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ทศันะสามสิบสามข้อ 

หลกัค าสอนบางประการของพุทธศานาและคริสต์ศาสนาเท่าที่

ปรากฏในคมัภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ 

พุทธศาสนาและคริสตศ์าสนา มีค าสอนเก่ียวกบัศีลธรรม บางขอ้ เช่น “หา้มหลกัทรัพย,์ หา้มพดู
เทจ็, เหมือนกนั 

ในแต่ละศาสนาศีลธรรมมีอยูใ่นหลกัค าสอนนั้น ๆ เน่ืองจากวา่หลกัค าสอนของสองศาสนาน้ี
แตกต่างกนั ค าสอนเก่ียวกบัศีลธรรมจึงแตกต่างกนั ทั้งในการเนน้ความส าคญั และการตีความหมาย 
เช่นในศีลขอ้ท่ีวา่ “หา้มฆ่า” ไม่เหมือนกนัในสองศาสนาน้ี 

หนงัสือเล่มน้ีมิได ้ พยายามท่ีจะเปรียบเทียบค าสอนจริยธรรมของพุทธศาสนาของคริสตศ์าสนา
แต่ประการใด แต่เสนอหลกัค าสอนส าคญับางประการซ่ึงเป็นเบา้หลอม หรือท่ีมาของประมวลศีลธรรม 
อยา่งไรก็ดีหลกัค าสอนของศาสนาหน่ึงมิไดข้นานคู่กนัไปกบัหลกัค าสอนของอีกศาสนาหน่ึงตามหลกั
ตรรกวทิยา 

หลกัค าสอนท่ีเสนอไวใ้นท่ีน้ียน่ยอ่และโดยสังเขป เพื่อใหผู้อ่้านเห็นความแตกต่างอนัเป็นราก
ของทั้งสองศาสนาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองมนุษย ์ นิสัยสันดานและจุดหมายของมนุษยไ์ดง่้าย ผูอ่้านท่ีปรารถนาจะ
รู้เร่ืองพิศดารและศึกษาหลกัค าสอนอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ีจะตอ้งอาศยัผูส้อนท่ีเช่ียวชาญและ
ต าหรับต าราจ านวนมาก 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

1. 

1. ปฐมเดิมของมนุษยเ์ป็นอจิณไตย ์
2. ไม่มีพระเจา้นิรันดร์ 
3. มนุษย ์ประกอบดว้ยขนัธ์หา้ 
4. มนุษยไ์ม่มีตวัตนวิญญาณหรือตวัตนเอง (ไม่มีอตัตา) 
5. ชีวติและส่ิงทั้งหลายเป็นอยูช่ัว่ขณะเดียว (อนิจจงั) 
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6. มนุษยเ์วยีนเกิดเวยีนตายไม่ส้ินสุด (สังสาร) 
7. อริยสัจจข์อ้หน่ึง (ทุกข)์ 
8. อริยสัจจข์อ้ท่ีสอง มูลเหตุแห่งทุกข ์คือ (ตณัหา) 
9. ลูกโซ่แห่งเหตุท่ีท าใหม้นุษยเ์วยีนเกิด (12 นิทาน) (ปฏิจสัมมุปัททา) 
10. อริยสัจจข์อ้ท่ีสาม การระงบัทุกข ์โดยการก าจดัตณัหา 
11. อริยสัจจข์อ้ท่ีส่ี ทางระงบัทุกข ์ก็คือปฏิบติัตามอริยมรรคแปดประการ 
12. การท่ีจะปฏิบติัมรรคแปดประการจ าตอ้งมีศรัทธา 

2. 

13. อวชิาตณัหาเป็นโซ่ตรวนท่ีส าคญั 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

14. ผูล้ะเมิดกฎศีลธรรมเป็นผูป้ระมาทพระเจา้ 
15. พระเจา้ทรงบริหารกฎศีลธรรม ดว้ยพระสติปัญญา ดว้ยความยติุธรรม และพระเมตตาคุณ 
16. การเห็นแก่ตวัเป็นมูลแห่งความบาป 
17. จ  าเป็นตอ้งแกนิ้สัยการเห็นแก่ตวั ดว้ยเปล่ียนตวัใหม่ คือจิตวญิญาณใหม่ 
18. มนุษยไ์ม่สามารถช่วยตวัเองใหร้อดได ้ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือของพระเจา้ 
19. ความทุกขข์องมนุษยเ์กิดข้ึนเพราะ เขาไม่ยอมอยูก่บัพระเจา้ 

3. 

20. พระเจา้ทรงแสดงพระองคเ์อง โดยทางศาสดาพยากรณ์ดงัมีบนัทึกไว ้ในพระคมัภีร์ 
21. พระเจา้ทรงแสดงพระองคเ์องอยา่งแจ่มชดัท่ีสุด โดยพระบุตรของพระองค ์ คือ พระเยซู

คริสต ์
22. พระเยซูคริสตส์ละชีวติบนไมก้างเขน เพื่อ 
ก) ไถ่มนุษยอ์อกจากบาป 
ข) ท าใหม้นุษยก์ลบัคืนดีกบัพระเจา้ 
23. พระเยซูคริสตเ์ป็นผูก้  าชยัเหนือความตาย 
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24. มนุษยไ์ดรั้บความรอด โดยความเช่ือ 
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ค าสอนของพุทธศาสนา 

25. ดว้ยการวปัิสสนาและสมาธิ ใจก็จะไดรู้้แจง้เห็นจริง 
26. การรู้แจง้เห็นจริงท าใหย้ติุอวชิาและการเวยีนเกิด 
27. ค  าพดูมนุษยแ์ละประสบการณ์ ไม่พอท่ีจะอธิบายนิพพานได ้

3. 

28. ปัญหาส าคญับางประการตอบไม่ได ้
29. งานของพระพุทธเจา้ คือประกาศพระธรรม 
30. พระสงฆเ์ป็นผูถ่้ายทอดพระธรรม 
31. การนมสัการพระรัตนไตร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ยอ่มไดบุ้ญ 
32. การนมสัการประกอบดว้ยการแสดงความเคารพพระรัตนไตร 
33. ค  าตรัสสุดทา้ยของพระพุทธเจา้ 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

1. 

1. พระเจา้ไดท้รงสร้างมวลมนุษย ์
2. มนุษยแ์ต่ละคนเกิดมาในโลกไดเ้พียงคร้ังเดียว 
3. มนุษยแ์ตกต่างกบัสัตว ์และสูงกวา่สัตวเ์ดียรัจฉาน 
4. ธรรมชาติก าเนิดของมนุษย ์ไดส้ร้างตามพระฉายาของพระเจา้ 
5. ร่างกายของมนุษย ์เป็นวหิารของพระวญิญาณพระเจา้ 
6. พระเจา้ทรงมอบคุณค่าให้แก่มนุษย ์
7. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์ห้สามารถติดต่อกบัพระองคไ์ด ้
8. พระเจา้ทรงตอบสนองคนทั้งหลายท่ีแสวงหาพระองคด์ว้ยความจริงใจ 
9. พระเจา้ทรงรับมวลมนุษยทุ์กคน แมว้า่เขาเหล่านั้นจะเป็นคนรู้นอ้ย และเป็นกบฎ 
10. ความรักของพระเจา้บรรเทาทุกขม์นุษย ์
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2. 

11. พระเจา้ไดท้รงสร้างโลกไวดี้แลว้ 
12. พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทาน กฎศีลธรรมแก่โลก 
13. กฎศีลธรรมและวทิยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นความฉลาดรอบรู้ และพระประสงค์

ของพระเจา้ 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

14. มนุษยอ์าจหกัโซ่ตรวน แห่งการเวยีนเกิดไดต้รงท่ีห่วง อวชิา และ ตณัหา 
15. ตอ้งก าจดัตณัหาดว้ยการไม่แตะตอ้งและฝึกวนิยั 
16. ก าจดัอวชิาดว้ยสมาธิและกมัมะฐาน 
17. การรู้แจง้เห็นจริง (ตรัสรู้) จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการเขา้ฌาน 
18. กรรมเป็นผูก้  าหนดการเวียนเกิด 
19. กรรมอนัเกิดจากเจตนามีผลร้ายแรงท่ีสุด 
20. บุคคลท่ีเกิดมานั้น เกิดจากคนท่ีตายไปแลว้แต่เป็นคนละคน 
21. กรรมนั้นถูกส่งไปยงัผูเ้กิดใหม่โดยทางส านึก (วิญญาณ) 
22. ภพ (ภาระความเป็นอยู)่ ยอ่มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
23. มีภพอยู ่31 ระดบัดว้ยกนั 
24. พระอรหนัต ์คือผูท่ี้ไดต้รัสรู้แลว้ 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

25. ความรอดอนัแทจ้ริงเป็นผลใหเ้กิดความเช่ือฟัง และความรักต่อพระเจา้ 
26. พระเจา้ทรงยกโทษ มนุษยจึ์งกลบัคืนดีกบัพระองคไ์ด ้แต่พระองคไ์ม่ไดย้กเวน้ผลกรรมของ

ความบาปของเขา 
27. พระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นองคถ์าวร 
28. อาศยัอยูก่บัพระเจา้ เป็นหลกัชยัอนัสูงสุดของมนุษย ์
29. สันติสุข ความโสมนสั และชีวตินิรันดร์ หาพบไดก้บัองคพ์ระเจา้ 
30. พระตรีเอกานุภาพ คือพระเจา้องคเ์ดียว ไม่ใช่สาม 
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31. การอธิษฐานอยา่งแทจ้ริง กอรปข้ึนดว้ย การโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ การสารภาพบาป 
ออ้นวอนขอความช่วยเหลือส าหรับตน และคนอ่ืน ๆ มอบกายถวายชีวติไวใ้นความอารักขา และการ
ทรงน าของพระเจา้ 

32. กฎศรีธรรมนั้นสรุปลงได ้คือ “จงรักพระเจา้ รักเพื่อนบา้นของท่าน” 
33. ค  ากล่าวคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูคริสต ์

ค าสอนของพุทธศาสนา 

1. 

1. ปฐมเดิมของมนุษยเ์ป็นอจิณไตย ์
เร่ืองเดิมไม่ปรากฏเก่ียวกบัมนุษยท่ี์เตม็ไปดว้ยอวชิา 
(จากคมัภีร์สัมยตุตะนิกาย 15: 11) 
ชีวติของมนุษยใ์นโลกน้ีไม่เป็นท่ีรู้จกักนัและไม่มีตน้เหตุเดิม 
(สูตรนิพตัตะ) 
2. ไม่มีพระเจา้นิรันดร์ 
“ภิกขทุั้งหลาย บทสวดมนตท่ี์ไดส้าธะยายโดยสักกะผูน้ าของเทวดา เป็นส่ิงไม่สมควรท าอยา่ง

ยิง่...ท  าไมเราจึงพดูเช่นนั้น? ภิกขทุั้งหลาย เพราะวา่สักกะผูเ้ป็นน าของเทวดาไปปราศจากกิเลศ ไม่
ปราศจากความเกลียดชงั ไม่ปราศจากความหลง...ไม่หลุดพน้จากเกิด, แก่, ตาย, เสียใจ, โศกเศร้า, ทุกข,์ 
ระทมและหมดหวงั 

(องัคุตระนิกาย 3: 37) 
3. มนุษยป์ระกอบดว้ยขนัธ์ห้า 
“โอ ภิกขทุั้งหลาย อะไรเป็นภาระหนกั (บุคคล)? ตอบ ไดท้นัทีวา่ ขนัธ์ทั้ง 5 เป็นภาระหนกั 

ขนัธ์  5 คืออะไร บา้งเล่า ตอบวา่ คือ รูปขนัธ์ (คือรูปของร่างกาย) เวทนาขนัธ์ (ความรู้สึก) สัญญาขนัธ์ 
(ความเขา้ใจ) สังขารขนัธ์ (ลกัษณะ อุปนิสัย) และวิญญาณขนัธ์ (คือจิตส านึก)  

(จากคมัภีร์สมยัคุคะนิกาย 22: 22:1) 
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ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

1. 

1. พระเจา้ไดท้รงสร้างมวลมนุษย ์
 เม่ือเดิมพระเจา้ไดเ้นรมิตสร้างฟ้าและดิน 
(ปฐมกาล 1: 1) 
พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษย.์.. และไดท้รงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง 
(ปฐมกาล 1: 27) 
2. มนุษยแ์ต่ละคนเกิดมาในโลกไดเ้พียงคร้ังเดียว มนุษยท์ั้งหลายมีก าหนดไวแ้ลว้วา่ จะตอ้งตาย

หนหน่ึง และภายหลงันั้นจะถึงการพิพากษา 
(ฮีบรู 9: 27) 
3. มนุษยแ์ตกต่างกบัสัตว ์และสูงกวา่สัตวเ์ดียรัจฉาน ขา้แต่พระเยโฮวาห์, องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ

พวกขา้พเจา้...แทจ้ริงพระองคท์รงสร้างมนุษยใ์หต้  ่ากวา่ พระเจา้ แต่หน่อยเดียว, แลว้ทรงสวมมงกุฏแห่ง
สง่าราศีและเกียรติยศ, พระองคท์รงมอบอ านาจใหค้รอบครองบรรดาพระหตัถถิจของพระองค,์ 
พระองคท์รงใหส้รรพส่ิงอยูใ่ตเ้ทา้ของมนุษยน์ั้นคือบรรดาฝงูแกะฝงูโค, และฝงูสัตวต์ามทุ่งนา 

(เพลงสดุดี 8: 1, 5-7) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

4. มนุษยไ์ม่มีตวัตน, วิญญาณหรือตวัเอง, (ไม่มีอตัตา) ค าวา่ “ส่ิงมีชีวติ” และ “ตวัเอง” เป็นเพียง
วธีิแสดงค าพดูส าหรับการปรากฏอยูข่องการชุมนุมขนัธ์ทั้ง 5... แทท่ี้จริงแลว้ไม่มีตวัตนท่ีจะก่อให้เป็น
รากฐานส าหรับนึกคิดท่ีวา่ “ขา้พเจา้เอง” หรือ “ขา้พเจา้” หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงวา่ ความจริงแลว้มีแต่
เพียงนามและรูปเท่านั้น  

(วสุิทธิมคัค ์18:28) 
“พระองคท์รงเห็นและล่วงรู้โดยเหตุผล และความเป็นจริงวา่ไม่มีส่ิงมีชีวติ (รูป) ในอดีต ใน

ปัจจุบนั และอนาคตภายนอก ภายใน หยาบหรือละเอียด ต ่าตอ้ยหรือสูงไกลหรือใกลท่ี้เป็นของตนหรือ
ตวัของตวัเองเลย” 

(มชัฌิมะนิกาย, มหาปัณณมะสูตร 111:19) 
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5. ชีวติและส่ิงทั้งหลายเป็นอยูช่ัว่ขณะเดียว (อนิจจงั) พดูกนัอยา่งตรงไปตรงมา อายไุขของ
ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ นั้นสั้นเหลือเกิน คือยาวเพียงชัว่ความคิดท่ีมีอยูเ่หมือนกบัลอ้รถในขณะท่ีหมุนไปนั้น 
หมุนอยูท่ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้นและเม่ือหยดุ รถก็หยดุอยูท่ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้น ชีวติของส่ิง
ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกนั ยาวอยูเ่พียงความคิดชัว่ขณะหน่ึง เม่ือความคิดนั้นยติุ ชีวติของผูน้ั้นก็ยติุดว้ย” 

(วสุิทธิมคัค ์8:39) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

4. ธรรมชาติก าเนิดของมนุษยไ์ดส้ร้างตามพระฉายาของพระเจา้พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์น 
ตามแบบฉายาของพระองค ์ 

(ปฐมกาล 1:27) 
เราทั้งหลายยอ่มสรรเสริญพระเจา้พระบิดาดว้ยล้ินนั้น และดว้ยล้ินนั้น เราเคยด่าแช่งมนุษยท่ี์ได้

ทรงสร้างไวแ้ลว้ ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 
(ยากอบ 3:9) 
(พระเยซูตรัส) จงอธิษฐานตามอยา่งน้ีวา่ “โอพระบิดาแห่งขา้พเจา้ทั้งหลาย....” 
(มทัธิว 6:9) 
5. ร่างกายของมนุษย ์ เป็นวิหารของพระวิญญาณพระเจา้ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ตวัท่านเป็น

วหิารของพระเจา้ และพระวิญญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นตวัท่าน 
( 1 โครินธ์ 3:16) 
ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงสถิตอยูใ่น

ท่าน และซ่ึงท่านไดรั้บจากพระเจา้ 
(1 โครินธ์ 6:19) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

6. มนุษยเ์วยีนเกิดตายไม่ส้ินสุด (สังสาร) การตั้งตน้ของสังสารวฎัฎะ (การเวยีนเกิดเวยีนตาย) 
ไม่เป็นท่ีรู้ได ้ มนุษยต์ั้งตน้เม่ือใด ไม่มีใครคน้พบ มนุษยถู์กขดัขวางดว้ยโมหะ และถูกมดัไวด้ว้ยตณัหา
จึงรีบเวยีนตายเวยีนเกิดโดยเร็ว 
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ท่านคิดไหมวา่ อะไรมากกวา่กนัระหวา่งทะเลน ้าตา ซ่ึงท่านไดร้้องไหแ้ละครวญครางในขณะท่ี
รีบเร่งเวยีนเกิดเวยีนตายตอ้งร่วมกบัคนท่ีไม่ปรารถนาและพลดัพรากจากผูท่ี้ใคร่ปรารถนากบัน ้าใน
มหาสมุทรทั้งส่ี 

(สัมยตุตะนิกาย 15:3) 
7. อริยสัจจข์อ้ท่ีหน่ึง ทุกข์ 
น่ีคืออริสัจจเ์ก่ียวกบัความทุกข ์ คือ เกิดเป็นทุกข,์ ชราก็เป็นทุกข,์ เจบ็ก็เป็นทุกข ์ตายก็เป็นทุกข ์

ร่วมกบัส่ิงอนัไม่พึงปรารถนาก็เป็นทุกข ์ พลดัพรากจากส่ิงท่ีรักใคร่ ก็เป็นทุกข ์ ไม่ไดส่ิ้งท่ีปรารถนาก็
เป็นทุกข ์กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ขนัธ์ทั้ง 5 ยดึอยูก่บัภพก็เป็นทุกข ์

(วนิยั, มหาวคัค ์1: 6:10) 
“โอภิกขทุั้งหลาย ดวงตาก าลงัเป็นลุกไฟ ส่ิงท่ีมองเห็นไดก้ าลงัลุกเป็นไฟ ลุกดว้ยไฟแห่งตณัหา 

ลุกดว้ยไฟแห่งความโกรธ ไฟแห่งอวชิา ลุกดว้ยไฟแห่งความกระวนกระวายในการเกิด, การเจบ็, การ
ตาย, เศร้าโศกเสียใจ, ทนทุกขส์ลดใจและเศร้าใจ 

(มหาวตัต ์1:21:2) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

6. พระเจา้ทรงมอบคุณค่าให้แก่มนุษย ์ ท่านผูใ้หญ่ยิง่ และเป็นท่ีเทอดเทอนไว ้ ผูป้ระทบัอยูบ่น
พระท่ีนัง่เนืองนิจ และทรงพระนามวา่ องคบ์ริสุทธ์ิ ตรัสดงัน้ีวา่ “เราด ารงอยูใ่นท่ีสูง และท่ีบริสุทธ์ิ และ
ด ารงอยูก่บัคนท่ีช ้าใจ เพราะบาป มีจิตนอ้มถ่อมลงดว้ย เพื่อจะชูดวงจิตของผูท่ี้มีจิตนอ้มถ่อมลง ชูดวง
จิตของคนท่ีช ้าใจเพราะบาป  

(อิสยาห์ 57:15) 
แต่พระเจา้ผูป้ระกอบดว้ยพระกรุณา อนัอุดม เพราะเหตุความรักอนัใหญ่หลวง... ถึงแมว้า่เรา

ตายแลว้ในการบาปพระองคย์งัทรงบนัดาลใหเ้รามีชีวติ เป็นข้ึนมากบัพระคริสตแ์ละพระองคไ์ดท้รง
บนัดาลใหเ้รามีชีวติเป็นข้ึนมากบัพระองค ์ 

(เอเฟซสั 2:4,5,6,10,) 
7. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หส้ามารถติดต่อกบัพระองคไ์ดด้ว้ยพระองคมิ์ไดท้รงอยูห่่างไกล

จากเราทุกคนเลย ดว้ยวา่เรามีชีวติและไหวตวั และเป็นอยูใ่นพระองค.์.. เราทั้งหลายเป็นเช้ือสายของ
พระองค ์ เหตุฉะนั้นถา้เราเป็นเช้ือสายของพระเจา้ เราก็ไม่ควรถือวา่ พระเจา้เป็นเหมือนเงินหรือทอง 
หรือหิน  

(กิจการ 17: 27,29) 
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โอบรรดาชน พระองคไ์ดท้รงแจง้ใหท้ราบแลว้วา่ อะไรน่ะดีพระเยโฮวาห์ทรงพระประสงค์
อะไรจากท่านเล่า นอกจากการท ายติุธรรม และรักความเมตตากรุณา และด าเนินชีวิตอยา่งสุภาพ เคียงคู่
กนัไปกบัพระเจา้ของท่าน 

(มีคาห์ 6:8) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

8. อริยสัจจ ์ ขอ้ท่ีสอง มูลเหตุแห่งทุกขคื์อตณัหาภิกขทุั้งหลาย น้ีคือตน้เหตุแห่งทุกขต์ณัหา 
(ความใคร่) ซ่ึงก่อใหเ้กิดชาตะประกอบไปดว้ยความยนิดีและราคะ โสมนสัยนิดีท่ีไดพ้บความพึงใจท่ีน่ี
และท่ีนัน่ คือกามตณัหา ความอยากท่ีจะเกิดมา และความไม่อยากจะใหเ้กิดมา  

(วนิยัมหาวคัค ์1: 6:10) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

8. พระเจา้ทรงตอบสนองคนทั้งหลาย ท่ีแสวงหาพระองคด์ว้ยความจริงใจ จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ ขณะเม่ือจะหาพระองคพ์บได ้ จงทูลขอต่อพระองค ์ ขณะเม่ือพระองคท์รงอยูใ่กล ้ ใหค้นชัว่ละทิ้ง
ความชัว่ของตน และคนอธรรมละทิ้งความคิดของตนและใหเ้ขากลบัมาหาพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์
จะไดท้รงเมตตาแก่เขา และใหเ้ขากลบัมาหาพระเจา้ เพราะพระองคจ์ะทรงใหอ้ภยัแก่เขา ท่ีเขาท าบาป
ทั้งปวง 

(อิสยาห์ 55:6,7) 
ฝ่ายเขาทั้งหลายรู้แลว้วา่ พระเจา้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลายท่ีรักพระองค ์ 
(โรม 8:28) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

9. ลูกโซ่แห่งเหตุท่ีท าใหม้นุษยเ์วยีนเกิด (12 นิทาน) (ปฏิจสัมมุปัททา) 
อวชิาท าใหเ้กิดกรรม 
กรรมท าใหเ้กิดวญิญาณ 
วญิญาณท าใหเ้กิดนามรูป 
นามรูปท าใหเ้กิดอายตนะหก 
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อายตนะหกเกิดจากผสัสะ 
ผสัสะท าใหเ้กิดเวทนา 
เวทนาท าใหเ้กิดตณัหา 
ตณัหาท าใหเ้กิดอุปทาน 
อุปทานท าใหเ้กิดภพ 
ภพท าใหเ้กิดชาตะ 
ชาตะท าใหเ้กิดชรา,มรณา, เศร้าโศกเสียใจ,คร ่ าครวญ,ทุกข,์หมดหวงั,โทมนสั ความเก่ียวโยง

กนัทั้งหมดน้ีแหละท าใหบ้งัเกิดทุกข ์ 
(สัมยคุตะนิกาย 22:90:46) 
10. อริยสัจจข์อ้ท่ีสาม การระงบัทุกขโ์ดยการก าจดัตณัหาภิกขทุั้งหลาย น่ีคืออริยสัจจแ์ห่งการ

ระงบัทุกข ์คือก าจดัตณัหามิใหมี้เหลืออยูโ่ดยส้ินเชิง สละละทิ้งปล่อยวางและเกลียดชงัมนั จนหมดส้ิน  
(วนิยัมหาวคัค ์1:6:10) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

9. พระเจา้ทรงรักมวลมนุษยทุ์กคน แมว้า่เขาเหล่านั้นจะเป็นคนรู้นอ้ย และเป็นกบฎ 
พระองคไ์ดท้รงสร้างมนุษยทุ์กประเทศสืบสายโลหิตอนัเดียวกนัใหอ้ยูท่ ัว่พิภพโลก...เพื่อเขาจะ

ไดแ้สวงหาพระเจา้ 
(กิจการ 17:26,27) 
พระองคต์รัสวา่ “เราไดเ้หยียดมือออกคอยรับพลไพร่นั้นซ่ึงไม่เช่ือฟัง และซ่ึงเถียงโตต้อบเรา

ส้ินหวงัวนัยงัค ่า  
(โรม 10:21) 
และเราทั้งหลายไดรู้้ และไดเ้ช่ือความรักนั้น ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงรักเรา พระเจา้เป็นความรัก...เรา

ทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะพระองคท์รงรักเราก่อน  
(1 ยอห์น 4:16,19) 
10. ความรักของพระเจา้บรรเทาทุกขม์นุษย ์ “เพื่อท่านจะมีความสุขโดยเรา ในโลกน้ีท่าน

ทั้งหลายมีความทุกขย์าก แต่จงยนิดีเถิด เราชนะโลกดว้ย” 
(ยอห์น 16:33) 
ขา้พเจา้มีความทุกขแ์ละเสียใจ, จึงไดร้้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ไป... พระเยโฮวาห์ทรง

ประกอบไปดว้ยพระกรุณาและยติุธรรม พระเจา้ของพวกขา้พจา้มีพระทยัเมตตา พระเยโฮวาห์ทรง
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บ ารุงรักษาผูมี้ปัญญานอ้ย, เม่ือขา้พเจา้ถ่อมตวัลงแลว้ พระองคท์รงอุปถมัภข์า้พเจา้ไว.้..เพราะพระองค ์
ไดท้รงช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้ จากความตายทรงโปรดให้ตาของขา้พเจา้ปราศจากน ้าตา, และไม่ใหเ้ทา้ของ
ขา้พเจา้พลาดลม้ไป 

(เพลงสดุดี 116:3-6,8) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

11. อริยสัจจข์อ้ท่ีส่ี ทรงระงบัทุกข ์ก็คือปฏิบติัตาม อริยมรรคแปดประการ  
ภิกขทุั้งหลาย อริยสัจจท่ี์จะน าไปสู่การระงบัทุกข ์ คือทางอริยมรรคแปดประการมี สัมมาทิฐิ, 

สัมมาสังกปัปะ, สมัมาวาจา, สัมมกมัมนัตะ, สัมมาอาชีวะ สัมมาอายมะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ  
(วนิยัมหาวรรค 1: 6:10) 
12. การท่ีจะปฏิบติัมรรคแปดประการจ าตอ้งมีศรัทธาภิกขุผูป้ระกอบดว้ยความเช่ือมีลกัษณะ

ดงัน้ี เป็นผูมี้ความเช่ือในพระองคผ์ูพ้บความจริงโดยคิดวา่ “พระองคน่ี์แหละเป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิ” 
(มชัฌมิมนิกาย 7:95:128) 
โอภิกขทุั้งหลาย เม่ือผูเ้ช่ือไม่มีความสงสัยในความเช่ือมีความมัน่ใจในความเช่ือ วางใจและ

ศรัทธาในหลกัค าสอนแลว้ แลว้จิตใจของเขาก็จะร้อนรน ขวนขวายพากเพียรและบากบัน่ 
(กิโดดีลาสูตร) 
ภควตักล่าววา่ “ความเช่ือเป็นทรัพยท่ี์มีค่าประเสริฐท่ีสุดในโลกส าหรับมนุษย.์.. ดว้ยความเช่ือ

สามารถขา้มแม่น ้าไดด้ว้ยความวริิยะ ขา้มทะเลได.้.. ดว้ยการพยายามก็จะหายเจบ็ โดยการเขา้ใจก็จะ
ไดรั้บความบริสุทธ์ิ 

(สูตรนิพตัตะ, อุระกะวคัค,์ อละวะกะสูตร) 
แต่ถา้ความศรัทธาไดสู้ญไป แลว้ความไม่เช่ือก็จะเขา้มาแทนท่ีแลว้จะท าใหเ้กิดความผิดพลาด  
(องัคุตตระนิกาย 3: 5) 
โดยศรัทธาท่านทั้งหลายจะไดห้ลุดพน้  
(สุตตะนิพทัตะ 1146) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

11. พระเจา้ไดท้รงสร้างโลกไวดี้แลว้ พระเจา้ทอดพระเนตรดูส่ิงทั้งปวง ท่ีพระองคท์รงสร้างไว้
นั้นเห็นวา่ดีนกั  
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(ปฐมกาล 1:31) 
จงดูดอกไมท่ี้ทุ่งนามนังอกข้ึนอยา่งไร... กษตัริยซ์ะโลมอนเม่ือบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศี ก็มิไดท้รง

งามเท่าดอกไม.้..พระองคจ์ะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิง่กวา่นั้นหรือ 
(มทัธิว 6:28-30) 
12. พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทาน กฎศรีธรรมแก่โลก กฎหมายของพระเยโฮวาห์ดีรอบคอบ เป็นท่ี

ใหจิ้ตวิญญาณฟ้ืนต่ืนข้ึน ค าโอวาทของพระเยโฮวาห์ก็แน่นอน เตือนสติคนรู้นอ้ยให้มีปัญญา ขอ้สั่ง
สอนของพระเยโฮวาห์นั้นเท่ียงตรงท าใหจิ้ตวญิญาณไดช่ื้นบาน ขอ้บญัญติัของพระเยโฮวาห์ก็บริสุทธ์ิ 
กระท าใหด้วงตากระจ่างสวา่งไป  

(สดุดี 19:7-8) 
เม่ือเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยูแ่ลว้ และพระวาทะนั้นไดอ้ยูก่บัพระเจา้ และพระวาทะนั้นเป็นพระ

เจา้ (ยอห์น 1:1) 
ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑข์องพระองคแ์ก่ขา้พระองค ์ และขา้พระองคจ์ะรักษา

ทางนั้นไวจ้นสุดปลายขอทรงประทานความเขา้ใจ แก่ขา้พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะรักษาพระธรรมของ
พระองคไ์ว.้.. ขอพระหตัถข์องพระองคพ์ร้อมท่ีจะช่วยขา้พระองคเ์พราะขา้พระองคไ์ดเ้ลือกขอ้บงัคบั
ของพระองคข์า้แต่พระเจา้ฯ ขา้พระองคก์ระหายความรอดของพระองคแ์ละพระธรรมของพระองคเ์ป็น
ความปิติยนิดีของขา้พระองค์ 

(สดุดี 119:23,24,173,174) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

2. 

13. อวชิาและตณัหาเป็นโซ่ตรวนท่ีส าคญัภิกขทุั้งหลาย, เน่ืองจากคนโง่เขลาผูซ่ึ้งถูกขดัขวาง
ดว้ยอวชิาและถูกรัดรึงดว้ยตณัหา ร่างกายน้ีจึงตอ้งอุบติัข้ึนมา 

(สัมยตุตะนิกาย 2:23) 
โดยความจริงแลว้ มนุษยเ์กิดความโมหะ และถูกรัดดว้ยตณัหา (ความใคร่) แสวงหาความพอใจ

ท่ีโน่นบา้งท่ีน่ีบา้งเพราะฉะนั้นเขาจึงตอ้งเวยีนเกิดอยูเ่สมอ  
(มชัฌิมนิกาย 43) 
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ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

13. กฎศีลธรรมและวทิยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นความฉลาดรอบรู้ และพระประสงค์
ของพระเจา้ พระราชกิจทั้งปวงของพระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่...ความชอบธรรมของพระองคย์ ัง่ยนืมัน่คงอยู่
เป็นนิตย.์.. พระหตัถกิจของพระองคก์็สัตยซ่ื์อและยติุธรรม ตั้งถาวรอยูเ่ป็นนิตยอ์ตัรา  

(สดุดี 111:2,7,8) 
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ขา้ เม่ือเดิมพระองคไ์ดว้างรากแผน่ดินโลก และฟ้าสวรรคเ์ป็นหตัถกิจ

ของพระองค ์
(ฮีบรู 1:10) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

14. มนุษยอ์าจหกัโซ่ตรวน แห่งการเวยีนเกิดไดต้รงท่ีห่วงอวชิาและตณัหา โอ ภิกขุทั้งหลาย 
เน่ืองจากเหตุท่ีวา่ไม่เขา้ใจและไม่ยดึหลกัอริยสัจจ ์ 4 ประการไว ้ เรารวมทั้งท่านและขา้พเจา้จึงตอ้ง
ท่องเท่ียวอยูน่าน และตอ้งอยใูนการเวยีนเกิดเวยีนตายอนัแสนจะน่าเบ่ือ อริยสัจจ ์ 4 ประการคืออะไร 
คือความจริงเก่ียวกบัทุกขค์วามจริงเก่ียวแก่เหตุแห่งทุกข ์ ความจริงเก่ียวกบัการระงบัทุกข ์ เม่ือรู้และยดึ
ความจริงเหล่าน้ีไวไ้ดแ้ลว้ ตณัหาท่ีอยากจะใหเ้กิดก็หมดไป เพราะส่ิงท่ีจะเป็นตน้เหตุใหเ้กิดไดถู้ก
ท าลายไปแลว้ ก็จะไม่มีการเกิดอีก พระพุทธเจา้ตรัสดงัน้ี  

(มหาปรินิพานสูตร 2:2) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

14. ผูล้ะเมิดกฎศีลธรรมเป็นผูป้ระมาทพระเจา้ฝ่ายบุตรนั้นจงกล่าวแก่บิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้ 
ขา้พเจา้ไดผ้ดิต่อสวรรค ์และผดิต่อท่าน”  

(ลูกา 15:21) 
บาปของขา้พเจา้ทูลรับสารภาพต่อพระองค ์และมิไดปิ้ดบงัซ่อนการอธรรมของขา้พเจา้ไว ้ 
(สดุดี 32:5) 
ขา้แต่พระเจา้ พระองคไ์ดท้รงตรวจสอบขา้พระองค ์ และรู้จกัขา้พระองค ์ เม่ือขา้พระองคน์ัง่ลง

และลุกข้ึน พระองคท์รงทราบพระองคป์ระจกัษใ์นความคิดของขา้พระองค ์ ไดแ้ต่ไกลพระองคท์รงกนั
วถีิของขา้พระองค ์ และการนอนของขา้พระองคแ์ละทรงคุน้เคยกบัทางทั้งส้ินของขา้พระองคข์า้แต่พระ
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เจา้ แมก่้อนท่ีล้ินของขา้พเจา้จะพดูพระองคก์็ทรงทราบความเสียหมดแลว้ ขา้พระองคจ์ะไปไหน ใหพ้น้
พระวญิญาณของพระองคไ์ดห้รือขา้พระองคจ์ะหนีไปไหน ใหพ้น้พระพกัตร์ของพระองค์ 

(สดุดี139:1-4,7) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

15. ตอ้งก าจดัตณัหาดว้ยการไม่แตะตอ้งและฝึกวนิยั โอ ภิกขทุั้งหลาย การวางภาระหนกัคือ
อะไร? คือการไม่มีราคะ,ยกเลิก, ละทิ้ง ปล่อยวาง, สละเสีย และไม่รับเอาไวซ่ึ้งตณัหา น่ีแหละคือการวาง
ภาระหนกัภิกขทุั้งหลาย 

(สัมยตุตะนิกาย 22:22) 
จงด าเนินชีวติเหมือนเกาะของตนเอง พี่นอ้งทั้งหลาย จงเป็นท่ีพึ่งแก่ตนเอง อยา่ไปเอาส่ิงอ่ืน

เป็นท่ีพึ่ง อยูก่บัพระธรรมให้พระธรรมเป็นท่ีพึ่ง อยา่ยดึอะไรเป็นท่ีพึ่ง 
(ฏิกานิกายจกัวดัดิ สีหะเนตะสตนัตะ 27) 
ไม่มีโลภ ไม่มีการหลอกลวง ไม่มีตณัหา ไม่ฟุ้งซ่าน ละกิเลสและอวชิา ละความอยากต่าง ๆ ใน

โลกเสียได ้ แลว้ใหเ้ขาท่องเท่ียวไปแต่ล าพงัอยา่งแรด เม่ือไดส้ละบุตรและภริยาแลว้ บิดามารดาแลว้ 
ทรัพยสิ์นขา้วของ เงินทองแลว้ ญาติมิตรและส่ิงท่ีพึงปรารถนาเสียแลว้ ก็ใหเ้ขาท่องเท่ียวไปแต่ล าพงั
อยา่งแรด 

(สูตรนิพตัตะ อุระกะวคัค ์ภากะอิสนะสูตร 22) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

15. พระเจา้ทรงบริหารกฎศีลธรรม ดว้ยพระสติปัญญา ดว้ยความยติุธรรม และพระเมตตาคุณ 
ผูจ้ะทรงประทานบ าเหน็จแก่ทุกคน ตามการประพฤติของตน คือแก่คนทั้งหลายท่ีมีความเพียร

พยายามในการดีแสวงหาสง่าราศี แลยศศกัด์ิ แลส่ิงท่ีเป็นอมฤต พระองคจ์ะทรงประทานชีวตินิรันดร์... 
ความทุกขเ์วทนาจะบงัเกิดมีแก่ทุกคน ท่ีประพฤติชัว่...ดว้ยวา่พระเจา้ไม่ไดท้รงเห็นแก่หนา้ผูใ้ดเลย 

(โรม 2:6,7,9,11) 
สง่าราศีแลเกียรติยศ แลฤทธ์ิเดช จงมีแก่พระเจา้ของเราเพราะวา่ความพิพากษาของพระองค ์

แทจ้ริงและยติุธรรม  
(ววิรณ์ 19:2) 
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พระจา้ผูท้รงเมตตากรุณา ผูท้รงอดพระทยัไวน้าน และบริบูรณ์ดว้ยความดีและความจริง... ผู ้
ทรงโปรดยกความชัว่การล่วงละเมิด แต่ไม่ทรงเมตตาผูเ้วทนาประพฤติชัว่ 

(อพยพ 34:6-7) 
เพราะวา่ถา้ท่านยกความผดิของมนุษย ์พระบิดาของท่านผูส้ถิตอยูใ่นสวรรค ์จะยกความผดิของ

ท่านดว้ย แต่ถา้ท่านไม่ยกความผดิของมนุษย ์ พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงยกความผดิของท่าน
เหมือนกนั  

(มทัธิว 6:14-15) 
ผูพ้ิพากษาทั้งโลก จะไม่พิพากษาตามยติุธรรมหรือ?  
(ปฐมกาล 18:25) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

16. ก าจดัอวชิาดว้ยสมาธิและกมัมะฐานถา้ไดต้ั้งสังกปัปะปฏิบติัและท าใหจ้นช านาญ ก าหนด
ลมหายใจใหแ้น่นอน ก็จะไดผ้ลและเป็นประโยชน์มาก จะท าใหก้ารตั้งสติทั้ง 4 ประการบริบูรณ์ข้ึน 
และท าใหเ้กิดนึกคิด 7 ประการบริบูรณ์ข้ึนดว้ย แลว้จะไดรั้บความรู้แจง้เห็นจริงโดยบริบูรณ์ 

(มชัฌิมนิกาย, อาณาปาณสติสูตร 111:80) 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ สมาธินั้นท าใหผู้ป้ฏิบติัสมาธิรู้จกัสภาพความเป็นจริงของทุกส่ิง เขารู้อะไร

ตามท่ีเป็นจริงการเกิดข้ึนของร่างกาย การหมดไปของความรู้สึก การเขา้ใจและความเคล่ือนไหว การ
เกิดข้ึนของสติและการหายไปของสติ  

(สัมยตุตะนิกายภาค 3 กณัฑ ์วรรค 22:5) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

16. การเห็นแก่ตวัเป็นมูลแห่งความบาปเหตุวา่คนจะเป็นคนรักตวัเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตวั 
เป็นคนจองหอง เป็นคนหลู่เกียรติยศของพระเจา้เป็นคนไม่เช่ือฟังค าบิดามารดา เป็นคนอกตญัญู เป็น
คนพาล เป็นคนไม่รักซ่ึงกนัและกนั เป็นคนไม่ยอมเป็นไมตรีกบัใคร เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มี
สติร้ังใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชงัคนดี เป็นคนทรยศ เป็นคนหวัด้ือเป็นคนหวัสูง เป็นคนรักสนุกสนาน

มากวา่รักพระเจา้ 
(2 ทิโมธี 3:2-4) 
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“คือวา่ใหป้ระพฤติตามเสียงของเราเถิด และเราจะเป็นพระเจา้ของพวกเจา้ และเจา้ทั้งปวงจะเป็นพลไพร่
ของเราเพื่อจะไดเ้ป็นความดีแก่เจา้ทั้งหลาย” แต่เขาทั้งหลายหาไดฟั้งไม่ และเขาไม่ไดเ้ง่ียหูของเขาเลย 
แต่ไดด้ าเนินในความปรึกษา และความคิดแห่งใจร้ายของเขา และเขาไดเ้ดินถอยหลงั, หาไดเ้ดินไป

ขา้งหนา้ไม่ 
(เยเรมีย ์7:23,24) 
มีการเถียงกนัในพวกเขา (สาวกของพระคริสต)์ วา่ใครจะนบัวา่เป็นใหญ่ 
(ลูกา 22:24) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

17. การรู้แจง้เห็นจริง (ตรัสรู้) จะเกิดไดด้ว้ยการเขา้ฌาน 
คร้ันแลว้พระตถาคตไดบ้รรลุปฐมฌาณ 
เม่ือออกจากปฐมฌานก็ลุทวิตฌาณ 
เม่ือออกจากจากทวิตฌานก็บรรลุตริติยฌาณ 
เม่ือออกจากจริติยฌานก็บรรลุจตุฌาน 
เม่ือออกจากจตุฌานก็บรรลุถึงขั้นอวกาศอนัไม่มีขอบเขต 
เม่ือออกจากอวกาศอนัไม่มีขอบเขต ก็บรรลุชั้นวญิญาณอนัไม่มีขอบเขต 
เม่ือออกจากขั้นวญิญาณอนัไม่มีขอบเขตแลว้ก็บรรลุขั้นวา่งเปล่า 
เม่ือออกจากขั้นบรรลุวา่งเปล่า ก็บรรลุขั้นไม่รู้หรือขั้นรู้ 
เม่ือออกจากขั้นไม่รู้หรือขั้นรู้ ก็บรรลุถึงข้ึนการยติุของการรู้และความรู้สึก 
(วธีิการขา้งบนน้ี ไดท้บทวนจากขั้นสุดทา้ย ข้ึนไปถึงปฐมฌานแลว้กลบัลงมาอีกท่ีหน่ึงถึงจตุ

ฌาน) 
เม่ือออกจากขั้นท่ีส่ีแลว้ พระตถาคตก็บรรลุพระนิพพาน  
(มหาปรินิพพานสูตร 5) 

ค าสอนของคริสตศาสนา 

17. จ  าเป็นตอ้งแกนิ้สัยการเห็นแก่ตวั ดว้ยเปล่ียนตวัใหม่คือจิตวญิญาณใหม่ขอพระองคท์รง
โปรดประทานแก่ท่านทั้งหลาย ใหไ้ดก้  าลงัเร่ียวแรงมากฝ่ายจิตใจ โดยเดชพระวิญญาณของพระองคเ์พื่อ
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พระคริสตจ์ะไดส้ถิตในใจของท่านทั้งหลายโดยความเช่ือเพื่อเม่ือท่านทั้งหลายไดว้างรากลงมัน่คงแลว้
ในความรัก...เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรั้บความบริบูรณ์ของพระเจา้เตม็เป่ียม 

(เอเฟซสั 1:6,17,19) 
ฝ่ายการของเน้ือหนงัก็ปรากฏแลว้คือการล่วงประเวณี การโสโครก การอุลามก... ฝ่ายผลของ

พระวญิญาณนั้นคือความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดกลั้นไวน้าน ความปราณี... ใหเ้ราด าเนินตาม
พระวญิญาณดว้ย อยา่ใหเ้ราถือตวักนั อยา่ย ัว่โทสะกนั และอยา่อิจฉากนัเลย  

(กาลาเทีย 5:19,22,25,26) 
เน่ืองดว้ยการท่ีเคยประพฤติเม่ือก่อนนั้นใหท้่านทั้งหลายทอดทิ้งมนุษยเ์ก่าเสีย, ซ่ึงท าใหเ้น่าเสีย

ไปตามความปรารถนาอนัเป็นท่ีล่อลวง และใหว้ญิญาณจิตของท่านทั้งหลายตั้งข้ึนใหม่ และใหท้่านสวม
มนุษยใ์หม่ซ่ึงทรงสร้างข้ึนใหม่ ตามแบบอยา่งพระเจา้ในความชอบธรรม และความบริสุทธ์ิแห่งความ
จริง 

(เอเฟซสั 4:22-24) 
เหตุฉะนั้นจงประหารอวยัวะของท่านซ่ึงอยูฝ่่ายโลกน้ี คือการล่วงประเวณี การโสโครก, ราคะ

ตณัหา ความปรารถนาชัว่และความโลภ...แต่สารพดัส่ิงเหล่าน้ีท่านทั้งหลายจงเปล้ืองทิ้งเสียอีกดว้ย คือ
ความโกรธ, ความขดัเคืองกนั, การคิดปองร้าย, การพดูเสียดสี, ค  าพดูโลนท่ีออกจากปากของท่าน... จง
สวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจสุภาพใจอดทนไวน้าน...แลว้จงสวมความรักทบัส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด  

(โคโลสี 1:5-8,12-14) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

18. กรรมเป็นผูก้  าหนดการเวียนเกิด 
โอ, อนัพะตะ ดว้ยความรู้แจง้เห็นจริงยิง่กวา่สามญัชน เขาไดเ้ห็นคนตายและเกิดใหม่ คนชั้นต ่า

และชั้นสูง คนสวยและคนข้ีร้ิว คนมีความสุขและคนเป็นทุกข ์ เขาผูน้ั้นเห็นมนุษยก์ าลงัเกิดใหม่ตาม
กรรมของบุคคลนั้น ๆ บุคคลเหล่าน้ีไดท้  าความชัว่ทางกาย, วาจาและใจ ดูหม่ินผูค้วรเคารพมีความเห็น
ผดิและกระท าตามความเห็นผดินั้น ๆ เม่ือร่างกายแตกสลายตายไปก็ไปเกิดในโลกขั้นต ่า ทนทุกข์
ทรมานสาหสั คือในเมืองนรก ส่วนบุคคลท่ีท ากรรมดีทั้งกาย วาจาและใจ ไม่ดูหม่ินผูค้วรเคารพ มีความ
เห็นชอบและไดป้ฏิบติัตามความเห็นชอบนั้น ๆ เม่ือร่างกายแตกสลายไป ก็ไปเกิดในท่ีท่ีมีความสุข คือ
ในเมืองสวรรค ์

(ฏีกานิกาย ศีลขนัธ์วคัค ์อมัพะตะสูตร 7) 
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โดยความจริงแลว้ มนุษยเ์กิดความโมหะและถูกรัดรึงดว้ยตณัหา (ความใคร่) แสวงหาความ
พอใจท่ีโน่นบา้ง ท่ีน่ีบา้งเพราะฉะนั้น เขาจึงตอ้งเวยีนเกิดอยูเ่สมอ  

(มชัฌิมนิกาย 43) 
กรรมอนัเกิดจากโลภ, โกรธ, หลง และมีมูลเหตุและเร่ิมตน้จากกิเลส และการกระท าน้ีจะ

บงัเกิดผลเม่ือเขาเกิดใหม่และกรรมเหล่าน้ีเกิดผลเม่ือใด เม่ือนั้นเขาจะไดรั้บผลแห่งกรรมนั้น ๆ จะเป็น
ในชีวติน้ีหรือชีวติหนา้หรือชีวติใด ๆ ก็ตาม  

(องัคุตตระนิกาย 3:33) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

18. มนุษยไ์ม่สามารถช่วยตวัเองให้รอดได ้ ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือของพระเจา้ พระองคไ์ด้
ทรงกระท าใหท้่านทั้งหลายมีชีวติอยู ่แมว้า่ท่านทั้งหลายไดเ้คยตายแลว้ในการผดิบาป, คร้ังเม่ือก่อนท่าน
ทั้งหลายเคยประพฤติในการบาปนั้นตามอยา่งโลก 

(เอเฟซสั 2:1,2) 
เพราะวา่คนทั้งหลาย ท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนงัก็สนใจในส่ิงซ่ึงเป็นของ ๆ เน้ือหนงั แต่คนทั้งหลายท่ีอยู่

ฝ่ายวญิญาณก็สนใจในส่ิงซ่ึงเป็นของพระวิญญาณ ดว้ยวา่ซ่ึงมีใจสมกบัเน้ือหนงัก็คือความตาย และซ่ึงมี
ใจสมกบัพระวญิญาณก็คือชีวติและความสุข เหตุวา่ใจสมกบัเน้ือหนงันั้นก็เป็นศตัรูต่อพระเจา้ เพราะวา่
หาไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติัของพระเจา้ไม่ และจะอยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติันั้นไม่ได ้และคนทั้งหลายท่ี
อยูฝ่่ายเน้ือหนงัเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิไดแ้ต่ถา้พระวญิญาณของพระองคท์รงใหพ้ระเยซูเป็น
ข้ึนมาจากความตาย สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย... 

ดว้ยวา่ พระวญิญาณของพระเจา้ไดท้รงน าพาคนหน่ึงคนใดคนเหล่านั้นจึงเป็นบุตรของพระเจา้ 
เหตุวา่ท่านทั้งหลายมิไดรั้บนิสัยอยา่งทาสถึงความกลวัอีก แต่ท่านทั้งหลายไดรั้บนิสัยอยา่งบุตร ซ่ึงให้
เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจา้วา่ “อบับา” คือพระบิดาฝ่ายพระวญิญาณนั้นเป็นพยานรวมกบัจิตใจของเรา
ทั้งหลายวา่ เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้ (โรม 8:5-9,14-16) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

19. กรรมอนัเกิดจากเจตนามีผลร้ายแรงท่ีสุดเจา้ของกรรมก็เป็นผูรั้บมรดกกรรมของตน กรรม
เป็นบ่อเกิดท่ีเขาเกิดข้ึนมา เขาถูกผกูมดัดว้ยกรรม เพราะวา่กรรมเป็นท่ีพึ่งของเขา ไม่วา่กรรมท่ีเขาท านั้น
จะเป็นความดีหรือความชัว่ เขาจะตอ้งเป็นผูรั้บมรดกของกรรมนั้นเสมอ  
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(องัคุตตระนิกาย 10: 205) 
คร้ันแลว้พวกโจรก็จบัพระโมคคลัลาน์ และทุบพระองคจ์นกระดูกละเอียดเหมือนเมล็ดขา้วสาร

.. ภิกขทุั้งหลายจึงพดูกนัวา่ “พระโมคคลัลาน์ไดป้ระสบความตายท่ีไม่ควรเลย” พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ 
“ภิกขทุั้งหลาย พระโมคคลัลาน์ตายอยา่งไม่สมควรในภพน้ี แต่เป็นการเหมาะสมกบักรรมของเขาในภพ
อดีตแลว้ (ในชาติก่อนพระโมคคลัาน์ ไดป้ลอมตนเป็นโจรและปลน้ฆ่าบิดามารดาของตนในป่าใหญ่) 
ภิกขทุั้หลาย ผลของกรรมของพระโมคคลัลาน์ น้ีตอ้งไปทนทุกขอ์ยูใ่นนรกเป็นเวลาหลายแสนปี และ
ตอ้งถูกทุบตายอีกหลายร้อยภพจึงเหมาะสมกบัความผดิท่ีเขาท านั้น เพราะฉะนั้น ความตายของพระโมค
คลัลาน์ จึงเหมาะสมกบักรรมของเขาแลว้  

(องัคุตตระนิกาย 1:14) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

19. ความทุกขข์องมนุษยเ์กิดข้ึนเพราะ เขาไม่ยอมอยูก่บัพระเจา้ (พระเยซูตรัสวา่) “โอเยรูซาเล็ม 
ๆ ท่ีไดฆ่้าบรรดาศาสดาพยากรณ์, และเอาหินขวา้งผูท่ี้รับใชม้าหาเจา้, เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจา้ไว้
เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ตป้กของมนั, แต่เจา้ไม่ยอม น่ีแหละเรือนของเจา้ก็ถูกปล่อยไวใ้หร้้าง
ตามล าพงัเจา้  

(มทัธิว 23:37,38) 
พระเยซูตรัสแก่สาวกสิบสองคนวา่ ท่านทั้งหลายจะตอ้งถอยไปดว้ยหรือ ซีโมนเปโตร จึงตอบ

พระองคว์า่ พวกขา้พเจา้จะกลบัไปหาผูใ้ดเล่า ค  าซ่ึงใหมี้ชีวตินิรันดร์นั้น มีอยูท่ี่พระองค ์ และขา้พเจา้
ทั้งหลายเช่ือและรู้วา่พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ 

(ยอห์น 6:67-69) 
(พระเยซูตรัสวา่) “เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเราผูน้ั้นจะรอด... เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะ

ไดชี้วติ, และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์, เราเป็นผูเ้ล้ียงอนัดี ผูเ้ล้ียงอนัดีนั้นยอ่มสละชีวติของตนเพื่อฝงู
แกะ, และชีวติของเรา ๆ สละเพื่อฝงูแกะนั้น  

(ยอห์น 10:9,10,11,15) 
พระเยโฮวาห์เจา้ตรัสวา่ “เรามีชีวติฉนัใด เรามิไดช้อบพระทยัในความตายแห่งความชัว่ฉนันั้น 

แต่ชอบพระทยัจะใหค้นชัว่กลบัเสียจากทางของเขาและมีชีวติ เจา้ทั้งหลายจงกลบัใจเสีย จงกลบัเสียจาก
ทางชัว่ทั้งหลายของเจา้เหตุไฉน เจา้จึงจะตาย โอ ้เรือนอิสราเอล 

(เอเสเคียล 33:11) 
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เหล่าคนท่ีกระท าชัว่ไม่รู้หรือ คือผูกิ้นประชาชนของเราอยา่งกินขนมปัง และไม่ร้องทูลพระเจา้, 
เขาทั้งหลายจะอยูท่ี่นั้นอยา่งสยดสยองยิง่นกั...เพราะพระเจา้ทรงปฏิเสธเรา  

(สดุดี 53:4-5) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

20. บุคคลท่ีเกิดมานั้น เกิดจากคนท่ีตายไปแลว้แต่เป็นคนละคนกษตัริยไ์ดต้รัสวา่ “ภนัเต     
พระนาคะเสน อะไรเล่าท่ีไปเกิดในภพต่อไป? พระนาคะเสน “ขา้แต่พระราชาส่ิงท่ีไปเกิดในภพใหม่นั้น
คือนามและรูป” กษตัริย ์“นามและรูปอนัน้ีหรือท่ีไปเกิดในภพใหม่?” 

นาคะเสน “มิใช่รูปและนาม อนัเดียวกนัท่ีไปเกิดในภพใหม่ แต่รูปและนามทีไ่ด้ท ากรรม อนั
อาจเป็นกรรมดีหรือการชัว่ ดว้ยผลแห่งกรรมน้ีแหละ รูปและนามอีกอนัหน่ึง ไดไ้ปเกิดในภพใหม่” 

กษตัริย ์ “ภนัเต, ถา้ไม่ใช่รูปและนามอนัเดียวกนัท่ีไปเกิดในภพใหม่แลว้ เขาจะไม่หลุดพน้จาก
กรรมชัว่ของเขาหรือ? คานะเสน “ถา้ผูน้ั้นไม่เกิดใหม่ในภพหนา้ เขาก็จะหลุดพน้จากกรรมชัว่ของเขา 
แต่เน่ืองจาก เขาไปเกิด ในภพหนา้อีก เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่หลุดพน้จากกรรมชัว่ของเขา 

(มิลินทรปัญญา 46:5) 
“ภนัเต, นาคะเสน, การเกิดใหม่ไม่ดีตวัตนไปเกิดหรือ?” “ถูกแลว้, ราชา การเกิดใหม่ไม่มีตวัตน

ไปเกิดดว้ย” 
(มิลินทรปัญหา 71: 16) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

20. พระเจา้ทรงแสดงพระองคเ์อง โดยทางศาสดาพยากรณ์ดงัมีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เม่ือคราว
ก่อน พระเจา้ไดต้รัสทางพวกผูพ้ยากรณ์ ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ยอาการหลายวธีิแก่บรรพบุรุษ 

(ฮีบรู 1:1) 
พระด ารัสของพระเยโฮวาห์มายงัฆาด กล่าววา่... 
(2 ซามูเอล 24:11) 
พระเจา้จึงตรัสแก่โมเสสอีกวา่ “เจา้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดงัน้ีวา่ พระเยโฮวาห์พระ

เจา้ของบรรพบุรุษของเจา้คือพระเจา้ของอบัราฮมั, ยศิฮาค, และยาโคบ ไดใ้ชข้า้พเจา้มาหาท่าน” 
(อพยพ 3:15) 
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และขา้พเจา้ (อิสยาห์) ไดย้ินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ตรัสวา่ “เราจะใชผู้ใ้ดไป”... แลว้
ขา้พเจา้จึงกล่าววา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี ทรงใชข้า้พเจา้เถิด” และพระองคท์รงตรัสวา่ “ไปบอกพลเมืองเหล่าน้ี
วา่...”  

(อิสยาห์ 6:8,9) 
 ท่านมาถึงถ ้าแห่งหน่ึงก็อาศยัอยูท่ี่นัน่, ค  าแห่งพระเยโฮวาห์มายงัท่านตรัสวา่ “เอลียา, เจา้ท า

อะไรอยูท่ี่น่ี?” ท่านกราบทูลวา่ “ขา้พเจา้ไดห้วงแหนพระเยโฮวาห์ พระเจา้แห่งพลโยธายิง่นกั...และเขาก็
แสวงหาขา้พเจา้เพื่อจะฆ่าเสียดว้ย” พระองคจึ์งตรัสวา่ “จงไปเถอะและจงยนืเฉพาะพระเยโฮวาห์บน
ภูเขา” น่ีแน่ะพระเยโฮวาห์ไดท้รงเสด็จผา่นไปและเกิดลมพายพุดัแรงยิง่นกั ภูเขาทั้งหลายก็แตกแยกออก 
และศิลาก็แตกเป็นกอ้น ๆ เฉพาะพระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิไดส้ถิตอยูใ่นพายนุั้น ภายหลงัจากลม
พายกุ็เกิดแผน่ดินไหว แต่พะเยโฮวาห์มิไดอ้ยูใ่นแผน่ดินไหวนั้นภายหลงัไฟไหมน้ั้นเกิดมีเสียงเบา ๆ...
แลว้พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ท่านวา่ “จงกลบัไปทางป่าเมืองดาเมเซ็ค” 

(1 พงศาวดาร 19: 9,10,11,12,15) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

21. กรรมนั้นถูกส่งไปยงัผูเ้กิดใหม่โดยทางส านึก (วญิญาณ) “ถา้เช่นนั้น, อานนท,์ ถา้ความ
ส านึก (วญิญาณ) มิไดล้งไปสู่ครรภ ์นามและรูปในครรภจ์ะบงัเกิดข้ึนไหม? 

“ไม่เกิด...พระองคเ์จา้ขา้” 
“ถา้ความส านึกท่ีไดไ้ปอยูใ่นครรภแ์ลว้ถอนตวัออกมา นามและรูปจะปฏิสนธิข้ึนไดไ้หม? 
“ไม่ได,้ พระองคเ์จา้ขา้” 
(มหานิทานสูตร, ฏีกานิกาย) 
ความส านึก (วญิญาณ) อาศยักรรม 
นามรูป (มนุษย)์ อาศยัความส านึก (วญิญาณ)  
เม่ือหมดกรรมก็หมดความส านึก (วญิญาณ) เม่ือหมดความส านึกก็ไม่มีรูปและนามต่อไป  
(สัมยตุตะนิกาย 22: 90:16) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

21. พระเจา้ทรงแสดงพระองคเ์องอยา่งแจ่มชดัท่ีสุด โดยพระบุตรของพระองค ์ คือ พระเยซู
คริสต ์ เม่ือคราวก่อน พระเจา้ไดต้รัสทางพวกผูพ้ยากรณ์ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ยอาการหลายวธีิแก่บรรพ
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บุรุษ แต่ในคราวท่ีสุดน้ี ไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร พระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงตั้งไวเ้ป็นผูรั้บส่ิงทั้ง
ปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงสร้างโลกทั้งหลาย 

(ฮีบรู 11:1,2) 
พระวาทะนั้นไดบ้งัเกิด เป็นเน้ือหนงัและไดอ้าศยั อยูก่บัเราและเราไดเ้ป็นสง่าราศีของพระองค ์

เหมือนสง่าราศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้ากพระบิดา บริบูรณ์ไปดว้ยพระคุณและความจริง...ดว้ยวา่ไดท้รง
ประทานพระบญัญติันั้นโดยโมเสส แต่พระคุณและความจริงนั้นพระเยซูคริสตเ์ป็นผูน้ ามา  

(ยอห์น 1:14,17) 
มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าวา่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเราเราชอบใจท่านมาก”  
(มทัธิว 3:17) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

22. ภพ (ภาวะความเป็นอยู)่ ยอ่มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ พูดกนัอยา่งตรงไปตรงมา อายุไขยของ
ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ นั้นสั้นเหลือเกิน คือยาวเพียงชัว่ความคิดท่ีมีอยู ่ เหมือนกบัลอ้รถในขณะท่ีหมุนไปนั้น 
หมุนอยูท่ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้น และเม่ือหยดุ รถก็หยดุอยูท่ี่ส่วนเดียวของยางเท่านั้นชีวติของส่ิง
ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกนั ยาวอยูเ่พียงความคิดชัว่ขณะหน่ึง เม่ือความคิดนั้นยติุ ชีวิตของผูน้ั้นก็ยติุดว้ย
เหมือนกบัดงัท่ีกล่าวไวว้า่ “สภาพของความคิดในอดีตไดป้รากฏมาก่อนแลว้ แต่มิไดมี้อยู ่ (ในปัจจุบนั) 
หรือจะมีอยูต่่อไป (ในอนาคต) สภาพของความคิดในอนาคตจะมีอยู ่ แต่ไม่มีใน (อดีต) หรือมีอยูใ่น 
(ปัจจุบนั) เม่ือคราวก่อน พระเจา้ไดต้รัสทางพวกผูพ้ยากรณ์ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ยอาการหลายวธีิแก่
บรรพบุรุษ แต่ในคราวท่ีสุดน้ี ไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร พระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงตั้งไวเ้ป็นผูรั้บส่ิง
ทั้งปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงสร้างโลกทั้งหลาย สภาพของความคิดปัจจุบนั
นั้นมีอยูใ่นขณะน้ี แต่ไม่เคยมีอยูแ่ต่เดิมหรือจะมีอยูต่่อไป (วสุิทธิมคัค ์8:39) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

22. พระเยซูคริสตส์ละชีวติบนไมก้างเขน เพื่อ 
(ก) ไถ่มนุษยอ์อกจากบาป 
(ข) ท าใหม้นุษยก์ลบัคืนดีกบัพระเจา้ 
(พระเยซูตรัสวา่) “เพราะวา่บุตรมนุษยมิ์ไดม้าเพื่อจะใหเ้ขาปรนนิบติั, แต่ท่านมาเพื่อจะ

ปรนนิบติัเขา, และประทานชีวติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมากดว้ย” 
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(มาระโก 10:45) 
พระเจา้ผูท้รงบนัดาลใหเ้ราคืนดีกนักบัพระองค ์ โดยพระเยซูคริสต.์..คือวา่พระเจา้ผูส้ถิตในองค์

พระคริสตท์รงกระท าใหโ้ลกน้ีคืนดีกนักบัพระองค ์ 
(2 โครินธ์ 5:18,19) 
พระบุตรท่ีรักของพระองค ์ ในพระองคน์ั้น เราทั้งหลายจะไดรั้บการไถ่ คือทรงโปรดยก

ความผดิทั้งหลายของเรา....ดว้ยวา่เป็นการท่ีชอบพระทยั (พระบิดา) ใหค้วามบริบูรณ์ทั้งส้ินมีอยูใ่น
พระองค ์ และโดยพระองคน์ั้น ใหส่ิ้งสารพดักลบัคืนดีกบัพระองค ์ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าใหมี้
มิตรภาพดว้ยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค ์ 

(โคโลสี 1:13,14,19,20) 
แต่ฝ่ายพระเจา้ไดท้รงส าแดงความรัก ของพระองคแ์ก่เราทั้งหลาย คือขณะเม่ือเราทั้งหลายยงั

เป็นคนบาป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตายแทนเรา... ดว้ยวา่ ถา้เม่ือเราทั้งหลายยงัเป็นศตัรูเราไดก้ลบัเป็น
ไมตรีกนักบัพระเจา้ โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค ์คร้ันเรากลบัเป็นไมตรีแลว้ เราจะรอดโดย
ชีวติของพระองค ์แน่ยิง่กวา่นั้นอีกมาก 

(โรม 5:8,10) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

23. มีภพอยู ่31 ระดบัดว้ยกนั 
บริเวณท่ีลงโทษ, บริเวณความสุขทางกาม, บริเวณรูปและบริเวณท่ีไม่มีรูป มีอยูส่ี่บริเวณ

ดว้ยกนั 
บริเวณท่ีลงโทษแบ่งเป็นส่ี คือ นรก, สัตว,์ ระดบั เปรต ผีปีศาจ และระดบัพวกอสูร 
บริเวณความสุขทางกามแบ่งออกเป็นเจ็ด คือระดบัมนุษยแ์ละเทวะโลก มีสวรรคห์กชั้น 
บริเวณรูปคือ รูปโลก มีสิบหกชั้น อนัเป็นท่ีอยูข่องพระพรหมและเทวดาอ่ืน ๆ บริเวณของผูท่ี้

ไม่มีรูปร่างแบ่งออกเป็นส่ีจ าพวก ผูท่ี้มีเน้ือท่ีไม่จ  ากดั,ผูท่ี้มีความส านึกไม่จ  ากดั ระดบัท่ีไม่มีอะไรเลย
วา่งเปล่า และระดบัท่ีไม่รู้และรู้  

(อติธรรมอตัถะ – สังฆะหะ 2-6,10) 
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ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

23. พระเยซูคริสตเ์ป็นผูก้  าชยัเหนือความตายพระเยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงก าจดัความตายใหสู้ญ และ
ไดท้รงน าชีวิตและซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่านั้น ใหก้ระจ่างแจง้โดยกิตติคุณ  

(2 ทิโมธี 1:10) 
โอความตาย ชยัชนะของเจา้อยูท่ี่ไหน?... แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ ผูท้รงประทานชยัชนะแก่

เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา  
(1 โครินธ์ 15:55,57) 
พระคริสตไ์ดว้ายพระชนมเ์พราะความผดิของเราทั้งหลาย...และทรงถูกฝังไว.้..แลว้วนัท่ีสาม

พระองคท์รงเป็นข้ึนมาใหม่ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น แลว้พระองคท์รงปรากฏแก่เกฟา ภายหลงัทรง
ประกฏแก่อคัรสาวกสิบสองคนนั้นภายหลงัพระองคท์รงปรากฎแก่ พวกพี่นอ้งกวา่หา้ร้อยคนในคราว
เดียว...ภายหลงัท่ีสุด พระองคท์รงปรากฏแก่ขา้พเจา้ดว้ย (เปาโล) 

 (1 โครินธ์ 15:3-6,8) 
เวลาใกลรุ่้งเชา้ วนัตน้สัปดาห์ มาเรียมฆัดาลากบัมาเรียอีกคนหน่ึงนั้นมาดูอุโมงค.์. ฑูตสวรรค์

จึงกล่าวแก่หญิงเหล่านั้นวา่ “อยา่กลวัเลย, เรารู้แลว้วา่พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรึงไวท่ี้
กางเขน พระองคห์าไดป้ระทบัอยูท่ี่น่ีไม่ พระองคท์รงเป็นข้ึนมาแลว้ตามท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัสไวแ้ลว้
นั้น...พระองคท์รงเสด็จไปยงัมณฑลกาลิลี ท่านทั้งหลายจะไดเ้ห็นพระองคท่ี์นัน่  

(มทัธิว 26: 1,5-7) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

24. พระอรหนัต ์คือผูท่ี้ไดต้รัสรู้แลว้ 
พระโสณะเป็นผูแ้ยกตวัอยูโ่ดดเดียว, เฝ้าระวงั มีจิตแน่วแน่เด็ดเด่ียว ดว้ยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่

ดงัท่ีพวกอนุชนขุนนางไดอ้อกจากชีวติบา้น ไปสู่ชีวติการไม่มีบา้นโดยทนัทีดว้ยการด าเนินชีวติแบบน้ี
ดว้ยตวัอยา่งจริงจงั จึงไดรู้้จุดหมายสูงสุดของพระศาสนาโดยความรู้สูง และตนเองไดบ้รรลุและอาศยั
อยูใ่นชีวติพระศาสนาพระองคไ์ดรู้้วา่การเวยีนเกิดไดถู้กท าลายไปแลว้ และด าเนินชีวติทางศาสนา ท าส่ิง
ท่ีควรท า ไม่มีอะไรเหลืออยูใ่นภพน้ีอีกแลว้ และพระโสณะเจา้ไดเ้ป็นพระอรหนัตผ์ูห้น่ึง 

(องัคุตตระนิกาย 3:374) 



28 
 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

24. มนุษยไ์ดรั้บความรอด โดยความเช่ือ เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวตินิรันดร์  

(ยอห์น 3:16) 
ในพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา ในพระองคเ์ราจึงมีใจกลา้ และมีโอกาสจะเขา้ไปถึงพระองค ์ ได้

ดว้ยความไวใ้จเพราะความศรัทธาในพระองค์ 
(เอเฟซสั 3:11,12) 
ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดดว้ยพระคุณ เพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่านทั้งหลาย 

แต่พระเจา้ทรงประทานให้ 
(เอเฟซสั 2:8) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

25. ดว้ยการวปัิสนาและสมาธิ ใจก็จะไดรู้้แจง้เห็นจริงมีวตัถุอยู ่40 อยา่งท่ีใชส้ าหรับวิปัสสนา 
กสินสิบ คือ ดิน, น ้า, ลม, ไฟ, สีน ้าเงิน, สีเหลือง, สีแดง, สีขาว, ความสวา่ง, ท่ีจ  ากดั 
อศุภสิบอย่าง คือศพท่ีเน่า,ข้ึน,พอง,เป่ือย,มีหนอนไช,สับเป็นช้ิน ๆ, มีแต่กระดูก,โลหิตไหล, ตดั

ผา่, กระเร่ียกระราด, ซ ้ า 
การระลกึสิบประการ พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ,์ คุณความดี, กรุณา, เทวดา, มรณา, 

อาการ 32, การหายใจ, สันติสุข 
พรหมวิหารส่ี เมตตา (ความรัก) กรุณา (สงสาร) มุทิตา (เห็นอกเห็นใจ) อุเบกขา (ความวางเฉย) 
สภาวะอนัไม่มีตัวตนส่ี ท่ีวา่งเปล่าอนัไม่จ  ากดั, ความส านึกอนัไม่มีขอบเขต, สูญญากาศ, ความ

ไม่รู้และรู้ 
อาหารปฏิกูล พิจารณาอาหาร 
(วสุิทธิมรรค ภาค 2 บท 3,104,105) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

25. ความรอดอนัแทจ้ริงเป็นผลใหเ้กิดความเช่ือฟัง และความรักต่อพระเจา้เพราะวา่พระคุณ
ของพระเจา้ซ่ึงทรงน าคนทั้งปวงใหถึ้งท่ีรอดมาปรากฏแลว้, สอนเราใหเ้รารู้วา่ ควรจะละทิ้งความ
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อธรรม,และโลกียตณัหา, และประกอบชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะอยา่งยติุธรรมและอยา่งธรรมใน
ปัจจุบนัน้ี ใหค้อยท่ารับความหวงัใจอนัใหมี้สุข, และการส าแดงสง่าราศีของพระเจา้ใหญ่ยิง่, คือพระเยซู
คริสตเ์จา้ผูช่้วยใหร้อดของเรานั้นผูไ้ดท้รงโปรดประทาน พระองคเ์องเพื่อเรา, ประสงคจ์ะถ่ายเราใหพ้น้
จากการอธรรมทุกอยา่ง, และทรงช าระเราใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิ ส าหรับใหเ้ป็นคนของพระองคเ์อง, คือเป็น
คนท่ีมีใจร้อนรนกระท าการดี  

(ทิตสั 2:11-14) 
ถา้เราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์เราคงทราบวา่เรารู้จกัพระองค ์คนใดท่ีวา่ “ขา้พเจา้

รู้จกัพระองค”์ แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ คนนั้นเป็นคนมุสา...แต่คนใด ๆ ก็ตามท่ี
ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค ์ความรักของพระเจา้ก็ส าเร็จในคนนั้นแลว้อยา่งแน่แท ้ 

(1 ยอห์น 2:3-5) 
ในความรักนั้นไม่มีความกลวั แต่วา่ความรักท่ีสมบูรณ์ก็ก าจดัความกลวัเสีย ดว้ยวา่ความกลวั

เป็นท่ีใหใ้จสดุง้ต่อโทษ และผูท่ี้มีความกลวัยงัไม่สมบูรณ์ในความรัก เราทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะ
พระองคไ์ดท้รงรักเราก่อนถา้ผูใ้ดวา่ “ขา้พเจา้รักพระเจา้” และใจยงัเกลียดชงัพี่นอ้งของตวั ผูน้ั้นเป็นคน
มุสา เพราะวา่ผูท่ี้ไม่รักพี่นอ้งของตนท่ีแลเห็นแลว้จะรักพระเจา้ท่ียงัไม่ไดแ้ลเห็นอยา่งไรได?้ ใหค้นท่ีรัก
พระเจา้รักพี่นอ้งของตนดว้ย 

(1 ยอห์น 4:18-21) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

26. การรู้เห็นจริงท าใหย้ติุอวิชาและการเวยีนเกิด โอ อมัพะตะ, ภิกขไุดใ้ชใ้จบงัคบัใหห้มดจาก
อาสวะทั้งปวง (ความคิดชัว่) 

เขารู้สภาพของมนัวา่ “น่ีคืออาสวะ”  
เขารู้ความจริง “น่ีตน้เหตุแห่งอาสวะ” 
เขารู้สภาพของมนั “น่ีเป็นทางน าไปสู่การท าลายอาสวะ”เม่ือเขารู้ความจริง เห็นความจริง ใจ

ของเขาก็เป็นอิสระจากกามอาสวะ หลุดพน้จากอาสวะแห่งภพ หลุดพน้จากอาสวะแห่งอวชิา เม่ือเป็น
อิสระแลว้ก็เกิดเสรีภาพและรู้วา่ “การเวยีนเกิดไม่มีต่อไปแลว้ ด าเนินชีวิตบริสุทธ์ิ ท าการท่ีควรท า ไม่
ตอ้งท าอะไรอีกแลว้เพื่อบรรลุอรหนัตน่ี์คือความรู้ของภิกขนุั้น  

(ฏีกานิกายศีลขนัธวคัค ์อมัพะตะสูตร 8) 
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ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

26. พระเจา้ทรงยกโทษ มนุษยจึ์งกลบัมาคืนดีกบัพระองคไ์ด ้ แต่พระองคไ์ม่ไดย้กเวน้ผลกรรม
ของความบาปของเขา แต่เม่ือครบก าหนดแลว้, พระเจา้จึงทรงใชพ้ระบุตรของพระองคม์า...เพื่อเราจะได้
กลบัคืนเขา้ต าแหน่งเป็นบุตร...และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ได้
เป็นทาสต่อไป แต่เป็นบุตร, ถา้เป็นบุตรแลว้ท่านจึงเป็นทายาทโดยอาศยัพระเจา้  

(กาลาเทีย 4:4,5,7) 
อยา่งหลงเลยจะหลอกพระเจา้เล่นไม่ได ้ เพราะวา่คนใดหวา่นพืชอยา่งใดลง, ก็จะเก่ียวเก็บผล

อยา่งนั้น ดว้ยวา่ผูใ้ดท่ีหวา่นส าหรับเน้ือหนงัของตนเอง, จะเก่ียวเก็บผลอนิจจงัจากเน้ือหนงันั้น แต่ผูใ้ด
ท่ีหวา่นส าหรับวญิญาณ, จะเก่ียวเก็บชีวตินิรันดร์จากพระวญิญาณนั้น 

(กาลาเทีย 6:7,8) 
ฝ่ายการของเน้ือหนงัก็ปรากฏแลว้คือการล่วงประเวณี, การโสโครก, การอุลามก, การไหวรู้ป

เคารพ, การดูดวงชะตาราศี, การเป็นศตัรูกนั, การววิาทกนั, การริษยากนั, การโกรธกนั, การทุ่มเถียงกนั, 
การแตกก๊กกนั, การถือลทัธิต่าง ๆ กนั, การอิจฉากนั, การเมาเหลา้, การเล่นเป็นพาลเกเรต่าง ๆ และการ
อ่ืน ๆ เช่นนั้นอีก เหมือนขา้พเจา้ไดว้า่แก่ทั้งหลายแต่ก่อน, บดัน้ีขา้พเจา้จึงวา่แก่ท่านอีกเหมือนกนัวา่ คน
เหล่านั้นท่ีกระท าการเช่นนั้นจะรับส่วนในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้

(กาลาเทีย 5:19-21) 
ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้, ขา้พเจา้ไดผ้ิด...ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลูก

ของท่านต่อไป” บิดาจึงพดูวา่ “...ลูกของเราคนน้ีตายแลว้ แต่กลบัเป็นอีก หายไปแลว้แต่ไดพ้บกนัอีก” 
(ลูกา 15:21,22,24) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

27. ค  าพดูมนุษยแ์ละประสบการณ์ ไม่พอท่ีจะอธิบายนิพพานไดพ้ระพุทธเจา้ตรัสวา่ “โออุป
สิวะ เน่ืองจากลมพดัใหไ้ฟดบัไปแลว้ ไม่ถือวา่ไฟยงัมีอยูฉ่นัใด มุนี เม่ือไม่มีรูปและนามจากเราไปแลว้ 
ก็ถือวา่ไม่มีอยูแ่ลว้ฉนันั้น” 

อุปสิวะ “มุนี นั้นเพียงแต่หายตวัไปหรือวา่ เขาไม่มีตวัตนต่อไปแลว้ หรือวา่เขาเป็นอิสระจาก
ทุกขต์ลอดไป” พระพุทธเจา้ “ส าหรับผูท่ี้หายตวัไปแลว้ ยอ่มไม่มีรูปร่างส่ิงท่ีคนทั้งหลายเห็นเป็นตวัเขา
หายไปหมดแลว้ เม่ือทุกส่ิงถูกตดัออกไปหมดแลว้โดยส้ินเชิง 
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(สุตะนิพตัตะ,อุปริวมานพพุกกะแห่งปกยานะวคัค)์ 
โอ ภิกขทุั้งหลาย มีแดนหน่ึงซ่ึงไม่มีพื้นดิน,น ้า, ไฟและลม ไม่มีระยะทาง ไม่มีความรู้สึก ไม่มี

อะไรเลย ไม่มีความรู้เห็น ไม่มีโลกน้ีและโลกหนา้ ไม่มีดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
โอ ภิกขทุั้งหลาย ในสถานท่ีนั้นไม่มีการไปการมา หรือการยนือยู ่ หรือไม่หายไม่และไม่มี

ปรากฏ ไม่มีรากฐาน ไม่มีการกระท าใด ๆ ไม่มีอะไรค ้าชูไว ้น่ีคือท่ีส้ินสุดแห่งทุกข ์ 
(อุทานา 8:71) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

27. พระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นองคถ์าวร 
ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...ก่อนท่ีภูเขาทั้งหลายเกิดข้ึนมาก่อนท่ีพระองคท์รงใหก้ าเนิดแผน่ดิน

โลกและภิภพ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล เพราะพนัปีในคลองพระเนตร
ของพระองคเ์ป็นเหมือนวานน้ี ซ่ึงผา่นไปแลว้ หรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน 

(สดุดี 90:1,2,4) 
พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์เป็นท่ีอาศยัของเจา้  
(พระบญัญติั 33:27) 
พระเจา้ผูท้รงบนัดาลใหส่ิ้งทั้งปวงมีชีวติ...เป็นพระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง และเป็น

เจา้นายเหนือเจา้นายทั้งปวง พระองคเ์ดียวผูท้รงอมฤต และสถิตอยูใ่นความสวา่งท่ีมนุษยใ์ดจะเขา้ไปถึง
ไม่ได ้ซ่ึงมนุษยผ์ูใ้ดยงัไม่เคยเห็นพระองค ์และจะเห็นพระองคไ์ม่ได ้จงถวายเกียรติยศ และฤทธานุภาพ
แก่พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

(1 ทิโมธี 6:13,15,16) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

28. ปัญหาส าคญับางประการตอบไม่ได ้
ขา้พเจา้ไดย้นิมาวา่ คร้ังหน่ึง พระตถาคตอาศยั อยูท่ี่เมืองสาวถี ในวคัเชตุวนั ในสวนของ

อนาถปินฑคะ ท่านมะวงุกิยะบุกตะไดเ้ขา้นัง่วปัิสสนา และไดเ้กิดความคิดน้ีข้ึนในใจ 
ปัญหาเหล่าน้ี พระตถาคตทิ้งไวไ้ม่ตอบ คือในขอ้ท่ีวา่ โลกน้ีถาวรหรือไม่ถาวร มีขอบเขตจ ากดั

หรือไม่จ  ากดั ชีวติเป็นอยา่งเดียวร่างกายหรือวา่เป็นอีกอยา่งหน่ึง ร่างกายเป็นอีกอยา่งหน่ึง คนท่ีหลุดพน้
แลว้จากกิเลศ จะมีชีวติอยูภ่ายหลงัการตาย หรือไม่มีชีวติอยูภ่ายหลงัการตาย พระพุทธเจา้ตรัส “มะวงุกิ
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ยะบุกตะ จงถือวา่ส่ิงท่ีเรามิไดอ้ธิบายก็เป็นส่ิงท่ีมิไดอ้ธิบาย และส่ิงท่ีเรา อธิบายแลว้เป็นส่ิงไดอ้ธิบายไป
แลว้  

(มชัฌิมนิกาย 1:426) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

28. อาศยัอยูก่บัพระเจา้ เป็นหลกัชยัอนัสูงสุดของมนุษย ์ พระเยซูตรัสวา่ “เราไดม้าเพื่อเขา
ทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์... และเราใหชี้วิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่ได้
พินาศเลยเป็นนิตย ์และจะไม่มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได ้ 

(ยอห์น 10:10,28) 
พระองคจ์ะทรงแสดง ใหข้า้พเจา้เห็นหนทางด าเนินชีวติ, ความยนิดี อนับริบูรณ์ อยูต่รงพระ

พกัตร์พระองค,์ ความสุขส าราญมีอยูข่า้งเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนิจกาล 
(สดุดี 16:11) 
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายไม่ไดเ้ป็นแขกบา้นแขกเมืองไปแต่วา่เป็นพลเมืองเดียวกนัสิทธิชนและ

เป็นเช้ือพระวงศข์องพระเจา้  
(เอเฟซสั 2:19) 
ใครผูใ้ดจะใหเ้ราทั้งหลาย ขาดจากความรัก ของพระคริสตเ์ล่า...แต่วา่ในเหตุการณ์ทั้งปวง

เหล่านั้น เราทั้งหลายมีชยัชนะเหลือลน้ โดยพระองคผ์ูไ้ดท้รงรัก เราทั้งหลายเหตุวา่ ขา้พเจา้เช่ือมัน่คงวา่
แมน้ความตายหรือชีวติ หรือทูตสวรรค ์ หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิ หรือส่ิงซ่ึงมีอยูเ่ด๋ียวน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะเป็นมา
ภายหนา้ หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย หรือความสูง หรือความลึก หรือส่ิงใด ๆ อ่ืนท่ีทรงสร้างแลว้ จะไม่อาจ
กระท าใหเ้ราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระเจา้ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสตพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
ทั้งหลาย  

(โรม 8:35,37-39) 

ค าสอนของพระพทุธศาสนา 

29. งานของพระพุทธเจา้ คือประกาศพระธรรม พระองคไ์ดป้ระกาศพระธรรม อธิบายใหแ้จ่ม
แจง้ดว้ย สติปัญญาอนัเลิศของพระองค ์ พระองคไ์ดส้ั่งสอนบรรดาชาวโลกพร้อมดว้ยเทวดา, มารและ
พรหม... พระองคไ์ดป้ระกาศพระธรรม  

(พุทธาธิทุติ) 
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พระธรรมของพุทธเจา้ใหค้วามสวา่งเหมือนกบัตะเกียงเป็นธรรมะท่ีประกอบไปดว้ยมรรค, ผล, 
นิพพาน ธรรมะนั้นกา้วล่วงสู่เหนือโลก ท าใหเ้กิดความหมายแก่ธรรมะ เราทั้งหลายขอนอบนอ้มเคารพ
พระธรรม 

(รัตนตัตะยาปานามะ กถา) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

29. สันติสุข ความโสมมนสัยนิดี และชีวตินิรันดร์หาพบไดก้บัองคพ์ระเจา้ แต่เด๋ียวน้ีทรงโปรด
ใหท้่านทั้งหลาย พน้จากเป็นทาสแห่งความบาป และใหเ้ป็นทาสของพระเจา้แลว้ ท่านทั้งหลายจึงมี
ความบรสุทธ์ิเป็นผล และท่ีสุดปลายจะมีชีวตินิรันดร์ดว้ยวา่ค่าจา้งของความบาปนั้นคือควายตาย แต่
ของประทานจากพระเจา้คือชีวตินิรันดร์  

(โรม 6:22,23) 
ขา้พเจา้ไดเ้ห็นฟ้าอากาศใหม่... ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงดงัมา มาจากพระท่ีนัง่วา่ “จงดูเถิดพลบัพลา

ของพระเจา้ก็อยูก่บัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัเขา เขาจะเป็นพลเมืองของพระองค ์พระเจา้เองจะ
ด ารงอยูก่บัเขา และจะทรงเป็นพระเจา้ของเขา และพระเจา้จะทรงเช็คน ้าตาทุกหยดจากตาของเขา ความ
ตายจะไม่มีต่อไป การคร ่ าครวญและร้องไหแ้ละการเจบ็ปวดอยา่งหน่ึงอยา่งใด จะไม่มีอีกเลย”  

(ววิรณ์ 21:1,3,4) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

30. พระสงฆเ์ป็นผูถ่้ายทอดพระธรรม 
พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอานนทว์า่ อานนทเ์อ๋ย บางคนในพวกท่านจะคิดวา่ค าสั่งสอนของเรา

ส้ินสุดลงแลว้ ไม่มีผูท่ี้จะสอนต่อไปแลว้ แต่อานนทอ์ยา่ไปคิดเช่นนั้นเลยพระธรรมและกฎขอ้บงัคบั
ของพระภิกขสุงฆท่ี์ไดต้ั้ง และไดว้างไวแ้ลว้ส าหรับเธอทั้งหลายนั้น เม่ือเราไดป้รินิพพานไปแลว้ ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นครูสอนท่าน 

(มหาปรินิพพานสูตร 6:1) 
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ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

30. พระตรีเอกานุภาพ คือพระเจา้องคเ์ดียว ไม่ใช่สามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเราเป็นเอกพระ
เยโฮวาห์ 

(เฉลยธรรมบญัญติั 6:4) 
พระเยซูไดท้รงตรัสวา่ “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั...” 
(ยอห์น 10:30) 
แต่เราทั้งหลายมีพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดา และส่ิงสารพดัทั้งปวงบงัเกิดมาแต่พระองคน์ั้น 
( 1 โครินธ์ 8:6) 
ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้ ความรักแห่งพระเจา้และความสนิทสนมกบัพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ ด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลายเถิด 
(2 โครินธ์ 13:14) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

31. การนมสัการพระรัตนไตร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ยอ่มไดบุ้ญ  
ขา้พเจา้บูชาพระพุทธเจา้ดว้ยเคร่ืองสักการะเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้บูชาพระธรรมดว้ยเคร่ืองสักการะเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้บูชาพระสงฆด์ว้ยเคร่ืองสักการะเหล่าน้ี 
เวลาท่ีท่านเช้ือเชิญบรรดาภิกขพุร้อมดว้ยพระพุทธเจา้เป็นผูน้ าในวนัรุ่งข้ึนในเวลานั้นเองท่านก็

ไดกุ้ศลมาก และเม่ือภิกขทุั้งหลายไดรั้บขา้วจากท่านองคล์ะ 1 ถว้ย ท่านก็ไดรั้บกุศลท่าน ท่านไดรั้บ
มรดกแห่งสวรรคแ์ลว้ 

(มหาวคัค ์6:25:5) 

ค าสอนของคริสต์ศาสนา 

31. การอธิษฐานอยา่งแทจ้ริง กอรปข้ึนดว้ย การโมทนาขอบพระคุณพระเจา้, การสารภาพบาป 
ออ้นวอนขอความช่วยเหลือส าหรับตน และคนอ่ืน ๆ มอบกายถวายชีวติไว ้ในความอารักขา และทรงน า
ของพระเจา้ ฝ่ายพระเยซูทรงแหงน พระเนตร ตรัสวา่ “โอพระบิดาขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองค์” 

(ยอห์น 11:41) 
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พระเยซูจึงตรัสแก่เขาวา่ “เม่ืออธิษฐานจงวา่... ขอทรงโปรดยกความผดิของขา้พเจา้ทั้งหลาย 
ดว้ยวา่ขา้พเจา้ยอ่มยกความผิดของคนทั้งปวง ท่ีไดท้  าผดิต่อขา้พเจา้นั้น” 

(ลูกา 11:2,4) 
สาธุ, พระเยโฮวาห์, เพราะพระองคไ์ดท้รงสดบัฟังเสียงทูลวงิวอนของขา้พเจา้... ขอพระองค์

ทรงช่วยพลไพร่ของพระองค ์ และทรงอวยพรแก่คนท่ีเป็นมรดกของพระองคข์อทรงเป็นผูบ้  ารุงเล้ียงเขา
ดว้ย, และพยงุเขาไวต้ลอดอนาคตกาล 

(เพลงสดุดี 28:6,9) 
(พระเยซูไดต้รัส) “โอ พระบิดาของขา้พเจา้... แต่อยา่งไรก็ดี อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจปรารนา

ขา้พเจา้ แต่ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 
(มทัธิว 26:39) 
พระเยซูทรงร้องเสียงดงัตรัสวา่... “พระบิดาเจา้ขา้, ขา้พเจา้ฝากวญิญาณจิตของขา้พเจา้ไว ้ ใน

พระหตัถข์องพระองค”์ 
(ลูกา 23:46) 

ค าสอนของพุทธศาสนา 

32. การนมสัการประกอบดว้ยการแสดงความเคารพระรัตนไตรท่ีพึ่งอ่ืนใดขา้พเจา้ไม่มี
พระพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งของขา้พเจา้ดว้ยเดชะแห่งการประกาศอนัจริงใจน้ี ขอความสุขเป็นของขา้พเจา้
ตลอดไปท่ีพึ่งอ่ืนใดขา้พเจา้ไม่มี พระธรรมเจา้เป็นท่ีพึ่งของขา้พเจา้ดว้ยเดชะแห่งการประกาศอนัจริงใจ
น้ี ขอความสุขเป็นของขา้พเจา้ตลอดไปท่ีพึ่งอ่ืนใดขา้พเจา้ไม่มี พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของขา้พเจา้ดว้ยเดชะ
แห่งการประกาศอนัจริงใจน้ี ขอความสุขเป็นของขา้พเจา้ตลอดไป 

(จากพิธีอุโบสถ) 
33.ค าตรัสสุดทา้ยของพระพุทธเจา้ 
ภิกขทุั้งหลาย บดัน้ีเราจกัเตือนพวกเธอทั้งหลายวา่ สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา 

พวกเธอทั้งหลายจงยงัประโยชน์ตน และท่านใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิด 
(มหาปรินิพพานสูตร 5) 
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ค าสอนของคริสตศาสนา 

32. กฎศีลธรรมนั้นสรุปลงไดคื้อ “จงรักพระเจา้, รักเพื่อนบา้นของท่าน” “อาจารยเ์จา้ขา้พระ
บญัญติัขอ้ใดเป็นใหญ่” พระเยซูทรงตอบเขาวา่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ 
และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้... (และ) จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” 

(มทัธิว 22:36,37) 
ความรักไม่ประทุษร้ายแก่เพื่อนบา้น เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นท่ีใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ” 
(โรม 13:10) 
33. ค  ากล่าวคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูคริสต ์“ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี, ในแผน่ดินโลกก็ดี

, ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้... น่ีแหละเราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” 
(มทัธิว 28:18,20) 
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