โลกนี้มาจากไหน? ทําไมชาวพุทธจึงไมเชื่อวาพระเจาสรางโลกคะ?
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คําถาม 3: ทําไมชาวพุทธไมเชื่อวาพระเจาสรางโลกอะคะ? (ณัฏฐินี/จุฬาฯ)
คําตอบ: ชาวพุทธมีความเชื่อวาสมัยโบราณเบื้องบรรพกาลนั้น ผูคนกลัวธรรมชาติ เชน ฟาผา ฟารอง จึงพากันบูชา
ธรรมชาติ เพราะไมเขาใจขอเท็จจริงวาธรรมชาติแทจริงแลวเปนอยางไร ในที่สุด ก็คิดกันขึ้นวานาจะมีเทวดาอยู
เบื้องหลัง แลวมนุษยก็พากันกราบไหวประหลกๆ เทวดาจึงมีมากมายแลวแตทองถิ่น นักประวัติศาสตรศาสนาเรียก
ศาสนาแบบนี้วา ‘พหุเทวนิยม’ (Polytheism/Theistic Pluralism) ตอมามนุษยก็พากันคิดวาเทวดานาจะมีครอบครัว
มีลูกมีเตา มีบริวารคลายมนุษย ดังนั้น จึงนาจะมีเทพสูงสุดเพียงองคเดียว ที่เหลือเปนเหลาบริวาร ดังนั้น จึงมีการยก
ยองเทพองคใดองคห นึ่งขึ้นเปนใหญสูงสุดในสากลจักรวาล อินเดียสมัย แรกเริ่มนั้น มีเรียกในคัมภีรพระเวทวา
หิรัณยครรภะ บาง ประชาบดีบาง ถือวาเปนเทพสูงสุด ผูสรางสากลจักรวาล เทพองคอื่นๆ ก็ลวนแตอวตารหรือแบง
ภาคไปจากเทพผูยิ่งใหญในจักรวาลนี้ทั้งสิ้น การยกยองเทพองคใดองคหนึ่งนี้ นักประวัติศาสตรศาสนาเรียกกันวา
‘เอกเทวนิยม’ (Monotheism) แนวคิดเรื่องเอกเทวนิยมจึงเกิดขึ้นดวยประการฉะนี้ และดูจะมีพบอยูในแทบจะทุก
สวนของโลก แมวาชื่อจะแตกตางกันก็ตาม สําหรับอินเดียนั้น เหตุผลสวนหนึ่งที่นําไปสูแนวคิดในดานเอกเทวนิยมก็
เพื่อใหสังคมอิโดอารยันสมัยนั้นมีความเปนปกแผน คัมภีรพระเวท กลาวไววา เอกมฺ สตฺ วิปฺรา พหุธา วทนฺติ (RV
1.164.46) แปลวา ‘ความจริงมีเพียงหนึ่ง แตบรรดาฤษีเรียกชื่อกันไปตางๆ’
แตวาอินเดียมีการพัฒนาไปอีกขั้น กลาวคือมีการพัฒนาความเชื่อไปอีกระดับหนึ่ง เรียกวา ‘เอกนิยม’ (Monism)
หมายความวาเทพเจาผูยิ่งใหญสูงสุดในสากลจักรวาลที่เปนตัวตนนั้นไมมี มีแตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปนอมตะ ไมเกิด
ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ซึ่งอินเดียสมัยโบราณเรียกวา ‘พรหมัน’ หรือ ‘ปรมาตมัน’ พระองคจะปรากฎเปนตัวเปนตนให
เห็นก็บางครั้งบางคราวเทานั้น พูดงายๆ วาตัวตนพระผูเปนเจาสูงสุดในสากลจักรวาลนั้นไมมี จะมีก็ตอเมื่อตองการ
ปรากฎตัวใหเห็นดวยวัตถุประสงคบางอยางเทานั้น
หลังจากพระพุทธเจาตรัสรู พระองคทรงชี้วาความเชื่อในเรื่องพระเจาสรางโลกเปนความเชื่อเหลวใหลของคนที่ไมรูไม
เขาใจธรรมชาติอยางแทจริง พัฒนามาจากความกลัวมาตั้งแตเบื้องบรรพกาล ไมมีคนตั้งศาสนาคนใดที่สอนเรื่องพหุ
เทวนิยม เอกเทวนิยมหรือเอกนิยมเขาใจธรรมชาติอยางแทจริง เพราะคนเหลานี้ยังมีกิเลสอยู วิธีที่จะมองใหเห็น
ธรรมชาติอันเปนสัจจะ ทรงไดแนะนํามรรคมีองค 8 หรือสรุปยอเปนศีล, สมาธิและปญญา ใครสามารถปฏิบัติในศีล
สมาธิและปญญาครบบริบูรณจะสามารถมองเห็นสัจจะหรือความจริงไดอยางกระจางแจง แลวจะเขาใจวาโลกนี้ไมมี
เทพเจาสราง เทพเจามิไดมาสรางโลกนี้ ตรงกันขาม มนุษยตางหากที่เปนคนสรางทฤษฎีวาพระเจาสรางโลกแทน

ในพระไตรปฎก (วิ.มหา.4/13/18) พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนวา มชฺฌิมา ปฏิปทา...จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย
อภิฺญาย สมฺโพธาย สํวตฺตติ (แปลวา ‘มรรคมีองค 8 ซึ่งเปนทางสายกลาง ทําใหเกิดจักษุ (ดวงตาเห็นธรรม) ทําให
เกิดญาณ (ความเขาใจธรรมชาติอยางแจมแจง) เปนไปเพื่อสงบระงับ รูยิ่งและเพื่อตรัสรู’) ฉะนั้น ใครที่สงสัยวา
พระพุทธเจาตรัสไมจริงก็ขอใหพยายามพิสูจนดวยตนเองดวยวิธีฝกศีล สมาธิและปญญาใหครบบริบูรณ แลวจะ
มองเห็นทุกอยางดวยตนเอง ผมเคยพบกับฝรั่ง ชาวอังกฤษหลายคนที่เขาใจพุทธพจนบทนี้แลวพยายามปฏิบัติ
ตาม ปรากฏวายิ่งฝกสมาธิ จิตใจก็ยิ่งตองสงบ หลายคนพูดตรงกันวาลําพังแคฝกสมาธิไดระดับที่ละเอียด ก็จะ
ยอมรับแลววาสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสนั้นเปนจริง เพราะมนุษยจะสามารถควบคุมกิเลสตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ในพระไตรปฎก โดยเฉพาะเตวิชชสูตร (ที.สี.9/369/297-8) พระพุทธเจาเคยยอนถามซึ่งสรุปไดวา ‘คนที่สอนวาพระ
เจาสรางโลกมีกี่คนที่เคยเห็นพระเจา?’ (ผูถามก็ตอบวาไมมีใครเคยเห็น) ‘ถาเขาไมรู อาจารยของอาจารยของเขานับ
ยอนหลังไป ๗ ชั่วคนเคยเห็นหรือไม?’ (ผูถามก็ตอบวาไมเคยเห็น) ‘ถาอาจารยของอาจารยเขาไมรู คนที่แตงคัมภีร
พระเวทคนแรกสุดซึ่งเขียนคัมภีรพระเวทแลวเพียรสอนใหคนอื่นๆ ทองจําเพื่อนําไปสวดประกอบพิธีกรรมตางๆ เคย
เห็นหรือไม?’ (ผูถามก็ตอบวาไมเคยเห็นเชนกัน) พระพุทธเจาจึงสรุปทํานองวาคําสอนที่วาพระเจาสรางโลกนั้นเปน
คําสอนที่สรางขึ้นมาดวยความไมรูจริงในธรรมชาติ เพราะแมคนแตงคัมภีรศาสนาใหคนอื่นเขาศึกษายังไมเคยเห็น
ตัวพระเจาผูสรางเลยดวยซ้ํา เหมือนคนตาบอดแนะนําคนตาบอด (อนฺธเวณีปรํปรสํสตฺตา ปุริโมป น ปสฺสติ มชฺฌิ
โมป น ปสฺสติ ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ...) จึงเชื่อถือไมได อีกตอนหนึ่งในพระสูตรเดียวกัน พระพุทธเจาตรัสวาอุปมา
เหมือนผูคนบนโลก ไมวาพราหมณหรือคนทั่วๆ ไป ตางมองเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตยเหมือนกัน ไมมีใครเคยไป
ดวงจันทรหรือดวงอาทิตย แตแลว วันดีคืนดี กลับมีพวกพราหมณบางกลุมพยายามวางทฤษฎีใหคนทําอยางนั้นให
คนทําอยางนี้เพื่อใหไดไปอยูบนดวงจันทรดวงอาทิตย สิ่งที่เขาสอนยอมใชไมได เพราะตัวเองไมเคยไป แตมาสอน
ใหชาวบานเขาพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําตัวเองวาทําแลวจะไดไป
แมกระทั่งในยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเชนปจจุบันนี้ ความเชื่อเรื่องพระผูเปนเจาผูสรางโลกก็ยังเปนสักแต
ความเชื่อ ยังไมมีใครสามารถพิสูจนและแนะนําไดวาทําอยางไรจึงจะเห็นพระเจาผูสรางโลกได ยิ่งไปกวานั้น ยิ่ง
วิทยาศาสตรเจริญไปเพียงใดในยุโรป ความเชื่อเรื่องพระเจาก็ลดลงไปเพียงนั้น เพราะคนยุโรปสวนใหญไมเชื่อ
อะไรที่พิสูจนไมได ถาเราไปประเทศยุโรป จะเห็นวามีโบสถหลายโบสถปดตัวลง เพราะไมมีคนเขา นอกจากนั้น ยัง
มีการแปรเอาโบสถไปเปดใชเปนรานขายของชํา ฯลฯ อีกดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสังคมยุควิทยาศาสตรยากที่จะรับ
เอาแนวคิดวาพระเจาสรางโลก ยิ่งวิทยาศาสตรเจริญเพียงไร สวรรคของพระผูเปนเจามีแตสั่นสะเทือนเพราะคนจะ
เลิกเชื่อตามแบบความเชื่อเดิมๆ ที่เคยมีมา
ยิ่งกวานั้น วิทยาศาสตรในปจจุบันสามารถสรางเด็กในหลอดแกวได สามารถทําโคลนนิ่งสัตวตางๆ ได สามารถ
คนพบทฤษฎีวิวัฒนาการได ฯลฯ สิ่งเหลานี้แปลวา 1.ถามนุษยสามารถบางอยางขึ้นมาแบบจําลองวิทยาศาสตรได
ก็สามารถสรางมนุษยใหเกิดขึ้นมาไดอยางที่ธรรมชาติเปน ยกตัวอยางเชน ปลูกขาว หลังจากที่มองเห็นวาขาวมีการ

เจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อมีปุย มีอาหาร ฯลฯ มนุษยก็สามารถสรางสิ่งแวดลอมใหขาวเกิดขึ้นมาได หรือเพาะพันธุขึ้นมา
ได แสดงใหเห็นวาไมมีพระเจาเขามามีสวนจัดการเลย เพียงแตธรรมชาติไดประกอบกันเขาไดสัดสวนสมดุลยกัน
พอดีแลว ชีวิตตนขาวใหมก็งอกเงยขึ้นมา 2.พระผูเปนเจาหรือพระเจาผูสรางโลกไมไดเขามามีสวนในการคิดคน
กรรมวิธีเหลานี้เลย เพราะกรรมวิธีสรางเด็กในหลอดก็แกวดี การทําโคลนนิ่งก็ดีเปนผลพวงมาจากการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรแบบคอยเปนคอยไป ในเมื่อมนุษยสามารถสรางมนุษยดวยกันได พระเจาก็มิไดมีความหมายอีกตอไป
เคยมีคนแยงวาพระเจาเปนคนดลบันดาลใหนักวิทยาศาสตรเหลานี้คิดออกหรือทําได แตไมมีนักวิทยาศาสตรคนใด
ยอมรับครับ เพราะเขาตองพากเพียรพยายามหลายป นอกจากนั้น หลายคนทุมเทจนไมมีเวลาวางใหกับครอบครัว
และถึงขั้นมีปญหาครอบครัวแตกดวย ทุกวันนี้ มีนักวิทยาศาสตรหรือนักคิดของโลกหลายคนสนใจพระพุทธศาสนา
เชน ไอนสไตน, เบอรทรันด รัสเซล, ฯลฯ เพราะมีคําสอนที่มีเหตุผลและสอดคลองกับหลักวิทยาศาสตร ซึ่งมีสวนทํา
ใหพระพุทธศาสนาแพรกระจายไปสูยุโรปอยางรวดเร็วดวย
ปญหาก็คือเหตุใดคําสอนของศาสนาที่บอกวาพระเจาสรางโลกหรือประเภทเทวนิยมบางอยางจึงสอดคลองกับ
วิทยาศาสตร? คําถามนี้ตอบงายมาก เหตุผลก็คือบรรดานักวิชาการศาสนาหรือผูแตงคัมภีรศาสนาไดใชพยายาม
รวบรวมเอาความกาวหนาวิทยาการหรือองคความรูตางๆ ที่คนพบในทางโลกมาผนวกใสในคําสอนศาสนาหรือนํามา
ประยุกตเขากับคัมภีรศาสนาของตนในระหวางแตงคัมภีรดวย โดยเฉพาะองคความรูจากอารยธรรมกรีกและโรมัน
โบราณซึ่งมีภูมิปญญามากมาย ที่หลายๆ ศาสนานํามาใชประโยชน
คําถาม 4: ชาวพุทธบอกวาโลกมีมาเองโดยธรรมชาติ แลวใครสรางธรรมชาติคะ? (ณัฏฐินี/จุฬาฯ)
คําตอบ: คําวา ‘ธรรมชาติ’ (ตรงกับภาษาอังกฤษวา nature) ในภาษาไทยเปนคําบาลีสันสกฤต ที่จริง ถาพูดถึงสรรพ
สิ่ง ที่ มีอยูในจั ก รวาล ที่ มี การเกิ ด ขึ้ น ตั้ งอยู และดั บไปตามธรรมชาติ เปน ไดทั้ งสามลิงคคือ ปุล ลิ งค อิ ตถีลิ งคแ ละ
นปุงสกลิงค (ภาษาบาลีใชคําวา ธมฺโม, ธมฺมชาติ, ธมฺมชาตํ) ซึ่งมีความหมายเทากัน กลาวคือ (ตามคํานิยามของ
ผม) ‘ปรากฎการณที่เปนไปเองตามเหตุปจจัยโดยไมมีใครสราง’ สิ่งไรที่เรียกวาธรรมชาติ สิ่งนั้นจะอยูตรงกันขามกับ
สิ่งที่มีคนทําขึ้นหรือมีผูสรางขึ้น
ปรากฎการณธรรมชาติเปนสิ่งที่มีมายาวนานกอนที่มนุษยจะเกิดขึ้นบนโลกดวยซ้ํา พอมนุษยเกิดขึ้นมา มนุษยไม
เขาใจที่มาที่ไปก็มาสรางทฤษฎีวาพระผูเปนเจาเปนคนสรางปรากฎการณธรรมชาติขึ้นมาเพราะเห็นวาธรรมชาติมี
ความสลับซับซอน ทั้งที่จริงแลว ทฤษฎีนี้มนุษยตั้งกันขึ้นมาเอง โดยไมเคยมีใครหรือมนุษยคนไหนมีโอกาสไดเห็น
พระเจาที่ตัวเองเชื่อวาเปนผูสรางดวยซ้ํา นักวิทยาศาสตรมองวาความเชื่อวาพระเจาสรางโลกนี้เกิดจากความไมรูใน
ปรากฎการณธรรมชาติ ก็ถาคนที่สรางทฤษฎีวาพระเจาสรางโลกไมเคยเห็นพระเจาผูสรางดวยตนเอง แลวคําแนะนํา
ใหคนสมัยนี้ปฏิบัติตามจะเชื่อถือไดอยางไรวาจะนําพาใหไปอยูรวมกับพระผูเปนเจาไดแทจริง? มีใครเปนประจักษ
พยาน? หรือสักแตเปนความเชื่อสวนบุคคล? ถาเปนความเชื่อสวนบุคคลก็แปลวาสักแตเปนความเชื่อ ยังไมมีการ
พิสูจนเพราะความเชื่อไมแนวาจะเปนจริง และคนที่เชื่อก็ไมเคยแสดงอางวาจะพิสูจนใหเห็นไดอยางไรดวย

เหตุใดมนุษยจึงสรางเทพเจาขึ้นมา? คําตอบก็คือเพราะความกลัว ศาสนาของมนุษยในสมัยแรกๆ เกิดมาจากความ
กลัว เมื่อมนุษยมองเห็นฟาผา ฟารอง ไฟปา น้ําใหลหลาก ฯลฯ มนุษยก็คิดวาเกิดมาจากอํานาจของพระผูเปนเจา
ในที่สุด ก็เคารพไหวธรรมชาติเหลานี้และพัฒนามาเปนศาสนา ดังนั้น จึงมีเทพเจาประจําธรรมชาติมากมาย เชน
พระแมคงคา, พระวรุณ, พระอินทร, พระแมธรณี, สูรยเทพ, พระอัคนี ฯลฯ เทพเจาเหลานี้ลวนแลวแตบงถึงธรรมชาติ
ดังนั้น เทวดาในสมัยบรรพกาลจึงมีมากมายไปตามทองที่ แมจะเรียกชื่อแตกตางกัน แตทวาตนกําเนิดมีคลายกัน
ตอมา เมื่อเห็นวาเทวดามีมากมายแลว บางแหงก็อางเทวดาของตนไปขมเทวดาองคอื่นๆ คนโบราณก็ทึกทักเอาวา
เทวดาก็คงคลายมนุษยทั่วไป กลาวคือมีหัวหนาหรือมีพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด ในที่สุด ก็พยายามอธิบายวาเทวดาผู
ยิ่งใหญสูงสุด ผูสรางสากลจักรวาลมีเพียงพระองคเดียว ที่เหลือก็อวตารมาจากพระองค ในที่สุด ก็มีศาสนาประเภท
เอกเทวนิยม (Monotheism) ขึ้นมา
ในคัมภีรพระเวท บันทึกวาอินเดียโบราณเชื่อวาธรรมชาติบนโลกมีเทพเจาองคหนึ่งธํารงรักษา เทพเจาองคนั้นคือพระ
วรุณ พูดสั้นๆ วาพระวรุณเปนผูคุมกฎธรรมชาติ ซึ่งภาษาสันสกฤตในคัมภีรพระเวทเรียกวาฤตะ แตพระพุทธศาสนา
อธิบายวาธรรมชาติไมมีใครสราง เปนไปตามเหตุปจจัยหรือปฏิจจสมุปบาท ธรรมชาติเหลานี้ทั้งปวงเรียกวาทุกข
เพราะมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน เปลี่ยนแปลงในระหวางเปนอยูและดับสลายไปในที่สุด พระพุทธองคเพียงแตทรง
คนพบเทานั้น ธรรมเหลานี้เปนสิ่งมีอยูแลวในธรรมชาติ พระองคมิไดสรางขึ้น ภาษาบาลีในพระไตรปฎก (อภิ.กถา.
37/1086/348) เรียกวาธรรมนิยามหรือธรรมฐิติ พระตถาคตมาตรัสรูแลวนําธรรมที่ตรัสรูมาตีแผใหประชาชนไดรับ
ทราบ ไมวาพระตถาคตจะอุบัติหรือไมก็ตาม ธรรมชาตินั้นก็ยังดํารงอยูในโลก ธรรมชาติที่วานั้น เมื่อกลาวโดยรวม
พระอรรถกถาจารยเรียก (สุมังคลวิลาสินี เลม 2/34) วานิยาม มีทั้งหมด 5 กลาวคือ 1.อุตุนิยาม ความเปนไปของ
ธรรมชาติโดยเฉพาะ ฤดูกาล ซึ่งขึ้นกับเหตุปจจัยใหหนาว รอน ฝนตกชุก โดยไมไดมีใครมาควบคุม 2.พีชนิยาม
การกอกําเนิดของพืชพันธุธัญญาหาร แมกไมตางๆ บนโลก เปนไปโดยมีกระบวนการเหตุปจจัยใหเกิด 3.จิตนิยาม
การทํางานของจิต แบงเปนกุศล, อกุศลและอัพยากตะ สิ่งเหลานี้ไมมีใครสรางเชนกัน 4. กรรมนิยาม หมายถึงกฎ
ของกรรม ซึ่งหมายถึงทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว 5.ธรรมนิยาม การเปนไปโดยธรรมชาติ ขึ้นกับเหตุปจจัย หรืออิงอาศัยกัน
และกันเกิดขึ้น
ธรรมชาติเหลานี้ พระองคทรงคนพบหลังจากไดบําเพ็ญศีล สมาธิและปญญาใหบริบูรณ ถาใครตองการมองเห็น
ธรรมชาติเหลานี้อยางละเอียดดังที่พระองคไดทรงมองเห็นก็ตองพยายามรักษาศีล เจริญสมาธิและพัฒนาปญญาให
สมบูรณดังที่กลาวขางตน ดังนั้น ถาใครมีนิสัยรักความจริงและตองการความจริงก็ควรมาทดลองพิสูจน ไมใชกีด
กันมิใหศาสนิกชนของตนเองศึกษา พระพุทธศาสนากลาทาพิสุจนใหคนทุกคนลองปฏิบัติตาม ถาตองการทดสอบวา
สิ่งที่พระองคตรัสจริงหรือไม และควรที่มนุษยสมัยใหมจะลองพยายามปฏิบัติดูกอนคอยวิพากษวิจารณวาจริงหรือไม
จริง เพราะถาสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสไวเปนความจริง มนุษยก็จะไดรูหนทางดับทุกขไดชัดเจนขึ้น เพราะในขอเท็จจริง
แลว แมพระพุทธเจาจะทรงคนพบแลว พระองคก็ไมไดอยูในฐานะใหใครมาออนวอน กราบไหวบูชาแลวชวยใหพน
ทุกขได แตมนุษยทุกคนตองปฏิบัติเองเพื่อหลุดพนจากทุกขดวยตนเอง ดังพุทธวจนะวา ตุมฺเหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขา

ตาโร ตถาคตา (ขุ.สุต.25/30/51) แปลวา ‘การบําเพ็ญเพียรเปนกิจที่พวกเธอทั้งหลายตองทําเอง ตถาคตทั้งหลายเปน
แตเพียงผูบอกทางใหเทานั้น’

