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ศาสนาคืออะไร และมันมาจากไหน ศาสนาเกิดจากความคิดของ

มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐ ดังนั้นมันย่อมมีที่มาจากเรา ดูเหมือนว่าสัตว์

ชนิดอ่ืนบนโลกไม่จ�าเป็นต้องมีศาสนา และเท่าที่เรารู้ พวกมันยังไม่ได้

พัฒนาศาสนาในรูปแบบใด นั่นเป็นเพราะพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต

มากกว่าเรา สัตว์ท�าตามสัญชาตญาณ เล่ือนไหลไปตามสายน�้าแห่งการ

ด�ารงอยูโ่ดยไม่ได้เฝ้าแต่คดิค�านงึเรือ่งตวัตนตลอดเวลา ทว่าสตัว์ประเสริฐ

อย่างมนุษย์สูญเสียความสามารถดังกล่าว สมองของเราพัฒนาการใน 

รูปแบบที่ท�าให้เราตระหนักรู้ถึงตัวตน เราสนใจเรื่องตัวเอง เราหยุดสงสัย

ใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ ไม่ได้ เราหยุด คิด ไม่ได้

และสิ่งส�าคัญที่สุดที่เราขบคิดคือเรื่องของเอกภพ รวมถึงค�าถาม

ที่ว่ามันมาจากไหน มีใครสร้างขึ้นมาหรือไม่ เรามีค�าสั้นๆ ที่ใช้เรียกบุคคล

หรือสิ่งซึ่งอาจมีอยู่จริงนี้ นั่นคือค�าว่า พระเจ้า หรือ เทวา (theos ในภาษา

กรีก) ผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเรียกว่ากลุ่ม เทวนิยม (theist) ส่วนผู้ที ่

คดิว่าไม่มีบุคคลเช่นน้ัน และเราอยู่เพยีงล�าพงัภายในเอกภพนี ้เรยีกว่ากลุ่ม  
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อเทวนิยม (atheist) ส่วนการศึกษาเก่ียวกับพระเจ้าและส่ิงที่พระเจ้า

ต้องการจากเรา เรียกว่า เทววิทยา (theology) ค�าถามยิ่งใหญ่อีกค�าถาม

หน่ึงซึ่งเราเฝ้าถามตนเองเรื่อยมาคือ เกิดอะไรข้ึนกับเราหลังความตาย  

ทุกอย่างจบลงเม่ือเราตายใช่ไหม หรือจะมีอะไรเกิดตามมาอีก และถ้ามี

อะไรต่อจากนั้นจริง มันจะเป็นเช่นไร

สิ่งท่ีเราเรียกว่าศาสนาเป็นความพยายามแรกที่จะตอบค�าถาม

เหล่าน้ี ค�าตอบของศาสนาต่อค�าถามแรกช่างง่ายดาย กล่าวคือ เอกภพนัน้

สร้างข้ึนจากพลังท่ียิง่ใหญ่เหนอืตวัมันเอง ซึง่บางคนเรยีกว่าพระเจ้า ผูท้ียั่ง 

สนใจและเข้ามาข้องเก่ียวกับสิ่งที่ตนสร้างข้ึน แต่ละศาสนาให้ค�าอธิบาย

ต่างกันว่าพลังท่ีเรียกว่าพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรและต้องการอะไรจากเรา 

แต่ทุกศาสนาต่างเชื่อว่าพระเจ้ามีตัวตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ศาสนา 

บอกให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในเอกภพนี้ พ้นไปจากเรายังมีความ

เป็นจริงและมิติอื่นๆ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “สิ่งเหนือธรรมชาติ” เพราะมัน

อยู่นอกเหนือโลกธรรมชาติที่เราสัมผัสได้โดยตรง

หากความเชื่อส�าคัญที่สุดของศาสนาคือความเป็นจริงท่ีข้ามพ้น 

ขอบเขตของโลกนี ้หรือก็คือส่ิงท่ีเราเรยีกว่าพระเจ้า แล้วอะไรเป็นตวักระตุน้ 

ให้เกิดความเชื่อเช่นนั้น และมันเร่ิมต้นเม่ือไรกันเล่า? เร่ืองนี้เริ่มขึ้นเม่ือ

นานมาแล้ว อันท่ีจริงดูเหมือนว่าไม่มียุคใดเลยท่ีมนุษย์ไม่เชื่อว่ามีโลก

เหนือธรรมชาติท่ีข้ามพ้นไปจากโลกใบนี้ นี่อาจเร่ิมต้นจากความสงสัยว่า 

เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์หลังความตาย สัตว์ทั้งปวงล้วนตาย แต่มนุษย์ต่าง 

จากสตัว์อืน่ๆ ตรงทีไ่ม่ปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณเน่าสลายไป ณ จดุทีพ่วกเขา 

สิ้นลมล้มลง หากย้อนกลับไปเนิ่นนานตราบที่เราติดตามร่องรอยได ้

ดูเหมือนมนุษย์จะจัดงานศพให้กับผู้ตาย และแบบแผนงานศพเหล่านั้น

บอกเราเกี่ยวกับความเชื่อเก่าแก่ที่สุดของพวกเขา

แน่นอนว่าใช่ว่าสัตว์อ่ืนๆ ไม่อาลัยเพื่อนที่ตายไป มีหลักฐาน

มากมายชีว่้าสตัว์หลายชนดิท�าเช่นนัน้ ในเมืองเอดินบะระมีรูปป้ันเลือ่งชือ่ 

ของสุนัขตัวน้อยชื่อเกรย์ฟรายอาร์ส บ็อบบี (Grayfriars Bobby) ซึ่ง
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พิสูจน์ให้เห็นว่าสัตว์เศร้าโศกเม่ือสูญเสียผู้ที่รู้สึกผูกพันด้วย บ็อบบีตาย

ในปี 1872 หลังจากใช้เวลา 14 ปีสุดท้ายของชีวิตนอนบนหลุมศพของ

จอห์น เกรย์ (John Gray) เจ้านายที่เสียชีวิตไป แน่นอนว่าบ็อบบีคิดถึง

เพือ่นของเขา ผูค้นในครอบครัวของจอห์น เกรย์ เป็นผูจ้ดังานศพให้บอ็บบี 

อย่างสมเกียรติและฝังมันในสุสานเกรย์ฟรายอาร์ส ซึ่งการฝังมันนี่เองคือ

หนึง่ในพฤตกิรรมเย่ียงมนษุย์ท่ีโดดเด่นอย่างชดัเจน แล้วอะไรจดุประกาย

ให้มนุษย์ฝังคนตายเล่า

เรื่องท่ีชัดเจนท่ีสุดท่ีเราสังเกตเห็นเก่ียวกับคนตายคือ บางสิ่งท่ี

เคยเกิดขึ้นในตัวพวกเขาหยุดลง พวกเขาหยุดหายใจ นี่เป็นก้าวสั้นๆ ที่

เชื่อมโยงการหายใจกับความคิดว่ามีบางสิ่งซึ่งมอบชีวิตอาศัยอยู่ภายใน

ร่างแต่แยกต่างหากจากร่างกาย ภาษากรีกเรียกสิ่งนี้ว่า “psyche” และ

ภาษาละตินเรียกว่า “spiritus” ท้ังสองค�ามาจากค�ากริยาท่ีแปลว่าหายใจ

หรือเป่า จติหรือวิญญาณคอืส่ิงทีท่�าให้ร่างมีชวีติและมีลมหายใจ มันอาศยั

อยู่ในร่างกายช่วงหนึ่งและจากไปเม่ือร่างนั้นตายลง แต่มันไปไหนเล่า  

ค�าอธิบายหนึ่งคือมันกลับไปยังโลกเบ้ืองบน โลกแห่งวิญญาณ ซึ่งเป็น 

อีกด้านหนึ่งของโลกที่เราอาศัยอยู่

สิ่งท่ีเราค้นพบเก่ียวกับพิธีศพในยุคแรกเร่ิมสนับสนุนความคิดนี้ 

แม้ว่าบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ ของเราจะทิ้งไว้เพียงร่องรอยอันเงียบงันว่า 

พวกเขาคิดอะไร ตอนนั้นยังไม่มีใครประดิษฐ์คิดค้นการเขียน พวกเขาจึง 

ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดหรือบรรยายความเช่ือในรูปแบบที่เรา 

อ่านได้ในปัจจุบัน แต่พวกเขาหลงเหลือร่องรอยที่บอกใบ้ว่าพวกเขาคิด

อะไร ดังนั้นเราจะมาศึกษาร่องรอยเหล่านั้นกัน ซึ่งหากจะค้นหาร่องรอย

เหล่านั้น เราต้องย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นค�าท่ี

ต้องอธิบายก่อนที่เราจะกล่าวต่อไป

เป็นความคิดท่ีดีท่ีจะใช้ปฏิทินเดียวกันท่ัวโลกหรือมีระบบ

เดียวกันในการบอกวันเดือนปีของเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต วิธีที่เราใช้ใน

ปัจจุบันถือก�าเนิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อศตวรรษที่ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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ศาสนามีอิทธิพลเพียงใดในประวัติศาสตร์ของเรา นิกายคาทอลิกเคยเป็น

หนึ่งในอ�านาจยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเวลาหลายพันปี มีอ�านาจมากถึง

ขนาดสามารถก�าหนดปฏิทินที่ท่ัวโลกยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เหตุการณ์ 

ที่เป็นหมุดหมายส�าคัญคือพระประสูติของพระเยซูผู ้เป็นศาสดา ปีท่ี

พระองค์ประสูตินับเป็นปีที่หนึ่ง ทุกสิ่งที่เกิดก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นช่วง

ก่อนคริสต์ศักราช (BC หรือ Before Christ) ทุกสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นคือ 

ปีที่พระคริสต์จุติ (AD หรือ anno Domini) 

ในยุคสมัยของเราทุกวันนี้ ค�าว่า BC และ AD ถูกแทนท่ีด้วย 

BCE และ CE ซึ่งเป็นค�าที่สามารถตีความให้เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือไม่

ก็ได้ BCE ย่อมาจาก Before the Christian Era (ก่อนคริสต์ศักราช) หรือ 

Before the Common Era (ก่อนศกัราชกลาง) ก็ได้ ในขณะที ่CE หมายถึง 

อยู่ในช่วง Christian Era (คริสต์ศักราช) หรอื Common Era (ศักราชกลาง) 

นั่นเอง คุณจะเลือกแบบใดก็ได้ตามที่คุณเข้าใจ ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะใช้ 

BCE เพือ่กล่าวถงึเหตกุารณ์ท่ีเกดิก่อนครสิต์ศักราชหรือก่อนศกัราชกลาง 

แต่ผมจะหลกีเล่ียงไม่ใช้ CE กลาดเกล่ือน และจะใช้ก็ต่อเม่ือเหน็ว่าจ�าเป็น 

ดังนั้นหากคุณอ่านเจอวันท่ีซึ่งเขียนปีโดดๆ ขอให้เข้าใจว่าเกิดในคริสต์

ศักราชหรือศักราชกลาง

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ราว 130000 BCE เป็นต้นมา เราพบ

หลักฐานของความเชื่อทางศาสนาแบบใดแบบหนึ่งเก่ียวกับรูปแบบวิธีที่

บรรพบุรุษของเราฝังคนตาย พวกเขาวางอาหาร เครื่องมือ และเครื่อง

ประดับในหลุมศพที่ขุดพบ ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อที่ว่าคนตายเดินทาง

ต่อไปยงัชวีติหลังความตายรปูแบบใดแบบหนึง่ และจ�าเป็นต้องมีข้าวของ

เหล่านี้ในการเดนิทาง ธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งคือ พวกเขาจะวาดดนิแดง

บนร่างผู้ตาย ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ด�าเนินต่อไป หลักฐานนี้

พบในสุสานเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหลุมศพของแม่และเด็กตั้งแต่สมัย 

100000 BCE ในเมืองคาฟเซห์ (Qafzeh) ประเทศอิสราเอล และยังพบ

ธรรมเนียมเดียวกนันีใ้นอกีซกีโลกหนึง่คอืท่ีทะเลสาบมังโก (Lake Mungo) 
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ในออสเตรเลีย เป็นศพเม่ือปี 42000 BCE ปกคลุมด้วยดินแดงเช่นกัน 

การวาดสีบนร่างผู้ตายบ่งบอกถึงการอุบัติของความคิดที่ชาญฉลาดท่ีสุด

อย่างหนึ่งของมนุษยชาติ นั่นคือความคิดเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีอยู่มากมาย

ในศาสนา ดังนั้นเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้ก่อน

เช่นเดียวกับค�าส�าคัญทัง้หลาย ค�าว่า symbol ทีแ่ปลว่าสญัลักษณ์

ในภาษาองักฤษนัน้มีท่ีมาจากภาษากรีก หมายถึงน�าส่ิงทีแ่ยกออกจากกัน 

กลับมารวมกัน คล้ายกับเวลาเราปะติดปะต่อเศษจานที่แตกให้กลับคืน 

ดังเดิม ต่อมาสัญลักษณ์ก็กลายเป็นวัตถุที่เป็นตัวแทนส่ิงอื่น แม้จะยัง

รักษาแนวคิดของการประสานรวมสิ่งต่างๆ เอาไว้ แต่มันซับซ้อนกว่าการ 

เชื่อมต่อภาชนะดินเผาเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของสัญลักษณ์ท่ีเห็นได้ชัด 

คือธงประจ�าชาติ เช่น ดาวและแถบสีบนธงชาติสหรัฐอเมริกา เมื่อเราเห็น 

ดาวและแถบส ีเรานกึถงึสหรัฐอเมริกา มัน เป็นสญัลักษณ์ และเป็นตวัแทน

ของประเทศนี้

สัญลักษณ์กลายเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ส�าหรับผู้คน เพราะมันเป็น

ตวัแทนของความจงรักภกัดีทีลึ่กซึง้เกินกว่าจะบรรยายด้วยถ้อยค�า นัน่คอื 

เหตุผลว่าท�าไมคนเราจึงไม่ชอบเห็นสัญลักษณ์ของตนถูกย�่ายี การเผา 

ผ้าเก่าผืนหน่ึงไม่มีอะไรผิด แต่ถ้าผ้าผืนนั้นบังเอิญเป็นสัญลักษณ์ของ 

ชาติคุณ มันอาจท�าให้คุณโกรธ เม่ือสัญลักษณ์นั้นเก่ียวข้องกับศาสนา

และเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธิส์�าหรบัชมุชน มันจะทรงอ�านาจยิง่ขึน้ และพฤตกิรรม

ลบหลู่สญัลกัษณ์เหล่านัน้อาจกระตุน้ให้เกิดโทสะถงึขัน้รบราฆ่าฟัน ขอให้

เกบ็ความคิดเก่ียวกับสญัลักษณ์นีไ้ว้ในใจ เพราะมันจะปรากฏอกีหลายคร้ัง 

ในหนังสือเล่มนี้ ด้วยแนวคิดที่ว่าสิ่งหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกสิ่ง ดังเช่น

ดินแดงเป็นตัวแทนความเชื่อท่ีว่าคนตายเดินทางต่อไปสู่ชีวิตใหม่ในอีก

สถานที่หนึ่ง

อีกตัวอย่างของความคิดเชิงสัญลักษณ์คือ การท่ีคนเราให้ความ

ส�าคัญกับเคร่ืองหมายบ่งบอกสถานที่เก็บศพ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ตาย

เป็นบุคคลย่ิงใหญ่และเรืองอ�านาจ บางคร้ังเราฝังศพพวกเขาไว้ใต้หิน 
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ก้อนยกัษ์ บางครัง้ก็ไว้ในดอลเมน (dolmen) ซึง่เป็นห้องทีส่ร้างอย่างประณตี

จากก้อนหิน ประกอบด้วยหินสองก้อนตั้งตระหง่านรองรับน�้าหนักของ

แผ่นหินขนาดใหญ่ อนุสรณ์ส�าหรับคนตายที่โดดเด่นที่สุดของมนุษยชาต ิ

คอืพรีะมิดท่ีเมืองกซีาในประเทศอยีปิต์ ซึง่นอกจากเป็นสสุานแล้ว พรีะมิด

เหล่าน้ีอาจเป็นเหมือนลานส่งวิญญาณ เพื่อส่งให้วงศานุวงศ์ที่ฝังอยู่พุ่ง

ทะยานสู่ความเป็นอมตะ

ต่อมา พิธีฝังศพไม่เพียงพิถีพิถันมากข้ึน แต่ยังโหดร้ายข้ึนด้วย

ในบางแห่ง มีการสังเวยภรรยาและคนรับใช้เพื่อส่งไปปรนนิบัติและเสริม

บารมีของผู้ตายในโลกหน้า น่าสังเกตว่านับแต่ยุคแรกเริ่ม ศาสนาก็มีด้าน

ที่อ�ามหิตและไม่ค�านึงถึงชีวิตของปัจเจกชน

แนวทางการตีความร่องรอยเหล่านี้ที่ ดูจะสมเหตุสมผลคือ  

คนรุ่นก่อนเหน็ว่าความตายเป็นหนทางสูก่ารมีตวัตนในอกีวาระหนึง่ และ

จินตนาการว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตในโลกนี้ เราเห็นวี่แววของ 

ความเชื่อเก่ียวกับโลกท่ีอยู่นอกเหนือโลกใบนี้ แต่ยังเชื่อมต่อกันโดยมี

ความตายเป็นประตูสู่โลกใบนั้น

ถึงตรงนี้ ดูเหมือนว่าความเชื่อทางศาสนาเกิดจากกระบวนการ

คาดเดาท่ีดลบันดาลขึน้มา บรรพบุรุษของเราถามตนเองว่าโลกมาจากไหน 

และคิดว่ามันน่าจะสร้างขึ้นด้วยฝีมือของอ�านาจสูงส่งเหนือเราที่อยู่ไกล

ออกไป พวกเขามองคนตายไร้ลมหายใจแล้วตัดสินว่าวิญญาณของคน

เหล่าน้ันคงจะออกจากร่างทีค่ร้ังหนึง่เคยอาศัยแล้วเดินทางไปสู่แห่งหนอืน่

แต่คนกลุ่มส�าคัญในประวัติศาสตร์ศาสนาไม่ได้เพียงแค่ คาดเดา 

ถึงโลกเบ้ืองหน้าหรือจุดหมายของวิญญาณท่ีลาลับ พวกเขาบอกเราว่า

ตนได้ไปเยือนโลกนัน้ หรือไม่ก็โลกนัน้เคยมาเยอืนพวกเขา พวกเขาได้ยนิ

เสียงเรียกร้องต่อเราจากที่แห่งน้ัน และได้รับค�าส่ังให้บอกคนอื่นว่าตน 

ได้เห็นและได้ยินอะไรมาบ้าง พวกเขาจึงป่าวประกาศสารที่ได้รับ และ

ดึงดูดสาวกท่ีเชื่อค�าพูดเหล่านั้นแล้วเร่ิมใช้ชีวิตตามค�าสอนของพวกเขา 

เราเรียกคนกลุม่นีว่้าศาสดาหรอืปราชญ์ผูท้รงภมิู ศาสนาใหม่ๆ ถอืก�าเนดิ
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จากคนเหล่านี้นี่เอง

จากน้ันส่ิงอ่ืนก็เกิดขึน้ เหล่าสาวกจดจ�าเร่ืองทีพ่วกเขาเล่า แรกเร่ิม 

นั้นถ่ายทอดเรื่องราวแบบปากต่อปาก แต่ในเวลาต่อมาก็จารึกเป็น 

ลายลักษณ์อกัษรบนแผ่นกระดาษ ซึง่กลายเป็นสิง่ทีเ่ราเรียกว่าพระคัมภร์ี

หรือสาส์นศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ คัมภีร์ไบเบิล! คัมภีร์ เล่มเดียวในโลก! ซึ่ง

กลายเป็นสัญลักษณ์อันทรงอานุภาพที่สุดของศาสนา แน่นอนว่ามันเป็น

หนงัสือทีจ่บัต้องได้ และเขียนขึน้โดยมนษุย์ เราอาจแกะรอยประวตัศิาสตร์

ได้ แต่ถ้อยค�าในหนงัสอืคือสือ่น�าสารจากโลกหน้ามาสูโ่ลกของเรา หนงัสอื 

เล่มนี้กลายเป็นสะพานเชื่อมต่อความเป็นนิรันดร์กับกาลเวลา เช่ือมโยง

มนุษย์กับพระเจ้า ผู้คนจึงย�าเกรงและศึกษามันอย่างคร�่าเคร่ง นี่เองคือ

เหตุผลว่าท�าไมผู้ศรัทธาจึงไม่พอใจเมื่อมันถูกลบหลู่หรือท�าลาย

ประวัติศาสตร์ของศาสนาคือเร่ืองราวของศาสดาและปราชญ์

ผู้ทรงภูมิเหล่านี้ รวมถึงความเคลื่อนไหวท่ีพวกเขาจุดประกายให้เกิดข้ึน 

และคัมภีร์ที่เขียนเก่ียวกับพวกเขา แต่มันเป็นเร่ืองราวท่ีเต็มไปด้วย 

ข้อขัดแย้งและการโต้เถียง พวกท่ีไม่เชื่อถือพากันสงสัยว่าศาสดาบางคน

มีตวัตนจรงิหรอืไม่ และกังขาในค�ากล่าวอ้างเก่ียวกบัสิง่ทีค่นเหล่านัน้ได้เหน็

และได้ยิน ซึ่งก็สมควรจะตั้งข้อสงสัย แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น สิ่งท่ีอยู่เหนือ 

ข้อโต้แย้งคือ ศาสดาเหล่านีมี้ตวัตนใน เร่ืองราว ทีเ่ล่าขานเกีย่วกับพวกเขา  

และเรื่องราวเหล่านั้นยังมีความหมายส�าหรับคนหลายพันล้านคนใน

ปัจจุบัน

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาซึ่งศาสนา

เป็นผู้บอกเล่า โดยเราจะไม่คอยตั้งค�าถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเป็น

เช่นไรกันแน่ แต่คงไม่ถูกต้องหากเราเพิกเฉยต่อค�าถามเหล่านั้นอย่าง 

ส้ินเชิง ฉะนั้นในบทต่อไป เราจะค�านึงว่าเกิดอะไรขึ้นเม่ือศาสดาและ

ปราชญ์ผู้ทรงภูมิเห็นภาพและได้ยินเสียงเหล่านั้น ศาสดาคนหนึ่งใน

จ�านวนนั้นคือโมเสส (Moses)


