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คําถาม 2: ดิฉันเคยไปเรียนอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไดยินคนอเมริกันสนทนากันวาชารล ดารวินเปนคน ‘ฆา
พระเจา’ ในเรื่องทฤษฎีก ารสรางโลก คําพูดประโยคนี้มีความหมายวาอยางไรคะ? ขอเขีย นของชารล ดารวินสง
ผลกระทบตอศาสนาคริสตรุนแรงขนาดนั้นเชียวเหรอคะ? (นวลพรรณ/กรุงเทพมหานคร)
คําตอบ: ผมไมเคยอานวาชารลส ดารวินจะกาวราวไปตอวาคําสอนในพระคัมภีรไบเบิ้ลรุนแรง ผมเคยอานงานเขา
หลายชิ้น ภาษาอังกฤษของเขาอธิบายตรงไปตรงมาตามรูปแบบงานวิชาการ ไมมีภาษากาวราวเลย เขาก็ทํางาน
ในหนาที่ของเขาคือคนควาความจริงทางวิทยาศาสตร ผลเปนยังไงเขาก็นําเสนออยางนั้น เขาคงไมไดตั้งใจดูถูก
ศาสนาคริสตหรอกครับ ครั้งหนึ่ง คารล มารกซเคยขอรองใหชารล ดารวินเขียนคํานําใหหนังสือ Das Kapital ที่มี
ชื่อเสียง แตชารล ดารวินปฏิเสธเพราะรูสึกวาหนังสือเลมนี้เปนวัตถุนิยมเกินไป ไมมีการกลาวถึงเทพเจาใดๆเลย พูด
งายๆ ดวยภาษาเราชาวพุทธก็คือแนวคิดทุนนิยมของคารล มารกซไมมีการเอามิติทางศีลธรรมมามีสวนเกี่ยวของเลย
ชารล ดารวินเขียนหนังสือชื่อ On the Origin of Species เมื่อปพ.ศ. 2402 (1859) เพื่อจะบอกวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ทั้งสัตวและตนไมมีวิวัฒนาการของมันเอง(unguided change) โดยไมมีอํานาจพระผูเปนเจาบงการดังที่เคยเชื่อกัน
ในหมูผูนับถือศาสนาคริสต คัมภีรไบเบิ้ลมีคําสอนหลายอยางที่ขัดแยงกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน
ประการแรก ขัดแยงกับคําสอนในพระคัมภีรไบเบิ้ลวาพระเจาทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาวขึ้น ในวันที่ ๕
ทรงสรางปลาและสัตวน้ําตางๆ ในวันที่ ๖ จึงไดทรงสรางสัตวบกขึ้น ประการที่สอง ขัดแยงคําสอนในศาสนาคริสต
ที่วาผูหญิงเกิดมาจากซี่โครงผูชาย ประการที่สาม ขัดแยงกับคําสอนของศาสนาคริสตวามนุษยเกิดมาจากฝุน ละออง
ที่พระเจาโปรดชุบใหมีชีวิตขึ้น ประการที่สี่ ขัดแยงกับคําสอนที่วาโลกนี้เกิดขึ้นมาจากการเนรมิตทันทีทันใดของพระ
เจาเพราะชารล ดารวินกลาววาโลกและสัตวมีวิวัฒนาการมาเปนลานป สอดคลองกับงานวิจัยของนักธรณีวิทยาวา
อายุโลกไดผานการวิวัฒนาการมาเปนระยะเวลาหลายลานปกอนจะเปนดังเชนปจจุบันและจะวิวัฒนาการตอไปอีก
โดยไมมีอํานาจเทพเจาอะไรมาเกี่ยวของ อาจจะเพราะทฤษฎีชารล ดารวินลมลางความเชื่อพระเจาเดิมที่มีมาหลาย
รอยป คนก็เลยใชคําวา ‘ฆาพระเจา’
อย า งไรก็ ดี ในสมั ย ศตวรรษที่ 19 นั้ น ความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ๆ ด า น ทั้ ง ด า นฟ สิ ก ส ด า นเคมี
สังคมศาสตรก็เริ่มพัฒนาขึ้น จิตวิทยา เมื่อศาสตรทั้งหลายเจริญมาทุกดานแลวมาเจอทฤษฎีวิวัฒนาการ นักวิชาการ
หลายคน อาทิเชน เซอร เจมส ฟเรเซอร(Sir James Frazer) ไดเขียนหนังสือออกเลมหนึ่งชื่อวา The Golden Bough

เพื่ออธิบายวาความเชื่อทางศาสนานั้นสักแตเปนเรื่องเทพนิยายปรัมปราที่มนุษยพากันจินตนาการขึ้น (religion is
based on primitive superstition) นักจิตวิทยาหลายคนกลาวสรุปวาศาสนานั้นเปนมายาคติที่มนุษยสรางขึ้นมา
(Psychologists often viewed religion as a fantasy or illusion created by human beings) เพราะไดพิสูจนแลว
วามีหลายเรื่องไมจริง ความจริง กอนจะมีทฤษฎีชารล ดารวินไดมีนักปรัชญา 2 คนที่มีอิทธิพลตอชารล ดารวิน คน
แรกคือโชเพนฮาวเออร คนเยอรมันที่สนใจปรัชญาตะวันออก เขาเปนพุทธมามกะ เขาเขียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา Die
Welt als Wille und Vorstellung (โลกคือเจตนาและสิ่งที่สะทอนไปจากเจตนานั้น) ความหมายก็คือคนเรามีชีวิตไป
ตามเจตนาของตนเอง พูดงายๆ ก็คือใจหรือตัณหา ทุกอยางในโลกเปนไปตามแรงตัณหาของมนุษยทั้งนั้น ตอมา นิต
เชไดอานงานของโชเพนฮาวเออรก็ไดเขียนหนังสือขึ้นมาคานวามนุษยเราวาไปแลวดํารงชีพอยูตามเจตนารมณหลัก
คือ will to power (เจตนารมณที่จะมีอํานาจ) พูดสั้นๆ ก็คือมนุษยลวนแตอยากมีอํานาจสูงขึ้นทั้งนั้น ไมแคเจตนาหรือ
ตัณหาเฉยๆ ดังที่โชเพนฮาวเออรเขาใจ แลวชารล ดารวินมาขยายตอแนวคิดของนิตเช บอกวามนุษยไมใชแคมี will
to power เทานั้น ถาจะใหอธิบายใหถูก ควรจะเรียกเปน will to survival (เจตนารมณที่จะมีชีวิตอยูรอด) มากกวา
เพราะเจตนารมณที่จะเอาตัวใหรอดนี้เองทําใหเกิดการวิวัฒนาการและไมสูญพันธุไปได ซึ่งกลายเปนประโยคฮิตวา
the survival of the fittest (สัตวที่ปรับตัวไดดีที่สุดจะมีชีวิตรอดเพื่อขยายพันธุตอไป) ฉะนั้น สืบคนไปแลว แนวคิดทั้ง
ของโชเพนฮาวเออร, นิตเชและดารวินลวนมาแตพุทธวจนะทั้งนั้นแหละ เพราะพระพุทธศาสนาสอนวาตัณหาคือแรง
กระตุนใหคนทํากรรมตางๆ กลาวไดวาพุทธวจนะทําใหทฤษฎีของคนเหลานี้คมขึ้น (ใครที่สนใจรายละเอียดระหวาง
ศาสนาคริสตกับวิทยาศาสตร โปรดอาน O.Chadwick, The Secularisation of the European Mind in
the Nineteenth Century,1975; E.Mayr, The Growth of Biological Thought,1982;
J.L.Althosz, The Churches in the Nineteenth Century,1967)

การกอกําเนิดทฤษฎีชารล ดารวินนี้ ทําใหเกิดการตีความคัมภีรไบเบิ้ลเปน 2 กระแส กระแสที่หนึ่ง ยอมรับวาสิ่งที่
ชารล ดารวินกลาวนั้นถูก พระคัมภีรกลาวไวผิด แสดงใหเห็นวาพระคัมภีรอาจจะเปนฝมือมนุษยธรรมดา ไมไดมา
จากพระเจาแตอยางใด ทําใหปญญาชนที่เชื่อตามแนวนี้เลิกนับถือศาสนาคริสตไปเลย พวกนี้ตอมาจะผันไปเรียก
ตนเองวา rationalists บาง agnostics บาง skeptics บาง กระแสที่สอง พยายามประนีประนอมคําสอนในพระ
คัมภีรไบเบิ้ลกับทฤษฎีของชารล ดารวิน โดยอธิบายวาพระคัมภีรอธิบายเปนภาษาธรรม แตชารล ดารวินอธิบายเปน
ภาษามนุษย ภาษาธรรมก็คือภาษาที่ไ มไดอธิ บายตรงๆ เชน พระเจาสรางโลก ก็ไมไ ดหมายความว าทรงสรา ง
ทันทีทันใด หากแตสรางแบบใหโลกมีวิวัฒนาการมาเอง คนที่คิดเชนนี้ก็เชนพระสันตปาปาลีโอที่ 13 (Leo XIII)
กระนั้นก็ตาม แนวคิดของกระแสที่สองนี้เปนกระแสกลุมเล็กๆ เทานั้น
อยางไรก็ดี ถาวิเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็มีบางอยางที่ชารล ดารวินอธิบายไมละเอียด โดยเฉพาะคํา
วา unguided change ซึ่งความจริงแลว เราพุทธบริษัทเขาใจดีวามนุษยเปนไปตามกรรม กรรมที่ทําในอดีตเปนตัว
ลิขิตชีวิตของมนุษย ฉะนั้น จึงกลาวไดวาชีวิตสัตวจึงถูกกรรมชักพา (karma-guided change) ก็ไดแตเราก็ควรทราบ
วากรรมมีสองอยาง กรรมเกา(ชนกกรรม) และกรรมใหม (อุปตถัมภกกรรม) เพราะฉะนั้น ชีวิตคนและสัตวเมื่อวาไป
แลว วิวั ฒนาการหรื อเปลี่ย นแปลงไปตามอํ านาจกรรมเกาและใหม นั่นเอง สอดคลอ งกับ พุทธพจน วา กัม มพั นธุ

เพียงแตวากรรมนั้นแบงเปน 2 อยางคือกรรมหนักและกรรมเบา กรรมหนักหรือครุกรรมนั้นมันจะใหผลโดยหาทางแก
ไดยาก สวนกรรมเบานั้นพอจะแกไดโดยสะสมความดีใหมากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อวาไปแลว มนุษยยังมีศักยภาพที่
จะลิขิตตัวเองได วาอยากจะไดผลดีหรือชั่วตามมา

