัย
ดังกล่าวกลายเป็ นเครื่องกีดขวางมิให้ คณ
ุ ตังใจปฏิ
้
บตั ิธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง วิธีแก้ ก็คือ
คุณต้ อง พยายามทาความเข้ าใจหลักพระพุทธศาสนาให้ ถ่องแท้ เพื่อพัฒนาปั ญญาในแง่ทฤษฎี และ
อีกด้ านหนึ่ง ก็ต้องพยายามทาความเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์และของโลกที่พระพุทธเจ้ าสอนตาม
เป็ นจริง ภาษาพระเรียกว่าเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็ นการพัฒนาปั ญญาในเชิงปฏิบตั ิด้วย ดูจากคาถาม
ต่างๆ แล้ วบอกตรงๆ นะครับ แม้ คณ
ุ จะรู้ภาษาอังกฤษดี แต่ความเข้ าใจในพระพุทธศาสนาของคุณแค่
หางอึง่ เท่านันเอง
้
ถ้ าคุณเข้ าใจหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ าอย่างถ่องแท้ คุณจะม องเห็นว่าพุทธรัตนะ, ธัมม
รัตนะและสังฆรัตนะคือที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดเหนือที่พึ่งอื่นๆ ใดทังหมด
้
พระพุทธเจ้ าไม่เคยเรียกร้ อง
ให้ ใครหันมาสนใจพระพุทธศาสนา แรกเริ่มเดิมที พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระธรรมของพระองค์
ลึกซึ ้ง จะมีคนเข้ าใจได้ ยาก แต่ในที่สดุ ก็ทรงมีพร ะมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อเพื่อนมนุษย์เพราะในหมูเ่ พื่อน
มนุษย์ ก็คงจะมีหลายคนที่พร้ อมจะรับฟั งคาสัง่ สอนของพระองค์ คนฟั งธรรม พระองค์ตรัสไว้ ใน
พระไตรปิ ฎก (องฺ.จตุกฺก. 21/132/160) ว่ามี 4 กลุม่ คือ 1.อุคฆติตญ
ั ญู พอยกหัวข้ อขึ ้นแสดงก็เข้ าใจได้
2.วิปจิตญ
ั ญู พออธิบายเนื ้อหาหลังจากยกหัวข้ อขึ ้นแสดงก็เข้ าใจได้ 3.เนยยะ ผู้พอแนะนาได้ 4.ปทปร
มะ ผู้จดจาเฉพาะแต่ตวั บทหากไม่สามารถปฏิบตั ิจนบรรลุมรรคผลได้ เปรียบเหมือนบัว 4 เหล่า
กล่าวคือพ้ นน ้า, เสมอน ้า, กลางน ้าและใต้ โคลน ธรรมะพระองค์มีไว้ สาหรับคนที่รับได้ คนรับได้ ก็
แสดงว่ามีอินทรีย์แก่กล้ าหรือมีการสัง่ สมปั ญญาบารมีมาพอที่จะเข้ าใจ พวกรับไม่ได้ /ไม่ยอมรับไป
ปฏิบตั ิจริงจังเพราะบารมีไม่ถึงก็กลายเป็ นกลุม่ ปทปรมะ (บัวใต้ น ้า) พวกหลังนี ้ก็ต้องค่อยๆ สัง่ สม
ปั ญญาบารมีหลายปี หรือหลายชาติกว่าที่จะมีโอกาสได้ ฟังธรรมะและยอมรับธรรมะของพระพุทธเจ้ า
ได้

ความจริงที่คณ
ุ ต้ องรับรู้อีกด้ านก็คือว่าศาสนาทุกศาสนาล้ วนมีคาสอนแนวยกตนเหนือปรัป
วาท (Exclusive Doctrines) ด้ วยกันทังนั
้ น้ ข้ อแรกของบทบัญญัติ 10 ประการในคัมภีร์ไบเบิลของ
ศาสนาคริสต์ก็คือ ‘ชาวคริสต์จกั ต้ องไม่มีพระเจ้ าอื่นนอกจากพระยะโฮวาห์’ ศาสนาอิสลามมีบญ
ั ญัติ
เกี่ยวกับหลักเตาฮีด (Tawhid) ซึ่งหมายถึงว่ามุสลิมต้ องเคารพพระอัลเลาะห์เป็ นพระเจ้ าสูงสุดแต่เพียง
พระองค์เดียว พระพุทธศาสนาก็มีหลักคาสอนคล้ ายกัน กล่าวคือ 1.ถือว่าพระไตรรัตน์คือที่พึ่งอัน
ประเสริฐที่สดุ พระบาลีไตรปิ ฎก (วิ.มหา.4/57/65) กล่าวไว้ วา่ ‘พระพุทธเจ้ าทรงเป็ นสารถีผ้ ฝู ึ กบุรุษได้
ยอดเยี่ยมที่สดุ ’ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ) นัน่ แปลว่าถ้ าคุณต้ องการบรรลุธรรมก็ต้องดาเนินตามพระ
พุทโธวาท ให้ พระองค์เป็ นผู้ฝึกหรือฝึ กตามคาสอนของพระองค์
2.ห้ ามเข้ ารีตศาสนาอื่นซึ่งตรงกับ
ภาษาบาลีวา่ ‘อัญญสัตถุทเทส’ อันเป็ นหนึ่งในอภิฐาน ๖ ประการ (มีมาใน องฺ .ฉกฺก.22/486;ขุ.ขุทฺ.
25/6/4) ที่ชาวพุทธแท้ ไม่พึงกระทา ชาวพุทธพอดีพอร้ ายอาจหลงไปเข้ ารีตศาสนาอื่นได้ แต่โปรด
เข้ าใจว่าชาวพุทธแท้ จะไม่ทาอย่างนัน้ รัตนสูตร พระไตรปิ ฎกบาลีเล่ม 25 (25/6/4) กล่าวไว้ วา่ เมื่อ
ชาวพุทธปฏิบตั ิธรรมกระทัง่ ได้ เป็ นพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันขึ ้นไปจะแยกแยะทุกอย่างได้
ชัดเจน และไม่ไปเข้ ารีตศาสนาอื่นโดยเด็ดขาด (ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุ)
ถ้ าว่ากันถึงสามีภรรยาในอุดมคติ พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎก อังคุตตรนิกาย (องฺ.
จตุกฺก.21/55-56/71) ว่าคูช่ าย-หญิงที่จะแต่งงานกันนันสมควรต้
้
องมีคณ
ุ ธรรม 4 อย่างเสมอกัน 1.สม
สัทธา มีศรัทธาในหลักคาสอนศาสนาเสมอกันคือนับถือศาสนาเดียวกัน 2.สมสีลา มีแก่ใจรักษาศีล
เสมอกัน 3.สมจาคา มีจิตใจใคร่เสียสละเพื่อเห็นแก่ธรรมเสมอกัน 4.สมปั ญญา มีเหตุมีผลเหมือนกัน
หรือรู้จกั ใช้ ปัญญาพิจาณาความและยอมรับกันได้ ด้วยเหตุผล
เมื่อคนสองคนมีคณ
ุ ธรรมเหล่านี ้เสมอกันโดยพื ้นฐานมาอยู่ด้วยกัน ก็จะร่วมปฏิบตั ิธรรม เช่น
เสาร์ -อาทิตย์สองสามีภรรยาอาจไปทาบุญถวายสังฆทานหรือไปถือศีลกินเจ ฝึ กสมาธิหรือพากันไป
สดับพระธรรมเทศนาด้ วยกัน ณ สถานปฏิบตั ิธรรมแห่งใดแห่งหนึ่ง การปฏิบตั ิธรรมไม่เพีย งแต่จะช่วย
ให้ การพัฒนาจิตสูงขึ ้นเท่านัน้ แต่ยงั ทาให้ สองสามีภรรยารักใคร่กนั และกันมากยิ่งขึ ้น ยิ่งกว่านัน้ เมื่อมี
ลูกด้ วยกัน และเมื่อลูกๆ เติบโตมา ก็พากันไปเข้ าวัดฟั งเทศน์ฟังธรรมด้ วยกันทังครอบครั
้
ว เมื่อสามี ภรรยาต่างปฏิบตั ิธรรมเหมือนกันก็สอนลูกในสิ่งที่คล้ายกัน ลูกเติบโตมาก็ได้ อยู่ในบรรยากาศที่มีพ่อ
แม่เป็ นต้ นแบบที่ดี ง่ายที่จะซึมซับคาสอนและอยู่ในโอวาท ชีวิตผู้คนสมัยนี ้ ผู้คนทาแต่งานไม่คอ่ ยมี
เวลา ถ้ าสามีภรรยานับถือศาสนาเดียวกัน ไปร่วมทาบุญด้ วยกันประจาก็จะมีเวลาได้ อยู่ด้วยกันมาก
ยิ่งขึ ้น ความรักก็จะแน่นแฟ้ น ครอบครัวก็มีความเป็ นปึ กแผ่น นึกดูก็แล้ วกันครับ ถ้ านับถือศาสนา

ต่างกัน วันเสาร์แม่ไปทาง วันอาทิตย์พ่อไปทาง แล้ วลูกๆ จะทาอย่างไรครับ ? ถ้ าคุณตอบว่าไม่คอ่ ยจะ
แคร์เท่าไหร่วา่ ลูกจะนับถือศาสนาไหน?

