ทัศนะสามสิ บสามข้ อ
หลักคาสอนบางประการของพุทธศาสนา
และ คริสต์ ศาสนา
เท่ าทีป่ รากฏในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

กองคริ สเตียนศึกษา
แห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
14 ถนนประมวญ, พระนคร
พฤษภาคม 1961
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ทัศนะสามสิ บสามข้ อ
หลักคาสอนบางประการของพุทธศานาและคริสต์ ศาสนาเท่ าที่
ปรากฏในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
พุทธศาสนาและคริ สต์ศาสนา มีคาสอนเกี่ยวกับศีลธรรม บางข้อ เช่น “ห้ามหลักทรัพย์, ห้ามพูด
เท็จ, เหมือนกัน
ในแต่ละศาสนาศีลธรรมมีอยูใ่ นหลักคาสอนนั้น ๆ เนื่องจากว่าหลักคาสอนของสองศาสนานี้
แตกต่างกัน คาสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจึงแตกต่างกัน ทั้งในการเน้นความสาคัญ และการตีความหมาย
เช่นในศีลข้อที่วา่ “ห้ามฆ่า” ไม่เหมือนกันในสองศาสนานี้
หนังสื อเล่มนี้มิได้ พยายามที่จะเปรี ยบเทียบคาสอนจริ ยธรรมของพุทธศาสนาของคริ สต์ศาสนา
แต่ประการใด แต่เสนอหลักคาสอนสาคัญบางประการซึ่ งเป็ นเบ้าหลอม หรื อที่มาของประมวลศีลธรรม
อย่างไรก็ดีหลักคาสอนของศาสนาหนึ่งมิได้ขนานคู่กนั ไปกับหลักคาสอนของอีกศาสนาหนึ่งตามหลัก
ตรรกวิทยา
หลักคาสอนที่เสนอไว้ในที่น้ ี ยน่ ย่อและโดยสังเขป เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นความแตกต่างอันเป็ นราก
ของทั้งสองศาสนาที่วา่ ด้วยเรื่ องมนุษย์ นิสัยสันดานและจุดหมายของมนุษย์ได้ง่าย ผูอ้ ่านที่ปรารถนาจะ
รู ้เรื่ องพิศดารและศึกษาหลักคาสอนอื่นที่มิได้ระบุไว้ในที่น้ ีจะต้องอาศัยผูส้ อนที่เชี่ยวชาญและ
ตาหรับตาราจานวนมาก

คาสอนของพุทธศาสนา
1.
1. ปฐมเดิมของมนุษย์เป็ นอจิณไตย์
2. ไม่มีพระเจ้านิ รันดร์
3. มนุษย์ ประกอบด้วยขันธ์หา้
4. มนุษย์ไม่มีตวั ตนวิญญาณหรื อตัวตนเอง (ไม่มีอตั ตา)
5. ชีวติ และสิ่ งทั้งหลายเป็ นอยูช่ วั่ ขณะเดียว (อนิจจัง)
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6. มนุษย์เวียนเกิดเวียนตายไม่สิ้นสุ ด (สังสาร)
7. อริ ยสัจจ์ขอ้ หนึ่ง (ทุกข์)
8. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่สอง มูลเหตุแห่งทุกข์ คือ (ตัณหา)
9. ลูกโซ่แห่งเหตุที่ทาให้มนุ ษย์เวียนเกิด (12 นิทาน) (ปฏิจสัมมุปัททา)
10. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่สาม การระงับทุกข์ โดยการกาจัดตัณหา
11. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่สี่ ทางระงับทุกข์ ก็คือปฏิบตั ิตามอริ ยมรรคแปดประการ
12. การที่จะปฏิบตั ิมรรคแปดประการจาต้องมีศรัทธา

2.
13. อวิชาตัณหาเป็ นโซ่ตรวนที่สาคัญ

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
14. ผูล้ ะเมิดกฎศีลธรรมเป็ นผูป้ ระมาทพระเจ้า
15. พระเจ้าทรงบริ หารกฎศีลธรรม ด้วยพระสติปัญญา ด้วยความยุติธรรม และพระเมตตาคุณ
16. การเห็นแก่ตวั เป็ นมูลแห่ งความบาป
17. จาเป็ นต้องแก้นิสัยการเห็นแก่ตวั ด้วยเปลี่ยนตัวใหม่ คือจิตวิญญาณใหม่
18. มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า
19. ความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะ เขาไม่ยอมอยูก่ บั พระเจ้า

3.
20. พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง โดยทางศาสดาพยากรณ์ดงั มีบนั ทึกไว้ ในพระคัมภีร์
21. พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เองอย่างแจ่มชัดที่สุด โดยพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู
คริ สต์
22. พระเยซูคริ สต์สละชีวติ บนไม้กางเขน เพื่อ
ก) ไถ่มนุษย์ออกจากบาป
ข) ทาให้มนุษย์กลับคืนดีกบั พระเจ้า
23. พระเยซูคริ สต์เป็ นผูก้ าชัยเหนื อความตาย
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24. มนุษย์ได้รับความรอด โดยความเชื่อ
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คาสอนของพุทธศาสนา
25. ด้วยการวิปัสสนาและสมาธิ ใจก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริ ง
26. การรู ้แจ้งเห็นจริ งทาให้ยตุ ิอวิชาและการเวียนเกิด
27. คาพูดมนุษย์และประสบการณ์ ไม่พอที่จะอธิ บายนิพพานได้

3.
28. ปั ญหาสาคัญบางประการตอบไม่ได้
29. งานของพระพุทธเจ้า คือประกาศพระธรรม
30. พระสงฆ์เป็ นผูถ้ ่ายทอดพระธรรม
31. การนมัสการพระรัตนไตร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมได้บุญ
32. การนมัสการประกอบด้วยการแสดงความเคารพพระรัตนไตร
33. คาตรัสสุ ดท้ายของพระพุทธเจ้า

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
1.
1. พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
2. มนุษย์แต่ละคนเกิดมาในโลกได้เพียงครั้งเดียว
3. มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ และสู งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน
4. ธรรมชาติกาเนิดของมนุษย์ ได้สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า
5. ร่ างกายของมนุษย์ เป็ นวิหารของพระวิญญาณพระเจ้า
6. พระเจ้าทรงมอบคุณค่าให้แก่มนุษย์
7. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้สามารถติดต่อกับพระองค์ได้
8. พระเจ้าทรงตอบสนองคนทั้งหลายที่แสวงหาพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ
9. พระเจ้าทรงรับมวลมนุษย์ทุกคน แม้วา่ เขาเหล่านั้นจะเป็ นคนรู ้นอ้ ย และเป็ นกบฎ
10. ความรักของพระเจ้าบรรเทาทุกข์มนุษย์
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2.
11. พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกไว้ดีแล้ว
12. พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทาน กฎศีลธรรมแก่โลก
13. กฎศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นความฉลาดรอบรู้ และพระประสงค์
ของพระเจ้า

คาสอนของพุทธศาสนา
14. มนุษย์อาจหักโซ่ ตรวน แห่งการเวียนเกิดได้ตรงที่ห่วง อวิชา และ ตัณหา
15. ต้องกาจัดตัณหาด้วยการไม่แตะต้องและฝึ กวินยั
16. กาจัดอวิชาด้วยสมาธิ และกัมมะฐาน
17. การรู ้แจ้งเห็นจริ ง (ตรัสรู ้) จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการเข้าฌาน
18. กรรมเป็ นผูก้ าหนดการเวียนเกิด
19. กรรมอันเกิดจากเจตนามีผลร้ายแรงที่สุด
20. บุคคลที่เกิดมานั้น เกิดจากคนที่ตายไปแล้วแต่เป็ นคนละคน
21. กรรมนั้นถูกส่ งไปยังผูเ้ กิดใหม่โดยทางสานึก (วิญญาณ)
22. ภพ (ภาระความเป็ นอยู)่ ย่อมเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
23. มีภพอยู่ 31 ระดับด้วยกัน
24. พระอรหันต์ คือผูท้ ี่ได้ตรัสรู้แล้ว

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
25. ความรอดอันแท้จริ งเป็ นผลให้เกิดความเชื่ อฟัง และความรักต่อพระเจ้า
26. พระเจ้าทรงยกโทษ มนุษย์จึงกลับคืนดีกบั พระองค์ได้ แต่พระองค์ไม่ได้ยกเว้นผลกรรมของ
ความบาปของเขา
27. พระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นองค์ถาวร
28. อาศัยอยูก่ บั พระเจ้า เป็ นหลักชัยอันสู งสุ ดของมนุษย์
29. สันติสุข ความโสมนัส และชีวติ นิรันดร์ หาพบได้กบั องค์พระเจ้า
30. พระตรี เอกานุ ภาพ คือพระเจ้าองค์เดียว ไม่ใช่สาม
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31. การอธิ ษฐานอย่างแท้จริ ง กอรปขึ้นด้วย การโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า การสารภาพบาป
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือสาหรับตน และคนอื่น ๆ มอบกายถวายชีวติ ไว้ในความอารักขา และการ
ทรงนาของพระเจ้า
32. กฎศรี ธรรมนั้นสรุ ปลงได้ คือ “จงรักพระเจ้า รักเพื่อนบ้านของท่าน”
33. คากล่าวครั้งสุ ดท้ายของพระเยซูคริ สต์

คาสอนของพุทธศาสนา
1.
1. ปฐมเดิมของมนุษย์เป็ นอจิณไตย์
เรื่ องเดิมไม่ปรากฏเกี่ยวกับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอวิชา
(จากคัมภีร์สัมยุตตะนิกาย 15: 11)
ชีวติ ของมนุษย์ในโลกนี้ไม่เป็ นที่รู้จกั กันและไม่มีตน้ เหตุเดิม
(สู ตรนิพตั ตะ)
2. ไม่มีพระเจ้านิ รันดร์
“ภิกขุท้ งั หลาย บทสวดมนต์ที่ได้สาธะยายโดยสักกะผูน้ าของเทวดา เป็ นสิ่ งไม่สมควรทาอย่าง
ยิง่ ...ทาไมเราจึงพูดเช่นนั้น? ภิกขุท้ งั หลาย เพราะว่าสักกะผูเ้ ป็ นนาของเทวดาไปปราศจากกิเลศ ไม่
ปราศจากความเกลียดชัง ไม่ปราศจากความหลง...ไม่หลุดพ้นจากเกิด, แก่, ตาย, เสี ยใจ, โศกเศร้า, ทุกข์,
ระทมและหมดหวัง
(อังคุตระนิกาย 3: 37)
3. มนุษย์ประกอบด้วยขันธ์ห้า
“โอ ภิกขุท้ งั หลาย อะไรเป็ นภาระหนัก (บุคคล)? ตอบ ได้ทนั ทีวา่ ขันธ์ท้ งั 5 เป็ นภาระหนัก
ขันธ์ 5 คืออะไร บ้างเล่า ตอบว่า คือ รู ปขันธ์ (คือรู ปของร่ างกาย) เวทนาขันธ์ (ความรู ้สึก) สัญญาขันธ์
(ความเข้าใจ) สังขารขันธ์ (ลักษณะ อุปนิสัย) และวิญญาณขันธ์ (คือจิตสานึก)
(จากคัมภีร์สมัยคุ คะนิกาย 22: 22:1)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
1.
1. พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
เมื่อเดิมพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้ าและดิน
(ปฐมกาล 1: 1)
พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์... และได้ทรงสร้างให้เป็ นชายและหญิง
(ปฐมกาล 1: 27)
2. มนุษย์แต่ละคนเกิดมาในโลกได้เพียงครั้งเดียว มนุษย์ท้ งั หลายมีกาหนดไว้แล้วว่า จะต้องตาย
หนหนึ่ง และภายหลังนั้นจะถึงการพิพากษา
(ฮีบรู 9: 27)
3. มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ และสู งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน ข้าแต่พระเยโฮวาห์, องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พวกข้าพเจ้า...แท้จริ งพระองค์ทรงสร้างมนุ ษย์ให้ต่ากว่า พระเจ้า แต่หน่อยเดียว, แล้วทรงสวมมงกุฏแห่ง
สง่าราศีและเกียรติยศ,
พระองค์ทรงมอบอานาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถถิจของพระองค์,
พระองค์ทรงให้สรรพสิ่ งอยูใ่ ต้เท้าของมนุษย์น้ นั คือบรรดาฝูงแกะฝูงโค, และฝูงสัตว์ตามทุ่งนา
(เพลงสดุดี 8: 1, 5-7)

คาสอนของพุทธศาสนา
4. มนุษย์ไม่มีตวั ตน, วิญญาณหรื อตัวเอง, (ไม่มีอตั ตา) คาว่า “สิ่ งมีชีวติ ” และ “ตัวเอง” เป็ นเพียง
วิธีแสดงคาพูดสาหรับการปรากฏอยูข่ องการชุมนุมขันธ์ท้ งั 5... แท้ที่จริ งแล้วไม่มีตวั ตนที่จะก่อให้เป็ น
รากฐานสาหรับนึกคิดที่วา่ “ข้าพเจ้าเอง” หรื อ “ข้าพเจ้า” หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความจริ งแล้วมีแต่
เพียงนามและรู ปเท่านั้น
(วิสุทธิมคั ค์ 18:28)
“พระองค์ทรงเห็นและล่วงรู ้โดยเหตุผล และความเป็ นจริ งว่าไม่มีสิ่งมีชีวติ (รู ป) ในอดีต ใน
ปัจจุบนั และอนาคตภายนอก ภายใน หยาบหรื อละเอียด ต่าต้อยหรื อสู งไกลหรื อใกล้ที่เป็ นของตนหรื อ
ตัวของตัวเองเลย”
(มัชฌิมะนิกาย, มหาปัณณมะสู ตร 111:19)
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5. ชีวติ และสิ่ งทั้งหลายเป็ นอยูช่ วั่ ขณะเดียว (อนิจจัง) พูดกันอย่างตรงไปตรงมา อายุไขของ
สิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ นั้นสั้นเหลือเกิน คือยาวเพียงชัว่ ความคิดที่มีอยูเ่ หมือนกับล้อรถในขณะที่หมุนไปนั้น
หมุนอยูท่ ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้นและเมื่อหยุด รถก็หยุดอยูท่ ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้น ชีวติ ของสิ่ ง
ทั้งหลายก็เป็ นเช่นเดียวกัน ยาวอยูเ่ พียงความคิดชัว่ ขณะหนึ่ ง เมื่อความคิดนั้นยุติ ชี วติ ของผูน้ ้ นั ก็ยตุ ิดว้ ย”
(วิสุทธิมคั ค์ 8:39)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
4. ธรรมชาติกาเนิดของมนุ ษย์ได้สร้างตามพระฉายาของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน
ตามแบบฉายาของพระองค์
(ปฐมกาล 1:27)
เราทั้งหลายย่อมสรรเสริ ญพระเจ้าพระบิดาด้วยลิ้นนั้น และด้วยลิ้นนั้น เราเคยด่าแช่งมนุษย์ที่ได้
ทรงสร้างไว้แล้ว ตามแบบพระฉายาของพระองค์
(ยากอบ 3:9)
(พระเยซูตรัส) จงอธิษฐานตามอย่างนี้วา่ “โอพระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย....”
(มัทธิว 6:9)
5. ร่ างกายของมนุษย์ เป็ นวิหารของพระวิญญาณพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ตัวท่านเป็ น
วิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นตัวท่าน
( 1 โคริ นธ์ 3:16)
ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตอยูใ่ น
ท่าน และซึ่ งท่านได้รับจากพระเจ้า
(1 โคริ นธ์ 6:19)

คาสอนของพุทธศาสนา
6. มนุษย์เวียนเกิดตายไม่สิ้นสุ ด (สังสาร) การตั้งต้นของสังสารวัฎฎะ (การเวียนเกิดเวียนตาย)
ไม่เป็ นที่รู้ได้ มนุษย์ต้ งั ต้นเมื่อใด ไม่มีใครค้นพบ มนุษย์ถูกขัดขวางด้วยโมหะ และถูกมัดไว้ดว้ ยตัณหา
จึงรี บเวียนตายเวียนเกิดโดยเร็ ว
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ท่านคิดไหมว่า อะไรมากกว่ากันระหว่างทะเลน้ าตา ซึ่ งท่านได้ร้องไห้และครวญครางในขณะที่
รี บเร่ งเวียนเกิดเวียนตายต้องร่ วมกับคนที่ไม่ปรารถนาและพลัดพรากจากผูท้ ี่ใคร่ ปรารถนากับน้ าใน
มหาสมุทรทั้งสี่
(สัมยุตตะนิกาย 15:3)
7. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่หนึ่ง ทุกข์
นี่คืออริ สัจจ์เกี่ยวกับความทุกข์ คือ เกิดเป็ นทุกข์, ชราก็เป็ นทุกข์, เจ็บก็เป็ นทุกข์ ตายก็เป็ นทุกข์
ร่ วมกับสิ่ งอันไม่พึงปรารถนาก็เป็ นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่ งที่รักใคร่ ก็เป็ นทุกข์ ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็
เป็ นทุกข์ กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ขันธ์ท้ งั 5 ยึดอยูก่ บั ภพก็เป็ นทุกข์
(วินยั , มหาวัคค์ 1: 6:10)
“โอภิกขุท้ งั หลาย ดวงตากาลังเป็ นลุกไฟ สิ่ งที่มองเห็นได้กาลังลุกเป็ นไฟ ลุกด้วยไฟแห่งตัณหา
ลุกด้วยไฟแห่งความโกรธ ไฟแห่งอวิชา ลุกด้วยไฟแห่งความกระวนกระวายในการเกิด, การเจ็บ, การ
ตาย, เศร้าโศกเสี ยใจ, ทนทุกข์สลดใจและเศร้าใจ
(มหาวัตต์ 1:21:2)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
6. พระเจ้าทรงมอบคุณค่าให้แก่มนุษย์ ท่านผูใ้ หญ่ยงิ่ และเป็ นที่เทอดเทอนไว้ ผูป้ ระทับอยูบ่ น
พระที่นงั่ เนืองนิจ และทรงพระนามว่า องค์บริ สุทธิ์ ตรัสดังนี้วา่ “เราดารงอยูใ่ นที่สูง และที่บริ สุทธิ์ และ
ดารงอยูก่ บั คนที่ช้ าใจ เพราะบาป มีจิตน้อมถ่อมลงด้วย เพื่อจะชูดวงจิตของผูท้ ี่มีจิตน้อมถ่อมลง ชูดวง
จิตของคนที่ช้ าใจเพราะบาป
(อิสยาห์ 57:15)
แต่พระเจ้าผูป้ ระกอบด้วยพระกรุ ณา อันอุดม เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง... ถึงแม้วา่ เรา
ตายแล้วในการบาปพระองค์ยงั ทรงบันดาลให้เรามีชีวติ
เป็ นขึ้นมากับพระคริ สต์และพระองค์ได้ทรง
บันดาลให้เรามีชีวติ เป็ นขึ้นมากับพระองค์
(เอเฟซัส 2:4,5,6,10,)
7. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้สามารถติดต่อกับพระองค์ได้ดว้ ยพระองค์มิได้ทรงอยูห่ ่างไกล
จากเราทุกคนเลย ด้วยว่าเรามีชีวติ และไหวตัว และเป็ นอยูใ่ นพระองค์... เราทั้งหลายเป็ นเชื้อสายของ
พระองค์ เหตุฉะนั้นถ้าเราเป็ นเชื้อสายของพระเจ้า เราก็ไม่ควรถือว่า พระเจ้าเป็ นเหมือนเงินหรื อทอง
หรื อหิน
(กิจการ 17: 27,29)
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โอบรรดาชน พระองค์ได้ทรงแจ้งให้ทราบแล้วว่า อะไรน่ะดีพระเยโฮวาห์ทรงพระประสงค์
อะไรจากท่านเล่า นอกจากการทายุติธรรม และรักความเมตตากรุ ณา และดาเนินชีวิตอย่างสุ ภาพ เคียงคู่
กันไปกับพระเจ้าของท่าน
(มีคาห์ 6:8)

คาสอนของพุทธศาสนา
8. อริ ยสัจจ์ ข้อที่สอง มูลเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาภิกขุท้ งั หลาย นี้คือต้นเหตุแห่งทุกข์ตณั หา
(ความใคร่ ) ซึ่ งก่อให้เกิดชาตะประกอบไปด้วยความยินดีและราคะ โสมนัสยินดีที่ได้พบความพึงใจที่นี่
และที่นนั่ คือกามตัณหา ความอยากที่จะเกิดมา และความไม่อยากจะให้เกิดมา
(วินยั มหาวัคค์ 1: 6:10)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
8. พระเจ้าทรงตอบสนองคนทั้งหลาย ที่แสวงหาพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ ขณะเมื่อจะหาพระองค์พบได้ จงทูลขอต่อพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ทรงอยูใ่ กล้ ให้คนชัว่ ละทิ้ง
ความชัว่ ของตน และคนอธรรมละทิ้งความคิดของตนและให้เขากลับมาหาพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์
จะได้ทรงเมตตาแก่เขา และให้เขากลับมาหาพระเจ้า เพราะพระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขา ที่เขาทาบาป
ทั้งปวง
(อิสยาห์ 55:6,7)
ฝ่ ายเขาทั้งหลายรู ้แล้วว่า พระเจ้าทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์
(โรม 8:28)

คาสอนของพุทธศาสนา
9. ลูกโซ่แห่งเหตุที่ทาให้มนุ ษย์เวียนเกิด (12 นิทาน) (ปฏิจสัมมุปัททา)
อวิชาทาให้เกิดกรรม
กรรมทาให้เกิดวิญญาณ
วิญญาณทาให้เกิดนามรู ป
นามรู ปทาให้เกิดอายตนะหก
12

อายตนะหกเกิดจากผัสสะ
ผัสสะทาให้เกิดเวทนา
เวทนาทาให้เกิดตัณหา
ตัณหาทาให้เกิดอุปทาน
อุปทานทาให้เกิดภพ
ภพทาให้เกิดชาตะ
ชาตะทาให้เกิดชรา,มรณา, เศร้าโศกเสี ยใจ,คร่ าครวญ,ทุกข์,หมดหวัง,โทมนัส ความเกี่ยวโยง
กันทั้งหมดนี้แหละทาให้บงั เกิดทุกข์
(สัมยุคตะนิกาย 22:90:46)
10. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่สาม การระงับทุกข์โดยการกาจัดตัณหาภิกขุท้ งั หลาย นี่คืออริ ยสัจจ์แห่งการ
ระงับทุกข์ คือกาจัดตัณหามิให้มีเหลืออยูโ่ ดยสิ้ นเชิง สละละทิง้ ปล่อยวางและเกลียดชังมัน จนหมดสิ้ น
(วินยั มหาวัคค์ 1:6:10)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
9. พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์ทุกคน แม้วา่ เขาเหล่านั้นจะเป็ นคนรู ้นอ้ ย และเป็ นกบฎ
พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกประเทศสื บสายโลหิ ตอันเดียวกันให้อยูท่ วั่ พิภพโลก...เพื่อเขาจะ
ได้แสวงหาพระเจ้า
(กิจการ 17:26,27)
พระองค์ตรัสว่า “เราได้เหยียดมือออกคอยรับพลไพร่ น้ นั ซึ่ งไม่เชื่อฟัง และซึ่ งเถียงโต้ตอบเรา
สิ้ นหวังวันยังค่า
(โรม 10:21)
และเราทั้งหลายได้รู้ และได้เชื่อความรักนั้น ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงรักเรา พระเจ้าเป็ นความรัก...เรา
ทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
(1 ยอห์น 4:16,19)
10. ความรักของพระเจ้าบรรเทาทุกข์มนุษย์ “เพื่อท่านจะมีความสุ ขโดยเรา ในโลกนี้ท่าน
ทั้งหลายมีความทุกข์ยาก แต่จงยินดีเถิด เราชนะโลกด้วย”
(ยอห์น 16:33)
ข้าพเจ้ามีความทุกข์และเสี ยใจ, จึงได้ร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ไป... พระเยโฮวาห์ทรง
ประกอบไปด้วยพระกรุ ณาและยุติธรรม พระเจ้าของพวกข้าพจ้ามีพระทัยเมตตา พระเยโฮวาห์ทรง
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บารุ งรักษาผูม้ ีปัญญาน้อย, เมื่อข้าพเจ้าถ่อมตัวลงแล้ว พระองค์ทรงอุปถัมภ์ขา้ พเจ้าไว้...เพราะพระองค์
ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากความตายทรงโปรดให้ตาของข้าพเจ้าปราศจากน้ าตา, และไม่ให้เท้าของ
ข้าพเจ้าพลาดล้มไป
(เพลงสดุดี 116:3-6,8)

คาสอนของพุทธศาสนา
11. อริ ยสัจจ์ขอ้ ที่สี่ ทรงระงับทุกข์ ก็คือปฏิบตั ิตาม อริ ยมรรคแปดประการ
ภิกขุท้ งั หลาย อริ ยสัจจ์ที่จะนาไปสู่ การระงับทุกข์ คือทางอริ ยมรรคแปดประการมี สัมมาทิฐิ,
สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมกัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ สัมมาอายมะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ
(วินยั มหาวรรค 1: 6:10)
12. การที่จะปฏิบตั ิมรรคแปดประการจาต้องมีศรัทธาภิกขุผปู้ ระกอบด้วยความเชื่อมีลกั ษณะ
ดังนี้ เป็ นผูม้ ีความเชื่ อในพระองค์ผพู ้ บความจริ งโดยคิดว่า “พระองค์นี่แหละเป็ นผูม้ ีความบริ สุทธิ์ ”
(มัชฌมิมนิกาย 7:95:128)
โอภิกขุท้ งั หลาย เมื่อผูเ้ ชื่อไม่มีความสงสัยในความเชื่อมีความมัน่ ใจในความเชื่อ วางใจและ
ศรัทธาในหลักคาสอนแล้ว แล้วจิตใจของเขาก็จะร้อนรน ขวนขวายพากเพียรและบากบัน่
(กิโดดีลาสู ตร)
ภควัตกล่าวว่า “ความเชื่อเป็ นทรัพย์ที่มีค่าประเสริ ฐที่สุดในโลกสาหรับมนุษย์... ด้วยความเชื่อ
สามารถข้ามแม่น้ าได้ดว้ ยความวิริยะ ข้ามทะเลได้... ด้วยการพยายามก็จะหายเจ็บ โดยการเข้าใจก็จะ
ได้รับความบริ สุทธิ์
(สู ตรนิพตั ตะ, อุระกะวัคค์, อละวะกะสู ตร)
แต่ถา้ ความศรัทธาได้สูญไป แล้วความไม่เชื่อก็จะเข้ามาแทนที่แล้วจะทาให้เกิดความผิดพลาด
(อังคุตตระนิกาย 3: 5)
โดยศรัทธาท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้น
(สุ ตตะนิพทั ตะ 1146)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
11. พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกไว้ดีแล้ว พระเจ้าทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวง ที่พระองค์ทรงสร้างไว้
นั้นเห็นว่าดีนกั
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(ปฐมกาล 1:31)
จงดูดอกไม้ที่ทุ่งนามันงอกขึ้นอย่างไร... กษัตริ ยซ์ ะโลมอนเมื่อบริ บูรณ์ดว้ ยสง่าราศี ก็มิได้ทรง
งามเท่าดอกไม้...พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิง่ กว่านั้นหรื อ
(มัทธิว 6:28-30)
12. พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทาน กฎศรี ธรรมแก่โลก กฎหมายของพระเยโฮวาห์ดีรอบคอบ เป็ นที่
ให้จิตวิญญาณฟื้ นตื่นขึ้น คาโอวาทของพระเยโฮวาห์ก็แน่นอน เตือนสติคนรู ้นอ้ ยให้มีปัญญา ข้อสั่ง
สอนของพระเยโฮวาห์น้ นั เที่ยงตรงทาให้จิตวิญญาณได้ชื่นบาน ข้อบัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็บริ สุทธิ์
กระทาให้ดวงตากระจ่างสว่างไป
(สดุดี 19:7-8)
เมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็ นอยูแ่ ล้ว และพระวาทะนั้นได้อยูก่ บั พระเจ้า และพระวาทะนั้นเป็ นพระ
เจ้า (ยอห์น 1:1)
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ขา้ พระองค์ และข้าพระองค์จะรักษา
ทางนั้นไว้จนสุ ดปลายขอทรงประทานความเข้าใจ แก่ขา้ พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระธรรมของ
พระองค์ไว้... ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับ
ของพระองค์ขา้ แต่พระเจ้าฯ ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์และพระธรรมของพระองค์เป็ น
ความปิ ติยนิ ดีของข้าพระองค์
(สดุดี 119:23,24,173,174)

คาสอนของพุทธศาสนา
2.
13. อวิชาและตัณหาเป็ นโซ่ ตรวนที่สาคัญภิกขุท้ งั หลาย, เนื่ องจากคนโง่เขลาผูซ้ ่ ึ งถูกขัดขวาง
ด้วยอวิชาและถูกรัดรึ งด้วยตัณหา ร่ างกายนี้จึงต้องอุบตั ิข้ ึนมา
(สัมยุตตะนิกาย 2:23)
โดยความจริ งแล้ว มนุษย์เกิดความโมหะ และถูกรัดด้วยตัณหา (ความใคร่ ) แสวงหาความพอใจ
ที่โน่นบ้างที่นี่บา้ งเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเวียนเกิดอยูเ่ สมอ
(มัชฌิมนิกาย 43)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
13. กฎศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นความฉลาดรอบรู้ และพระประสงค์
ของพระเจ้า พระราชกิจทั้งปวงของพระเยโฮวาห์ใหญ่ยงิ่ ...ความชอบธรรมของพระองค์ยงั่ ยืนมัน่ คงอยู่
เป็ นนิ ตย์... พระหัตถกิจของพระองค์ก็สัตย์ซื่อและยุติธรรม ตั้งถาวรอยูเ่ ป็ นนิ ตย์อตั รา
(สดุดี 111:2,7,8)
และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ได้วางรากแผ่นดินโลก และฟ้ าสวรรค์เป็ นหัตถกิจ
ของพระองค์
(ฮีบรู 1:10)

คาสอนของพุทธศาสนา
14. มนุษย์อาจหักโซ่ตรวน แห่งการเวียนเกิดได้ตรงที่ห่วงอวิชาและตัณหา โอ ภิกขุท้ งั หลาย
เนื่องจากเหตุที่วา่ ไม่เข้าใจและไม่ยดึ หลักอริ ยสัจจ์ 4 ประการไว้ เรารวมทั้งท่านและข้าพเจ้าจึงต้อง
ท่องเที่ยวอยูน่ าน และต้องอยูในการเวียนเกิดเวียนตายอันแสนจะน่าเบื่อ อริ ยสัจจ์ 4 ประการคืออะไร
คือความจริ งเกี่ยวกับทุกข์ความจริ งเกี่ยวแก่เหตุแห่งทุกข์ ความจริ งเกี่ยวกับการระงับทุกข์ เมื่อรู ้และยึด
ความจริ งเหล่านี้ไว้ได้แล้ว ตัณหาที่อยากจะให้เกิดก็หมดไป เพราะสิ่ งที่จะเป็ นต้นเหตุให้เกิดได้ถูก
ทาลายไปแล้ว ก็จะไม่มีการเกิดอีก พระพุทธเจ้าตรัสดังนี้
(มหาปริ นิพานสู ตร 2:2)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
14. ผูล้ ะเมิดกฎศีลธรรมเป็ นผูป้ ระมาทพระเจ้าฝ่ ายบุตรนั้นจงกล่าวแก่บิดาว่า “บิดาเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้ผดิ ต่อสวรรค์ และผิดต่อท่าน”
(ลูกา 15:21)
บาปของข้าพเจ้าทูลรับสารภาพต่อพระองค์ และมิได้ปิดบังซ่อนการอธรรมของข้าพเจ้าไว้
(สดุดี 32:5)
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และรู ้จกั ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์นงั่ ลง
และลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบพระองค์ประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ ได้แต่ไกลพระองค์ทรงกัน
วิถีของข้าพระองค์ และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุน้ เคยกับทางทั้งสิ้ นของข้าพระองค์ขา้ แต่พระ
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เจ้า แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพเจ้าจะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสี ยหมดแล้ว ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พน้
พระวิญญาณของพระองค์ได้หรื อข้าพระองค์จะหนีไปไหน ให้พน้ พระพักตร์ของพระองค์
(สดุดี139:1-4,7)

คาสอนของพุทธศาสนา
15. ต้องกาจัดตัณหาด้วยการไม่แตะต้องและฝึ กวินยั โอ ภิกขุท้ งั หลาย การวางภาระหนักคือ
อะไร? คือการไม่มีราคะ,ยกเลิก, ละทิ้ง ปล่อยวาง, สละเสี ย และไม่รับเอาไว้ซ่ ึ งตัณหา นี่แหละคือการวาง
ภาระหนักภิกขุท้ งั หลาย
(สัมยุตตะนิกาย 22:22)
จงดาเนิ นชีวติ เหมือนเกาะของตนเอง พี่นอ้ งทั้งหลาย จงเป็ นที่พ่ งึ แก่ตนเอง อย่าไปเอาสิ่ งอื่น
เป็ นที่พ่ งึ อยูก่ บั พระธรรมให้พระธรรมเป็ นที่พ่ งึ อย่ายึดอะไรเป็ นที่พ่ งึ
(ฏิกานิกายจักวัดดิ สี หะเนตะสตันตะ 27)
ไม่มีโลภ ไม่มีการหลอกลวง ไม่มีตณั หา ไม่ฟุ้งซ่าน ละกิเลสและอวิชา ละความอยากต่าง ๆ ใน
โลกเสี ยได้ แล้วให้เขาท่องเที่ยวไปแต่ลาพังอย่างแรด เมื่อได้สละบุตรและภริ ยาแล้ว บิดามารดาแล้ว
ทรัพย์สินข้าวของ เงินทองแล้ว ญาติมิตรและสิ่ งที่พึงปรารถนาเสี ยแล้ว ก็ให้เขาท่องเที่ยวไปแต่ลาพัง
อย่างแรด
(สู ตรนิพตั ตะ อุระกะวัคค์ ภากะอิสนะสู ตร 22)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
15. พระเจ้าทรงบริ หารกฎศีลธรรม ด้วยพระสติปัญญา ด้วยความยุติธรรม และพระเมตตาคุณ
ผูจ้ ะทรงประทานบาเหน็จแก่ทุกคน ตามการประพฤติของตน คือแก่คนทั้งหลายที่มีความเพียร
พยายามในการดีแสวงหาสง่าราศี แลยศศักดิ์ แลสิ่ งที่เป็ นอมฤต พระองค์จะทรงประทานชีวติ นิ รันดร์ ...
ความทุกข์เวทนาจะบังเกิดมีแก่ทุกคน ที่ประพฤติชวั่ ...ด้วยว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผูใ้ ดเลย
(โรม 2:6,7,9,11)
สง่าราศีแลเกียรติยศ แลฤทธิ์ เดช จงมีแก่พระเจ้าของเราเพราะว่าความพิพากษาของพระองค์
แท้จริ งและยุติธรรม
(วิวรณ์ 19:2)
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พระจ้าผูท้ รงเมตตากรุ ณา ผูท้ รงอดพระทัยไว้นาน และบริ บูรณ์ดว้ ยความดีและความจริ ง... ผู้
ทรงโปรดยกความชัว่ การล่วงละเมิด แต่ไม่ทรงเมตตาผูเ้ วทนาประพฤติชวั่
(อพยพ 34:6-7)
เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของมนุษย์ พระบิดาของท่านผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์ จะยกความผิดของ
ท่านด้วย แต่ถา้ ท่านไม่ยกความผิดของมนุษย์ พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงยกความผิดของท่าน
เหมือนกัน
(มัทธิว 6:14-15)
ผูพ้ ิพากษาทั้งโลก จะไม่พิพากษาตามยุติธรรมหรื อ?
(ปฐมกาล 18:25)

คาสอนของพุทธศาสนา
16. กาจัดอวิชาด้วยสมาธิ และกัมมะฐานถ้าได้ต้ งั สังกัปปะปฏิบตั ิและทาให้จนชานาญ กาหนด
ลมหายใจให้แน่นอน ก็จะได้ผลและเป็ นประโยชน์มาก จะทาให้การตั้งสติท้ งั 4 ประการบริ บูรณ์ข้ ึน
และทาให้เกิดนึกคิด 7 ประการบริ บูรณ์ข้ ึนด้วย แล้วจะได้รับความรู ้แจ้งเห็นจริ งโดยบริ บูรณ์
(มัชฌิมนิกาย, อาณาปาณสติสูตร 111:80)
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมาธิ น้ นั ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิสมาธิรู้จกั สภาพความเป็ นจริ งของทุกสิ่ ง เขารู ้อะไร
ตามที่เป็ นจริ งการเกิดขึ้นของร่ างกาย การหมดไปของความรู ้สึก การเข้าใจและความเคลื่อนไหว การ
เกิดขึ้นของสติและการหายไปของสติ
(สัมยุตตะนิกายภาค 3 กัณฑ์ วรรค 22:5)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
16. การเห็นแก่ตวั เป็ นมูลแห่ งความบาปเหตุวา่ คนจะเป็ นคนรักตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ นคนอวดตัว
เป็ นคนจองหอง เป็ นคนหลู่เกียรติยศของพระเจ้าเป็ นคนไม่เชื่อฟังคาบิดามารดา เป็ นคนอกตัญญู เป็ น
คนพาล เป็ นคนไม่รักซึ่ งกันและกัน เป็ นคนไม่ยอมเป็ นไมตรี กบั ใคร เป็ นคนหาความใส่ เขา เป็ นคนไม่มี
สติร้ ังใจ เป็ นคนดุร้าย เป็ นคนชังคนดี เป็ นคนทรยศ เป็ นคนหัวดื้อเป็ นคนหัวสู ง เป็ นคนรักสนุกสนาน
มากว่ารักพระเจ้า
(2 ทิโมธี 3:2-4)
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“คือว่าให้ประพฤติตามเสี ยงของเราเถิด และเราจะเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้า และเจ้าทั้งปวงจะเป็ นพลไพร่
ของเราเพื่อจะได้เป็ นความดีแก่เจ้าทั้งหลาย” แต่เขาทั้งหลายหาได้ฟังไม่ และเขาไม่ได้เงี่ยหูของเขาเลย
แต่ได้ดาเนินในความปรึ กษา และความคิดแห่งใจร้ายของเขา และเขาได้เดินถอยหลัง, หาได้เดินไป
ข้างหน้าไม่
(เยเรมีย ์ 7:23,24)
มีการเถียงกันในพวกเขา (สาวกของพระคริ สต์) ว่าใครจะนับว่าเป็ นใหญ่
(ลูกา 22:24)

คาสอนของพุทธศาสนา
17. การรู ้แจ้งเห็นจริ ง (ตรัสรู ้) จะเกิดได้ดว้ ยการเข้าฌาน
ครั้นแล้วพระตถาคตได้บรรลุปฐมฌาณ
เมื่อออกจากปฐมฌานก็ลุทวิตฌาณ
เมื่อออกจากจากทวิตฌานก็บรรลุตริ ติยฌาณ
เมื่อออกจากจริ ติยฌานก็บรรลุจตุฌาน
เมื่อออกจากจตุฌานก็บรรลุถึงขั้นอวกาศอันไม่มีขอบเขต
เมื่อออกจากอวกาศอันไม่มีขอบเขต ก็บรรลุช้ นั วิญญาณอันไม่มีขอบเขต
เมื่อออกจากขั้นวิญญาณอันไม่มีขอบเขตแล้วก็บรรลุข้ นั ว่างเปล่า
เมื่อออกจากขั้นบรรลุวา่ งเปล่า ก็บรรลุข้ นั ไม่รู้หรื อขั้นรู ้
เมื่อออกจากขั้นไม่รู้หรื อขั้นรู ้ ก็บรรลุถึงขึ้นการยุติของการรู้และความรู้สึก
(วิธีการข้างบนนี้ ได้ทบทวนจากขั้นสุ ดท้าย ขึ้นไปถึงปฐมฌานแล้วกลับลงมาอีกที่หนึ่งถึงจตุ
ฌาน)
เมื่อออกจากขั้นที่สี่แล้ว พระตถาคตก็บรรลุพระนิพพาน
(มหาปริ นิพพานสู ตร 5)

คาสอนของคริสตศาสนา
17. จาเป็ นต้องแก้นิสัยการเห็นแก่ตวั ด้วยเปลี่ยนตัวใหม่คือจิตวิญญาณใหม่ขอพระองค์ทรง
โปรดประทานแก่ท่านทั้งหลาย ให้ได้กาลังเรี่ ยวแรงมากฝ่ ายจิตใจ โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์เพื่อ
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พระคริ สต์จะได้สถิตในใจของท่านทั้งหลายโดยความเชื่ อเพื่อเมื่อท่านทั้งหลายได้วางรากลงมัน่ คงแล้ว
ในความรัก...เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับความบริ บูรณ์ของพระเจ้าเต็มเปี่ ยม
(เอเฟซัส 1:6,17,19)
ฝ่ ายการของเนื้อหนังก็ปรากฏแล้วคือการล่วงประเวณี การโสโครก การอุลามก... ฝ่ ายผลของ
พระวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความปราณี ... ให้เราดาเนิ นตาม
พระวิญญาณด้วย อย่าให้เราถือตัวกัน อย่ายัว่ โทสะกัน และอย่าอิจฉากันเลย
(กาลาเทีย 5:19,22,25,26)
เนื่องด้วยการที่เคยประพฤติเมื่อก่อนนั้นให้ท่านทั้งหลายทอดทิ้งมนุษย์เก่าเสี ย, ซึ่ งทาให้เน่าเสี ย
ไปตามความปรารถนาอันเป็ นที่ล่อลวง และให้วญ
ิ ญาณจิตของท่านทั้งหลายตั้งขึ้นใหม่ และให้ท่านสวม
มนุษย์ใหม่ซ่ ึ งทรงสร้างขึ้นใหม่ ตามแบบอย่างพระเจ้าในความชอบธรรม และความบริ สุทธิ์ แห่งความ
จริ ง
(เอเฟซัส 4:22-24)
เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่ งอยูฝ่ ่ ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก, ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ...แต่สารพัดสิ่ งเหล่านี้ท่านทั้งหลายจงเปลื้องทิ้งเสี ยอีกด้วย คือ
ความโกรธ, ความขัดเคืองกัน, การคิดปองร้าย, การพูดเสี ยดสี , คาพูดโลนที่ออกจากปากของท่าน... จง
สวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจสุ ภาพใจอดทนไว้นาน...แล้วจงสวมความรักทับสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมด
(โคโลสี 1:5-8,12-14)

คาสอนของพุทธศาสนา
18. กรรมเป็ นผูก้ าหนดการเวียนเกิด
โอ, อันพะตะ ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริ งยิง่ กว่าสามัญชน เขาได้เห็นคนตายและเกิดใหม่ คนชั้นต่า
และชั้นสู ง คนสวยและคนขี้ริ้ว คนมีความสุ ขและคนเป็ นทุกข์ เขาผูน้ ้ นั เห็นมนุษย์กาลังเกิดใหม่ตาม
กรรมของบุคคลนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ได้ทาความชัว่ ทางกาย, วาจาและใจ ดูหมิ่นผูค้ วรเคารพมีความเห็น
ผิดและกระทาตามความเห็นผิดนั้น ๆ เมื่อร่ างกายแตกสลายตายไปก็ไปเกิดในโลกขั้นต่า ทนทุกข์
ทรมานสาหัส คือในเมืองนรก ส่ วนบุคคลที่ทากรรมดีท้ งั กาย วาจาและใจ ไม่ดูหมิ่นผูค้ วรเคารพ มีความ
เห็นชอบและได้ปฏิบตั ิตามความเห็นชอบนั้น ๆ เมื่อร่ างกายแตกสลายไป ก็ไปเกิดในที่ที่มีความสุ ข คือ
ในเมืองสวรรค์
(ฏีกานิกาย ศีลขันธ์วคั ค์ อัมพะตะสู ตร 7)
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โดยความจริ งแล้ว มนุษย์เกิดความโมหะและถูกรัดรึ งด้วยตัณหา (ความใคร่ ) แสวงหาความ
พอใจที่โน่นบ้าง ที่นี่บา้ งเพราะฉะนั้น เขาจึงต้องเวียนเกิดอยูเ่ สมอ
(มัชฌิมนิกาย 43)
กรรมอันเกิดจากโลภ, โกรธ, หลง และมีมูลเหตุและเริ่ มต้นจากกิเลส และการกระทานี้จะ
บังเกิดผลเมื่อเขาเกิดใหม่และกรรมเหล่านี้เกิดผลเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น ๆ จะเป็ น
ในชีวติ นี้หรื อชีวติ หน้าหรื อชี วติ ใด ๆ ก็ตาม
(อังคุตตระนิกาย 3:33)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
18. มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า พระองค์ได้
ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายมีชีวติ อยู่ แม้วา่ ท่านทั้งหลายได้เคยตายแล้วในการผิดบาป, ครั้งเมื่อก่อนท่าน
ทั้งหลายเคยประพฤติในการบาปนั้นตามอย่างโลก
(เอเฟซัส 2:1,2)
เพราะว่าคนทั้งหลาย ที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของ ๆ เนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่
ฝ่ ายวิญญาณก็สนใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณ ด้วยว่าซึ่ งมีใจสมกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่ งมี
ใจสมกับพระวิญญาณก็คือชี วติ และความสุ ข เหตุวา่ ใจสมกับเนื้อหนังนั้นก็เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า เพราะว่า
หาได้อยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ และจะอยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติน้ นั ไม่ได้ และคนทั้งหลายที่
อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้แต่ถา้ พระวิญญาณของพระองค์ทรงให้พระเยซูเป็ น
ขึ้นมาจากความตาย สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย...
ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนาพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นจึงเป็ นบุตรของพระเจ้า
เหตุวา่ ท่านทั้งหลายมิได้รับนิ สัยอย่างทาสถึงความกลัวอีก แต่ท่านทั้งหลายได้รับนิสัยอย่างบุตร ซึ่ งให้
เราทั้งหลายร้องเรี ยกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดาฝ่ ายพระวิญญาณนั้นเป็ นพยานรวมกับจิตใจของเรา
ทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้า (โรม 8:5-9,14-16)

คาสอนของพุทธศาสนา
19. กรรมอันเกิดจากเจตนามีผลร้ายแรงที่สุดเจ้าของกรรมก็เป็ นผูร้ ับมรดกกรรมของตน กรรม
เป็ นบ่อเกิดที่เขาเกิดขึ้นมา เขาถูกผูกมัดด้วยกรรม เพราะว่ากรรมเป็ นที่พ่ งึ ของเขา ไม่วา่ กรรมที่เขาทานั้น
จะเป็ นความดีหรื อความชัว่ เขาจะต้องเป็ นผูร้ ับมรดกของกรรมนั้นเสมอ
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(อังคุตตระนิกาย 10: 205)
ครั้นแล้วพวกโจรก็จบั พระโมคคัลลาน์ และทุบพระองค์จนกระดูกละเอียดเหมือนเมล็ดข้าวสาร
.. ภิกขุท้ งั หลายจึงพูดกันว่า “พระโมคคัลลาน์ได้ประสบความตายที่ไม่ควรเลย” พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
“ภิกขุท้ งั หลาย พระโมคคัลลาน์ตายอย่างไม่สมควรในภพนี้ แต่เป็ นการเหมาะสมกับกรรมของเขาในภพ
อดีตแล้ว (ในชาติก่อนพระโมคคัลาน์ ได้ปลอมตนเป็ นโจรและปล้นฆ่าบิดามารดาของตนในป่ าใหญ่)
ภิกขุท้ หั ลาย ผลของกรรมของพระโมคคัลลาน์ นี้ ตอ้ งไปทนทุกข์อยูใ่ นนรกเป็ นเวลาหลายแสนปี และ
ต้องถูกทุบตายอีกหลายร้อยภพจึงเหมาะสมกับความผิดที่เขาทานั้น เพราะฉะนั้น ความตายของพระโมค
คัลลาน์ จึงเหมาะสมกับกรรมของเขาแล้ว
(อังคุตตระนิกาย 1:14)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
19. ความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะ เขาไม่ยอมอยูก่ บั พระเจ้า (พระเยซูตรัสว่า) “โอเยรู ซาเล็ม
ๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์, และเอาหิ นขว้างผูท้ ี่รับใช้มาหาเจ้า, เราใคร่ จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้
เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ ต้ปกของมัน, แต่เจ้าไม่ยอม นี่แหละเรื อนของเจ้าก็ถูกปล่อยไว้ให้ร้าง
ตามลาพังเจ้า
(มัทธิว 23:37,38)
พระเยซูตรัสแก่สาวกสิ บสองคนว่า ท่านทั้งหลายจะต้องถอยไปด้วยหรื อ ซี โมนเปโตร จึงตอบ
พระองค์วา่ พวกข้าพเจ้าจะกลับไปหาผูใ้ ดเล่า คาซึ่ งให้มีชีวติ นิ รันดร์ น้ นั มีอยูท่ ี่พระองค์ และข้าพเจ้า
ทั้งหลายเชื่อและรู ้วา่ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
(ยอห์น 6:67-69)
(พระเยซูตรัสว่า) “เราเป็ นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเราผูน้ ้ นั จะรอด... เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะ
ได้ชีวติ , และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์, เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงอันดี ผูเ้ ลี้ยงอันดีน้ นั ย่อมสละชีวติ ของตนเพื่อฝูง
แกะ, และชีวติ ของเรา ๆ สละเพื่อฝูงแกะนั้น
(ยอห์น 10:9,10,11,15)
พระเยโฮวาห์เจ้าตรัสว่า “เรามีชีวติ ฉันใด เรามิได้ชอบพระทัยในความตายแห่งความชัว่ ฉันนั้น
แต่ชอบพระทัยจะให้คนชัว่ กลับเสี ยจากทางของเขาและมีชีวติ เจ้าทั้งหลายจงกลับใจเสี ย จงกลับเสี ยจาก
ทางชัว่ ทั้งหลายของเจ้าเหตุไฉน เจ้าจึงจะตาย โอ้ เรื อนอิสราเอล
(เอเสเคียล 33:11)
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เหล่าคนที่กระทาชัว่ ไม่รู้หรื อ คือผูก้ ินประชาชนของเราอย่างกินขนมปั ง และไม่ร้องทูลพระเจ้า,
เขาทั้งหลายจะอยูท่ ี่น้ นั อย่างสยดสยองยิง่ นัก...เพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเรา
(สดุดี 53:4-5)

คาสอนของพุทธศาสนา
20. บุคคลที่เกิดมานั้น เกิดจากคนที่ตายไปแล้วแต่เป็ นคนละคนกษัตริ ยไ์ ด้ตรัสว่า “ภันเต
พระนาคะเสน อะไรเล่าที่ไปเกิดในภพต่อไป? พระนาคะเสน “ข้าแต่พระราชาสิ่ งที่ไปเกิดในภพใหม่น้ นั
คือนามและรู ป” กษัตริ ย ์ “นามและรู ปอันนี้ หรื อที่ไปเกิดในภพใหม่?”
นาคะเสน “มิใช่รูปและนาม อันเดียวกันที่ไปเกิดในภพใหม่ แต่รูปและนามทีไ่ ด้ ทากรรม อัน
อาจเป็ นกรรมดีหรื อการชัว่ ด้วยผลแห่งกรรมนี้แหละ รู ปและนามอีกอันหนึ่ง ได้ไปเกิดในภพใหม่”
กษัตริ ย ์ “ภันเต, ถ้าไม่ใช่รูปและนามอันเดียวกันที่ไปเกิดในภพใหม่แล้ว เขาจะไม่หลุดพ้นจาก
กรรมชัว่ ของเขาหรื อ? คานะเสน “ถ้าผูน้ ้ นั ไม่เกิดใหม่ในภพหน้า เขาก็จะหลุดพ้นจากกรรมชัว่ ของเขา
แต่เนื่ องจาก เขาไปเกิด ในภพหน้าอีก เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่หลุดพ้นจากกรรมชัว่ ของเขา
(มิลินทรปั ญญา 46:5)
“ภันเต, นาคะเสน, การเกิดใหม่ไม่ดีตวั ตนไปเกิดหรื อ?” “ถูกแล้ว, ราชา การเกิดใหม่ไม่มีตวั ตน
ไปเกิดด้วย”
(มิลินทรปั ญหา 71: 16)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
20. พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง โดยทางศาสดาพยากรณ์ดงั มีบนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เมื่อคราว
ก่อน พระเจ้าได้ตรัสทางพวกผูพ้ ยากรณ์ ทีละเล็กทีละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพบุรุษ
(ฮีบรู 1:1)
พระดารัสของพระเยโฮวาห์มายังฆาด กล่าวว่า...
(2 ซามูเอล 24:11)
พระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสอีกว่า “เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้วา่ พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัม, ยิศฮาค, และยาโคบ ได้ใช้ขา้ พเจ้ามาหาท่าน”
(อพยพ 3:15)
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และข้าพเจ้า (อิสยาห์) ได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะใช้ผใู้ ดไป”... แล้ว
ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ ทรงใช้ขา้ พเจ้าเถิด” และพระองค์ทรงตรัสว่า “ไปบอกพลเมืองเหล่านี้
ว่า...”
(อิสยาห์ 6:8,9)
ท่านมาถึงถ้ าแห่งหนึ่งก็อาศัยอยูท่ ี่นนั่ , คาแห่งพระเยโฮวาห์มายังท่านตรัสว่า “เอลียา, เจ้าทา
อะไรอยูท่ ี่นี่?” ท่านกราบทูลว่า “ข้าพเจ้าได้หวงแหนพระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งพลโยธายิง่ นัก...และเขาก็
แสวงหาข้าพเจ้าเพื่อจะฆ่าเสี ยด้วย” พระองค์จึงตรัสว่า “จงไปเถอะและจงยืนเฉพาะพระเยโฮวาห์บน
ภูเขา” นี่แน่ะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเสด็จผ่านไปและเกิดลมพายุพดั แรงยิง่ นัก ภูเขาทั้งหลายก็แตกแยกออก
และศิลาก็แตกเป็ นก้อน ๆ เฉพาะพระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิตอยูใ่ นพายุน้ นั ภายหลังจากลม
พายุก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พะเยโฮวาห์มิได้อยูใ่ นแผ่นดินไหวนั้นภายหลังไฟไหม้น้ นั เกิดมีเสี ยงเบา ๆ...
แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ท่านว่า “จงกลับไปทางป่ าเมืองดาเมเซ็ค”
(1 พงศาวดาร 19: 9,10,11,12,15)

คาสอนของพุทธศาสนา
21. กรรมนั้นถูกส่ งไปยังผูเ้ กิดใหม่โดยทางสานึก (วิญญาณ) “ถ้าเช่นนั้น, อานนท์, ถ้าความ
สานึก (วิญญาณ) มิได้ลงไปสู่ ครรภ์ นามและรู ปในครรภ์จะบังเกิดขึ้นไหม?
“ไม่เกิด...พระองค์เจ้าข้า”
“ถ้าความสานึกที่ได้ไปอยูใ่ นครรภ์แล้วถอนตัวออกมา นามและรู ปจะปฏิสนธิ ข้ ึนได้ไหม?
“ไม่ได้, พระองค์เจ้าข้า”
(มหานิทานสู ตร, ฏีกานิกาย)
ความสานึก (วิญญาณ) อาศัยกรรม
นามรู ป (มนุษย์) อาศัยความสานึก (วิญญาณ)
เมื่อหมดกรรมก็หมดความสานึก (วิญญาณ) เมื่อหมดความสานึกก็ไม่มีรูปและนามต่อไป
(สัมยุตตะนิกาย 22: 90:16)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
21. พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เองอย่างแจ่มชัดที่สุด โดยพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู
คริ สต์ เมื่อคราวก่อน พระเจ้าได้ตรัสทางพวกผูพ้ ยากรณ์ทีละเล็กทีละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพ
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บุรุษ แต่ในคราวที่สุดนี้ ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร พระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็ นผูร้ ับสิ่ งทั้ง
ปวงเป็ นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างโลกทั้งหลาย
(ฮีบรู 11:1,2)
พระวาทะนั้นได้บงั เกิด เป็ นเนื้อหนังและได้อาศัย อยูก่ บั เราและเราได้เป็ นสง่าราศีของพระองค์
เหมือนสง่าราศีซ่ ึ งบุตรองค์เดียวได้จากพระบิดา บริ บูรณ์ไปด้วยพระคุณและความจริ ง...ด้วยว่าได้ทรง
ประทานพระบัญญัติน้ นั โดยโมเสส แต่พระคุณและความจริ งนั้นพระเยซูคริ สต์เป็ นผูน้ ามา
(ยอห์น 1:14,17)
มีพระสุ รเสี ยงตรัสจากฟ้ าว่า “ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก”
(มัทธิว 3:17)

คาสอนของพุทธศาสนา
22. ภพ (ภาวะความเป็ นอยู)่ ย่อมเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ พูดกันอย่างตรงไปตรงมา อายุไขยของ
สิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ นั้นสั้นเหลือเกิน คือยาวเพียงชัว่ ความคิดที่มีอยู่ เหมือนกับล้อรถในขณะที่หมุนไปนั้น
หมุนอยูท่ ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้น และเมื่อหยุด รถก็หยุดอยูท่ ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้นชีวติ ของสิ่ ง
ทั้งหลายก็เป็ นเช่นเดียวกัน ยาวอยูเ่ พียงความคิดชัว่ ขณะหนึ่ง เมื่อความคิดนั้นยุติ ชีวิตของผูน้ ้ นั ก็ยตุ ิดว้ ย
เหมือนกับดังที่กล่าวไว้วา่ “สภาพของความคิดในอดีตได้ปรากฏมาก่อนแล้ว แต่มิได้มีอยู่ (ในปั จจุบนั )
หรื อจะมีอยูต่ ่อไป (ในอนาคต) สภาพของความคิดในอนาคตจะมีอยู่ แต่ไม่มีใน (อดีต) หรื อมีอยูใ่ น
(ปั จจุบนั ) เมื่อคราวก่อน พระเจ้าได้ตรัสทางพวกผูพ้ ยากรณ์ทีละเล็กทีละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่
บรรพบุรุษ แต่ในคราวที่สุดนี้ ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร พระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็ นผูร้ ับสิ่ ง
ทั้งปวงเป็ นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างโลกทั้งหลาย สภาพของความคิดปั จจุบนั
นั้นมีอยูใ่ นขณะนี้ แต่ไม่เคยมีอยูแ่ ต่เดิมหรื อจะมีอยูต่ ่อไป (วิสุทธิ มคั ค์ 8:39)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
22. พระเยซูคริ สต์สละชีวติ บนไม้กางเขน เพื่อ
(ก) ไถ่มนุษย์ออกจากบาป
(ข) ทาให้มนุษย์กลับคืนดีกบั พระเจ้า
(พระเยซูตรัสว่า) “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อจะให้เขาปรนนิบตั ิ,
ปรนนิบตั ิเขา, และประทานชี วติ ของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมากด้วย”
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แต่ท่านมาเพื่อจะ

(มาระโก 10:45)
พระเจ้าผูท้ รงบันดาลให้เราคืนดีกนั กับพระองค์ โดยพระเยซูคริ สต์...คือว่าพระเจ้าผูส้ ถิตในองค์
พระคริ สต์ทรงกระทาให้โลกนี้คืนดีกนั กับพระองค์
(2 โคริ นธ์ 5:18,19)
พระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระองค์น้ นั เราทั้งหลายจะได้รับการไถ่ คือทรงโปรดยก
ความผิดทั้งหลายของเรา....ด้วยว่าเป็ นการที่ชอบพระทัย (พระบิดา) ให้ความบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นมีอยูใ่ น
พระองค์ และโดยพระองค์น้ นั ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ โดยที่พระองค์ได้ทรงกระทาให้มี
มิตรภาพด้วยพระโลหิ ตแห่งกางเขนของพระองค์
(โคโลสี 1:13,14,19,20)
แต่ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงสาแดงความรัก ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะเมื่อเราทั้งหลายยัง
เป็ นคนบาป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตายแทนเรา... ด้วยว่า ถ้าเมื่อเราทั้งหลายยังเป็ นศัตรู เราได้กลับเป็ น
ไมตรี กนั กับพระเจ้า โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค์ ครั้นเรากลับเป็ นไมตรี แล้ว เราจะรอดโดย
ชีวติ ของพระองค์ แน่ยงิ่ กว่านั้นอีกมาก
(โรม 5:8,10)

คาสอนของพุทธศาสนา
23. มีภพอยู่ 31 ระดับด้วยกัน
บริ เวณที่ลงโทษ, บริ เวณความสุ ขทางกาม, บริ เวณรู ปและบริ เวณที่ไม่มีรูป มีอยูส่ ี่ บริ เวณ
ด้วยกัน
บริ เวณที่ลงโทษแบ่งเป็ นสี่ คือ นรก, สัตว์, ระดับ เปรต ผีปีศาจ และระดับพวกอสู ร
บริ เวณความสุ ขทางกามแบ่งออกเป็ นเจ็ด คือระดับมนุษย์และเทวะโลก มีสวรรค์หกชั้น
บริ เวณรู ปคือ รู ปโลก มีสิบหกชั้น อันเป็ นที่อยูข่ องพระพรหมและเทวดาอื่น ๆ บริ เวณของผูท้ ี่
ไม่มีรูปร่ างแบ่งออกเป็ นสี่ จาพวก ผูท้ ี่มีเนื้อที่ไม่จากัด,ผูท้ ี่มีความสานึกไม่จากัด ระดับที่ไม่มีอะไรเลย
ว่างเปล่า และระดับที่ไม่รู้และรู ้
(อติธรรมอัตถะ – สังฆะหะ 2-6,10)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
23. พระเยซูคริ สต์เป็ นผูก้ าชัยเหนือความตายพระเยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงกาจัดความตายให้สูญ และ
ได้ทรงนาชีวิตและซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่านั้น ให้กระจ่างแจ้งโดยกิตติคุณ
(2 ทิโมธี 1:10)
โอความตาย ชัยชนะของเจ้าอยูท่ ี่ไหน?... แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า ผูท้ รงประทานชัยชนะแก่
เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
(1 โคริ นธ์ 15:55,57)
พระคริ สต์ได้วายพระชนม์เพราะความผิดของเราทั้งหลาย...และทรงถูกฝังไว้...แล้ววันที่สาม
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่ตามคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น แล้วพระองค์ทรงปรากฏแก่เกฟา ภายหลังทรง
ประกฏแก่อคั รสาวกสิ บสองคนนั้นภายหลังพระองค์ทรงปรากฎแก่ พวกพี่นอ้ งกว่าห้าร้อยคนในคราว
เดียว...ภายหลังที่สุด พระองค์ทรงปรากฏแก่ขา้ พเจ้าด้วย (เปาโล)
(1 โคริ นธ์ 15:3-6,8)
เวลาใกล้รุ่งเช้า วันต้นสัปดาห์ มาเรี ยมัฆดาลากับมาเรี ยอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์.. ฑูตสวรรค์
จึงกล่าวแก่หญิงเหล่านั้นว่า “อย่ากลัวเลย, เรารู ้แล้วว่าพวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ ึ งถูกตรึ งไว้ที่
กางเขน พระองค์หาได้ประทับอยูท่ ี่นี่ไม่ พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้ว
นั้น...พระองค์ทรงเสด็จไปยังมณฑลกาลิลี ท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ที่นนั่
(มัทธิว 26: 1,5-7)

คาสอนของพุทธศาสนา
24. พระอรหันต์ คือผูท้ ี่ได้ตรัสรู้แล้ว
พระโสณะเป็ นผูแ้ ยกตัวอยูโ่ ดดเดียว, เฝ้ าระวัง มีจิตแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ด้วยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่
ดังที่พวกอนุชนขุนนางได้ออกจากชีวติ บ้าน ไปสู่ ชีวติ การไม่มีบา้ นโดยทันทีดว้ ยการดาเนินชี วติ แบบนี้
ด้วยตัวอย่างจริ งจัง จึงได้รู้จุดหมายสู งสุ ดของพระศาสนาโดยความรู้สูง และตนเองได้บรรลุและอาศัย
อยูใ่ นชีวติ พระศาสนาพระองค์ได้รู้วา่ การเวียนเกิดได้ถูกทาลายไปแล้ว และดาเนินชีวติ ทางศาสนา ทาสิ่ ง
ที่ควรทา ไม่มีอะไรเหลืออยูใ่ นภพนี้อีกแล้ว และพระโสณะเจ้าได้เป็ นพระอรหันต์ผหู ้ นึ่ ง
(อังคุตตระนิกาย 3:374)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
24. มนุษย์ได้รับความรอด โดยความเชื่อ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศแต่มีชีวติ นิรันดร์
(ยอห์น 3:16)
ในพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ในพระองค์เราจึงมีใจกล้า และมี โอกาสจะเข้าไปถึงพระองค์ ได้
ด้วยความไว้ใจเพราะความศรัทธาในพระองค์
(เอเฟซัส 3:11,12)
ด้วยว่าซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดด้วยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่านทั้งหลาย
แต่พระเจ้าทรงประทานให้
(เอเฟซัส 2:8)

คาสอนของพุทธศาสนา
25. ด้วยการวิปัสนาและสมาธิ ใจก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริ งมีวตั ถุอยู่ 40 อย่างที่ใช้สาหรับวิปัสสนา
กสิ นสิ บ คือ ดิน, น้ า, ลม, ไฟ, สี น้ าเงิน, สี เหลือง, สี แดง, สี ขาว, ความสว่าง, ที่จากัด
อศุภสิ บอย่ าง คือศพที่เน่า,ขึ้น,พอง,เปื่ อย,มีหนอนไช,สับเป็ นชิ้น ๆ, มีแต่กระดูก,โลหิตไหล, ตัด
ผ่า, กระเรี่ ยกระราด, ซ้ า
การระลึกสิ บประการ พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, คุณความดี, กรุ ณา, เทวดา, มรณา,
อาการ 32, การหายใจ, สันติสุข
พรหมวิหารสี่ เมตตา (ความรัก) กรุ ณา (สงสาร) มุทิตา (เห็นอกเห็นใจ) อุเบกขา (ความวางเฉย)
สภาวะอันไม่ มีตัวตนสี่ ที่วา่ งเปล่าอันไม่จากัด, ความสานึ กอันไม่มีขอบเขต, สู ญญากาศ, ความ
ไม่รู้และรู ้
อาหารปฏิกูล พิจารณาอาหาร
(วิสุทธิมรรค ภาค 2 บท 3,104,105)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
25. ความรอดอันแท้จริ งเป็ นผลให้เกิดความเชื่ อฟัง และความรักต่อพระเจ้าเพราะว่าพระคุณ
ของพระเจ้าซึ่ งทรงนาคนทั้งปวงให้ถึงที่รอดมาปรากฏแล้ว, สอนเราให้เรารู ้วา่ ควรจะละทิ้งความ
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อธรรม,และโลกียตัณหา,
และประกอบชีวติ อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างยุติธรรมและอย่างธรรมใน
ปั จจุบนั นี้ ให้คอยท่ารับความหวังใจอันให้มีสุข, และการสาแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยงิ่ , คือพระเยซู
คริ สต์เจ้าผูช้ ่วยให้รอดของเรานั้นผูไ้ ด้ทรงโปรดประทาน พระองค์เองเพื่อเรา, ประสงค์จะถ่ายเราให้พน้
จากการอธรรมทุกอย่าง, และทรงชาระเราให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ สาหรับให้เป็ นคนของพระองค์เอง, คือเป็ น
คนที่มีใจร้อนรนกระทาการดี
(ทิตสั 2:11-14)
ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราคงทราบว่าเรารู ้จกั พระองค์ คนใดที่วา่ “ข้าพเจ้า
รู้จกั พระองค์” แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็ นคนมุสา...แต่คนใด ๆ ก็ตามที่
ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็สาเร็ จในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
(1 ยอห์น 2:3-5)
ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่วา่ ความรักที่สมบูรณ์ก็กาจัดความกลัวเสี ย ด้วยว่าความกลัว
เป็ นที่ให้ใจสดุง้ ต่อโทษ และผูท้ ี่มีความกลัวยังไม่สมบูรณ์ในความรัก เราทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะ
พระองค์ได้ทรงรักเราก่อนถ้าผูใ้ ดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และใจยังเกลียดชังพี่นอ้ งของตัว ผูน้ ้ นั เป็ นคน
มุสา เพราะว่าผูท้ ี่ไม่รักพี่นอ้ งของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ยงั ไม่ได้แลเห็นอย่างไรได้? ให้คนที่รัก
พระเจ้ารักพี่นอ้ งของตนด้วย
(1 ยอห์น 4:18-21)

คาสอนของพุทธศาสนา
26. การรู ้เห็นจริ งทาให้ยตุ ิอวิชาและการเวียนเกิด โอ อัมพะตะ, ภิกขุได้ใช้ใจบังคับให้หมดจาก
อาสวะทั้งปวง (ความคิดชัว่ )
เขารู ้สภาพของมันว่า “นี่คืออาสวะ”
เขารู้ความจริ ง “นี่ตน้ เหตุแห่งอาสวะ”
เขารู้สภาพของมัน “นี่เป็ นทางนาไปสู่ การทาลายอาสวะ”เมื่อเขารู้ความจริ ง เห็นความจริ ง ใจ
ของเขาก็เป็ นอิสระจากกามอาสวะ หลุดพ้นจากอาสวะแห่งภพ หลุดพ้นจากอาสวะแห่งอวิชา เมื่อเป็ น
อิสระแล้วก็เกิดเสรี ภาพและรู ้วา่ “การเวียนเกิดไม่มีต่อไปแล้ว ดาเนินชีวิตบริ สุทธิ์ ทาการที่ควรทา ไม่
ต้องทาอะไรอีกแล้วเพื่อบรรลุอรหันต์นี่คือความรู ้ของภิกขุน้ นั
(ฏีกานิกายศีลขันธวัคค์ อัมพะตะสู ตร 8)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
26. พระเจ้าทรงยกโทษ มนุ ษย์จึงกลับมาคืนดีกบั พระองค์ได้ แต่พระองค์ไม่ได้ยกเว้นผลกรรม
ของความบาปของเขา แต่เมื่อครบกาหนดแล้ว, พระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา...เพื่อเราจะได้
กลับคืนเข้าตาแหน่งเป็ นบุตร...และเพราะท่านทั้งหลายเป็ นบุตรแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ได้
เป็ นทาสต่อไป แต่เป็ นบุตร, ถ้าเป็ นบุตรแล้วท่านจึงเป็ นทายาทโดยอาศัยพระเจ้า
(กาลาเทีย 4:4,5,7)
อย่างหลงเลยจะหลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ เพราะว่าคนใดหว่านพืชอย่างใดลง, ก็จะเกี่ยวเก็บผล
อย่างนั้น ด้วยว่าผูใ้ ดที่หว่านสาหรับเนื้ อหนังของตนเอง, จะเกี่ยวเก็บผลอนิจจังจากเนื้ อหนังนั้น แต่ผใู ้ ด
ที่หว่านสาหรับวิญญาณ, จะเกี่ยวเก็บชีวติ นิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น
(กาลาเทีย 6:7,8)
ฝ่ ายการของเนื้อหนังก็ปรากฏแล้วคือการล่วงประเวณี , การโสโครก, การอุลามก, การไหว้รูป
เคารพ, การดูดวงชะตาราศี, การเป็ นศัตรู กนั , การวิวาทกัน, การริ ษยากัน, การโกรธกัน, การทุ่มเถียงกัน,
การแตกก๊กกัน, การถือลัทธิ ต่าง ๆ กัน, การอิจฉากัน, การเมาเหล้า, การเล่นเป็ นพาลเกเรต่าง ๆ และการ
อื่น ๆ เช่นนั้นอีก เหมือนข้าพเจ้าได้วา่ แก่ท้ งั หลายแต่ก่อน, บัดนี้ขา้ พเจ้าจึงว่าแก่ท่านอีกเหมือนกันว่า คน
เหล่านั้นที่กระทาการเช่นนั้นจะรับส่ วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้
(กาลาเทีย 5:19-21)
ฝ่ ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า “บิดาเจ้าข้า, ข้าพเจ้าได้ผิด...ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูก
ของท่านต่อไป” บิดาจึงพูดว่า “...ลูกของเราคนนี้ตายแล้ว แต่กลับเป็ นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก”
(ลูกา 15:21,22,24)

คาสอนของพุทธศาสนา
27. คาพูดมนุษย์และประสบการณ์ ไม่พอที่จะอธิ บายนิพพานได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า “โออุป
สิ วะ เนื่องจากลมพัดให้ไฟดับไปแล้ว ไม่ถือว่าไฟยังมีอยูฉ่ นั ใด มุนี เมื่อไม่มีรูปและนามจากเราไปแล้ว
ก็ถือว่าไม่มีอยูแ่ ล้วฉันนั้น”
อุปสิ วะ “มุนี นั้นเพียงแต่หายตัวไปหรื อว่า เขาไม่มีตวั ตนต่อไปแล้ว หรื อว่าเขาเป็ นอิสระจาก
ทุกข์ตลอดไป” พระพุทธเจ้า “สาหรับผูท้ ี่หายตัวไปแล้ว ย่อมไม่มีรูปร่ างสิ่ งที่คนทั้งหลายเห็นเป็ นตัวเขา
หายไปหมดแล้ว เมื่อทุกสิ่ งถูกตัดออกไปหมดแล้วโดยสิ้ นเชิง
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(สุ ตะนิพตั ตะ,อุปริ วมานพพุกกะแห่งปกยานะวัคค์)
โอ ภิกขุท้ งั หลาย มีแดนหนึ่งซึ่ งไม่มีพ้นื ดิน,น้ า, ไฟและลม ไม่มีระยะทาง ไม่มีความรู ้สึก ไม่มี
อะไรเลย ไม่มีความรู ้เห็น ไม่มีโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
โอ ภิกขุท้ งั หลาย ในสถานที่น้ นั ไม่มีการไปการมา หรื อการยืนอยู่ หรื อไม่หายไม่และไม่มี
ปรากฏ ไม่มีรากฐาน ไม่มีการกระทาใด ๆ ไม่มีอะไรค้ าชูไว้ นี่คือที่สิ้นสุ ดแห่งทุกข์
(อุทานา 8:71)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
27. พระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นองค์ถาวร
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า...ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กาเนิดแผ่นดิน
โลกและภิภพ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์ กาลถึงนิรันดร์ กาล เพราะพันปี ในคลองพระเนตร
ของพระองค์เป็ นเหมือนวานนี้ ซึ่ งผ่านไปแล้ว หรื อเหมือนยามเดียวในกลางคืน
(สดุดี 90:1,2,4)
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ เป็ นที่อาศัยของเจ้า
(พระบัญญัติ 33:27)
พระเจ้าผูท้ รงบันดาลให้สิ่งทั้งปวงมีชีวติ ...เป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง และเป็ น
เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง พระองค์เดียวผูท้ รงอมฤต และสถิตอยูใ่ นความสว่างที่มนุษย์ใดจะเข้าไปถึง
ไม่ได้ ซึ่ งมนุษย์ผใู ้ ดยังไม่เคยเห็นพระองค์ และจะเห็นพระองค์ไม่ได้ จงถวายเกียรติยศ และฤทธานุภาพ
แก่พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
(1 ทิโมธี 6:13,15,16)

คาสอนของพุทธศาสนา
28. ปัญหาสาคัญบางประการตอบไม่ได้
ข้าพเจ้าได้ยนิ มาว่า ครั้งหนึ่ ง พระตถาคตอาศัย อยูท่ ี่เมืองสาวถี ในวัคเชตุวนั ในสวนของ
อนาถปิ นฑคะ ท่านมะวุงกิยะบุกตะได้เข้านัง่ วิปัสสนา และได้เกิดความคิดนี้ข้ ึนในใจ
ปั ญหาเหล่านี้ พระตถาคตทิ้งไว้ไม่ตอบ คือในข้อที่วา่ โลกนี้ถาวรหรื อไม่ถาวร มีขอบเขตจากัด
หรื อไม่จากัด ชีวติ เป็ นอย่างเดียวร่ างกายหรื อว่าเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ร่ างกายเป็ นอีกอย่างหนึ่ง คนที่หลุดพ้น
แล้วจากกิเลศ จะมีชีวติ อยูภ่ ายหลังการตาย หรื อไม่มีชีวติ อยูภ่ ายหลังการตาย พระพุทธเจ้าตรัส “มะวุงกิ
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ยะบุกตะ จงถือว่าสิ่ งที่เรามิได้อธิ บายก็เป็ นสิ่ งที่มิได้อธิ บาย และสิ่ งที่เรา อธิ บายแล้วเป็ นสิ่ งได้อธิ บายไป
แล้ว
(มัชฌิมนิกาย 1:426)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
28. อาศัยอยูก่ บั พระเจ้า เป็ นหลักชัยอันสู งสุ ดของมนุษย์ พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขา
ทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์... และเราให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่ได้
พินาศเลยเป็ นนิ ตย์ และจะไม่มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้
(ยอห์น 10:10,28)
พระองค์จะทรงแสดง ให้ขา้ พเจ้าเห็นหนทางดาเนิ นชีวติ , ความยินดี อันบริ บูรณ์ อยูต่ รงพระ
พักตร์ พระองค์, ความสุ ขสาราญมีอยูข่ า้ งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็ นนิจกาล
(สดุดี 16:11)
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายไม่ได้เป็ นแขกบ้านแขกเมืองไปแต่วา่ เป็ นพลเมืองเดียวกันสิ ทธิ ชนและ
เป็ นเชื้ อพระวงศ์ของพระเจ้า
(เอเฟซัส 2:19)
ใครผูใ้ ดจะให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรัก ของพระคริ สต์เล่า...แต่วา่ ในเหตุการณ์ท้ งั ปวง
เหล่านั้น เราทั้งหลายมีชยั ชนะเหลือล้น โดยพระองค์ผไู ้ ด้ทรงรัก เราทั้งหลายเหตุวา่ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ คงว่า
แม้นความตายหรื อชี วติ หรื อทูตสวรรค์ หรื อผูม้ ีบรรดาศักดิ์ หรื อสิ่ งซึ่ งมีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะเป็ นมา
ภายหน้า หรื อฤทธิ์ เดชทั้งหลาย หรื อความสู ง หรื อความลึก หรื อสิ่ งใด ๆ อื่นที่ทรงสร้างแล้ว จะไม่อาจ
กระทาให้เราทั้งหลาย
ขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ทั้งหลาย
(โรม 8:35,37-39)

คาสอนของพระพุทธศาสนา
29. งานของพระพุทธเจ้า คือประกาศพระธรรม พระองค์ได้ประกาศพระธรรม อธิบายให้แจ่ม
แจ้งด้วย สติปัญญาอันเลิศของพระองค์ พระองค์ได้สั่งสอนบรรดาชาวโลกพร้อมด้วยเทวดา, มารและ
พรหม... พระองค์ได้ประกาศพระธรรม
(พุทธาธิทุติ)
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พระธรรมของพุทธเจ้าให้ความสว่างเหมือนกับตะเกียงเป็ นธรรมะที่ประกอบไปด้วยมรรค, ผล,
นิพพาน ธรรมะนั้นก้าวล่วงสู่ เหนือโลก ทาให้เกิดความหมายแก่ธรรมะ เราทั้งหลายขอนอบน้อมเคารพ
พระธรรม
(รัตนัตตะยาปานามะ กถา)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
29. สันติสุข ความโสมมนัสยินดี และชีวติ นิรันดร์หาพบได้กบั องค์พระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้ ทรงโปรด
ให้ท่านทั้งหลาย พ้นจากเป็ นทาสแห่งความบาป และให้เป็ นทาสของพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายจึงมี
ความบรสุ ทธิ์ เป็ นผล และที่สุดปลายจะมีชีวติ นิรันดร์ ดว้ ยว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือควายตาย แต่
ของประทานจากพระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์
(โรม 6:22,23)
ข้าพเจ้าได้เห็นฟ้ าอากาศใหม่... ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงดังมา มาจากพระที่นงั่ ว่า “จงดูเถิดพลับพลา
ของพระเจ้าก็อยูก่ บั มนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยูก่ บั เขา เขาจะเป็ นพลเมืองของพระองค์ พระเจ้าเองจะ
ดารงอยูก่ บั เขา และจะทรงเป็ นพระเจ้าของเขา และพระเจ้าจะทรงเช็คน้ าตาทุกหยดจากตาของเขา ความ
ตายจะไม่มีต่อไป การคร่ าครวญและร้องไห้และการเจ็บปวดอย่างหนึ่งอย่างใด จะไม่มีอีกเลย”
(วิวรณ์ 21:1,3,4)

คาสอนของพุทธศาสนา
30. พระสงฆ์เป็ นผูถ้ ่ายทอดพระธรรม
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์วา่ อานนท์เอ๋ ย บางคนในพวกท่านจะคิดว่าคาสั่งสอนของเรา
สิ้ นสุ ดลงแล้ว ไม่มีผทู ้ ี่จะสอนต่อไปแล้ว แต่อานนท์อย่าไปคิดเช่นนั้นเลยพระธรรมและกฎข้อบังคับ
ของพระภิกขุสงฆ์ที่ได้ต้ งั และได้วางไว้แล้วสาหรับเธอทั้งหลายนั้น เมื่อเราได้ปริ นิพพานไปแล้ว สิ่ ง
เหล่านี้จะเป็ นครู สอนท่าน
(มหาปริ นิพพานสู ตร 6:1)
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คาสอนของคริสต์ ศาสนา
30. พระตรี เอกานุภาพ คือพระเจ้าองค์เดียว ไม่ใช่สามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็ นเอกพระ
เยโฮวาห์
(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4)
พระเยซูได้ทรงตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน...”
(ยอห์น 10:30)
แต่เราทั้งหลายมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา และสิ่ งสารพัดทั้งปวงบังเกิดมาแต่พระองค์น้ นั
( 1 โคริ นธ์ 8:6)
ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมกับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเถิด
(2 โคริ นธ์ 13:14)

คาสอนของพุทธศาสนา
31. การนมัสการพระรัตนไตร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมได้บุญ
ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่ องสักการะเหล่านี้
ข้าพเจ้าบูชาพระธรรมด้วยเครื่ องสักการะเหล่านี้
ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ดว้ ยเครื่ องสักการะเหล่านี้
เวลาที่ท่านเชื้ อเชิ ญบรรดาภิกขุพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าในวันรุ่ งขึ้นในเวลานั้นเองท่านก็
ได้กุศลมาก และเมื่อภิกขุท้ งั หลายได้รับข้าวจากท่านองค์ละ 1 ถ้วย ท่านก็ได้รับกุศลท่าน ท่านได้รับ
มรดกแห่งสวรรค์แล้ว
(มหาวัคค์ 6:25:5)

คาสอนของคริสต์ ศาสนา
31. การอธิ ษฐานอย่างแท้จริ ง กอรปขึ้นด้วย การโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า, การสารภาพบาป
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือสาหรับตน และคนอื่น ๆ มอบกายถวายชีวติ ไว้ ในความอารักขา และทรงนา
ของพระเจ้า ฝ่ ายพระเยซูทรงแหงน พระเนตร ตรัสว่า “โอพระบิดาข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์”
(ยอห์น 11:41)
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พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “เมื่ออธิ ษฐานจงว่า... ขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วยว่าข้าพเจ้าย่อมยกความผิดของคนทั้งปวง ที่ได้ทาผิดต่อข้าพเจ้านั้น”
(ลูกา 11:2,4)
สาธุ, พระเยโฮวาห์, เพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังเสี ยงทูลวิงวอนของข้าพเจ้า... ขอพระองค์
ทรงช่วยพลไพร่ ของพระองค์ และทรงอวยพรแก่คนที่เป็ นมรดกของพระองค์ขอทรงเป็ นผูบ้ ารุ งเลี้ยงเขา
ด้วย, และพยุงเขาไว้ตลอดอนาคตกาล
(เพลงสดุดี 28:6,9)
(พระเยซูได้ตรัส) “โอ พระบิดาของข้าพเจ้า... แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารนา
ข้าพเจ้า แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์”
(มัทธิว 26:39)
พระเยซูทรงร้องเสี ยงดังตรัสว่า... “พระบิดาเจ้าข้า, ข้าพเจ้าฝากวิญญาณจิตของข้าพเจ้าไว้ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์”
(ลูกา 23:46)

คาสอนของพุทธศาสนา
32.
การนมัสการประกอบด้วยการแสดงความเคารพระรัตนไตรที่พ่ งึ อื่นใดข้าพเจ้าไม่มี
พระพุทธเจ้าเป็ นที่พ่ ึงของข้าพเจ้าด้วยเดชะแห่งการประกาศอันจริ งใจนี้ ขอความสุ ขเป็ นของข้าพเจ้า
ตลอดไปที่พ่ งึ อื่นใดข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเจ้าเป็ นที่พ่ งึ ของข้าพเจ้าด้วยเดชะแห่งการประกาศอันจริ งใจ
นี้ ขอความสุ ขเป็ นของข้าพเจ้าตลอดไปที่พ่ ึงอื่นใดข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็ นที่พ่ งึ ของข้าพเจ้าด้วยเดชะ
แห่งการประกาศอันจริ งใจนี้ ขอความสุ ขเป็ นของข้าพเจ้าตลอดไป
(จากพิธีอุโบสถ)
33.คาตรัสสุ ดท้ายของพระพุทธเจ้า
ภิกขุท้ งั หลาย บัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา
พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
(มหาปริ นิพพานสู ตร 5)
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คาสอนของคริสตศาสนา
32. กฎศีลธรรมนั้นสรุ ปลงได้คือ “จงรักพระเจ้า, รักเพื่อนบ้านของท่าน” “อาจารย์เจ้าข้าพระ
บัญญัติขอ้ ใดเป็ นใหญ่” พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้า ด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า
และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า... (และ) จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
(มัทธิว 22:36,37)
ความรักไม่ประทุษร้ายแก่เพื่อนบ้าน เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็ นที่ให้พระบัญญัติสาเร็ จ”
(โรม 13:10)
33. คากล่าวครั้งสุ ดท้ายของพระเยซูคริ สต์ “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี, ในแผ่นดินโลกก็ดี
, ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว... นี่แหละเราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิ ตย์กว่าจะสิ้ นโลก”
(มัทธิว 28:18,20)
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บริ ษทั 21 เซ็นจูริวฒั นธรรมการค้าจากัด (แผนกพิมพ์) โทร. 23475
เลขที่ 3/3-3/5 ตรอกไมตรี ถนนพลับพลาไชย พระนคร
นายโซเซียวเหลียง แซ่โซ ผูพ้ ิมพ์-โฆษณา 2504
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