พุทธทำนำยเกี่ยวกับพระเมสิ ยำห์
สุ ภำษิตโบรำณของเรำได้กล่ำวไว้ดงั นี้ : “ตัดผมผิดคิดอยู่เจ็ดวัน หรื อ เอา
ผัวหรื อเมียผิดคิดจนวันตาย” แต่ขำ้ พเจ้ำอยำกจะขอบอกอีกว่ำ ถ้ำเรำเชื่อในศำสนำ
หรื อเชื่อในพระเจ้ำที่สอนผิด จะทำให้เรำคิดอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ คือถึงแม้วำ่ เนื้ อ
หนังร่ ำงกำยนี้จะตำยไปแล้วก็ตำม แต่ดวงวิญญำณของเรำ ยังจะต้องรับทุกข์
ทรมำนในบึงไฟนรกตลอดไปเป็ นนิตย์
โบราณของเราได้ กล่ าวไว้

ให้ เราได้ จงจดจา

บอกว่ าตัดผมผิด

จะคิดจนเจ็ดวัน

เอาผัวหรื อเมียผิดนั้น

คิดกันจนตายจาก

ถึงจะเลิกกันแล้ ว

ก็ยงั มีแผลอยู่ไม่ หาย

อันหนึ่ง การเชื่ อในพระเจ้ า

เรายิ่งคิดไปนาน

คิดไปจนเราตาย

ก็ไม่ วายลืมเว้ น

เป็ นฉันใดแท้

จะขอแปลต้ านกล่ าว

เพื่อให้ พี่น้อง

ฟั งแล้ วได้ ตรึ กตรอง

หวังว่ าพี่น้อง

จะค้ นอ่ านด้ วยกัน

ความสาคัญมียงั ไง

จงวิจัยอย่ าละเว้ น

อย่ าเป็ นคนเหมือนเขาพูด

คนหูเบาและใจง่ าย

เรี ยนรู้ มากแล้ วจึงเชื่ อ

คนนั้นจึงเชื่ อจริ ง

พี่นอ้ งที่รักทั้งหลำยศำสนำและพระเจ้ำนี้เป็ นเรื่ องที่สำคัญ พวกเรำจึงไม่
ควรเป็ นคนที่หูเบำและใจง่ำย และไม่ควรเชื่อกันไปตำมลม ๆ แล้งๆ แบบตำมมี
ตำมเกิด หรื อเชื่อไปแบบสุ่ มสี่ สุ่มห้ำ โปรดจงคิดพิจำรณำ ศึกษำ และเรี ยนรู ้ให้
เข้ำใจดีเสี ยก่อน ก่อนที่จะตัดสิ นใจเชื่อ ถ้ำไม่อย่ำงนั้นท่ำนจะมำคิดเสี ยใจไปตลอด
ชีวติ ไม่ใช่เพียงแค่เจ็ดวัน และไม่ใช่จนวันตำย แต่ถึงแม้วำ่ ร่ ำงกำยของเรำนี้ จะตำย
ไปแล้วก็ตำม แต่จิตวิญญำณของเรำ ยังต้องไปรับ ควำมทุกข์ทรมำนต่อไปในบึงไฟ
นรก ถ้ำเรำเชื่อในพระเจ้ำที่ผิดพลำดไปด้วยเหตุน้ ีแหละข้ำพเจ้ำจึงเป็ นห่วง และ
อยำกขอร้องให้พวกท่ำนได้พำกันคิดพิจำรณำให้ดีเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ข้ำพเจ้ำหวังเสมอ
ว่ำหนังสื อเล่มนี้ จะให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในควำมจริ งแก่ท่ำนไม่มำกก็นอ้ ย
โดยเฉพำะแล้วก็คือควำมจริ งเกี่ยวกับคำสอนและคำทำนำยที่พระพุทธองค์ ได้
ทำนำยเอำไว้เมื่อหลำยพันปี ก่อนเกี่ยวกับเรื่ องของพระเมสิ ยำห์ผทู ้ ี่จะมำโปรดโลก
ภำยหน้ำ

ท่ำนอำจำรย์ มหำทองสวย ศักดำรักษ์
ที่เมือง ซำนดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอให้พระเจ้ำแห่งสำกลจักรวำล ทรงสถิตสถำพรแด่อำจำรย์และงำนรับใช้
ทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเลือกเอำท่ำนแล้ว ให้ทำงำนนั้น ๆ เพื่อรำชอำณำจักรของ
พระองค์
ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมขอบคุณกับท่ำนอำจำรย์เป็ นอย่ำงสู งที่อำจำรย์ยงั
ระลึกถึงข้ำพเจ้ำและให้เกียรติออกควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรเขียนหนังสื อพุทธ
ทำนำย เกี่ยวกับพระเมสิ ยำห์ที่อำจำรย์ได้เขียนมำแล้ว
ท่ำนอำจำรย์ที่เคำรพ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้เลือกท่ำนอำจำรย์เพื่อให้นำแสงสว่ำง
ของพระเจ้ำไปสู่ คนทั้งหลำยที่แสวงหำและ ปรำรถนำ อยำกจะพ้นจำกควำมมืดมน
ตำมควำมเชื่ อและควำมเข้ำใจข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ หนังสื อเล่มนี้ เป็ นตำรำที่ดีที่สุดเล่ม
หนึ่ง ในกำรที่จะนำคนผูท้ ี่ตอ้ งกำรควำมรอดพ้นบำปกรรมให้เข้ำถึงพระธรรม ผู ้
ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้อภัยโทษบำป เป็ นตำรำที่เปิ ดสิ่ งที่ปิดบังไว้ให้เปิ ด เผยออก หรื อหงำย
สิ่ งที่คว่ำไว้ให้เห็นจริ ง
พร้อมกันนี้ขอแสดงควำมนอบน้อมในควำมอุตสำหะพยำยำมของท่ำน ที่
ค้นคว้ำตำรำจำกแหล่งต่ำงๆมำประกอบเป็ นหลักฐำน ในกำรอ้ำงอิงด้วยเหตุผล และ
ชี้บอกธรรมชำติรอบตัวมนุษย์ให้เห็นสง่ำรำศี และฝี พระหัตถ์ของพระเจ้ำผูท้ รง
สร้ำง หนังสื อเล่มนี้ จึงเป็ นบทเทศนำ ที่ประเสริ ฐแก่ชีวิตของมนุษย์ท้ งั หลำยที่มี

ควำมหวังในกำรรอดพ้นบำปกรรม ขอให้งำนประกำศของพระเจ้ำนี้ ได้เข้ำสู่ จิตใจ
ของผูอ้ ่ำนทุกคน ให้ได้บรรลุพระสัจธรรมทัว่ ทุกคน
ด้วยควำมรักและเคำรพ โดยควำมเชื่อ ในพระนำมของพระมหำเยซูคริ สต์
เจ้ำ

9/7/2539 ทองสวย ศักดำรักษ์

คำนำ
“ควำมจริ งเป็ นสิ่ งไม่ตำย เป็ นสิ่ งที่มนุษย์เรำทั้งหลำยภำยในโลกมีควำม
ปรำรถนำ และต้องกำรอยำกจะรู ้” พี่นอ้ งที่รักทั้งหลำย หนังสื อพุทธทำนำยฉบับนี้
ถ้ำเรำได้อ่ำนก็จะได้รับควำมรู ้ ศึกษำไว้ก็จะได้เข้ำใจถึงควำมจริ ง เชื่อไว้ก็จะได้ชีวิต
และติดตำมไปจนตำยจะถึงสวรรค์
ข้ำพเจ้ำผูเ้ ขียนมีเจตนำอันแรงกล้ำ และมีควำมปรำรถนำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะ
นำเอำควำมจริ งและเหตุผลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับคำทำนำยของพระพุทธเจ้ำ และคำสั่ง
สอนในพระคัมภีร์ของชำวคริ สเตียนมำบันทึกไว้ เป้ ำหมำยหรื อควำมตั้งใจนั้นก็คือ
ให้พี่นอ้ งทั้งที่เป็ นชำวพุทธ และชำวคริ สเตียนได้พำกันอ่ำนและเรี ยนรู ้ถึงควำมจริ ง
ควำมสำคัญ และกำรพัวพันในคำสอนของทั้งสองศำสนำนี้ ข้ำพเจ้ำผูเ้ ขียนไม่ได้มี
เจตนำและควำมตั้งใจที่จะดูถูกเหยียดหยำม ใส่ ร้ำยป้ ำยสี ศำสนำใดศำสนำหนึ่ง
ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำ หวังว่ำพี่นอ้ งจะพำกันอ่ำน ศึกษำและพิจำรณำให้ดีเกี่ยวกับเรื่ องนี้

สำหรับพี่นอ้ งผูท้ ี่ได้อ่ำนและศึกษำแล้วข้ำพเจ้ำก็หวังอย่ำงยิง่ ว่ำท่ำนจะ
แนะนำให้คนอื่นได้อ่ำน และศึกษำด้วย พุทธทำนำยเล่มนี้ได้จดั พิมพ์ข้ ึนถึงสำม
ครั้งแล้ว และครั้งนี้เป็ นครั้งที่สี่ ปรำกฎว่ำแต่ละครั้งก็ได้นำผลประโยชน์มหำศำล
ให้ท่ำนผูอ้ ่ำนเป็ นอย่ำงดี และมีหลำยคนเขียนจดหมำยถึงข้ำพเจ้ำว่ำเขำได้รู้จกั กับ
พระเจ้ำ และเข้ำใจถึงควำมจริ งเกี่ยวกับ เรื่ องศำสนำ และเรื่ องของพระเมสิ ยำห์น้ ีดี
ข้ำพเจ้ำเชื่ อและหวังอย่ำงยิง่ ว่ำหนังสื อเล่มนี้ จะช่วยให้ท่ำนพบกับควำมจริ ง ได้เชื่อ
และรับเอำพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้เช่นเดียวกับพี่นอ้ งเหล่ำนั้นที่ได้อ่ำนและได้พบ
มำแล้ว ภำยหลังที่ท่ำนได้อ่ำนและมีปัญหำ มีคำถำมและมีขอ้ ข้องใจ กรุ ณำ
โทรศัพท์หรื อเขียน จดหมำยไปยังข้ำพเจ้ำได้ทุกโอกำส หรื อไม่ก็ให้ท่ำนได้ไปที่
คริ สตจักร เพื่อสอบถำมรำยละเอียด และศึกษำเพิ่มเติมได้
ด้วยควำมเคำรพและนับถืออย่ำงสู ง
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บทที่ 1 - ควำมสำคัญและที่มำของพุทธทำนำยเล่มนี้


อ่ำนไว้จะได้ควำมรู ้



ศึกษำไว้จะได้เข้ำใจในควำมจริ ง



เชื่อไว้จะได้ชีวิตตลอดไปเป็ นนิตย์



ติดตำมไปจนตำยจะได้อยูก่ บั พระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ และจะได้ไปอยูใ่ น
แผ่นดินสวรรค์
ไม่วำ่ ในยุคใดสมัยใดก็ตำมมนุษย์เรำมักจะมัวเมำ และผูกพันกับศำสนำที่มี

นั้นๆ มำกกว่ำที่จะแสวงหำควำมจริ ง ควำมหมำย เป้ำหมำย คำสัง่ สอน และคำ
ทำนำยที่กล่ำวไว้ในศำสนำที่ตนเชื่ อ เมื่อเป็ นเช่นนี้ทำให้เรำหลำยคนต้องพลำดพลั้ง
จำกเป้ ำหมำยในควำมตั้งใจ และควำมต้องกำรในกำรที่เรำได้เชื่อและไว้วำง ใจใน
ศำสนำของตน
1. ความสาคัญ
ถึงท่ำนผูอ้ ่ำนที่นบั ถือทั้งหลำย คำทำนำยทั้งหมดที่ได้บนั ทึกอยูใ่ นหนังสื อ
ฉบับนี้ เป็ นคำทำนำยที่มีควำมสำคัญ และมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อชีวติ ของพวกเรำ
ทั้งหลำย โดยเฉพำะกับพี่นอ้ งเรำที่ยงั เชื่ ออยูใ่ นพุทธศำสนำ เพรำะนี่คือปริ ศนำ
และปรัชญำ ซึ่ งเป็ นหัวใจและเป็ นคำสั่งสอนอันสำคัญที่องค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ได้ตรัสกล่ำวสัง่ สอนมนุษย์เรำเมื่อ 2500 ปี ก่อน กำรที่พวกเรำทั้งหลำยได้พำกัน
1

ประมำท ขำดควำมเอำใจใส่ ไม่สนใจ ไม่คน้ คว้ำและเมินเฉยต่อคำทำนำยเหล่ำนี้
มันจะไม่มีผลดีใดๆ ต่อชีวิตของเรำเลย มีแต่จะนำเอำปั ญหำ ควำมทุกข์ ควำม
ตำย ควำมหำยนะมำสู่ เรำทั้งหลำยในบั้นปลำย ชีวติ
สำหรับพี่นอ้ งผูท้ ี่ได้เห็นควำมสำคัญและจำเป็ น และได้พำกันตั้งใจศึกษำ
ค้นคว้ำอย่ำงจริ งใจ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ พี่นอ้ งผูน้ ้ นั จะได้พบกับพระเจ้ำที่ตนปรำรถนำ
อยำกพบ กรำบไหว้หำ และทำบุญหำนั้นอย่ำงแน่นอน สิ่ งที่สำคัญที่สุดก็คือใน
เวลำที่ทุกคน กำลังศึกษำหำควำมจริ งอยู่ ทุกคนจะต้องมีใจเป็ นกลำงให้ได้ แล้วใช้
เหตุผลเพื่อคิดพิจำรณำค้นหำควำมจริ งที่ซ่อนอยูใ่ นคำทำนำย และในศำสนำนั้นๆ
ใครก็ตำมที่ได้เห็นควำมสำคัญ ได้ต้ งั ใจศึกษำ ค้นหำควำมจริ งตำมที่กล่ำว
มำแล้ว และได้ศึกษำพิจำรณำไตร่ ตรองดูเหตุผล ควำมคิด ควำมเป็ นจริ งตำมที่
กล่ำวไว้ในหนังสื อเล่มนี้แล้ว ท่ำนก็จะมีโอกำสได้พบกับพระเจ้ำและได้เข้ำใจถึง
ควำมเป็ นจริ ง ตำมที่เรำมีควำมต้องกำรอย่ำงนั้นอย่ำงแน่นอน
2. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
พุทธทำนำยทั้งหมดที่ขำ้ พเจ้ำได้นำมำบันทึกไว้ในหนังสื อเล่มนี้ คือได้มำ
โดยอำศัยที่มำสำมประกำรคือ :
2.1 โดยกำรศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสื อเกี่ยวกับพุทธศำสนำโดยทัว่ ไป
2.2 จำกกำรสัมภำษณ์และกำรให้ควำมร่ วมมือของมหำ ครู อำจำรย์ที่มี
คุณวุฒิท้ งั ไทยและชำวต่ำงประเทศ
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2.3 จำกประสบกำรณ์ส่วนตัวเป็ นเวลำถึง 22 ปี ที่ขำ้ พเจ้ำได้เชื่อถือและได้
ใช้ชีวติ อยูใ่ นพระพุทธศำสนำและอีก 30 กว่ำปี ที่ได้ทำกำรศึกษำ และรับใช้อยูใ่ น
วงกำรคริ สเตียน ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำที่มำทั้งสำมประกำรข้ำงบนนี้คงจะสร้ำงควำม
เชื่อถือ และมัน่ ใจให้กบั ท่ำนผูอ้ ่ำนได้เป็ นอย่ำงดี
3. ตัวอย่ างของผู้เขียน
ข้ำพเจ้ำเกิดและโตอยูก่ บั ครอบครัว อยูใ่ นบ้ำนและอยูใ่ นประเทศที่เชื่ อและ
เรี ยกตัวเองว่ำพุทธ ตั้งแต่เกิดมำข้ำพเจ้ำเองก็เคยบวชครั้งเดียวในชีวติ คือบวชจูง
คนตำยเพียงครึ่ งวันเท่ำนั้น ซึ่ งเป็ นกำรบวชตำมประเพณี ที่พอ่ แม่เรำเคยปฎิบตั ิมำ
อย่ำงไรก็ดีถึงแม้วำ่ ข้ำพเจ้ำจะไม่เคยบวชเรี ยนถึงเรื่ องพุทธศำสนำ อย่ำงจริ งจังก็ตำม
แต่ก็ถือว่ำเชื่ อในพุทธศำสนำและเป็ นพุทธศำสนิกชนมำจนถึง 22 ปี ในช่วงระยะ
22 ปี ที่เชื่ออยูใ่ นพุทธศำสนำนี้ ข้ำพเจ้ำกล้ำกล่ำวได้อย่ำงเต็มปำกว่ำ ข้ำพเจ้ำเองก็
เป็ นพุทธที่ดีคนหนึ่งเหมือนคนอื่น ๆ ทัว่ ไปซึ่ งมีท้ งั ควำมรัก ควำมศรัทธำ มีท้ งั
กำรให้เกียรตินบั ถือ และมีกำรปกป้องรักษำ ใครจะมำประมำท และลบหลู่ศำสนำ
ไม่ได้ นอกจำกจะเป็ นพุทธที่ดีแล้วยังเป็ นพุทธที่งมงำยที่สุดคนหนึ่งอีกด้วย เพรำะ
ถึงว่ำข้ำพเจ้ำจะเชื่ อ และประกอบส่ วนในพิธีกรรมต่ำงๆ อย่ำงสุ ดใจและอย่ำง
ศรัทธำก็ตำม แต่กำรประพฤติกำรกระทำของข้ำพเจ้ำก็ยงั ทำและปฏิบตั ิไปแบบ
ไหลตำมน้ ำ คือ ได้ปฏิบตั ิไป
ตำมมีตำมเกิด ตำมพ่อแม่ และตำมประเพณี เท่ำนั้น โดยที่ตวั ข้ำพเจ้ำเองไม่มี
ควำมรู ้และควำมเข้ำใจเท่ำใดเกี่ยวกับคำสอนในพุทธศำสนำนั้น ในตอนนั้นข้ำพเจ้ำ
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เองไม่เคยคิด ไม่สนใจที่จะ เรี ยนรู ้ พระธรรมคำสอนในพุทธศำสนำนั้นแต่ประกำร
ใด โดยได้คิดอยูใ่ นใจเสมอว่ำ ยังไงก็ตอ้ งเป็ นศำสนำที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ อยูแ่ ล้ว
เพรำะถ้ำมันไม่ดี พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำยของพวกเรำท่ำนคงไม่เชื่ออย่ำงแน่นอน
อยูม่ ำเมื่อข้ำพเจ้ำอำยุได้ 20 ปี ข้ำพเจ้ำก็เริ่ มแสวงหำควำมรู ้ใส่ ตวั ตำม
ภำษำของคนหนุ่มทัว่ ๆ ไป ข้ำพเจ้ำได้พบ กับพวกสอนศำสนำคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นชำว
อเมริ กำกลุ่มหนึ่ง พวกเขำได้พำกันมำที่ประเทศข้ำพเจ้ำเพื่อประกำศข่ำวประเสริ ฐ
ของพระเจ้ำ มนุษย์ โลก จักรวำล และกำรรับเอำควำมรอดพ้นจำกควำมบำป
โดยทำงควำมเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ เพื่อให้มีโอกำสได้บอกควำมจริ งที่ได้กล่ำว
มำนี้แก่พวกเรำ เขำได้จดั ให้มีกำรสอนภำษำอังกฤษฟรี เกิดขึ้น ซึ่ งตรงกับเวลำที่
ข้ำพเจ้ำอยำกเรี ยนภำษำอังกฤษอยูพ่ อดี จึงได้มีโอกำสไปเรี ยนกับเขำ ในขณะที่
เรี ยนภำษำอังกฤษอยูน่ ้ นั เขำได้ฉวยโอกำสเอำหนังสื อพระคัมภีร์ที่เป็ น
ภำษำอังกฤษมำฝึ กอ่ำนด้วย ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงมีโอกำสได้อ่ำน และได้เรี ยนรู ้ถึง
เรื่ องของพระเจ้ำพระเยซู คริ สต์เป็ นครั้งแรกในชีวติ
ในตอนแรกนั้นที่ขำ้ พเจ้ำได้ยนิ และได้ฟังถึงเรื่ องนี้ขำ้ พเจ้ำเองก็เฉยๆ และ
คิดอยูใ่ นใจเสมอว่ำ ศำสนำไหนก็เหมือนกันหมด เพรำะมีเป้ำหมำยที่จะสอน ให้
คนทุกคนเป็ นคนดีท้ งั นั้น ด้วยเหตุน้ ี มนุษยจะเชื่อในศำสนำไหนก็ไม่สำคัญเพรำะ
ดีดว้ ยกันทั้งนั้น ต่อมำเมื่อได้ยนิ มำกขึ้นก็เริ่ มที่จะปฏิเสธและคิดเกลียดชัง อยูใ่ นใจ
ด้วย แต่ภำยหลังที่ศึกษำอยูเ่ ป็ นเวลำนำนถึง 2 ปี ก็พบว่ำคำสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ที่พวกเขำเอำมำสอนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นควำมจริ งและเป็ นคำตอบของ
ชีวติ ที่ขำ้ พเจ้ำและพี่นอ้ งเรำปรำรถนำ และค้นหำมำตลอดชีวติ โดยเฉพำะคำตอบ
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ของคำถำมที่วำ่ มนุษย์เรำเป็ นใคร? เป็ นคนหรื อเป็ นสัตว์? เกิดมำจำกไหน? เกิดมำ
เองหรื อว่ำมีผสู ้ ร้ำง? ถ้ำมีผสู ้ ร้ำงแล้วผูส้ ร้ำงนั้นคือใคร? เป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ หรื อเป็ น
พระอินทร์ พระพรหมกันแน่? ทำไมจึงมีเกิด แก่ เจ็บ ตำย? ตำยแล้วจะไปอยูท่ ี่
ไหน? ควำมจริ งเหล่ำนี้ได้ทำให้ขำ้ พเจ้ำได้ตดั สิ นใจที่จะเชื่ อ และต้อนรับเอำองค์
พระเยซูคริ สต์ไว้เป็ นพระเจ้ำในชีวติ แต่ก่อนที่จะเชื่อและตัดสิ นใจทิ้ง และเลิกเชื่อ
ศำสนำพุทธ ที่เป็ นศำสนำประจำชีวติ ของข้ำพเจ้ำอยูแ่ ล้วในเวลำนั้น ข้ำพเจ้ำก็
อยำกจะเพิ่มควำมแน่ใจให้กบั ตัวเองเสี ยก่อน ก่อนที่จะจำกไป
ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงได้เริ่ ม ต้นตั้งใจศึกษำ ค้นคว้ำ เปรี ยบเทียบหลักคำสอนที่
เป็ นมำในอดีต ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเป็ นไปในอนำคตพร้อมด้วย
ประวัติศำสตร์ คำทำนำยและพิธีกรรม ต่ำงๆ ด้วย ยิง่ ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
มำกเท่ำใดก็ยงิ่ ทำให้ขำ้ พเจ้ำ เกิดควำมเชื่ อ มีควำมมัน่ ใจและพร้อมที่จะตัดสิ นใจ
เชื่อเร็ วยิง่ ขึ้น โดยเฉพำะคำทำนำยเกี่ยวกับ พระเมสิ ยำห์ที่จะมำโปรดช่วยโลกภำย
หน้ำ ในพระพุทธศำสนำ มันช่ำงตรงกันหรื อเหมือนกับคำทำนำยในศำสนำยูดำย
มำกกว่ำนั้นก็คือควำมจริ งที่ปรำกฏอยูใ่ น พระคัมภีร์ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำ
ต้องกำรทั้งนั้น ในที่สุดข้ำพเจ้ำจึงได้ตดั สิ นใจเชื่อ และต้อนรับเอำองค์พระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้ำ ไว้เป็ นพระเจ้ำและเป็ นพระผูท้ รงโปรดให้ชีวติ ของข้ำพเจ้ำ
รอดพ้น
ควำมจริ ง เหตุผล พระธรรมคำสอน และคำทำนำยทั้งหลำยที่ขำ้ พเจ้ำได้
นำเอำมำบันทึกไว้ในหนังสื อพุทธทำนำยฉบับนี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นผลศึกษำค้นคว้ำ
ที่ขำ้ พเจ้ำได้คน้ พบ และได้นำมำบันทึกไว้ในหนังสื อเล่มนี้ โดยหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ
5

วันหนึ่งท่ำน และพี่นอ้ งของเรำบำงคนจะได้จบั หนังสื อเล่มนี้ข้ ึนมำอ่ำน ศึกษำ
ค้นคว้ำ เมื่อได้อ่ำน และได้ศึกษำเรี ยนรู ้แล้วก็จะได้พบกับควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ใน
ควำมจริ ง และได้พบกับพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ ที่มนุษย์เรำทุกคนต้องกำร และได้พำ
กันเสำะแสวงหำ และได้รอคอยมำเป็ นเวลำนำนในชีวิต.
4. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำของข้ำพเจ้ำในเรื่ องของคริ สตศำสนำ และพุทธ
ศำสนำอย่ำงจริ งจังนี้ ได้นำเอำผลดี 3 อย่ำงมำสู่ ชีวติ คือ (1) มันได้ช่วยให้ขำ้ พเจ้ำ
ได้พบและได้รู้จกั กับพระเจ้ำ (พบกับพระเจ้ำ) (2) ได้เข้ำใจในควำมจริ งเกี่ยวกับ
ตนเองและกำรเป็ นมำของมวลมนุษย์ชำติในโลก (ได้พบกับตนเองและคนอื่น) (3)
ได้รู้จกั ว่ำมนุษย์ใต้ฟ้ำนั้นมำจำกที่เดียวกัน (ปฐมกำล 1:26 , กิจกำร 17:26) มีควำม
บำป และจะต้องได้รับโทษและได้รับควำมรอดพ้นจำกทำงเดียวกันทั้งนั้น ในตอน
แรกข้ำพเจ้ำก็เข้ำใจผิดคิดว่ำ ศำสนำคริ สต์หรื อทำงของพระเยซูคริ สต์เป็ นทำงที่เห็น
แก่ตวั แต่พอได้ศึกษำ อย่ำงละเอียดและลึกซึ้ งแล้ว จึงมีโอกำสได้เข้ำใจ ถ้ำท่ำนใด
มีควำมรู ้สึก และมีอคติเช่นนี้ ในเวลำนี้ที่กำลังอ่ำนหนังสื อเล่มนี้อยู่ กรุ ณำอย่ำหยุด
หรื อเลิกอ่ำน ขอให้ท่ำนนึกอยูเ่ สมอว่ำ นี่คือควำมจริ ง ที่สำคัญที่สุด ที่ท่ำนต้องกำร
ในชีวติ ที่ผมี ำรซำตำนไม่ปรำรถนำที่จะให้ท่ำน และมนุษย์คนใดในโลกนี้ได้รู้ ได้
พบ และได้เข้ำใจ
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5. เคล็ดลับทีค่ วรรู้
จำกประสบกำรณ์และควำมเชื่อถืออันแท้จริ งของข้ำพเจ้ำกับำติพี่นอ้ งที่
ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำพวกเรำได้พำกันเชื่อและนับถือศำสนำพุทธอย่ำงเคร่ งครัด แต่ได้
นับถือแต่ปำก เพรำะควำมไม่รู้ และไม่เข้ำใจ ส่ วนภำคปฏิบตั ิและพิธีกรรมต่ำงๆ
นั้นคือปฏิบตั ิกนั ไปคนละเรื่ อง เช่น เชื่อในศำสนำพุทธแต่ปฏิบตั ิไปตำมลัทธิ
พรำหมณ์ และไว้วำงใจในผี ควำมจริ งควำมเชื่อและกำรปฏิบตั ิเช่นนี้ ไม่ได้มีแต่
ข้ำพเจ้ำและครอบครัว แต่ญำติพี่นอ้ งเรำเกือบทุกคนที่พำกันเชื่อในทำนองนี้
ด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ำที่บวชอยูใ่ นวัด ก็ยงั เชื่อในทำนองเดียวกันนี้
และในบำงกรณี น้ นั ก็ยงิ่ เชื่ อผิดพลำดไปมำกกว่ำญำติพี่นอ้ งอีก เช่น กำรเชื่อในเวท
มนตร์ คำถำ กำรเชื่อในของขลัง กำรเชื่อในเสน่ห์ ซึ่งองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ไม่เคยสอนในทำนองนี้ ในเมื่อพระสงฆ์ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิธรรม และเป็ นผูน้ ำทำงศำสนำ
เอง หำกยังขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และยังเชื่อกันไปอย่ำงผิด ๆเช่นนี้แล้ว พวกเรำผู ้
ที่เป็ นศำสนิกชนธรรมดำที่คอยแต่จะรับคำแนะนำ และรับกำรสอนจำกท่ำนอีกต่อ
หนึ่งนั้น จะมีโอกำสรู ้และเข้ำใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ำอย่ำงถูกต้องนั้นได้
อย่ำงไร? จะมีโอกำสพบกับพระเจ้ำพระเมสิ ยำห์หรื อพระศรี อริ ยเมตรัย ผูท้ ี่จะมำ
โปรดโลกให้พน้ บำป ตำมที่พระพุทธองค์ ได้ทำนำยเอำไว้น้ นั ได้อย่ำงไร? ข้ำพเจ้ำ
เองเห็นว่ำ โอกำสที่เรำจะได้เชื่อพุทธอย่ำงถูกต้องและจะได้พบกับควำมเข้ำใจใน
คำสั่งสอนอันแท้จริ ง ขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำนั้นมันไม่มีเลย ด้วยเหตุน้ ีเรำจึงต้อง
อำศัยหลักคำสอนที่วำ่ “อัตตำหิอตั โนนำโถ” (ตนเป็ นที่พ่ ึงแห่งตน) เป็ นที่พ่ ึง
เพื่อที่จะได้ศึกษำ ค้นคว้ำหำทำงนี้ดว้ ยตนเอง ข้ำพเจ้ำหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำควำมรู ้
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ควำมเข้ำใจ ข้อคิด คำสอน คำแนะนำและ คำชักชวนทั้งหมดที่ขำ้ พเจ้ำได้นำมำ
บันทึกไว้ในหนังสื อฉบับนี้ จะกลำยมำเป็ นบทเรี ยนอันล้ ำค่ำ แก่ท่ำนและญำติพี่
น้องที่ตอ้ งกำรควำมรู ้และต้องกำรควำมหลุดพ้นจำกกำรงมงำย จะได้พบกับพระเจ้ำ
และได้เข้ำใจเกี่ยวกับ เรื่ องพุทธทำนำย และข้อควำมทั้งหลำยที่พวั พันในเรื่ องนี้มำก
ขึ้น
“คนเขลาเชื่ อถือทุกอย่ าง
แต่ คนหยั่งรู้ มองดู
ว่าเขากาลังไปทางไหน”
(สุ ภาษิต 14 : 15)
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บทที่ 2 - ท่ำนเชื่ออยูใ่ นพุทธศำสนำจริ งหรื อ?
เชื่อก็บอกว่ำเชื่อ

เป็ นก็บอกว่ำเป็ น

รู ้ก็บอกว่ำรู ้

อย่ำหลอกตัวเอง

ผลตำมมำทีหลัง

น้ ำตำจะไหลย้อย

อย่ำคอยฟัง

แต่คนพูด

ศึกษำเองให้รู้ก่อน

รู ้คำสอน

แล้วเชื่อมัน่

คนเรำนั้นจึงเชื่อจริ ง

“อย่ำไว้ใจทำง อย่ำวำงใจคน จะจนใจเอง”
“อย่ำบอกว่ำตัวเองเชื่อเพรำะคนอื่นพำเชื่อ
แต่จงเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแล้วจึงเชื่อ”
1. พุทธจริงหรื อพุทธตามประเพณี
ก่อนที่จะให้ท่ำนทั้งหลำยพบกับคำทำนำยขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำก็อยำกให้ท่ำนได้มำสำรวจตรวจดูตนเองก่อนว่ำท่ำนเป็ นพุทธหรื อ เคยเป็ น
พุทธประเภทใด? เป็ นพุทธแท้หรื อ เป็ นพุทธตำมประเพณี ? พุทธแท้น้ นั คือแบบ
ไหน? และพุทธตำมประเพณี น้ นั คือแบบไหน? เพรำะเท่ำที่เรำเคยเห็นผ่ำนมำ ไม่
ว่ำจะเป็ นอดีตหรื อปั จจุบนั คนเรำได้พำกันเป็ นพุทธ ตำมประเพณี มำกกว่ำเป็ นพุทธ
แท้ พวกเรำรู ้จกั ถึงเรื่ องดังกล่ำวนี้ได้อย่ำงไร? ควำมจริ งแล้วกำรสังเกตนั้นมันไม่
ยำก คือพุทธแท้น้ นั ก็ได้แก่ ผูท้ ี่รู้จกั คำสอนของพระพุทธองค์ อย่ำงแน่วแน่และ
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องนั้นเอง แต่ส่วนผูท้ ี่เป็ นพุทธตำมประเพณี น้ นั ก็คือ ผูท้ ี่เชื่อ
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ไปแบบตำมมี ตำมเกิด ตำมพ่อ ตำมแม่ ตำมที่ผใู ้ หญ่พำเชื่อไปเฉยๆ แต่ส่วนตัว
เองนั้นไม่รู้และไม่เข้ำใจใน คำสั่งสอนของ พุทธศำสนำนั้นอย่ำงแท้จริ งเลย คนที่
เป็ นพุทธเช่นนี้ แหละที่เรำเรี ยกว่ำ “พุทธตำมประเพณี ” พอท่ำนได้อ่ำนมำถึงตอนนี้
ข้ำพเจ้ำเองก็เชื่อว่ำท่ำนผูอ้ ่ำนทุกคนก็คงจะนึกวำดภำพออกได้ถึงกำรเชื่อถือของ
ตนเอง และของคนเรำโดยทัว่ ไป เพรำะคนเรำทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบกำรณ์ใน
ควำมเป็ นพุทธในทำนองนี้มำแล้วด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ท่ำนได้สำรวจตัวท่ำนเองว่ำ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับควำมเป็ นจริ งที่กล่ำวมำข้ำงบนนี้ แล้วท่ำนพอจะรู ้วำ่ ท่ำนเป็ น
พุทธประเภทไหนอยู?่ เป็ นพุทธแท้? หรื อพุทธตำมประเพณี ?.
2. ทาไมความเชื่ อของเราจึงสั บสนวุ่นวายเช่ นนี้?
สำเหตุที่พวกเรำได้เชื่ อกันแบบสับสนและวุน่ วำยกันเช่นนี้ ก็เพรำะเหตุผล
หลำยประกำรคือ :
ก. เป็ นเพราะความไม่ เข้ าใจ
คนเรำส่ วนมำกแล้วก็ไม่ค่อยจะพำกันเข้ำใจในเรื่ องของศำสนำ และใน
เป้ ำหมำยของกำรเชื่อถือในศำสนำนี้เท่ำใดนัก จึงได้คิดแต่วำ่ ศำสนำในโลกนี้ก็ดี
หมด เพรำะทุกศำสนำนั้นก็ลว้ นแล้วแต่สอนให้มนุษย์เป็ นคนดีดว้ ยกันทั้งนั้น
ดังนั้น เป้ ำหมำยที่คนเรำเชื่ อในศำสนำจึงตั้งอยูท่ ี่กำรอยำกเป็ นคนดีดว้ ยกันทั้งนั้น
ควำมจริ ง แล้วกำรที่เรำเชื่ อในศำสนำนั้นมีควำมหมำยที่ลึกซึ้ งมำกไปกว่ำนั้น คือ
มันเป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำ ระหว่ำงควำมเป็ นกับควำมตำย
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ระหว่ำงสวรรค์กบั นรก และควำมอยูร่ อดของวิญญำณจิตทั้งในเวลำนี้และสื บ ๆ ไป
เป็ นนิตย์ดว้ ย ดัง่ นั้นพวกเรำจึงเชื่อกันแบบเล่น ๆ ไม่ได้ ทุกคนจะต้องจริ งจัง และ
ตั้งใจศึกษำ และเรี ยนรู ้ให้ดีก่อนที่จะพำกันเชื่ อ ถ้ำไม่อย่ำงนั้นพวกเรำจะพบกับ
ควำมผิดหวังและกินแหนงใจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวติ
ข. เป็ นเพราะศึกษาไม่ พอ
เหตุผลอีกประกำรหนึ่งนั้นก็คือกำรศึกษำในเรื่ องของศำสนำนั้นเอง
เพรำะว่ำไม่มีใครได้ศึกษำหำควำมจริ งกันอย่ำงลึกซึ้ งมำก่อน จึงไม่มีใครสอนให้รู้
พุทธศำสนิกชนส่ วนมำกแล้วต้องอำศัยพระสงฆ์เป็ นผูบ้ อกสอน แต่พระสงฆ์
ส่ วนมำกก็เป็ นเพียงแต่ผบู ้ วชพอเป็ นพิธี หรื อบวชพอได้ห่มผ้ำเหลืองให้เป็ น
ทำงผ่ำนที่จะนำตนไปสู่ กำรศึกษำอย่ำงอื่น พระสงฆ์ส่วนมำกแล้วต้องศึกษำคำ
สอนของพระพุทธองค์ไว้พอให้รู้จกั ในกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำแก่ญำติ
โยมเพียงเท่ำนั้น จึงไม่ได้คิดหำหลักธรรมคำสอนที่สำคัญนี้เอำไว้เพื่อสอนซึ่ งกัน
และกันต่อไป
ข้ำพเจ้ำเองก็เคยเข้ำวัดฟังธรรมและได้เคยมีโอกำสเข้ำร่ วมในพิธีศพพี่นอ้ ง
ชำวพุทธหลำยครั้ง เมื่อได้นงั่ ฟังและได้สังเกตมำแล้ว ตั้งแต่ตน้ จนจบพิธีก็ไม่รู้เลย
ว่ำพระสงฆ์น้ นั ท่ำนสอนหรื อพูดอะไร เพรำะฟังไม่เข้ำใจ เพรำะท่ำนไม่ได้พูด
ภำษำของเรำ ส่ วนญำติโยมที่ไปนัง่ ฟังก็ได้แต่ยกมือไหว้และกล่ำวคำว่ำสำธุ เป็ น
ครั้งครำว สำหรับเวลำที่อยูใ่ นต่ำงประเทศ ส่ วนมำกพอถึงเวลำที่ท่ำนจะเทศน์ท่ำน
จะเทศน์เป็ นภำษำของเรำ เพื่อให้ผคู ้ นที่มำร่ วมนั้นได้ฟังแล้วเข้ำใจ ท่ำนต้องอำศัย
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พระชำวต่ำงประเทศ คือพระไทยนั้นเป็ นส่ วนใหญ่ เพรำะอย่ำงน้อยก็พอเทศน์เป็ น
บ้ำง เพรำะท่ำนก็มีหนังสื อที่เป็ นภำษำไทยไว้อ่ำน หรื อไม่ก็อำจจะเคยเรี ยนมำแล้ว
ส่ วนทำงคัมภีร์ที่มีอยูก่ ็เป็ นภำษำบำลีเท่ำนั้น

และยังเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งห้ำมไม่ให้

คนธรรมดำหรื อผูห้ ญิงแตะต้องด้วย ส่ วนหนังสื อที่พออ่ำนได้ก็เป็ นแต่บทสวด
หรื อคำไหว้ภำวนำเท่ำนั้นซึ่ งคำสอนที่ลึกซึ้ งกว่ำนั้นไม่มีเลย ด้วยเหตุน้ ี คนเรำจึง
ด้อยต่อกำรศึกษำ และควำมเข้ำใจต่อศำสนำที่ตนเชื่ ออยูน่ ้ นั จึงเป็ นเหตุให้มีควำม
สับสนและมีควำมเชื่อแบบปะปนถึงทุกวันนี้ ในกำรที่เรำจะเชื่อในศำสนำหรื อเชื่อ
ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งนั้น ถ้ำผูส้ อนไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และในขณะเดียวกันไม่มี
หนังสื อที่จะอ่ำนหรื อถ้ำมีก็อ่ำนไม่เข้ำใจ เพรำะไม่ใช่ภำษำเรำ เมื่อเป็ นเช่นนี้ผทู ้ ี่
เชื่อและนับถือก็จะต้องขำดควำมรู ้และควำมเข้ำใจเป็ นอย่ำงแน่นอน.
ค. เป็ นเพราะขาดความกล้าหาญทีจ่ ะยอมรับความจริง
กำรนับถือและกำรเชื่อในพุทธศำสนำ พร้อมด้วยกำรประกอบพิธีกรรม
ต่ำงๆ ทำงศำสนำของคนเรำนั้น ส่ วนมำกก็ไม่ได้สอดคล้องกับคำสอนของ
พระพุทธศำสนำที่ตนได้เชื่ อถือนั้น ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะว่ำพวกเรำไม่เข้ำใจในคำสอน
ของพุทธศำสนำนั้นอย่ำงแท้จริ ง ด้วยเหตุน้ ี จึงได้เอำพิธีกรรมทำงศำสนำมำปะปน
กับลัทธิ แห่งควำมเชื่อถือในศำสนำอื่น และขนบธรรมเนียมประเพณี จนแยกกัน
ไม่ได้วำ่ สิ่ งไหนคือพิธีกรรม สิ่ งไหนคือประเพณี กำรเชื่อถือในทำนองนี้ได้เกิดมี
มำกับคนเรำเป็ นเวลำนำน จนเป็ นกำรยำกที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง
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ในอดีต อำจมีผทู ้ ี่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงแตกฉำนมำแล้วในเรื่ องพิธีกรรม
ต่ำงๆ ของศำสนำกับขนบธรรมเนียมประเพณี น้ ี แต่ก็ไม่กล้ำที่จะบอกหรื อสอน
ควำมจริ งนี้กบั คนอื่น เพรำะกลัว ว่ำจะถูกต่อต้ำนหรื อขัดขวำง ถูกปฏิเสธ แล้วจะ
ไม่สำเร็ จ และยังเป็ นกำรยำกและเสี่ ยงต่อชีวติ อีกด้วย ที่จะนำเอำควำมรู ้และควำม
เข้ำใจแบบใหม่กบั คนที่เคยเข้ำใจผิดมำแล้ว. เมื่อเป็ นอย่ำงนี้จึงไม่มีใครกล้ำ ที่จะ
นำเอำควำมจริ งออกมำยืนยันและปฏิบตั ิตำม ผลที่ตำมมำนั้นก็คือควำมเชื่อที่
ผิดพลำด คือ เชื่อแบบปะปนจนมำถึงทุกวันนี้
ง. เป็ นเพราะความรับรู้ น้ ันมีไม่ ถึง
กำรรับรู ้ในเรื่ องของศำสนำหรื อคำสอนแบบใหม่ๆ ของคนเรำนั้นยังไม่สูง
พอที่จะยอมรับคำสอนใหม่ ๆ นั้นได้ ดังนั้น เมื่อมีคนหนึ่งคนใดเปลี่ยนทิศทำง
ของควำมเชื่ อก็จะถือว่ำเป็ น ควำมผิดหรื อเป็ นกำรกบฏต่อชำติ ต่อศำสนำที่พ่อแม่
พำเรำเชื่อถือมำเป็ นเวลำนำน ส่ วนผูท้ ี่จะเชื่อถือหรื อเปลี่ยนควำมเชื่อไปตำมควำมรู ้
คำสอน แนวควำมคิดแบบใหม่ที่หำก็มำถึง เช่น เรื่ องของพระเยซู นี้เป็ นต้น ก็ได้
ถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นคนที่ลืมชำติ ลืมศำสนำไป เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วกำรที่จะเปลี่ยน
ควำมเชื่อในพระเจ้ำให้ถูกต้องนั้นจึงเกิดขึ้นได้ยำกท่ำมกลำงพี่นอ้ งเรำ ผูท้ ี่ยอม
ศึกษำอย่ำงจริ งจังและมี ควำมกล้ำหำเพียงพอ ไม่กลัว และไม่สนใจในคำกล่ำวหำ
นินทำใดๆ ของคนอื่นเท่ำนั้น จึงจะพร้อมที่จะรับกำรเปลี่ยนแปลง และยอมรับเอำ
ควำมจริ งและควำมเชื่อแบบใหม่น้ ีได้
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จ. เป็ นเพราะความมักง่ าย
พี่นอ้ งเรำเป็ นคนที่มกั ง่ำยไม่ค่อยที่จะดิ้นรน หรื อผจภัยเหมือนกับชำติอื่น
เขำ อะไรก็ตำมที่เห็นว่ำพอเชื่อได้ก็เชื่อกันไปเลย ควำมจริ งแล้วสุ ภำษิตของเรำบท
หนึ่งได้กล่ำวเอำไว้วำ่ “คนมักง่ำย นั้นได้ยำก ชอบลำบำกนั้นได้ดี” แต่ก็ไม่มีใคร
สนใจในสุ ภำษิตบทนี้เท่ำใดนัก ดังนั้น เมื่อมีกำรเชื่อกันมำอย่ำงไรก็จะเชื่ อกันไป
อย่ำงนั้นโดยไม่ตอ้ งกำรที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่วำ่ มันจะดีหรื อชัว่ จะถูกหรื อผิดก็
ตำม
ฉ. เป็ นเพราะสภาพแวดล้อมบังคับ
กำรเมือง ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรำเชื่ อกันอย่ำงงมงำยได้ กำรที่
นักกำรเมืองมักจะให้กำรเมืองมำมีบทบำท และสนใจในเรื่ องของกำรเชื่อถือของ
ประชำชนนี้ ก็คือเพื่อประโยชน์ในกำร ปกครองนั้นเอง คือกำรปกครองจะง่ำยขึ้น
ถ้ำรัฐบำลสำมำรถควบคุมกำรเชื่อถือของประชำชนได้ ควำมจริ งดังกล่ำวนี้พิสูจน์
ให้เรำเห็นได้จำกตัวอย่ำงในประวัติศำสตร์ ของกษัตริ ยส์ ององค์ในสองประเทศคือ
ในสมัยที่พระยำฟ้ำงุม้ นำศำสนำเข้ำมำสู่ ประเทศลำว เมื่อปี ค.ศ 1353 และในสมัย
ของเจ้ำจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ของอิตำลีในสมัยปี ค.ศ. 322 นั้น พระยำฟ้ำงุม้
นำศำสนำเข้ำมำในประเทศลำวในเวลำนั้น ก็เพรำะว่ำมีกำรปกครองประชำกรยำก
เพรำะไม่มีศำสนำนั้นเอง เพรำะคนลำวในสมัยก่อนล้วนแล้วแต่เชื่ อผีสำง นำงไม้
กันทั้งนั้น ทั้งเจ้ำมเหสักหลักเมืองไปตำมควำมเข้ำใจของใครของมัน เมื่อเป็ น
เช่นนั้นพระองค์จึงทรงอนุ ญำตให้คณะสงฆ์จำกประเทศเขมร นำเอำ
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พระพุทธศำสนำเข้ำมำเผยแผ่ให้แก่คนลำวได้ฟังพร้อมทั้งประกำศให้เป็ นศำสนำ
ประจำชำติในเวลำต่อมำ ส่ วนทำงด้ำนกษัตริ ยค์ อนสแตนตินของพวกโรมัน
ภำยหลังที่ได้ชยั ชนะต่อสงครำมชิงบัลลังก์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงเกิดควำมมัน่ ใจว่ำ
พระเยซู น้ ีที่ได้พำคนทั้งในจักรภพของตนเชื่อในพระเจ้ำของคริ สเตียน จนได้กลำย
มำเป็ นนิกำยใหญ่นิกำยหนึ่งของคริ สเตียนในโลกคือ คำธอลิก นั้นก็คือเพรำะกำร
ใช้อำนำจกำรปกครองทำงกำรเมืองให้มีบทบำทในกำรบังคับ และควบคุมนั้นเอง
ในปัจจุบนั หลำยชำติในโลกได้มีกำรตั้งศำสนำนี้ข้ ึนไว้ให้เป็ นศำสนำ
ประจำชำติของตน สำเหตุก็เพื่อควำมสะดวกในกำรปกครอง
ช. เป็ นเพราะผีมารซาตาน
ซำตำนนี้เป็ นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เรำได้พำกันเชื่ ออย่ำงงมงำย เพรำะกำร
เชื่อถือพระเจ้ำ และศำสนำอย่ำงงมงำยของมนุษย์เรำนี้ เป็ นผลดีต่อมัน มำรมันจะ
เห็นดีเห็นพร้อมกับทุกลัทธิ ทุกศำสนำ แต่มนั จะหำทำงกีดกั้นขัดขวำงไม่ให้มนุษย์
เรำได้รู้ และเชื่อในพระเจ้ำพระเยซูคริ สต์ เพรำะพระเยซู คริ สต์น้ ี รู้จกั ว่ำมันเป็ นใคร
และรู ้จกั เล่ห์กลของมันด้วย ส่ วนลัทธิ และศำสนำนั้นไม่ได้รู้จกั ฐำนะอันแท้จริ ง
ของมันจึงได้ทำงำนให้มนั และให้เกียรติมนั มำตลอด บำงศำสนำถึงกับยกย่องและ
นับถือมัน ปั้ นรู ปเคำรพมำกรำบไหว้บูชำ และโอ้อวด เพรำะไม่รู้จกั ว่ำมันเป็ นใคร
ยกตัวอย่ำงในพุทธศำสนำได้มีกำร สร้ำงรู ปงู รู ปพญำนำค เต็มไปทุกวัดวำอำรำม
งูและนำคล้วนแล้วแต่เป็ นสัญลักษณ์ของผีมำรซำตำน แต่เมื่อพวกเรำไม่รู้ก็พำกัน
ปั้ น และพำกันสร้ำงไว้เป็ นรู ปที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แล้วพำกันกรำบไหว้บูชำ ที่เป็ นเช่นนี้ก็
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เพรำะควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และเพรำะกำรปิ ดบัง กำรหลอกลวงของผีมำรซำน
ตำนนั้นเอง (2 โคริ นธ์ 4 : 4 ) มนุษย์เรำจะเชื่อมันอยูอ่ ย่ำงนี้ และจะให้เกียรติมนั
อยูอ่ ย่ำงนี้ ตรำบใดที่เรำยังไม่รู้จกั มัน และเล่ห์กลของมัน
ในปัจจุบนั คนเรำนับเป็ นล้ำน ๆ คนยังคงพำกันเชื่อพุทธ พรำหมณ์ ผี
ผสมกันอยูแ่ ละบำงคนยิง่ เชื่อแบบพิลึกไปกว่ำนั้นอีกคือปนคริ สเตียนไปด้วย โดย
คิดว่ำยิง่ มีหลำยศำสนำเท่ำใดก็ยงิ่ ดี จะได้มีคนช่วยมำกขึ้น ข้ำพเจ้ำได้แต่หวังเป็ น
อย่ำงยิง่ ว่ำ ควำมรู ้และประสบกำรณ์อนั เล็กน้อยจำกพุทธทำนำยเล่มนี้จะช่วยให้
ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจมำกขึ้นและกว้ำงขวำงขึ้นในเรื่ องของศำสนำ และกำร
เชื่อถือในพระเจ้ำ ในชีวติ ของท่ำนเอง
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บทที่ 3 - พุทธประวัติ หลักคำสอน ข้อคิดและควำมจริ ง
“ควำมจริ งเป็ นสิ่ งไม่ตำย เป็ นสิ่ งที่มนุษย์เรำทั้งหลำย ภำยในโลกนี้สมควรรู ้”
“ท่ านทั้งหลายจะรู้ จักสัจจะ และสัจจะจะทาให้ ท่านทั้งหลายเป็ นไท” (ยอห์ น 8:32)
1. พุทธประวัติ
ก่อนที่จะพบกับคำทำนำยของพระพุทธเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำจะเป็ นกำรดีไม่
น้อย ถ้ำเรำรู ้ล่วงหน้ำว่ำพระพุทธเจ้ำทรงเป็ นใคร? มีประวัติเป็ นมำอย่ำงไร?
พระพุทธเจ้ำเดิมชื่ อว่ำสิ ทธัตถะ เป็ นบุตรชำยของพระเจ้ำสุ ทโธทนะ และนำงสิ ริ
มหำมำยำ เป็ นกษัตริ ยป์ กครองกรุ งกบิลพัสดุน์ ครหลวงของแคว้นสักกะ ทำง
ภำคเหนือของประเทศอินเดีย เมื่อ 543 ปี ก่อนคริ สตศักรำช พระเจ้ำสุ ทโธทนะ
พร้อมทั้งประชำกรของอินเดีย ในสมัยนั้นก็เชื่ออยูใ่ นลัทธิ พรำหมณ์ ซึ่งมีควำมเชื่อ
ในเทพเจ้ำ และในกำรเวียนว่ำย ตำย เกิด เจ้ำชำยสิ ทธัตถะ ได้รับกำรศึกษำ
ศิลปวิทยำเป็ นอย่ำงดี เพรำะเป็ นเชื้อพระวงศ์ แต่พอโตขึ้นเจ้ำชำยสิ ทธัตถะก็มี
ควำมสนใจในเรื่ องของชีวติ นี้มำกกว่ำกำรเมือง ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะควำมจริ ง 4
อย่ำง ที่บีบคั้นหัวใจของสิ ทธัตถะให้ท่ำนต้องแสวงหำควำมจริ งทั้ง 4 อย่ำงนั้นก็
คือ :
1. มนุษย์เรำนี้ เป็ นใคร?
2. มนุษย์เกิดมำจำกไหน?
3. มนุษย์เกิดมำอยูใ่ นโลกนี้ เพื่ออะไร?
4. มนุษย์ตำยแล้วจะไปอยูไ่ หน?
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เจ้ำชำยสิ ทธัตถะต้องกำรอยำกรู ้จึงได้เรี ยนรู ้จำกบรรดำครู และอำจำรย์
และนักปรำชญ์ของพวกพรำหมณ์ท้ งั หลำยในสมัยนั้น แต่ก็ไม่มีใครที่สำมำรถจะ
ให้คำตอบเป็ นที่พอใจแก่พระองค์ได้ ดังนั้น เมื่อเจ้ำชำยสิ ทธัตถะอำยุได้ 16
พรรษำ พระองค์ก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้ำหญิง ยโสธรำ หรื อนำงพิมพำ แห่งกรุ ง
เทวหะ ได้ลูกด้วยกัน 1 คนชื่อว่ำรำหุ ล เจ้ำชำยสิ ทธัตถะถึงแม้วำ่ จะมีภรรยำและ
ลูกแล้วก็ตำม พระองค์ก็ไม่ได้ลดควำมตั้งใจแม้แต่นอ้ ย ที่ตอ้ งกำรอยำกจะรู ้จกั กับ
ควำมจริ งนั้น ในที่สุดเมื่อมีพระชนมำยุได้ 29 พรรษำ พระองค์จึงตัดสิ นใจหนีลูก
หนีภรรยำ สละสมบัติและบัลลังก์เข้ำป่ ำเพื่อหำคำตอบตำมที่พระองค์ตอ้ งกำร
พระองค์ใช้เวลำค้นหำอยูถ่ ึง 6 ปี จึงพบกับควำมสำเร็ จที่พระองค์ตอ้ งกำร ควำม
จริ งที่พระองค์ได้คน้ พบในเวลำนั้น ก็ได้กลำยมำเป็ นหลักคำสอนใน
พระพุทธศำสนำมำจนถึงทุกวันนี้
2. หลักคาสอนทีเ่ ป็ นหัวใจของพุทธศาสนา
ก. หลักทัว่ ไป : มี 3 ประกำรคือ (1) ให้เว้นจำกควำมชัว่ ทั้งปวง (2) ให้ทำ
ควำมดี (3) ชำระใจให้สะอำด
ข. หลักกำรศึกษำ : มี 3 ประกำรคือ (1) ศีลศึกษำ คือศึกษำในเรื่ องของศีล (2)
จิตศึกษำ คือศึกษำในเรื่ องของจิต (3) ปั ญญำศึกษำ คือศึกษำในเรื่ องของปั ญญำ
กำรศึกษำในขั้นที่ 3 ย่อมส่ งผลให้ถึง “วิมุตติ” คือ ควำมพ้น อันหลุดพ้นในด้ำน
ของกิเลส และควำมทุกข์ อันเป็ นจุดหมำยสำคัญในพุทธศำสนำ
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ค. หลักกำรสังคมสงเครำะห์ : มี 4 ประกำรคือ (1) กำรเอื้อเฟื้ อให้ หรื อที่เรี ยกว่ำ
ทำน (2) กำรเจรจำที่อ่อนหวำนและน่ำฟัง (3) กำรบำเพ็ญประโยชน์แก่กนั และกัน
(4) กำรวำงตนให้เหมำะสม
ง. หลักของผูม้ ีใจสู ง : มี 4 ประกำร (1) เมตตำ คือมีจิตใจที่คิดให้เป็ นสุ ข หรื อ
ตรงกันข้ำมกับควำมพยำบำท (2) กรุ ณำ คือ เอ็นดู สงสำรคิดที่จะช่วยให้พน้ ทุกข์
ซึ่ งตรงกันข้ำมกับเบียดเบียน (3) มุทิตำ คือพลอยยินดีเมื่อผูอ้ ื่นได้ดี ตรงกันข้ำม
กับควำมอิจฉำ (4) อุเบกขำ คือมีใจเป็ นกลำง ตรงกันข้ำมกับควำมลำเอียง
จ. หลักอริ ยสัจ 4 : มี 4 ประกำรคือ
ทุกข์ ควำมทุกข์ท้ งั ปวง
สมุทยั เหตุที่ทำให้เกิดควำมทุกข์
นิโรธ กำรดับทุกข์
มรรค กำรดับทุกข์
1. เห็นชอบ (สัมมำทิฐิ Right View)
2. คิดชอบ (สัมมำสังกัปปะ Right Thought)
3. วำจำชอบ (สัมมำวำจำ Right Speech)
4. กระทำชอบ (สัมมำกัมมันตะ Right Action)
5. ทำมำหำกินในทำงชอบ (สัมมำอำชีวะ Right Living)
6. ควำมเพียรชอบ (สัมมำวำยำมะ Right Effort)
7. ตั้งสติชอบ (สัมมำสติ Right Recollection)
8. กำรตั้งใจชอบ (สัมมำสมำธิ Right Concentration)
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3. สิ่ งทีท่ ่านควรคิดในบทเรียนนี้
1. อริ ยสัจ 4 หรื อควำมจริ งทั้งสี่ ขอ้ ที่กล่ำวมำนี้ ตำมประวัติน้ นั บอกว่ำ
เจ้ำชำยสิ ทธัตถะเป็ นผูต้ รัสรู ้ดว้ ยตนเอง ควำมจริ งแล้วก็เป็ นอย่ำงนั้นจริ ง และที่
พระองค์ทรงค้นพบได้ก็เพรำะว่ำมันมีอยูแ่ ล้วเป็ นควำมจริ งที่มีอยูใ่ นโลกมำนำน
ซึ่ งควำมจริ งทั้งหมดนี้ได้ปรำกฏอยูใ่ นพระคัมภีร์ของชำวยิวที่ปัจจุบนั เรำเรี ยกกันว่ำ
พระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิม อ้ำงตำมตำนำนที่บอกว่ำ เจ้ำชำยสิ ทธัตถะเป็ นผู ้
ตรัสรู ้ดว้ ยตนเองนั้นจึงสำมำรถเป็ นไปได้ เพรำะว่ำมันได้มีอยูแ่ ล้วเพียงแต่วำ่ ได้
ตั้งใจแสวงหำแล้วก็พบ (มัทธิว 7 : 7-8)
2. มรรค 8 ไม่ใช่ทำง 8 เส้นที่นำเรำไปถึงควำมพ้นทุกข์ แต่เป็ นทำงเดียว
ที่เริ่ มต้นด้วยกำรเห็นทำงชอบ หรื อทำงที่ถูกต้องแล้วปฏิบตั ิตำมด้วยควำมตั้งใจ จึง
สำเร็ จผลตำมเป้ำหมำย พระคัมภีร์ได้สอนเรำไว้ ว่ำ พระเยซู ทรงเป็ นทำงนั้น
(ยอห์น 14:6) ผูท้ ี่เชื่อและวำงใจก็จะได้พน้ บำปในนรก (ยอห์น 5 : 24, วิวรณ์ 20 :
15) และผูท้ ี่ดำรงชีวิตและปฏิบตั ิตำมด้วยควำมตั้งใจอยูใ่ นเส้นทำงของพระองค์ ผู ้
นั้นก็จะมีควำมสุ ข (สดุดี 1:1-3) และจะได้พบกับควำมสำเร็ จทุกประกำร (โยชูวำ
1:5-8)
ควำมจริ งทั้ง 4 ประกำรนี้ เรำเรี ยกว่ำ หลักอริ ยสัจ 4 ที่ทำให้เจ้ำชำยสิ ทธัต
ถะเปลี่ยนมำเป็ นพระพุทธเจ้ำ ซึ่ งแปลว่ำผูร้ ู ้ ผูท้ ี่เจริ หรื อพัฒนำแล้ว ไม่ใช่เปลี่ยน
มำเป็ นพระเจ้ำตำมที่หลำยคนได้เข้ำใจ ภำยหลังที่เจ้ำชำยสิ ทธัตถะได้คน้ พบควำม
จริ งทั้ง 4 ประกำรแล้ว ก็มีผคู ้ นมำขนำนนำมให้พระองค์อีกมำกมำย เช่น :
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พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

แปลว่ำ ผูต้ รัสรู ้โดยชอบ

พระตถำคต

แปลว่ำ ผูเ้ สด็จมำดี

พระบรมศำสดำ

แปลว่ำ ศำสดำที่เก่งที่สุด

4. ความจริงทีส่ าคัทที่ ่ านควรรู้
ก. ไม่ มีนามยศตอนไหนทีช่ ี้ให้ เห็นว่า เจ้ าชายสิ ทธัตถะ เป็ นพระเจ้ า เพราะ
พระองค์ เองนั้นไม่ ใช่ พระเจ้ า
พระองค์เองเป็ นเพียงแต่ผแู ้ สวงหำเหมือนกับท่ำน และข้ำพเจ้ำเอง เป็ น
เพียงแต่คนแรกที่ต้ งั ใจและเสี ยสละในกำรแสวงหำที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำใคร ๆ ในประวัติ
คำว่ำ “เจ้ำ” ที่ติดอยูใ่ นชื่ อของ พระองค์น้ นั เป็ นนำมยศที่ติดมำ เพรำะว่ำพระองค์
ทรงเป็ นเชื้อกษัตริ ย ์ ไม่ได้เกี่ยวกับกำรเป็ นพระเจ้ำของเจ้ำชำยสิ ทธัตถะเลย หลำย
คนเข้ำใจผิดคิดว่ำพระองค์เป็ นพระเจ้ำ และเชื่อพระองค์ในฐำนะเป็ น พระเจ้ำนี้
ตลอดมำ
ข. พุทธศาสนานีไ้ ม่ ใช่ ศาสนาของคนลาวเรา
พุทธศำสนำนี้ไม่ใช่ศำสนำของคนลำวเรำ ตำมที่หลำยคนคิด แต่เป็ น
ศำสนำที่เกิดอยูใ่ นต่ำงประเทศ คือเกิดอยูใ่ นประเทศอินเดีย ซึ่ งได้เผยแผ่มำทำง
ภำคพื้นเอเชียอำคเนย์ เมื่อหลำยศตวรรษก่อน เป็ นศำสนำที่มีคำสอนที่เจือปนกับ
ศำสนำพรำหมณ์จนผูท้ ี่เชื่ อทัว่ ไปไม่สำมำรถที่จะแยกออกได้วำ่ สิ่ งไหนเป็ นคำสอน
ของพุทธ อันไหนเป็ นคำสอนของพรำหมณ์ ภำยหลังที่เจ้ำพระยำฟ้ำงุม้ นำมำ
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สถำปนำเป็ นศำสนำประจำชำติแล้ว คนลำวก็ได้เอำผีผสมกันเข้ำไปอีกต่อหนึ่ง จึง
มัว่ กันมำจนถึงทุกวันนี้
ค. พุทธศาสนาเข้ ามาในประเทศลาว
เมื่อปี ค.ศ. 1353 ผ่ำนประเทศเขมร โดยกษัตริ ยล์ ำวองค์หนึ่ ง คือพระยำ
ฟ้ำงุม้ เป็ นผูน้ ำเข้ำมำประกำศเผยแผ่แก่คนลำว และต่อมำก็ได้ประกำศและสถำปนำ
ขึ้นไว้เป็ นศำสนำประจำชำติ ศำสนำพุทธบำงส่ วนก็ได้เข้ำมำในประเทศลำวเรำโดย
ผ่ำนทำงทิเบตและประเทศจีน เป็ นกำรเข้ำมำแบบแทรกซึม ไม่ใช่แบบเป็ นทำงกำร
ตำมที่ได้เข้ำมำทำงประเทศเขมรนั้น
ง. คนลาวเราเมื่อก่อนนั้นก็นับถือผีเป็ นชีวติ จิตใจ
กำรเชื่อผีน้ ีมีมำตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อำ้ งตำมพระคัมภีร์ของคริ สเตียน มนุษย์
เรำเชื่อผีรองจำกกำรเชื่อในพระเจ้ำ (ปฐมกำล 3 : 1-7) ดังนั้นจะเรี ยงลำดับเกี่ยวกับ
ประวัติของกำรเชื่ อถือของมนุษย์มีดงั นี้ :
1. ในตอนแรก มนุษย์เรำทั้งโลกเชื่ออยูใ่ นพระเจ้ำองค์เดียวกันไม่ได้เชื่อผี
และไม่ได้เชื่อศำสนำอื่น
2. ต่อมำก็ได้มีกำรเชื่อฟังผีมำรซำตำน เป็ นอันดับที่สอง
3. เชื่อในลัทธิ และศำสนำต่ำงๆ จนทุกวันนี้

22

กำรเชื่อในพระเจ้ำและในศำสนำของมนุษย์เรำได้มีกำรวนเวียนกันอยู่
ตลอดมำ และวนเวียนกันอยูอ่ ย่ำงนี้ตลอดไป จนกว่ำวันสุ ดท้ำยแห่งกำรสิ้ นสุ ดของ
โลกนี้
จ. พุทธอัตโนมัติ
เมื่อพุทธศำสนำได้ถูกประกำศและสถำปนำให้เป็ นศำสนำประจำชำติแล้ว
ทุกคนที่เกิดอยูใ่ นชำติลำวนี้จึงถือว่ำเป็ นพุทธไปในตัวอย่ำงอัตโนมัติเลย ถึงแม้วำ่
จะรู ้หรื อไม่รู้ก็ตำม จะเข้ำใจหรื อไม่ เข้ำใจในคำสอนก็ตำม นี่แหละคือกำรเชื่อถือ
แบบตำมมี ตำมเกิด ตำมพ่อ ตำมแม่ และตำมประเทศชำติบำ้ นเมืองพำเชื่อ
ฉ. ทุกศาสนาดีหมด
คนเรำมักจะสรุ ปควำมเอำแบบง่ำยๆ ว่ำทุกศำสนำนั้นดีหมด เพรำะศำสนำ
ใดก็ลว้ นแล้วแต่สอนให้คนเป็ นคนดีท้ งั นั้น คนที่พูดเช่นนี้ก็คือคนที่ไม่รู้และไม่
เข้ำใจในเรื่ องของศำสนำนัน่ เอง ไม่ใช่ ทุกศำสนำในโลกนี้จะสอนให้คนเป็ นคนดี
เหมือนกันหมด บำงศำสนำในโลกนี้ชวั่ ร้ำย ถึงกับนำควำมพินำศมำสู่ ชีวติ ของ
ตนเองและผูอ้ ื่นด้วย
ช. สิ่ งทีเ่ ราควรจา
พระเจ้ำ ผี ศำสนำและลัทธิ 4 อย่ำงนี้มีควำมแตกต่ำงกัน พระเจ้ำในโลกนี้
มีแต่เพียงองค์เดียว แต่ยงั มีหลำยคนคิดว่ำมีหลำยองค์ ผีมีหลำยตัวแต่มีหวั หน้ำอยู่
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เพียงตัวเดียวคือซำตำน ศำสนำก็มีอยูห่ ลำยศำสนำ บำงศำสนำก็เชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่
เพียงองค์เดียวเช่น คริ สเตียน อิสลำม บำงศำสนำก็เชื่อว่ำมีพระเจ้ำหลำยองค์เช่น
ศำสนำฮินดู ศำสนำเซน และศำสนำอื่นๆ บำงศำสนำนั้นก็ไม่เชื่อในพระเจ้ำ เลย
กลับเชื่อในปรัชำของมนุษย์ แล้วก็หยุดอยูท่ ี่ปรัชำนั้น จึงไม่นำไปสู่ เป้ ำหมำยของผู ้
ตั้งศำสนำนั้นดังเช่น ศำสนำพุทธ ศำสนำขงจื้อ ศำสนำชินโต ศำสนำเต๋ ำเหล่ำนี้
เป็ นต้น
ซ. พุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ถูกจัดไว้ ในกลุ่ม อเทวนิยม คือกลุ่มทีไ่ ม่ เชื่ อในพระ
เจ้ าหรื อเทพเจ้ า
นี่คือพวกสำวกหรื อพวกศำสนิกชน ตลอดถึงนักศำสนศำสตร์ ในโลกนี้ จดั
ไว้ แต่เรำจะต้องศึกษำคำสอนและปรัชญำของพระองค์ให้ดีจึงจะพบควำมจริ ง
เพรำะคำสอนของพระพุทธองค์ลว้ น แล้วแต่เป็ นปริ ศนำ ผูท้ ี่เชื่อจะต้อง
ตีควำมหมำยเอำเอง พุทธศำสนำสอนให้ใช้ปัญญำพิจำรณำเหตุผล ไม่ถือบุคคล
เป็ นใหญ่ ไม่ถือโลกเป็ นใหญ่ แต่ถือธรรมเป็ นใหญ่ ธรรมในที่น้ ีจะเป็ นใคร? หรื อ
เป็ นอะไร? ผูท้ ี่ได้ยนิ จะต้องใช้ปัญญำ คิดเองจึงจะรู ้และจะพบ สำหรับข้ำพเจ้ำ
ธรรมนี้ก็คือพระเจ้ำพระเยซู คริ สต์นนั่ เอง จงอ่ำนใน (ยอห์น 1 : 1-3) ในพระคัมภีร์
ภำคพันธสัญญำใหม่ของคริ สเตียน แล้วท่ำนจะรู ้ทนั ทีวำ่ ธรรมนั้นคือพระเจ้ำ
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ด. จากปัจฉิมโอวาส
องค์พระพุทธเจ้ำได้กล่ำวไว้วำ่ “แต่ เจ้ าทั้งหลายจงแสวงหา วิมตุ ติ โดย
ความไม่ ประมาทเถิด” วิมุตติ ก็แปลว่ำควำมรอดพ้น ผูป้ ระมำทก็จะไม่พน้ อย่ำง
แน่นอน ควำมรอดพ้นนี้จะต้องเสำะแสวงหำด้วยปั ญญำและกำรศึกษำ และจะต้อง
ไม่ประมำทด้วย อ้ำงตำมพระธรรมคัมภีร์น้ นั ในโลกนี้มีทำงอยูเ่ พียงทำงเดียว
เท่ำนั้นที่จะช่วยให้มนุษย์เรำรอดพ้นจำกควำมผิดบำปได้ คือทำงขององค์พระเยซู
(กิจกำร 4 :12) เนื่องด้วยเหตุน้ ีแหละกำรศึกษำเรี ยนรู ้จกั ว่ำ พระเยซู น้ นั ทรงเป็ น
ผูใ้ ดจึงเป็ น เรื่ องจำเป็ นสำหรับเรำทั้งหลำย

25

บทที่ 4 - พุทธทำนำยเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ำยของโลก
วันสุ ดท้ำยโลกจะเกิดควำมวุน่ วำย
ผูค้ นพำกันล้มตำย เหมือนหิ นกลำงแอ่ง
ใครมีบุญมำก บำรมีจะช่วยพยุง
จะได้อยูใ่ ต้สำมร่ มโพธิ์
1. คาทานายของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า
“สองพันห้ าโลกาจะหวั่นไหว โลกจะรวมเข้ ามาสามร่ มโพธิ์ ศรี ใครมีบุญจะเห็น
หน้ าพระเจ้ า ในสมัยนั้น พระเจ้ าจะเอาตระแกรงเงิน ตระแกรงทองมาให้ ขีม่ อด
ค้ างขีช่ ้ างลอด”
คำทำนำยดังกล่ำวนี้ได้มีมำเป็ นเวลำนำน ซึ่ งมีกำรกล่ำวขำนกันมำโดย
ตลอด คนลำวเกือบทุกคนสำมำรถท่องได้จนขึ้นใจ พร้อมทั้งตีควำมหมำยกันไป
ตำมยุคตำมสมัย และตำมควำมเข้ำใจของตน ที่จริ งแล้วคำทำนำยนี้ลึกซึ้ งและมี
ควำมหมำย เหมำะแก่กำรนำมำศึกษำเรี ยนรู ้ ต่อไปนี้ คือควำมหมำยต่ำงๆ ที่พวก
เรำควรรู ้เกี่ยวกับคำทำนำยข้ำงบนนี้
2. ความหมายต่ างๆ ของคาทานาย
ก. พระพุทธเจ้ ากล่ าวถึงความวุ่นวายของโลก
“สองพันห้ าโลกาจะหวั่นไหว”
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คำทำนำยตอนนี้องค์พระพุทธเจ้ำได้เตือนว่ำในช่วงระยะปี 2005 โลกจะ
หวัน่ ไหว ซึ่งหมำยถึงควำมวุน่ วำยจะเกิดขึ้นในโลก และเหตุกำรณ์เช่นนี้กำลังจะ
เกิดขึ้นจริ ง องค์พระเยซู คริ สต์ยงิ่ ได้ กล่ำวละเอียดไปกว่ำนั้นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ซึ่ง
ปรำกฏอยูใ่ นพระธรรมมัทธิ ว บทที่ 24 หน้ำที่ 41-43 พระองค์ได้ทรงกล่ำวว่ำ
ควำมวุน่ วำยนี้คือหมำยสำคัแห่งกำรสิ้ นสุ ดของโลกนี้ พระองค์ได้ทรงกล่ำวว่ำ เมื่อ
โลกนี้ใกล้จะถึงยุคอวสำน พระเจ้ำปลอมจะเกิดขึ้น เพื่อหลอกลวงมนุษย์ให้หลง
ทำงจำกพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ ศึกสงครำมพร้อมทั้งข่ำวลือถึงเรื่ องศึกสงครำมนั้นจะ
เกิดขึ้นและโด่งดังไปทัว่ โลก แผ่นดินก็ จะหวัน่ ไหว ภูเขำไฟจะระเบิด สงครำม
ร้อน สงครำมเย็น กำรอธรรม กำรข่มเหง กำรฆ่ำฟันรันแทง กำรหักหลัง กำร
เกลียดชังซึ่ งกันและกัน ตลอดทั้งหมอดูข้ ีโลภก็จะเกิดมีข้ ึน ปั จจุบนั นี้ดูเหมือนว่ำ
เหตุกำรณ์เหล่ำนี้กำลังคุกคำมอยูใ่ นโลกของเรำอย่ำงน่ำกลัว หลำยอย่ำงก็ได้เกิดขึ้น
แล้วและอีกหลำยอย่ำงกำลังเกิดขึ้นมำอย่ำงไม่หยุดยั้ง โลกจะเป็ นเช่นนี้ไปจนกว่ำ
วันสุ ดท้ำยของโลกนี้ จะมำถึง พระพุทธเจ้ำได้ทำนำยเอำไว้วำ่ เมื่อครบ 5000 ปี จะ
ไม่มีผบู ้ รรลุโสดำบัน ไฟจะไหม้โลก พระเมสิ ยำห์หรื อพระเยซู คริ สต์ได้กล่ำวไว้
ภำยหลังพระพุทธเจ้ำอีกว่ำ วันเวลำนั้นไม่มีใครรู ้นอกจำกพระเจ้ำ แต่ควำมวุน่ วำย
และกำรสิ้ นสุ ดแห่งโลกนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน ในวันสุ ดท้ำยพระเจ้ำจะ
ทำลำยโลกนี้ให้สลำยไปด้วยไฟ ตำมที่เรำได้พบในพระคัมภีร์ วิวรณ์ 20 : 9
ของคริ สเตียนนั้น ในเมื่อทุกอย่ำงจะต้องเกิดขึ้นเช่นนี้ พวกเรำควรจะเตรี ยมตัว
และควรจะดำรงชีวติ อย่ำงไรจึงจะเหมำะสม จึงจะมีควำมหวังและจึงจะรอดพ้น
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ได้? นี่เป็ นคำถำมที่พวกเรำทุกคนควรจะแสวงหำคำตอบให้กบั ตนเองก่อนที่มนั จะ
สำยเกินไป
ข. กล่ าวถึงพระเจ้ าตรีเอกานุภาพ
“โลกจะใกล้ เข้ าสามร่ มโพธิ์ ศรี ”
คำว่ำสำมร่ มโพธิ์ ศรี น้ ี ก็ได้มีกำรตีควำมหมำยกันไปคนละอย่ำง ผูท้ ี่ชอบ
กำรเมืองก็ตีควำมหมำยใส่ กำรเมือง ผูท้ ี่เชื่อในศำสนำพุทธก็แปลใส่ พุทธ หรื อผูท้ ี่
เข้ำใจอะไรก็แปลใส่ อนั นั้นดังต่อไปนี้
1. แปลไปตำมพระพุทธศำสนำ : หมำยถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
2. แปลตำมควำมเป็ นจริ ง : หมำยถึง ต้นโพธิ์ สำมต้น ถ้ำพระองค์เป็ นต้นโพธิ์
มนุษย์ท้ งั หลำยก็คงพินำศเพรำะว่ำเข้ำไปในต้นโพธิ์ ได้ไม่หมด
3. แปลใส่ พระเจ้ำตรี เอกำนุภำพ : ตำมควำมเข้ำใจของข้ำพเจ้ำแล้ว คือเชื่อว่ำ
พระองค์หมำยถึงพระเจ้ำตรี เอกำนุภำพคือ พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ คือในที่สุดแล้วมนุ ษย์ก็จะเข้ำภำยใต้สำมร่ มนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้ำได้บอกให้
มนุษย์ได้รอคอยว่ำจะมำโปรดโลกภำยหน้ำ ภำยใต้ร่มพระคุณของพระเจ้ำนี้มนุษย์
เรำทั้งโลกสำมำรถเข้ำไปได้โดยไม่มีขอ้ กำหนด หรื อเขตจำกัดจะเชื่อหรื อว่ำเข้ำไป
เท่ำใดก็ได้
ค. กล่าวถึงพระเจ้ า
“ใครมีบุวาสนาจะได้ เห็นพระเจ้ า”
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คำทำนำยตอนนี้ได้แสดงให้เรำเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ พระพุทธหรื อเจ้ำชำย
สิ ทธัตถะนั้นไม่ได้เป็ นพระเจ้ำ และพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้ำ ถ้ำพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์ก็คงจะบอกว่ำ เห็นหน้ำเรำ แต่ในที่น้ ีพระองค์กลับบอกว่ำ
จะเห็นหน้ำพระเจ้ำ ซึ่ งกล่ำวถึงผูท้ ี่จะมำภำยหลังพระองค์ และผูท้ ี่มำหลังจำก
พระองค์น้ นั ก็คือองค์พระเยซู คริ สต์หรื อพระเมสิ ยำห์น้ นั เอง พระองค์ได้เสด็จมำ
543 ปี หลังจำกที่พระพุทธได้สวรรคตไปแล้วซึ่ งตรงกันกับที่พระพุทธองค์ได้ทรง
กล่ำวเอำไว้วำ่ ศำสนำของพระองค์จะหมดไป
ง. กล่ าวถึงคนทีม่ ีบุ
“ใครมีบุจะเห็นหน้ าพระเจ้ า”
คนมีบุญคือคนประเภทไหน? หลำยคนก็คงจะตีควำมหมำยไปในลักษณะ
ที่แตกต่ำงกัน แต่สำหรับข้ำพเจ้ำคนมีบุญนั้นก็คือ คนที่เห็นในสิ่ งที่เห็นได้ยำก พบ
ในสิ่ งที่พบได้ยำก เข้ำใจในสิ่ งที่ เข้ำใจได้ยำก และปฏิบตั ิตำมในสิ่ งที่ปฏิบตั ิตำม
ได้ยำก ถ้ำจะว่ำแล้วก็คือคนที่มีวำสนำสู งส่ งนั้นเองจึงจะสำมำรถเห็น พบ เข้ำใจ
และปฏิบตั ิตำมได้ คำว่ำ “บุญมำก” ที่เรำได้พบอยูใ่ นคำทำนำยของพระ พุทธเจ้ำ
นั้นก็เล็งถึงคนประเภทนี้ คนที่สำมำรถเห็น และสำมำรถเข้ำใจและสำมำรถ
ตีควำมหมำยในคำสอนของพระองค์ได้ คนนั้นแหละคือคนที่มีบุญมำก พระพุทธ
องค์ได้กล่ำวไว้ตอนหนึ่งว่ำ “ใครเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต” ใครก็
ตำมที่ได้พบพระเจ้ำและเชื่อในพระเจ้ำ เรำจะเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่ำ “พระธรรม”
เท่ำนั้นจึงจะนับว่ำได้เห็นและได้เข้ำใจในคำสอนของพระพุทธองค์ คำว่ำ “ธรรม”
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นี้ก็หมำยถึง “พระเจ้ำ” พระเยซู คริ สต์นนั่ เองซึ่ งท่ำนยอห์นได้อธิ บำยไว้อย่ำง
ชัดเจนในพระธรรม (ยอห์น 1 : 1-3) นั้น ท่ำนได้กล่ำวว่ำ “พระวาทะได้ ทรง
บังเกิดเป็ นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลาง เรา บริ บูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริ ง เรา
ทั้งหลายได้ เห็นพระสิ ริของพระองค์ คือพระสิ ริอันสมกับพระบุตรองค์ เดียว ของ
พระบิดา” (ยอห์น 1 : 14) “ไม่ มใี ครเคยเห็นพระเจ้ าเลย พระบุตรองค์ เดียวผู้ทรง
สถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ ทรงสาแดงพระเจ้ าแล้ ว” (ยอห์น 1
: 18) พระเยซู ผนู ้ ้ ีแหละคือผูท้ ี่พอ่ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำยของเรำได้พำกันรอคอยตำม
ตำนำน และตำมคำทำนำยของพระพุทธองค์
พี่นอ้ งรู ้ไหมว่ำทุกครั้งที่พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ของเรำไปเพล ไปจังหัน
ท่ำนจะถือแก้วน้ ำไปกรวดด้วย เมื่อพระสงฆ์สวดมำถึงตอนกรวดน้ ำ ท่ำนก็จะพำ
กันเอำแก้วน้ ำมำกรวดน้ ำ ยกมือข้ำงหนึ่งขึ้นข้ำงหู มืออีกข้ำงหนึ่งใช้กรวดน้ ำอย่ำง
ช้ำๆ แล้วภำวนำสิ่ งที่ตนเองต้องกำรไปพร้อม หนึ่งในคำพูดที่ท่ำนพูดออกมำก็คือ
ขอให้ผลบุญกุศลที่ท่ำนได้ทำ ได้สร้ำงมำนั้นได้ช่วยท่ำนให้ข้ ึนสวรรค์ และขอให้มี
บุญมำกเพียงพอที่จะได้เกิดใหม่ในชำติหน้ำ ให้ได้เห็นหน้ำพระเมสิ ยำห์ องค์พระ
เยซู คริ สต์ได้กล่ำวกับหญิงชำวสะมำเรี ยใน พระธรรม (ยอห์น 4 : 26) ว่ำ “เราที่พูด
กับเจ้ าคือท่ านผู้นั้น” และพระองค์ยงั ทรงกล่ำวกับฟี ลิปอีกว่ำ “ถ้ าท่ านทั้งหลาย
รู้ จักเราแล้ ว ท่ านก็จะรู้ จักพระบิดาของเราด้ วย ตั้งแต่ นไี ้ ปท่ านก็จะรู้ จักพระองค์
และได้ เห็นพระองค์ ” (ยอห์น 14 : 7) พระเยซู ผนู ้ ้ ีแหละคือพระเมสิ ยำห์ ที่
พระพุทธเจ้ำได้ทำนำยเอำไว้วำ่ จะมำโปรดโลกภำยหน้ำ
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จ. กล่ าวถึงผู้ทจี่ ะได้ รับความรอด และผู้ทไี่ ม่ ได้ รับ
“ขีม้ อดค้ าง ขีช้ ้ างลอด”
ขี้มอด ในที่น้ ีหมำยถึงสำมัชนธรรมดำ หรื อคนยำกจนอนำถำ หำเช้ำกิน
ค่ำ เช่น ไทยเรำเจ้ำข้อย ที่ไม่ค่อยจะร่ ำรวย มีฐำนะที่ไม่ดี ไม่มีตำแหน่งสู ง ที่
จะต้องคอยระมัดระวังหรื อเป็ นห่วง นั้นเอง คนประเภทนี้ แล้วส่ วนมำกจะมีโอกำส
เข้ำมำหำพระเจ้ำได้ง่ำยกว่ำพวกขี้ชำ้ ง คือพวกที่มีฐำนะดี มีตำแหน่งสู ง มียศถำบัน
ดำศักดิ์และควำมร่ ำรวย คนพวกนี้ถ่อมตัวยำก เพรำะว่ำกลัวเสี ยเกียรติและศักดิ์ศรี
หรื อเสี ยเปรี ยบในสังคม ดังนั้นจึงมำหำพระเจ้ำยำก ดังตัวอย่ำงในพระคัมภีร์
ไม่วำ่ จะเป็ นอดีตหรื อปั จจุบนั คนพวกนี้ยงั มีปัหำกันอยูใ่ นกำรเข้ำมำหำ
พระเจ้ำ ในพระคัมภีร์มีตวั อย่ำงที่ช้ ีให้เห็นอย่ำงชัดเจนก็คือ เศรษฐีโง่ในพระธรรม
(ลูกำ 12 : 16-21). เศรษฐีข้ ีถี่ (ลูกำ 16 : 19-31) , เศรษฐีหนุ่ม (ลูกำ 18 : 18-30),
กษัตริ ยอ์ ำกริ ปปำและบรรดำข้ำรำชกำรชั้นผูใ้ หญ่ ในพระธรรม (กิจกำร 25,26)
ต่ำงคนก็ต่ำงมำหำพระเจ้ำได้ยำก ทั้งหมดนี้ก็เพรำะเกียรติ ศักดิ์ศรี ฐำนะ ตำแหน่ง
และควำมร่ ำรวยนัน่ เอง ผูท้ ี่กล้ำหำและพร้อมตัดสิ นใจอย่ำงเด็ดเดี่ยวเท่ำนั้นจึงจะมำ
หำพระเจ้ำและพ้นได้
3. พระเจ้ าทรงรักคนเรา และให้ โอกาสคนเราทั้งหลาย
พระเจ้ำทรงให้โอกำสเรำ ว่ำจะเป็ นขี้มอดหรื อขี้ชำ้ ง พระเจ้ำไม่ได้ทรงให้
ควำมรอดพ้นบำปนี้ข้ ึนอยูก่ บั ฐำนะ ตำแหน่ง หรื อวงศ์ตระกูล หรื อก็ไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับกำรปรับตัวให้เป็ นคนดี อยูใ่ นศีลธรรมจึงพ้นได้ แถมยังหำซื้ อไม่ได้ดว้ ยเงิน
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ทอง พระคัมภีร์สอนว่ำ “ด้ วยว่ าท่ านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะ
ความเชื่ อ ไม่ ใช่ ท่านทั้งหลายรอดเอง แต่ พระเจ้ าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะ
เนื่องด้ วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดอวดได้ ” (เอเฟซัส 2 : 8-9) คน
ธรรมดำสำมัญทั้งชั้นต่ำและชั้นสู ง สำมำรถที่จะรับควำมรอดพ้นนี้ได้ ขอเพียงแต่
ว่ำท่ำนต้องกำร
4. เหตุที่ขชี้ ้ างลอด
สำเหตุที่คนพวกขี้ชำ้ งลอดตระข่ำยทองคำของพระเจ้ำนั้นก็เพรำะว่ำเกียรติ
ฐำนะ และควำมร่ ำรวยนัน่ เอง ดังตัวอย่ำงที่พวกเรำได้เห็นมำแล้ว ควำมจริ งแล้ว
ทำงของพระเจ้ำเป็ นทำงที่ตรงกันข้ำมกับทำงของมนุษย์ เพรำะทำงของพระองค์น้ นั
ขึ้นแต่ทำงของมนุษย์น้ นั ลง ถ้ำทำงของพระเจ้ำลงทำงของมนุษย์จะขึ้นจะสวนทำง
กัน “เหตุฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงถ่ อมใจลงภายใต้ พระหั ตถ์ อันทรงฤทธิ์ ของพระเจ้ า
เพื่อว่ าพระองค์ จะได้ ทรงยกท่ านขึน้ เมื่อถึงเวลาอันสมควร” (1 เปโตร 5:6 ).
(มัทธิว 23:12) กล่ำวว่ำ “ผู้ใดจะยกตัวขึน้ ผู้นั้นจะต้ องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่ อมตัว
ลง ผู้นั้นจะได้ รับการยกขึน้ ” อีกอย่ำงก็ได้แก่ เสี ยคือทำงได้ และได้คือทำงเสี ย
“เพราะว่ าผู้ใดใคร่ เอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ ผ้ ใู ดเสียชีวิตเพราะเห็นแก่ เรา ผู้
นั้นจะได้ ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:25)
เมื่อได้ยนิ ได้ฟังเช่นนี้ แล้วท่ำนจะเลือกเป็ นขี้ไหน? เป็ นขี้มอดหรื อเป็ นขี้ชำ้ ง?
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บทที่ 5 - คำทำนำยเกี่ยวกับอำยุสังขำรของพุทธศำสนำ
“จะมาก่ อนหรื อมาทีหลังนั้นไม่ สาคัญ
แต่ ที่สาคัญนั้นอยู่ที่ฐานะและเป้าหมายในการมานั้น
องค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า กับองค์ พระเยซูคริ สต์
ย่ อมมีความแตกต่ างกันอยู่ในสองอย่ างนี”้
(เอำมำจำกพุทธประวัติปริ เฉทที่ 13)
ข้อที่ 1: ในพระธรรมวินยั ปิ ฏำจุวรณ์ เล่มที่ 7 หน้ำที่ 330 พระพุทธเจ้ำกล่ำวว่ำ “ดู
เถิดอำนนท์ ถ้ำผูห้ ญิงไม่เข้ำบวชธรรมวินยั ที่ ตถำคตประกำศไว้ จะดำรงอยูถ่ ึง
5000 ปี แต่ถำ้ ผูห้ ญิงเข้ำบวชพระธรรม วินยั ที่ตถำคตประกำศไว้แล้วนั้นจะดำรง
อยูไ่ ด้แต่เพียง 500 ปี เท่ำนนั้น”
ข้อที่ 2: พระไตรปิ ฎก อัฏฐกนิบำต อังคุตตรนิกำยเล่มที่ 23 หน้ำ 289 ได้
บรรยำยว่ำ ที่พระนำงมหำบดี โคตรมีทูลขอบัญชำอุปสมบทจนถึงให้พระนำง
อุปสมบทด้วยคุณธรรม 8 ประกำรและได้ทรงกล่ำวอำยุศำสนำของตถำคตถูกต้อง
กับพระคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่ได้กล่ำวมำแล้วคือ 500 ปี
ข้อที่ 3: คัมภีร์สุนนั ตปำสทิกำอัฏฐกถำพระไตรปิ ฎกภำคเล่ม 3 หน้ำที่ 449
บรรยำยว่ำ ที่พระพุทธเจ้ำทรงกล่ำวว่ำพระสัจธรรมจะตั้งอยูไ่ ด้ 5000 ปี แต่ถำ้
ผูห้ ญิงเข้ำบวชก็จะเหลือแค่ 500 ปี เท่ำนั้น ที่เหลือ 500 ปี นั้นก็เป็ นเพรำะว่ำมีผู ้
หนึ่งชื่อ พันธสม (คือพระนำถเขสม) ได้มีควำมศรัทธำในพระพุทธเจ้ำ ท่ำนผูน้ ้ ีได้
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ตรัสรู ้ในปฏิสัมพำน พระปริ เวทสัจธรรมของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำให้ถึง 5000 ปี
ด้วยควำมศรัทธำ (ควำมเชื่อ) ของพระนำถเขสม ได้ลำสิ กขำเพศมำครองรำช
สมบัติเสี ยแล้ว ใครจะเป็ นผูร้ ับเรื่ องคำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ให้ดูในพระ
ธรรมมูลปั หำคัมภีร์ขอม
หมำยเหตุ :
มีอยูส่ องเรื่ องที่ขำ้ พเจ้ำอยำกจะเพิ่มเติมให้เป็ นที่เข้ำใจอีกแก่พี่นอ้ งทั้งหลำย
เรื่ องที่หนึ่งก็ได้แก่กำหนดเวลำแห่งกำรเสด็จมำยังโลกมนุษย์ของพระเยซู คริ สต์
หรื อพระเจ้ำ ผูท้ ี่จะมำโปรดมนุษยโลกให้รอดพ้นจำกบำปกรรมในภำยภำคหน้ำ
ส่ วนเรื่ องที่สองก็ได้แก่ ควำมสำคัของกำรมำก่อน หรื อมำทีหลังของสิ ทธัตถะและ
พระเยซูคริ สต์
1. พระเมสิ ยาห์ มาตามกาหนดทีท่ านายไว้
คำทำนำยข้ำงบนนี้บอกอีกว่ำ 500 ปี ศำสนำของพระตถำคตจะหมดอำยุขยั
ในขณะเดียวกันคือเมื่อประมำณ 540 ปี ตรงกันกับเวลำที่ได้ทำนำยเอำไว้ใน
พระไตรปิ ฎกนั้นพระเจ้ำก็ได้ส่งพระเยซู คริ สต์ ให้เสด็จลงมำเป็ นมนุษย์เพื่อไถ่บำป
ให้กบั มนุษย์ท้ งั หลำย ท่ำนคิดว่ำ เหตุกำรณ์เช่นนี้ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรื อ? หรื อว่ำเป็ นโครงกำรของพระเจ้ำ? อ้ำงตำมพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ของคริ ส
เตียนแล้ว ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะเป็ นโครงกำรหรื อแผนกำรของพระเจ้ำผูท้ รงสร้ำง
โลกนี้ให้กำหนดเอำไว้ต่ำงหำก เพื่อให้ชำวโลกได้รู้จกั ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำผูน้ ้ นั ที่
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ชำวโลกพำกันรอคอย เนื่องด้วยเหตุน้ ีพี่นอ้ งเรำที่เป็ นชำวพุทธและพรำหมณ์
ทั้งหลำยจึงไม่ควรพำกันเฉย มองข้ำมและปฏิเสธพระเยซูคริ สต์เพรำะพระองค์คือ
พระองค์น้ นั ก็คือพระเมสิ ยำห์ พระกัลกิ ตำมที่พรำหมณ์และพุทธได้มีกำรทำนำย
เอำไว้วำ่ จะมำโปรดมนุษย์โลกภำยหน้ำ
2. การมาก่อนหรื อมาทีหลังนั้นไม่ สาคัญ แต่ ทสี่ าคัญนั้นอยู่ที่ฐานะและตาแหน่ ง
ของผู้มานั้นต่ างหาก
ข้ำพเจ้ำได้ยนิ พี่นอ้ งเรำหลำยคนได้พำกันถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ผูท้ ี่
เป็ นชำวพุทธก็จะบอกว่ำ พุทธต้องดีกว่ำเพรำะพุทธมำก่อน และผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน
ก็จะบอกว่ำองค์พระเยซู น้ นั ต้องดีกว่ำ เพรำะว่ำท่ำนเป็ นพระเจ้ำ อันควำมจริ งแล้วก็
ดีท้ งั สองแต่กลับดีคนละแบบ ก่อนที่พี่นอ้ งเรำจะถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ก็
ขอให้พี่นอ้ งหันมำศึกษำถึงสภำพ ควำมเป็ นจริ งของบุคคลทั้งสองก่อนแล้วพวกเรำ
จะสำมำรถเข้ำใจดีข้ ึนเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงพระพุทธเจ้ำกับพระเยซู คริ สต์
พระพุทธเจ้ า
1. ก่อนมำบังเกิดในโลกมนุ ษย์

พระเยซู คริสต์
01. พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รง

พวกเรำไม่รู้วำ่ พระองค์ทรงเป็ นใคร? สร้ำงโลก และทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์
อยูไ่ หนมำก่อน?

กับพระบิดำมำก่อน

02. ได้บงั เกิดในเชื้ อสำยของกษัตริ ย ์ 02. ได้บงั เกิดในเชื้ อสำยของกษัตริ ย ์
ที่ประเทศอินเดีย พ่อชื่อ สุ ทโธทนะ ดำวิดที่ประเทศอิสรำเอล บิดำชื่อ โย
แม่ชื่อนำงสิ ริมหำมำยำ

เซฟ และมำรดำชื่อมำรี ย ์
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03. เป็ นมนุษย์ธรรมดำไม่ใช่พระเจ้ำ 03. เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำที่ถูกส่ ง
หรื อ เทพเจ้ำที่รับเทวองค์กำรมำเกิด

มำให้เป็ นมนุษย์โดยพระบิดำ เพื่อไถ่
บำปให้กบั มนุษย์ท้ งั หลำย

04. เกิดตำมควำมฝันแบบธรรมดำ

04. เกิดตำมโครงกำรหรื อแบบแผน

ของมนุษย์ในสมัยโบรำณ

ของพระเจ้ำ ตำมที่พระองค์ได้
สัญญำไว้ในพระคัมภีร์เดิม

05. เกิดจำกเลือดเนื้ อหรื อกำมของ

05. เกิดจำกเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์

มนุษย์ ตำมธรรมชำติ

ไม่ใช่เกิดจำกเลือดเนื้ อหรื อกำมของ
มนุษย์

06. ไม่เคยได้ทำกำรอัศจรรย์ที่

06. กระทำกำรอัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่

ยิง่ ใหญ่แต่ประกำรใดเลย

อย่ำงมำกมำย และที่สำคัญที่สุดก็คือ
ทรงโปรดคนตำยให้เป็ นขึ้นจำกควำม
ตำย

07. ได้รับกำรเรี ยนรู ้เหมือนคน

07. มีควำมฉลำดรอบรู ้อยูใ่ นตัวเอง

ธรรมดำ
08. มีลูกและมีเมีย

08. ไม่มีเมียและไม่มีลูก พระองค์
ทรงควำมบริ สุทธิ์ ตลอดกำล

09. ตำยเพรำะเบื่อหมู อำยุได้ 80

09. ตำยเพรำะถูกฆ่ำโดยกำรตรึ งที่

พรรษำ เป้ ำหมำยของกำรตำยนั้นไม่ ไม้กำงเขนเมื่ออำยุได้ 33 ปี เป้ำหมำย
มีเลย

ที่สำคัก็เพื่อไถ่บำปแก่มนุษย์ท้ งั โลก
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10. ตำยแล้วก็ไปเลยไม่ได้กลับคืนมำ 10. ตำยแล้วกลับคืนมำอีก 3 วัน
อีก

ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยตำมที่
ทำนำยเอำไว้ในพระคัมภีร์

11. หลังจำกควำมตำยแล้วไปอยู่

11.พระองค์ทรงอยูใ่ นโลกอีก 40

ไหนก็ ไม่มีใครรู ้ แม้แต่ลูกและเมียก็ วัน หลังจำกนั้นก็ทรงเสด็จขึ้นสู่
ไม่รู้วำ่ ไปอยูไ่ หน

สวรรค์ ต่อหน้ำคนมำกกว่ำ 500 คน

12. เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู ้วำ่ ทำอะไร?

12.แต่พระเยซู น้ นั พระองค์ทรงนัง่

อยูท่ ี่ไหน?

อยูข่ ำ้ งขวำพระหัตถ์ของพระบิดำ
อธิษฐำน และจัดแจงสวรรค์ไว้เพื่อ
เรำ

13. ไม่กลับมำอีก

13. จะกลับมำยังโลกนี้เป็ นครั้งที่ 2
เพื่อพิพำกษำและคุม้ ครองโลกนี้

นี่คือสถำนภำพอันแท้จริ ง 13 ประกำรของเจ้ำชำยสิ ทธัตถะ และองค์พระ
เยซูคริ สต์ ที่พวกเรำสำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ทั้งสองมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร ภำยหลังที่ท่ำนได้รู้จกั และได้เข้ำใจแล้วเช่นนี้ท่ำนก็จะสำมำรถบอกได้
ทันทีวำ่ กำรมำก่อนและมำทีหลังไม่สำคัญ แต่ที่สำคัญอยูท่ ี่สถำนภำพของบุคคลทั้ง
สองนั้นต่ำงหำก ซึ่ งเห็นว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก
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บทที่ 6 - คำทำนำยเกี่ยวกับผูท้ ี่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำ
“มนุษย์เรำจะขึ้นสวรรค์หรื อลงนรกนั้น
มันไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั กำรเป็ นคนดีและกำร
ทำบุญมำกน้อย แต่ข้ ึนอยูก่ บั กำรปฏิเสธ
และกำรยอมรับรู ้ และรับเอำพระเยซู ต่ำงหำก
ดังที่เรำได้พบในคำยืนยันของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
จำกพุทธทำนำยต่อไปนี้ ”
1. มนุษย์ ช่วยตัวเองให้ พ้นจากบาปกรรมได้ หรื อ? หรื อจะต้ องพึง่ พาพระเจ้ า?
เมื่อพระพุทธเจ้ำเดินเที่ยวสัญจร เป็ นตัวตนอยูใ่ นโลกนี้ได้มีพรำหมณ์เฒ่ำ
ตนหนึ่งนุ่งขำว ห่มขำวเข้ำมำทูลถำมพระองค์วำ่ :
ถำม : “มนุษย์ และพรำหมณ์ท้ งั หลำย จะจำศีลกินทำนกันไปอย่ำงไรจึง
จะรอดพ้นบำปได้?”
ตอบ : พระพุทธเจ้ำทรงกล่ำวว่ำ “ถึงแม้วำ่ ท่ำนทังหลำย จะให้ทำน
ทอดกฐินถือศีล 5 ศีล 8 ศีล 227 เก้ำพันโกฎ ยกมือขึ้นไหว้บูชำหรื อภำวนำ วันละ
5 ครั้ง ก็ไม่อำจรอดพ้นได้ ทำอย่ำงนี้ ทุกวัน ก็จะได้บุญเท่ำกับเส้นผมเด็กที่อยูใ่ น
ครรภ์อำยุ 8 เดือน จะเข้ำประตูสวรรค์ก็ไม่ได้เลย”
ถำม : พรำหมณ์เฒ่ำจึงถำมต่อไปอีกว่ำ “ถ้ำดังนั้นจะให้พวกเรำทั้งหลำย
ทำอย่ำงไร จึงจะรอดพ้นได้?”
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ตอบ : พระพุทธเจ้ำจึงทรงกล่ำวต่อไปอีกว่ำ “อันบำปกรรมของมนุษย์
นั้น มีมำกมำยนักหนำ หนักกว่ำแผ่นฟ้ำ หนำกว่ำแผ่นดิน สู งกว่ำหิ นสี มำสี่ เหลี่ยม
หนึ่งศอกทุกด้ำน ปี ไหนเทวดำเอำผ้ำมำปั ดครั้งหนึ่ง หิ นนั้นหมดไปเมื่อใดบำป
ของมนุษย์ก็หมดไปเมื่อนั้น พระพุทธเจ้ำทรงเทศนำต่อไปอีกว่ำ ตัวตนของเรำเอง
ได้สละสมบัติ กิเลสมำทรงเพศเป็ นชี ถือว่ำตัวเองดีไม่นอ้ ยได้ 8 อสงไขย์ ปลำยปี
แถมอีกมหำกัปป์ นับได้ ตัดสละได้สิบชำติก็ไม่อำจรอดพ้นได้สักครำ”
ถำม : พรำหมณ์เฒ่ำนั้นได้ทูลถำมต่อไปอีกว่ำ “ถ้ำอย่ำงนั้นจะให้พวกเรำ
ทั้งหลำยทำอย่ำงไร?”
ตอบ : พระพุทธเจ้ำทรงตอบว่ำ “ให้ท่ำนทั้งหลำยทำทำน แสวงหำ
พระองค์หนึ่ง ที่จะมำโปรดโลกช่วยท่ำนทั้งหลำยภำยหน้ำ พระองค์น้ นั ชื่อว่ำ
พระศรี อริ ยเมตรัย”
ถำม : แล้วพรำหมณ์องค์น้ นั จึงทูลถำมว่ำ “พระศรี อริ ยเมตรัยที่จะมำ
โปรดโลกภำยหน้ำนั้นมีบุคลิกอย่ำงไร”
ตอบ : “พระเมตรัยที่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำนั้น ที่อุง้ พระหัตถ์ และอุง้
พระบำทเป็ นกงจักรมนกลม ที่สีขำ้ งมีรอยถูกแทงเป็ นแผล หน้ำผำกเต็มไปด้วย
ตำหนิ พระองค์น้ นั แหละจะเป็ น สำเภำทองคำลำใหญ่จะพำท่ำนทั้งหลำยไต่ขำ้ ม
วัฏสงสำรไปจนถึงนิพพำน จึงจะพบกับพระแก้วสำมประกำร อย่ำประสงค์ทำงเก่ำ
จะไม่พบเป็ นแน่ ให้ท่ำนเลิกทำงเก่ำเสี ย และจะมีดวงวิญญำณใหม่ดวง หนึ่ง
เท่ำกับแสงแมลงหิ่ งห้อยลงมำจำกฟ้ำเบื้องบน ลงมำสถิตในจิตใจของท่ำนทั้งหลำย
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แล้วกลับเข้ำมำอยูใ่ นโลกนี้ต่อไป (คือสวรรค์นิพพำน)” นี่คือคำกลอนที่กล่ำวถึง
พระศรี อำริ ยอ์ งค์น้ ี
พระผู้ทรงกล่ าวนี ้

จะทรงเครื่ องนวลขาว

เป็ นประกายแวววาว

ดั่งดาวอยู่บนฟ้า

ท่ านจะลงมาเป็ นเรื อข้ าม

สาเภาทองลาใหญ่

ชื่ อศรี อริ ยเมตรั ย

จงรอคอยอย่ าเมินเฉย

2. ข้ อคิดเห็นเกีย่ วกับคาทานายตอนนี้. (นี่คือความคิดเห็นของผู้เขียน)
จำกคำถำมคำตอบระหว่ำง พรำหมณ์และพุทธเจ้ำที่พวกเรำเคยได้ยนิ ได้ฟัง
ผ่ำนมำนี้ ได้ช้ ีให้พวกเรำได้พบกับควำมรู ้ ควำมเข้ำใจถึงควำมจริ งหลำยอย่ำง
ดังเช่น :
ก. มนุษย์ ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษาย่ อมต้ องการความรอดพ้ นบาปกรรมเหมือนกัน
ทั้งนั้น
จำกกำรยอมไปหำ และจำกกำรสนทนำของพรำหมณ์และองค์สัมมำสัม
พุทธเจ้ำนี้ ได้กลำยมำเป็ นบทเรี ยนอันล้ ำค่ำแก่พวกเรำทั้งหลำยในปั จจุบนั หนึ่งใน
บทเรี ยนนั้นก็ได้แก่พวกเรำได้พบว่ำ มนุษย์เรำในโลกนี้ไม่วำ่ จะเชื่ออยูใ่ นลัทธิ ใด
และอยูใ่ นศำสนำใดย่อมมีควำมปรำรถนำ และมีควำมต้องกำรในควำมรอดพ้นจำก
บำปกรรมนี้ ดว้ ยกันทั้งนั้น เพรำะว่ำมันคือเป้ ำหมำยอันสำคัญและสู งสุ ดในกำร เชื่อ
ในศำสนำของมนุษย์เรำทั้งหลำยในโลกนี้
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มนุษย์เรำส่ วนมำกแล้วยังไม่รู้ดว้ ยซ้ ำว่ำ อะไรคือเป้ำหมำยในกำรเชื่อใน
ศำสนำของตน เพรำะคนส่ วนมำกนั้นเชื่ อกันแบบตำมมีตำมเกิด ตำมพ่อ ตำมแม่
และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี กันเฉยๆ โดยที่ตนเองนั้นไม่รู้จกั และไม่เข้ำใจใน
ควำมต้องกำรอันแท้จริ งเลย ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีควำมสนใจในควำมรอดพ้น
บำปกรรมนี้ เหมือนดังพรำหมณ์ตนนั้นในสมัยนั้น
สำหรับพี่นอ้ งบำงคนที่เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ งในเป้ำหมำยและควำมต้องกำรของ
ตนอย่ำงแท้จริ งแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่ยอมให้ควำมแตกต่ำงของกำรเชื่ อถือนี้เป็ น
เหตุที่จะกีดกั้นไม่ให้ตนได้พบกับ ควำมรู ้และควำมเข้ำใจในเรื่ องของหนทำงที่จะ
ช่วยให้ตนได้พบกับควำมรอดพ้นบำปนี้อย่ำงแน่นอนเช่นเดียวกับพรำหมณ์ตนนั้น
ข. บาปกรรมของมนุษย์ น้ ันยิง่ ใหญ่ เกินกว่ าทีเ่ ราจะสร้ างความดีและทาบุญล้างได้
คำถำมของพรำหมณ์ตนนั้นที่ได้ถำมว่ำ “มนุษย์ และพราหมณ์ ทั้งหลายจะ
จาศีลกินทานกันอย่ างไร จึ งจะรอดพ้ นจากบาปกรรมได้ ?” คำถำมดังกล่ำวนี้ควร
ที่จะเป็ นคำถำมของมนุษย์เรำโดยทัว่ ไปในโลก องค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
พระองค์ได้ทรงชี้ให้พวกเรำได้เห็นถึงควำมจริ งอย่ำงน้อย 3 ประกำรในคำตอบ
ของพระองค์คือ :
(1) ให้ได้เห็นถึงควำมยิง่ ใหญ่ของบำปกรรมว่ำมันใหญ่ถึงขนำดไหน?
(2) ให้ได้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของ “บำป” กับ “บุ” ว่ำมันแตกต่ำงกันอย่ำงไร?
(3) ให้เรำได้เห็นถึงวิธีกำรที่จะกำจัด บำปว่ำเรำจะกำจัดมันอย่ำงไร? เกี่ยวกับเรื่ อง
บำปพระองค์ได้ทรงกล่ำวว่ำ “มันหนักกว่ าฟ้า และมากกว่ าแผ่ นดิน” ซึ่ง
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หมำยควำมว่ำมันใหญ่จนไม่มีสิ่งใดเปรี ยบเทียบได้ ควำมจริ งก็เป็ นเช่นนั้น เพรำะ
ควำมบำปอันแท้จริ งก็คือ กำรกระทำควำมผิดที่มนุษย์เรำได้ทำต่อพระเจ้ำ เพรำะว่ำ
ไม่ยอมเชื่อฟังและไม่ได้ถวำยเกียรติแด่พระองค์ ให้สมกับกำรที่พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้ำ (โรม 1 : 21) มนุษย์เรำได้ทำบำป โดยกำรเชื่อฟังมำร (ปฐมกำล 3 : 1-7)
และได้พำกันเอำสิ่ งที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นไว้น้ นั มำกรำบไหว้นมัสกำรแทนพระองค์
(โรม 1 : 21,25 ) ซึ่ งกำรกระทำดังกล่ำวนี้เป็ นบำปกรรมอันใหญ่หลวงที่มนุษย์เรำ
ได้พำกันทำ เป็ นบำปกรรมที่นำมำซึ่ งโทษแห่งควำมตำย ซึ่ งไม่มีใครที่สำมำรถลบ
ล้ำงเองได้ ส่ วนควำมแตกต่ำงของ “บำป” และ “บุญ” นั้นพระพุทธองค์ทรงชี้ให้
เรำเห็นอย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ มันลบล้ำงไม่ได้ ไม่วำ่ เรำทั้งหลำยจะทำมำกขนำดไหนก็
ตำม ดังนั้นผูท้ ี่หวังพึ่งในกำรทำบุญ สร้ำงกุศลเพื่อช่วยตนเองให้รอดพ้นบำปกรรม
นั้น จึงเป็ นกำรหวังพึ่งในทำงผิด และในทำงตรงกันข้ำมกับคำสอนของพระพุทธ
องค์ดว้ ย ส่ วนเรื่ องที่เรำจะจัดกำรกับควำมบำปนั้น มนุษย์เรำควรจะช่วยตนเอง
พึ่งตนเองฝ่ ำยเดียวและจะพึ่งศำสนำต่ำงๆ ในโลกนี้ไม่ได้เพรำะว่ำ “ในผู้อื่นความ
รอดไม่ มีเลย ด้ วยว่ าไม่ มีนามอื่นใดทัว่ ใต้ ฟ้า ทีท่ รงประทานแก่ มนุษย์ เพือ่ ให้ เรา
ทัง้ หลายต้ องพ้นได้ ” (กิจกำร 4 : 12) เนื่ องด้วยเหตุน้ ีพระพุทธองค์จึงบอกให้พวก
เรำรอคอยพระผูช้ ่วยที่จะเสด็จมำภำยหลังพระองค์ ตำมที่พวกเรำได้พบในคำ
ทำนำยนั้น
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ค. พระองค์ ทรงกล่าวว่า ความรอดพ้ นนั้นไม่ ได้ อยู่ทพี่ ระองค์ แต่ อยู่ที่ผ้ ทู จี่ ะมา
ภายภาคหน้ า คืออยู่ทพี่ ระเมสิ ยาห์ หรื อ พระศรีอริยเมตรัย
ในพระคัมภีร์ของคริ สเตียนคือในพระธรรม ยอห์น 4 : 25 ได้บอกว่ำ กำร
รอคอยพระผูช้ ่วยนี้ไม่ใช่เฉพำะชำวอินเดียเท่ำนั้น ชำวสะมำเรี ยและชำวยิวก็พำกัน
รอดคอยเหมือนกัน ชำวอินเดียและ ทุกคนที่เชื่ออยูใ่ นพุทธศำสนำก็รอคอยพระศรี
อริ ยเมตรัย ส่ วนยิวนั้นรอคอยพระเมสิ ยำห์ อันควำมจริ งแล้วก็รอคอยองค์เดียวกัน
คือพระเยซู น้ นั เอง ลักษณะของพระเมสิ ยำห์ตำมที่พระพุทธได้กล่ำวถึงตำมคำ
ทำนำยนั้น ก็ตรงกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในชีวติ ของพระเยซู ท้ งั นั้น อุง้ พระหัตถ์ พระ
บำทมีกงจักรเป็ นวงกลม ก็คือรอยตะปูที่เขำตอกพระองค์ (ยอห์น 20 : 25-27) ที่
สี ขำ้ งมีรอยถูกแทงเป็ นแผล ก็ได้แก่รอยหอกที่เขำแทงพระองค์ (ยอห์น 19 : 34 )
หน้ำผำกเต็มไปด้วยตำหนิน้ นั ก็ได้แก่ป้ำยที่เขำเขียนประจำนว่ำ “นี่คือกษัตริ ยข์ อง
ชำวยิว” (มัทธิว 27 : 37) พร้อมกับมงกุฏหนำม (มัทธิว 27 : 29).
ง. เรื อสาเภาทองลาใหญ่ จะพาท่านไต่ ข้ามวัฏสงสาร
คำทำนำยตอนนี้ก็หมำยถึง องค์พระเยซู คริ สต์ผปู ้ ระเสริ ฐผูท้ รงเป็ นทำงนั้น
เป็ นควำมจริ งและเป็ นชีวติ นำเรำไปถึงพระบิดำ (ยอห์น 14 : 1-3,6)
จ. ดวงวิญญาณใหม่
สำหรับดวงวิญญำณใหม่น้ ีก็ได้เล็งถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งจะมำรับช่วง
ต่อจำกพระเยซู (ยอห์น 14 : 15-16, กิจกำร 2 : 1-3)
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ฉ. พระแก้วสามประการ
นี้ก็เล็งถึงพระเจ้ำตรี เอกำนุภำพ คือพระเจ้ำองค์เดียวแต่ทรงเป็ นอยูใ่ นสำม
บุคคลคือ พระเจ้ำพระบิดำ พระเจ้ำพระบุตร พระเจ้ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (มัทธิว
3:13-17)
ช. พระศรีอริยเมตรัย
ส่ วนพระศรี อริ ยเมตรัยนั้นก็แปลว่ำ พระเจ้ำผูเ้ มตตำที่ยงิ่ ใหญ่น้ นั เอง เม
ตรัยก็แปลว่ำ เมตตำ รักและเอ็นดูสงสำร ในโลกนี้ดูเหมือนว่ำไม่มีควำมรักของ
ผูใ้ ดสำมำรถเท่ำเทียมควำมรักของพระเจ้ำพระเยซู คริ สต์น้ ี ไปได้ คือ พระองค์ทรง
รักมนุษย์มำกจนยอมสละพระชนม์เพื่อมนุษย์ที่ไม้กำงเขน เพื่อทุกคนที่เชื่อและ
วำงใจจะไม่พินำศ แต่จะมีชีวติ นิ รันดร์ (ยอห์น 3:16, 5:24, 1 ยอห์น 4:7) พระองค์
ทรงรัก เมตตำมนุษย์เรำทั้งหลำยทั้งๆ ที่เรำยังเป็ นคนบำปอยู่ (โรม 5:8) ดังนั้นเรำ
จึงสำมำรกล่ำวได้วำ่ ไม่มีควำมรักใดในโลกนี้ที่จะเหมือนและเท่ำเทียมได้ (ยอห์น
15:13)
ซ. สวรรค์ หรื อนิพพาน
ส่ วนสวรรค์กบั นิพพำนนี้ อันควำมจริ งแล้วมันเป็ นสถำนที่เดียวกัน แต่
มนุษย์เรำพำกันเข้ำใจคนละแบบ และเรี ยกกันไปคนละชื่อต่ำงหำก นิพพำน
สำหรับพุทธศำสนิกชนเข้ำใจกันนั้นมีอยู่ 2 ควำมหมำยคือ ที่สิ้นสุ ดของชีวติ คือ
ดับไปในที่สุด ซึ่ งหมำยควำมว่ำชีวติ จะไม่มีอีกต่อไป และอีกอย่ำงก็ได้แก่ที่ดบั สิ้ น
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แห่งกิเลส ตัณหำ หรื อควำมชัว่ ส่ วนชีวติ นั้นก็ยงั เป็ นอยู่ ส่ วนคริ สเตียนเข้ำใจว่ำ
เป็ นที่ประทับของพระเจ้ำ และจะเป็ นบ้ำนอันถำวรของคริ สเตียน (ยอห์น 14 : 13) สวรรค์น้ นั มีเจ้ำของ มีระเบียบวินยั มนุษย์เรำจะเข้ำออกกันตำมใจชอบไม่ได้
ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ ตำมกฏเกณฑ์ของพระเจ้ำผูเ้ ป็ นเจ้ำขององค์พระเยซูคริ สต์ได้
ทรงสอนเอำไว้วำ่ พระองค์ทรงกลับไปจัดแจงที่สำหรับเรำทั้งหลำย (ยอห์น 14 :
1-3) และทรงกล่ำวอีกว่ำ “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริง และเป็ นชีวิต ไม่ มีผ้ ใู ด
ไปถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 4 :16) พระองค์ยงั ทรงกล่ำวอีกว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นประตูเข้ำไปสู่ สวรรค์ “เรานีแ้ หละเป็ นประตู ถ้ าผู้ใดเข้ าทางเราผู้
นั้นจะรอด แล้ วจะเข้ าออกจะพบอาหาร ขโมยก็มาเพื่อลัก ฆ่ าและทาลายเท่ านั้น
ฝ่ ายเรามาเพื่อจะได้ ชีวิตและจะได้ อย่ างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น 10 :10) ดังนั้น ถ้ำ
มนุษย์เรำคนใดหำกอยำกจะไปถึงสวรรค์ หรื อนิพพำน เรำจะต้องไปให้ถูกทำง เข้ำ
ให้ถูกประตู เรำจึงจะถึง และพ้นบำปกรรมได้ ถ้ำไม่เช่นนั้นก็จะไม่ถึงเป็ นแน่
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บทที่ 7 - ว่ำด้วยกรรม ผลของกรรมและควำมรอดพ้นกรรม
“มนุษย์ ทรงถูกกาหนดไว้ แล้ ว ว่ าจะตายเพียงครั้ งเดียว
หลังจากนั้นจะมีการพิพากษา” (ฮีบรู 9 : 27)
คนผูห้ นึ่งไม่ได้เวียนว่ำยตำยเกิดมำแล้วหลำยครั้ง
เหมือนดัง่ บำงคนคิด เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงกำหนดชี วติ เอำไว้วำ่
ให้เกิดมำได้เพียงแต่ครั้งเดียวเท่ำนั้น
1. ว่าด้ วยกรรม (จากพระพุทธจารผูก 5)
ครั้งหนึ่ง พระอรหันต์และสำวกขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ได้ทูลถำม
พระองค์เกี่ยวกับเรื่ องควำมพ้นจำกบำปกรรม พระองค์ทรงตอบว่ำ “กำรที่ท่ำน
ทั้งหลำยจะถึงที่รอดพ้นได้น้ นั ยังมีแอกอันหนึ่งไหลไปตำมน้ ำ ไปได้ 3 ปี เมื่อ
ครบ 3 ปี แล้วก็ปล่อยเต่ำตำบอดตัวหนึ่งไปตำมหำแอกนั้น เมื่อพบแอกนั้นเมื่อใด
ท่ำนทั้งหลำยก็จะรอดพ้นเมื่อนั้นแหละ” ในกรรมบท เรี ยกว่ำหนทำงกรรม 10 ซึ่ง
จะนำมนุษย์ให้ไปสู่ กรรม (คือนรก) ถ้ำได้ทำผิดเพียงแต่ขอ้ เดียวก็ถือว่ำผิดหมด
พระพุทธเจ้ำทรงกล่ำวว่ำ กำยกรรมมี 3 อย่ำง วจีกรรมมี 4 อย่ำง มโนกรรมมี 3
อย่ำง :
1.1 กำยกรรม : มี 3 อย่ำงที่ทำด้วยกำยคือ ฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ล่วง
ประเวณี ผวั เมียเขำ
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1.2 วจีกรรม : มี 4 อย่ำง เป็ นกำรทำด้วยคำพูด คือ พูดโกหก พูด
ส่ อเสี ยดหรื อเสี ยดสี พูดหยำบคำย พูดไม่มีสำระ
1.3 มโนกรรม : มี 3 อย่ำง เป็ นกำรทำด้วยจิตใจ คือ มีจิตใจโกรธแค้น
นึกสิ่ งที่ผดิ ให้เป็ นสิ่ งที่ถูก ตั้งใจโลภมำกอยำกได้ของคนอื่นมำเป็ นของตนเอง
2. ผลของกรรม
พระพุทธเจ้ำได้ยกตัวอย่ำงมโนกรรมที่จะมีข้ ึนภำยหน้ำในพระธรรมมูล
ปั ญหำ เรื่ องงูเหลือม (เมื่อบิดำของพระยำอโศกมหำรำชตำยไปเป็ นงูเหลือม คัด
ออกมำจำกพระธรรมงูเหลือม) เมื่อบิดำของพระยำอโศกมหำรำชยังมีชีวติ อยู่ ได้จำ
ศีลภำวนำ ทำทำนและแสวงหำโมกขธรรม ได้เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำของ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ถือศีลอย่ำงเคร่ งครัดเคยทำทำนทอดกฐินหลำยครั้ง วันหนึ่ง
ได้เดินทำงลัดทุ่งนำมำเพื่อจะไปวัด บังเอิญได้พบกับปลำซิ วอยูใ่ นหนองน้ ำแห่ง
หนึ่งอย่ำงมำกมำย จึงคิดในใจว่ำ “ถ้ำจะจับเอำไปทำปลำจ่อมคงจะดีไม่นอ้ ย” นี่
เป็ นเพียงแต่ควำมคิดในใจเท่ำนั้น โดยไม่ได้ทำตำมควำมคิดนั้นประกำรใดเลย อยู่
มำไม่นำนเขำก็ตำยไปตำมสัญญำขันธ์ พอวิญญำณถึงประตูสวรรค์ นำยประตู
สวรรค์ก็บอกว่ำ ต้องไปใช้วบิ ำกกรรมนั้นเสี ยก่อน บิดำของพระยำอโศกมหำรำช
ก็ได้เป็ นงูเหลือมอยูใ่ นป่ ำหิ มพำนต์ต์ เที่ยวหำกินปลำและสัตว์ที่มีชีวติ อยู่ เมื่อพระ
ยำอโศกได้ข้ ึนครองรำชสมบัติแทนพ่อ ก็ได้ถือศีลธรรมอย่ำงเคร่ งครัดจนสำเร็ จ
ธรรม เหำะเหินเดินอำกำศได้เมื่อตำยจำกโลก นี้ไปก็ได้ข้ ึนไปอยูเ่ มืองสวรรค์ ก็ได้
ถำมหำพ่อกับนำยประตูสวรรค์ จึงได้ควำมว่ำ บิดำของตนได้ไปใช้วบิ ำกกรรมที่
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ตนได้ทำผิดศีล ได้ไปเป็ นงูเหลือมใหญ่อยูใ่ นป่ ำหิ มพำนต์ต์ ถ้ำอยำกเห็นก็ตำมรอย
งูน้ ีไป ลูกก็เลยตำมไปเห็นงูเหลือมหำกินอยูใ่ นป่ ำใหญ่ เมื่องูเหลือมเห็นลูกก็จะกิน
ลูกจึงบอกกับพ่อว่ำ เรำเป็ นลูกของท่ำนเมื่อเวลำเป็ นมนุษย์อยูน่ ้ นั งูจึงบอกว่ำ ถ้ำ
เจ้ำเป็ นลูกของเรำจริ งแท้แล้ว จงไต่บนตัวของเรำตั้งแต่หวั จดหำง ถ้ำไม่ตกก็แสดง
ว่ำเป็ นลูกของเรำจริ ง แต่ถำ้ ตกเรำจะกินเจ้ำเป็ นอำหำรของเรำ แล้วลูกก็ไต่บน
หลังพ่อไปมำโดยไม่ตกเลย ลูกจึงถำมพ่อว่ำเพรำะเหตุใด เมื่อพ่อเป็ นมนุษย์อยูก่ ็ได้
ให้ศีลให้ทำนอย่ำงมำกมำย ถ้ำงั้นพ่อได้บุญสักหน่อยไหม? พ่อได้บอกกับลูกว่ำพ่อ
ได้ผดิ ศีลปำนำ เพียงแต่พอ่ นึกในใจเท่ำนั้นก็ได้ตกมำเป็ นงูเหลือมใช้กรรม ลูกก็
เลยถำมต่อไปอีกว่ำพ่อจะต้องใช้กรรมนี้ อีกนำนเท่ำใด พ่อก็เลยตอบว่ำบนหลังพ่อมี
เกล็ดมำกเท่ำใดพ่อก็ตอ้ งใช้กรรมเท่ำนั้นชำติ นอกจำกนั้นแล้วยังมีคำ บอกเล่ำของ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ กล่ำวไว้ก่อนที่พระองค์จะจำกโลกนี้ไป ได้กล่ำวไว้กบั
สำวกทั้งหลำยว่ำ :
1. อัปนำโน แปลว่ำ อย่ำสร้ำงรู ปเคำรพไว้กรำบไหว้บูชำ
2. จำตรโก แปลว่ำ จงแสวงหำพระองค์ที่ยงั มีชีวติ อยู่
3. อุปมำภำวนำสัมปำ แปลว่ำ ให้ท่ำนแสวงกำรหลุดพ้นกิเลสบำป ถ้ำไม่
ดังนั้นแล้ว ควำมพินำศก็จะมำถึงตัวท่ำน พระองค์ทรงสั่งต่อไปอีกว่ำ กำรเคำรพ
บูชำนั้นให้เคำรพด้วยจิตวิญญำณและควำมจริ ง อย่ำบูชำด้วยอำมิสบูชำ คือ (บูชำ
ด้วยสิ่ งของ) ที่ไม่มีประโยชน์
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4. เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงไป 3,000 ปี แล้ว จะไม่มีสตินำคำ แผ่นดิน
จะร้อนเหมือนไฟ (มิจฉำทิฏฐิ แปลว่ำ เห็นผิดเป็ นชอบ ไหว้รูปถือผี) (พุทธ
แปลว่ำ ผูร้ ู ้ผตู ้ ื่น) (สงฆ์ แปลว่ำ ผูแ้ สวงหำหนทำง)
3. ความรอดพ้นกรรม
ผลของกรรม อ้ำงตำมพรำหมณ์และพุทธนั้น มนุษย์จะไม่มีโอกำสได้เกิด
ดีถึงสุ ขหลังจำกได้รับชำติเป็ นมนุษย์แล้วอย่ำงแน่นอน เพรำะศำสนำพรำหมณ์ได้
สอนเอำไว้วำ่ สิ่ งมีชีวติ นี้มีอยูห่ ลำย ชั้นหลำยระดับ ดังเช่น
ชั้นที่ 1 คือชั้นของพวกเทพ 3 องค์คือ พระวิษณุ หรื อพระนำรำยณ์
(เป็ นพระผูร้ ักษำตำมควำมเข้ำใจของพรำหมณ์ ) ดังนั้น ชำวอินเดียเมื่อเขำพบกัน
เขำจึงกล่ำวว่ำ “นำรำยณ์ นำรำยณ์” ซึ่ งแปลว่ำ “พระเจ้ำรักษำ พระเจ้ำรักษำ”
พระศิวะหรื อ พระอิศวร เป็ นพระเจ้ำผูท้ ำลำย เนื่องจำกว่ำพระองค์น้ ี เป็ นพระเจ้ำผู ้
ทำลำยนั้นเอง จึงไม่ค่อยมีกำรกล่ำวถึง ส่ วนเทพองค์ที่สำมนั้นก็คือพระพรหม ซึ่ง
เขำเชื่อกันว่ำเป็ นพระผูส้ ร้ำงโลกและสรรพสิ่ งทั้งปวง เทพสำมองค์น้ ี พวก
พรำหมณ์ได้ยอ่ เข้ำเป็ นพยัชนะ 3 ตัวเพื่อให้จำได้ง่ำยขึ้นคือ อ.อ.ม. หรื อเมื่อ
รวมกันเข้ำก็จะอ่ำนว่ำ “โอม” คำนี้เป็ นคำที่ผเู ้ ฒ่ำผูแ้ ก่โบรำณเรำชอบใช้โดยเฉพำะ
แล้วก็หมอดู หมอมนตร์ ทุกครั้งที่เขำจะสวดมนตร์ เขำก็จะพูดขึ้นต้นด้วยคำว่ำ
“โอม” อันหมำยถึงเทพทั้งสำมองค์น้ ี ตัวอย่ำงกำรเป่ ำตำแดง “โอมพุดโท ให้มึง
ตำโล ให้มึงตำแตก ให้มึงตำยซะ โอมเพกสะเพี้ยง” แล้วก็เป่ ำ โดยทัว่ ไปแล้วเขำ
จะเป่ ำตอนเช้ำก่อนจะเคี้ยวหมำก มีบำงคนได้กล่ำวว่ำที่เขำได้เป่ ำตอนเช้ำก่อนบ้วน
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ปำกหรื อแปรงฟัน และก่อนเป่ ำจะ ต้องมีกำรเคี้ยวหมำกที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำ ฟัน
ของเรำมีพิษร้ำยมำกกว่ำสัตว์ร้ำย และขี้ฟันนั้นก็เป็ นยำ ด้วยเหตุน้ ี เมื่อพ่นใส่
บำดแผลก็ทำให้บำดแผลหำยได้ บำงคนนั้นก็กล่ำวว่ำ เครื่ องที่เขำเคี้ยวที่เป็ นหมำก
เป็ นพลูก็เป็ นยำเมื่อผสมผสำนเข้ำกับขี้ฟันก็ยงิ่ จะเป็ นยำวิเศษมำกขึ้น จึงสำมำรถ
รักษำโรคได้ ด้วยเหตุน้ ี หลำยคนได้หำยจำกกำรเจ็บป่ วยจริ งแต่ไม่ได้หำยเพรำะ
คำถำเวทมนตร์ แต่หำยเพรำะขี้ฟันและเครื่ องเคี้ยวหมำกนั้นก็ได้
ชั้นของเทพพวกนี้ พวกพรำหมณ์ถือว่ำเป็ นชั้นสู งสุ ดของชีวติ ซึ่ งทุกคนก็
ใฝ่ ฝันอยำกไปอยู.่
ชั้นที่ 2 คือชั้นของพวกที่ครึ่ งมนุษย์ ครึ่ งเทวดำ พวกภูตผีช้ นั ดีและชัว่
เทพชั้นดีและชั้นชัว่ ดังนั้นชั้นที่ 2 นี้ก็คือชั้นกลำงนั้นเอง
ชั้นที่ 3 ชั้นนี้เป็ นพวกชั้นต่ำ หรื อชั้นล่ำงสุ ดซึ่ งได้แก่จำพวกก้อนหิ น
แม่น้ ำลำธำร ภูเขำ พืชพันธุ์ต่ำงๆ ต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์เป็ นลำดับต่อไป
อ้ำงตำมควำมปรำรถนำอันแท้จริ งแล้ว มนุษย์เรำทุกคนก็อยำกไปอยูใ่ น
ชั้นสู งสุ ดด้วยกันทั้งนั้น แต่กำรกระทำในแต่ละวันของมนุ ษย์เรำในโลกนี้ แม่น
ล้วนแต่จะนำเรำลงไปข้ำงล่ำงเรื่ อย ๆ เพรำะในเมื่อเรำอ้ำงตำมคำสอนของ
พรำหมณ์น้ นั เมื่อพวกเรำทำอะไรไว้ พวกเรำก็ตอ้ งไปใช้กรรมใช้เวรในสิ่ งนั้นจน
ชัว่ กัปป์ ชัว่ กัลป์ ซึ่ งควำมหมำยนั้นก็คือตลอดไปเป็ นนิตย์น้ นั เอง เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษย์เรำจะพ้นทุกข์ถึงสุ ข หรื อพ้นจำกกำรทำชัว่ หรื อกรรมชัว่ นี้ได้อย่ำงไร? เมื่อ
อ้ำงตำมศำสนำพรำหมณ์และพุทธนี้ ด้วยเหตุน้ ีท้ งั สองศำสนำจึงมีคำทำนำยเอำไว้
ถึงผูท้ ี่จะมำโปรดโลกให้พน้ ภำยหน้ำ ในศำสนำพรำหมณ์นิกำยไวษณพ ได้มีกำร
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ทำนำยเอำไว้วำ่ “จะมีบุรุษผิวขำว รู ปร่ ำงงำม ท่ำนหนึ่งมีนำมว่ำ กัลกิ ทรงถือ
ดำบประหำรผูใ้ จบำปหยำบช้ำ และกลียคุ ก็สิ้นสุ ดลงเริ่ มยุคใหม่ต่อไป” พุทธ
ศำสนำก็ได้ทำนำยเอำไว้เช่นกันว่ำ “จงทำทำนแสวงพระองค์อีกองค์หนึ่งที่จะมำ
ภำยหลังเรำคือ พระเมสิ ยำห์ ผูน้ ้ นั จะเป็ นสำเภำลำใหญ่ พำมนุษย์ขำ้ มจำก
วัฏสงสำร แล้วจะได้พบกับพระแก้วสำม ประกำร ควำมจริ งนี้ได้คดั ลอกมำจำก
หนังสื อ (ศำสนำเปรี ยบเทียบ หน้ำที่ 504 ซึ่งเขียนโดย ส.จ. เสถียร พันธรังสี )
ทำงแห่งกำรรอดพ้นกรรมที่กล่ำวมำนี้ส่วนมำกแล้วจะได้รับกำรเฉยเมยมำตลอด
บุคคลที่เชื่อสองศำสนำนี้ส่วนใหญ่แล้วก็สนใจนำพิธีกรรมมำกกว่ำหนทำงที่จะช่วย
ให้รอดพ้น เมื่อเป็ นเช่นนี้พวกเรำจะพ้นจำกบำปกรรมนี้ได้อย่ำงไร?

“เส้นทำงของชีวิตก็หมุนไปข้ำงหน้ำเสมอ
สำหรับคนฉลำดเพื่อเขำจะหันหนีจำกนรกข้ำงล่ำง”
(สุ ภำษิต 15 : 24)
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บทที่ 8 - คำทำนำยถึงควำมเสื่ อมโทรมของพระสัจธรรม
คนผูฉ้ ลำดรอบครอบย่อมรู ้อนั ตรำยที่จะเกิดขึ้น
แล้วหลีกเลี่ยงเสี ย แต่คนธรรมดำสำมัญ
จะเดินเรื่ อยไป แล้วก็เป็ นทุกข์ภำยหลัง
(สุ ภำษิต 22 : 3)
1. ความเสื่ อมของพระสั จธรรมและนรก
พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมแก่มหำกัสปเถระ โดยได้ใจควำมว่ำ “ดูเถิด
กัสปะ พระสัจธรรม จะค่อยๆ เสื่ อมลงตำมลำดับโดยอำกำรที่คนทั้งหลำยไม่รู้สึก
ไม่รู้สิ้นสุ ดเสื่ อมทีละเล็กละน้อยไป”
พระคัมภีร์พระไตรปิ ฎก อัฏฐกถำอังคุตตรนิกำยภำค 1 หน้ำ 41 ได้
พรรณนำควำมเสื่ อมโทรมไว้ 5 ประกำรคือ
1. ปริ ยตั ิอนั ตรธำน คือ ควำมเสื่ อมสู ญพระปริ ยธรรม
2. ปฏิบตั ิอนั ตรธำน คือ ควำมเสื่ อมสู ญในกำรปฏิบตั ิ
3. ปฏิเวธอันตรธำน คือ ควำมเสื่ อมสู ญแห่งควำมรอบรู ้ หนทำงและผล
4. ลิงคอันตรธำน คือ ควำมเสื่ อมสู ญของสมณเพศ
5. ธำตุอนั ตรธำน คือ ควำมเสื่ อมสู ญของพระบรมธำตุ พระพุทธเจ้ำ
ชี้ให้เห็นว่ำ กรรมที่มนุษย์มีอยูน่ ้ นั มีอยู่ 8 ขุม สำหรับผูท้ ี่รักษำบัญญัติกรรมบท
10 ไม่ได้ตอ้ งตกนรก ซึ่ งนรกทั้ง 8 ขุมนั้นมีดงั นี้
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ขุมที่ 1 ชื่อว่ำ สัตว์สวนรกทุกคะ พอรู ้วำ่ ร้อน
ขุมที่ 2 ชื่อว่ำ กำบนรกทุกคะ ร้อนมำก
ขุมที่ 3 ชื่อว่ำ สัตขนรก ร้อนมำกขึ้นไปอีก
ขุมที่ 4 ชื่อว่ำ โสสุ วนรกทุกคะ ร้อนด้วยน้ ำ
ขุมที่ 5 ชื่อว่ำ มหำโสสุ วนรกทุกคะ ร้อนด้วยไฟ
ขุมที่ 6 ชื่อว่ำ ดำบนรกทุกคะ ร้อนด้วยไฟมำกขึ้น
ขุมที่ 7 ชื่อว่ำ มหำดำบนรกทุกคะ ร้อนด้วยไฟมำกขึ้นไปอีก
ขุมที่ 8 ชื่อว่ำ อเวจีนรกทุกคะ เย็นเกินไป
2. พุทธบริษัท 4 จะขายเรากิน
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกล่ำวไว้อีกตอนหนึ่งว่ำ “ในยุคแห่งกำรเสื่ อมสู ญ
หรื อยุคสุ ดท้ำยในพระศำสนำของพระองค์น้ ี พุทธบริ ษทั ทั้ง 4 จะขำยพระองค์กิน”
ดูเหมือนว่ำ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ ได้เกิดขึ้นมำนำนแล้ว และกำลังร้ำยแรงขึ้นที่สุดใน
ยุคนี้ ที่ประเทศไทยตำมวัดและตำมท้องสนำมหลวงเก่ำติดกับวัดพระแก้ว ได้
กลำยเป็ นสนำมขำยพระอย่ำงเปิ ดเผย หลวงพ่อก็เริ่ มหล่อรู ป ตนเองขำย พุทธแท้
กำลังหำยไปและพุทธเทียมกำลังเข้ำมำแทนที่ ผูท้ ี่ศึกษำธรรมและแสวงหำควำม
จริ งเท่ำนั้น จึงจะรู ้วำ่ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้กำลังเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นตำมที่พระพุทธ
องค์ได้ทำนำยไว้
ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ เมื่อปี 1990 ข้ำพเจ้ำได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทย พี่นอ้ งลำว
คนหนึ่งได้ฝำกเงินไปซื้ อหนังสื อเกี่ยวกับพุทธศำสนำเพื่อมำศึกษำเรี ยนรู ้ ข้ำพเจ้ำก็
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รับปำกว่ำจะไปซื้ อให้ที่ประเทศไทย ที่ขำยหนังสื อประเภทนี้ก็มีอยูท่ ี่เดียวที่ใหญ่
ที่สุดที่น้ นั คือ ข้ำงวัดธำตุหน้ำวัดพระแก้วซึ่ งติดกับสนำมหลวงเก่ำ พอข้ำพเจ้ำไป
ถึงก็ปรำกฏว่ำ สถำนที่แห่งนี้ไม่ได้ขำยเพียงแต่หนังสื ออย่ำงเดียวแต่ยงั เป็ นสถำนที่
ขำยพระเครื่ องเล็กใหญ่ เก่ำใหม่ทุกประเภท ภำยหลังที่ขำ้ พเจ้ำซื้ อหนังสื อได้แล้วก็
ได้เดินชมไปเรื่ อย ๆ ว่ำพวกเขำได้ขำยอะไรกันแน่? ปรำกฏว่ำเป็ นสนำมขำยพระ
ด้วย และพอข้ำพเจ้ำเดินมำถึงที่หนึ่งมี แม่คำ้ คนหนึ่งประกำศขำยพระของตนอยู่
ซึ่ งมีให้เลือกอย่ำงมำกมำย เขำได้ยกพระองค์หนึ่งขึ้นและยืน่ มำให้ขำ้ พเจ้ำ พร้อม
กับประกำศว่ำ “หลวงพ่อองค์น้ ีดีอย่ำงนั้นดีอย่ำงนี้ ” ข้ำพเจ้ำก็เลยถำมไปเหมือนกับ
จะซื้ อพระของเขำว่ำ “นี่คุณ หลวงพ่อองค์น้ ีดีอย่ำงไรบ้ำง?” เขำก็บอกว่ำ “โอ้โฮ
ดีหลำยอย่ำงนะคุณ ใครเป็ นเจ้ำของนะ นึกอะไรก็ได้ท้ งั นั้น” เขำก็พูดออกมำด้วย
ควำมอยำกขำย ข้ำพเจ้ำก็แกล้งถำมต่อไป ว่ำ “จริ งหรื อเปล่ำครับ?” เขำก็ยงิ่ ตอบ
ด้วยน้ ำเสี ยงหนักแน่นว่ำ “จริ งสิ คุณ ไม่เชื่อก็ลองดู” ข้ำพเจ้ำก็เลยจับพร้อมกับ
คุกเข่ำลงแล้วพูดว่ำ “สำธุ ถ้ำหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ จริ งขอให้ผมได้หลวงพ่อไปฟรี ๆ
เถิด” พอแม่คำ้ ได้ยนิ ก็เลยกล่ำวขึ้นว่ำ “โถ เอำฟรี ๆ ไม่ได้นะคุณตั้ง 400 บำท”
ข้ำพเจ้ำก็เลยยืนขึ้นพร้อมกับส่ งคืนแล้วบอกเขำว่ำ “ถ้ำไม่ได้ก็แสดงว่ำหลวงพ่อ
องค์น้ ีไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ อย่ำงที่พูดนะสิ ” ข้ำพเจ้ำก็ยงิ่ พูด อีกว่ำ “ของจริ งหรื อเปล่ำ” เขำ
ก็ยงั ตอบและยืนยันว่ำ “จริ ง” ไม่ยอมที่จะต่อรองกับข้ำพเจ้ำอีกเลย หลังจำกนั้น
ข้ำพเจ้ำก็ไป มนุษย์เรำมำกมำยในสมัยนี้กำลังพำกันทำผิดตำมที่พระพุทธองค์ได้
ทำนำยเอำไว้วำ่ ในยุคสุ ดท้ำยนี้พุทธบริ ษทั 4 จะขำยเรำกิน และในปั จจุบนั กำลัง
เป็ นเช่นนี้
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3. เครื่ องคา้ ของคงนั้นไม่ ได้ อยู่ทตี่ ัวเครื่ องแต่ อยู่ทคี่ าพูดของผู้ขาย
นักเล่นของขลังทั้งหลำย ก็คงจะไม่พอใจในกำรที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดเผยถึงเรื่ องนี้
แต่ขำ้ พเจ้ำก็ขอกล่ำวไว้เพื่อบำงที มันอำจจะช่วยผูท้ ี่ยงั เล่นอยูใ่ ห้เกิดควำมตื่นตัวได้
และที่สำคัญไปกว่ำนั้นก็เพื่อตักเตือนผูท้ ี่ยงั ไม่ได้หลงให้รู้เอำไว้ล่วงหน้ำ เพื่อท่ำน
จะได้ไม่ถูกหลอกและเสี ยเงินทองจำนวนมำกมำยไปกับสิ่ งเหล่ำนี้ ของดีเหล่ำนี้ถำ้
หำกว่ำมันดีจริ งก็คงจะไม่มีใครหรอกที่จะเอำมันไปขำย และอีกอย่ำงหนึ่งก็เป็ น
กำรเตือนท่ำนเอำไว้เพื่อท่ำนจะไม่ได้หลงเชื่อและประมำท เพรำะท่ำนอำจพลำดท่ำ
เสี ยทีไปได้ ควำมจริ งแล้วควำมศักดิ์สิทธิ์ น้ นั มันไม่ได้อยูใ่ นของเหล่ำนั้น แต่มนั อยู่
ที่คำพูดของผูข้ ำย หรื อนำยช่ำงผูป้ ระดิษฐ์ข้ ึนนั้นต่ำงหำก (ถ้ำท่ำนเป็ นคริ สเตียน
ขออ่ำนในพระธรรม อิสยำห์ 44 : 9-20, สดุดี 115 : 1-8) พวกเขำได้กล่ำวไว้
อย่ำงเต็มปำกว่ำ มันไม่ดีและไม่มีอำนำจอะไรทั้งนั้น แต่คนเรำกลับไม่ฟัง และ
ไม่ได้ยนิ เสี ยงนั้นเลย เพรำะว่ำเรำอยำกได้ อยำกดี อยำกเป็ นคนที่เด่นกว่ำคนอื่น
และนอกจำกนั้นก็คือได้ยนิ คนอื่นกล่ำวถึงควำมดีของสิ่ งนี้ มำก่อน ก่อนขำยพวก
เขำก็ได้เตือนเอำ ไว้ก่อนว่ำ : 1. อย่ำลอง 2. อย่ำประมำท 3. ให้คลำให้ได้ ถ้ำ
ไม่อย่ำงนั้นจะไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ ควำมจริ งแล้วนี้คือควำมจริ งที่วำ่ ของรักษำนั้นมันไม่ดี
เพรำะถ้ำมันดีจริ งก็จะไม่มีกำรหมดควำมศักดิ์สิทธิ์ อย่ำงแน่นอน เมื่อไม่นำนมำนี้
ข้ำพเจ้ำได้พบกับอดีตนำยพันทหำรคนหนึ่ง ซึ่งมีควำมเชื่อและควำมศรัทธำในของ
รักษำเหล่ำนี้ เพรำะว่ำได้เชิ ญท่ำนไปโบสถ์ เขำกลับตอบว่ำเขำมีของรักษำแล้ว
เขำกลัวว่ำถ้ำไปโบสถ์แล้วของรักษำนั้นจะลุ่ยหรื อเสื่ อม ภำยหลังจำกที่ได้คุยกัน
นำนพอสมควร ก่อนจะจำกไปข้ำพเจ้ำก็ได้ฝำกข้อคิดข้อหนึ่งไว้กบั ท่ำนว่ำ ท่ำน
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นำยพัน อันคำว่ำของดีหรื อของศักดิ์สิทธิ์ น้ นั ก็คือจะต้องตกน้ ำไม่ไหลตกไฟไม่
ไหม้ ของดีจะไม่มีคำว่ำลุ่ยหรื อหมดควำมศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำของสิ่ งนั้นหำกหมดควำม
ศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็แสดงว่ำของนั้นมันไม่ดี หลังจำกนั้นข้ำพเจ้ำก็ได้จำกท่ำนไป
ตรงกันข้ำมในพระคัมภีร์ของคริ สเตียน เรำจะแสวงหำคำว่ำกำรเสื่ อม
โทรมของศำสนำหรื อคำสั่งสอนนี้ไม่มี และพระธรรมคำสอนของพระองค์น้ นั จะ
ยัง่ ยืนตลอดไปไม่มีคำว่ำเสื่ อมสู ญไป องค์พระเยซู ได้ทรงสอนเอำไว้วำ่ ก่อนยุค
สุ ดท้ำยจะมำถึงมนุษย์เรำจะเป็ นผูเ้ สื่ อมโทรมไม่ใช่คำสั่งสอนของพระองค์ เช่น
“ควำมรักของคนส่ วนมำกจะเย็นลง เพรำะควำมอธรรมแผ่กว้ำงออกไป” (มัทธิว
24 : 12) มนุษย์ทุกชำติที่เป็ นคริ สเตียนจะถูกข่มเหง จะได้รับกำรเกลียดชัง จะเกิด
กำรหักหลัง จะหลอกลวงซึ่ งกันและกัน หลำยคนจะสะดุดและทิ้งควำมเชื่อไป
(มัทธิว 24 : 9-11) นี้คือควำมเสื่ อมโทรมที่เกิดขึ้น ในพระธรรมคัมภีร์ เป็ นกำร
เสื่ อมโทรมของมนุษย์ไม่ใช่กำรเสื่ อมโทรมของศำสนำ
หมำยเหตุ :
พระธรรมพระไตรปิ ฎกนี้ ได้รับอนุญำตคัดออกจำกวัดพระสิ งห์ จังหวัด
เชียงใหม่ ผูอ้ นุ ญำต พระศรี ริวสิ ุ ทธิวงศ์ กรุ งเทพ. รับรองว่ำถูกต้องกับต้นฉบับ
ในหนังสื อของกำนันผูใ้ หญ่บำ้ น ป.ท. 23 เล่มที่ 29 ได้คดั ออกให้ในวันสำรวจ ที่
12 ตุลำคม 2497.
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บทที่ 9 - คำทำนำยจำกลำพื้นเมืองเกี่ยวกับผูท้ ี่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำ
“กำรที่เรำกินข้ำว ผูใ้ ดกินผูน้ ้ นั อิ่ม
ไม่ไปอิ่มท้อง เขำผูไ้ ม่กิน”
“เช่นเดียวกันกับกำรที่เรำจะพ้นจำกบำปกรรมใหญ่อเวจี
ไม่มีใครเชื่อแทนกันได้”
1. คาทานายจากลาพืน้ เมือง
ในลำพื้นเมืองได้กล่ำวถึงคำกล่ำวของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำว่ำ ถ้ำหำก
ศำสนำพุทธเสื่ อมลงเมื่อใด จะมีพระเจ้ำองค์หนึ่งลงมำโปรด คือพระศรี อริ ยเมตรัย
พระองค์น้ นั จะเกิดอยูก่ บั คนทุกข์ยำกในเขตบ้ำนนอก แต่ท่ำนจะมีฤทธิ์ อำนำจ
ยิง่ ใหญ่ ท่ำนผูน้ ้ ี จะแสดงตนเป็ นผูม้ ีบำดแผล หรื อสิ่ งที่เรำดูไม่ได้ ถ้ำพระองค์ลง
มำใกล้ ถ้ำหำกคนหนึ่งคนใดถ่มน้ ำลำยคำยขี้มูก ผูน้ ้ นั จะได้รับโทษ แต่ถำ้ หำกผูใ้ ด
ต้อนรับพระองค์ ก็จะไม่ตกในนรก คำทำนำยนี้ท้ งั หมดพวกเรำได้พบว่ำมันได้มี
กำรพัวพันอยูใ่ นชีวิตของพระเยซู น้ นั
2. คาทานายนีม้ ีการพัวพันกับชี วติ ขององค์ พระเยซู คริสต์ อย่ างไรบ้ าง?
คำทำนำยทั้งหมดข้ำงบนนี้ ถ้ำพวกเรำได้ศึกษำดูให้ดี พวกเรำก็จะพบว่ำ
มันได้มีกำรพัวพันกันอย่ำงใกล้ชิดกับชีวติ ขององค์พระเยซู คริ สต์ ดังที่ท่ำนจะได้
พบกับคำอธิ บำยต่อไปนี้ :
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ก. พระเยซู ได้เสด็จมำยังโลกนี้ 543 ปี หลังจำกที่พระพุทธได้กล่ำวไว้ :
พระพุทธเจ้ำได้กล่ำวเอำไว้วำ่ ถ้ำผูห้ ญิงเข้ำบวช ศำสนำของพระองค์จะ
ตั้งอยูไ่ ด้เพียง 500 ปี เหตุกำรณ์น้ ีก็ได้เกิดตำมที่กล่ำวไว้คือ ได้มีพระนำงมหำบดี
โคตรมีได้ทูลขออุปสมบท ตำมดังที่กล่ำวมำในข้อที่ 2 ตอนต้นของบทที่ 5 นั้น
ด้วยเหตุน้ ีศำสนำของพระพุทธองค์ จึงหมดกลับลงภำยใน 500 ปี ดังที่พระองค์ได้
ทรงกล่ำวไว้
ข. เกิดอยูก่ บั คนทุกข์ยำกในเขตบ้ำนนอก :
พระเยซู ถึงจะเกิดอยูใ่ นตระกูลสู งคือ ตระกูลของดำวิดก็ตำม แต่โยเซฟผู ้
เป็ นบิดำฝ่ ำยเนื้อหนังของพระเยซู น้ นั ก็เป็ นเพียงแต่ช่ำงไม้ที่ทุกข์ยำกคนหนึ่งเท่ำนั้น
(มัทธิว 13 : 55) ในเวลำที่พระองค์ เกิด พระองค์ก็ไม่ได้เกิดอยูใ่ นปรำสำทรำชวัง
แต่กลับเกิดอยูท่ ี่คอกสัตว์ เปลหรื อที่รองพระกำยของพระองค์น้ นั ก็คือรำงหญ้ำ (ลู
กำ 2 : 6-7) บ้ำนเบธเลเฮมที่พระองค์เกิดนั้นก็เป็ นบ้ำนน้อย ๆ ซึ่ งคนส่ วนมำกใน
เวลำนั้นมองข้ำม (มีคำห์ 5 : 2, มัทธิว 2 : 3)
ค. ท่ำนจะมีฤทธิ์ เดช :
ฤทธิ์ เดชที่พระเยซู ทรงสำแดง เป็ นฤทธิ์ เดชที่พระองค์ทรงกระทำขึ้นใน
ท่ำมกลำงฝูงชนซึ่ งไม่เหมือนกับนิทำนปรำปรำ หรื อนิทำนโบรำณ ที่มนุษย์เล่ำกัน
มำในอดีตนั้น พระองค์ได้ทรงโปรดช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วย (มัทธิว 15 : 29-31)
ขับไล่ผรี ้ำย (มัทธิว 8 : 28-34) ห้ำมลมพำยุในทะเล (มัทธิว 8 : 23-27) เดินบนน้ ำ
โดยไม่จม (มัทธิว 11 : 38-45) และตัวของพระองค์ก็ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย
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(ยอห์น 20 : 1-10) นี่คือฤทธิ์ เดชอำนำจยิง่ ใหญ่ของพระเยซู ซึ่ งเป็ นฤทธิ์ เดชที่ไม่มี
ใครเหมือนได้ในโลก
ง. บำดแผลที่ไม่น่ำดู :
จำกพระธรรมข่ำวประเสริ ฐทั้งสี่ เล่ม ได้อธิบำยถึงสภำพขององค์พระเยซู
คริ สต์วำ่ พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนตี (ลูกำ 22 : 63-65, 23 : 16-17, มัทธิว 27 : 27-31)
นอกจำกนี้พวกเขำยังได้ตอกพระองค์ไว้ที่ไม้กำงเขน (ยอห์น 19 : 33)เขำแทง
พระองค์ที่สีขำ้ ง (ยอห์น 19 : 33) ภำพทั้งหมดนี้ ตรงกับคำทำนำยที่พระพุทธ
ทำนำยไว้น้ นั อีกอย่ำงหนึ่งภำพทั้งหมดในกำรเฆี่ยนตี, ตรึ ง, แทงสี ขำ้ ง, ตลอดถึง
กำรประจำนต่ำงๆ นำนำ ก็เป็ นที่น่ำรังเกียจอยูแ่ ล้วใครเห็นก็ตอ้ งปฏิเสธ ถ่มน้ ำลำย
คำยขี้มูกมำกกว่ำที่จะต้อนรับ
จ. ผูย้ อมรับและผูป้ ฏิเสธ:
ในพระธรรม (ยอห์น 3 : 18) บอกว่ำ ผูท้ ี่เชื่อและไว้วำงใจในพระบุตรก็
ไม่ถูกตัดสิ นลงโทษ แต่ผทู ้ ี่ไม่วำงใจก็ถูกตัดสิ นลงโทษแล้ว (ยอห์น 3 : 36) บอก
ว่ำผูท้ ี่วำงใจในพระบุตร ก็มีชีวติ นิ รันดร์ ผูไ้ ม่เชื่อพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวติ แต่พระ
พิโรธของพระเจ้ำก็ได้ปกคลุมอยูบ่ นผูน้ ้ นั (มัทธิว 10 : 32-33) บอกว่ำถ้ำเรำ
ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเรำ และถ้ำเรำยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะ
ทรงยอมรับเรำต่อหน้ำพระบิดำ (โรม 10 : 9-10) บอกว่ำ ผูท้ ี่ยอมรับด้วยปำกและ
เชื่อด้วยใจก็จะรอด (วิวรณ์ 20 : 10-15, 21 : 8) บอกไว้อีกว่ำ คนที่ไม่มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนแห่งชีวติ ของพระเยซู ก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรก อันซึ่ งเป็ นควำมตำยครั้งที่
2 และครั้งสุ ดท้ำยของมนุษย์เรำในโลก ส่ วนผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนแห่งชีวิตนั้น ก็
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จะได้เข้ำสู่ สวรรค์หรื อแผ่นดินโลกใหม่ ที่พระองค์ได้ทรงจัดแจงไว้สำหรับเรำ
ทั้งหลำย
หมำยเหตุ :
ท่ำนผูช้ ่วยให้ขอ้ มูลดังกล่ำวนี้ ในอดีตท่ำนเคยเป็ นผูบ้ วชเรี ยนเขียนอ่ำน
มำแล้วจนได้ชื่อว่ำเป็ นมหำ แต่ปัจจุบนั ได้กลำยมำเป็ นคริ สเตียนแล้วเพรำะว่ำ ได้
บวชเรี ยนเขียนอ่ำนมำก่อน
ถ้ าผู้ใดฟังคาของเราและวางใจในพระองค์
พระผู้ทรงใช้ เรามา ผู้น้ ันก็มีชีวติ นิรันดร์
และไม่ ถูกพิพากษา แต่ ได้ ผ่านพ้นความตาย
ไปสู่ ชีวติ แล้ ว” (ยอห์ น 5:24)
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บทที่ 10 - คำทำนำยถึงแผ่นดินของพระเมสิ ยำห์
อำณำจักรหรื อแผ่นดินของพระเจ้ำนั้นกว้ำงใหญ่ไพศำล
ไม่จำกัดด้วยขอบเขตของประเทศ หรื อภูมิภำคของโลก
ผูท้ ี่เป็ นประชำกรของพระองค์ก็ไม่จำกัดด้วยผิวพรรณ เชื้ อชำติ
สัญชำติ หรื อวัฒนธรรม คือบุคคลใดก็ตำมที่ยอมรับว่ำตนเองเป็ น
คนบำปและยอมรับว่ำพระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้ำ เชื่อและ
รับเอำพระองค์ไว้เป็ นพระผูท้ รงโปรดให้พน้ ของตนแล้ว
ผูน้ ้ นั ก็สำมำรถได้เห็นและได้เข้ำในอำณำจักรนี้ได้

(ยอห์น 3:3,5)

1. คาทานายทีก่ ล่าวถึงแผ่ นดินของพระเมสิ ยาห์
ในคำสอนของพระพุทธศำสนำนั้นได้มีหลำยตอนที่ได้สอนและทำนำยถึง
เรื่ องแผ่นดินของพระเมสิ ยำห์ผทู ้ ี่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำ เนื่องจำกว่ำคำทำนำย
ดังกล่ำวนี้ได้มีกำรพัวพันกันกับหนังสื อเล่มนี้ ข้ำพเจ้ำจึงได้นำเอำมำบันทึกไว้เพื่อ
เป็ นกำรเพิ่มเติมควำมรู ้และควำมมัน่ ใจให้แก่ท่ำน ซึ่ งมีเนื้อควำมดังนี้ :
“แผ่นดินของพระเมสิ ยำห์หรื อพระศรี อริ ยเมตรัยนั้น ถ้ำพระองค์หำกลงมำ
เกิดเมื่อใด แผ่นดินนี้ จะอุดมสมบูรณ์และมีอำหำรกำรกินทุกอย่ำง น้ ำจะไหล ไฟ
สว่ำง หนทำงไปมำสะดวกและมีอยูต่ ลอดไป เป็ นนิตย์ ไม่มีควำมทุกข์ยำก แต่เท่ำ
เทียมกันหมด ไม่เสื่ อมสู สักครั้งจนกว่ำโลกจะสลำยไป แล้วจะได้พบกับพระแก้ว
สำมประกำรคือ สวรรค์ นิพพำน ดังนั้นแล”
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คำทำนำยในตอนนี้ได้มำจำกลำพื้นเมืองซึ่ งเป็ นลำที่เกี่ยวกับพระเมสิ ยำห์
และแผ่นดินของพระองค์ เป็ นกำรจดจำของมหำคำมัย ธรรมวงษำ ภำยหลังที่ท่ำน
ได้บวชเรี ยนเขียนอ่ำนจนมำเป็ นมหำ มหำคำมัยผูน้ ้ ีภำยหลังที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติมก็ได้พบว่ำ พระเมสิ ยำห์หรื อพระศรี อริ ยเมตรัย ผูท้ ี่พวกเรำชำว พุทธได้พำ
กันรอคอยว่ำจะมำโปรดโลกภำยหน้ำนั้นก็ได้แก่พระเยซู คริ สต์น้ นั เอง หลังจำกนั้น
ท่ำนก็ได้ตดั สิ นใจเชื่อและรับเอำพระองค์ ท่ำนได้เล่ำถึงเรื่ องนี้ให้แก่ขำ้ พเจ้ำฟัง
ภำยหลังที่ท่ำนได้มำเป็ นคริ สเตียนแล้ว ควำมจริ งแล้วพี่นอ้ งชำวลำวเป็ นจำนวนไม่
น้อยได้พำกันบวชเรี ยน และได้ศึกษำเรี ยนรู ้ถึงควำมจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แต่ไม่มีใคร
กล้ำที่จะอธิบำยแยกแยะให้พนี่ อ้ ง ป้ำ น้ำสำวและญำติพี่นอ้ งฟังให้รู้อย่ำงละเอียด
และถี่ถว้ นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ทั้งนี้ก็เพรำะเหตุผล 2 ประกำรคือ (1) ไม่มีควำมเข้ำใจ
ลึกซึ้ งและเพียงพอ (2) ผูท้ ี่รู้แล้วนั้นก็กลัวว่ำจะถูกต่อต้ำนและกล่ำวหำว่ำเป็ นคน
ทำแตกไป ด้วยเหตุน้ ีจึงเงียบไว้ก็ดีกว่ำ ขอขอบคุณท่ำนอำจำรย์ มหำทั้งหลำยผูม้ ี
ควำมกล้ำหำญในกำรยืนยัน ควำมจริ งทั้งหลำยเหล่ำนี้ให้แก่พี่นอ้ งเรำได้รู้เช่น มหำ
คำมัย ธรรมวงษำ มหำจันใด สุ ทธรรมวงศ์ มหำทองสวย ศักดำรักษ์ มหำบุญเลิศ
กุลนิตย์เหล่ำนี้ เป็ นต้น ขอขอบคุณท่ำนทั้งสี่ ที่ได้ เป็ นพยำนและเป็ นตัวอย่ำงที่ดี
ให้แก่พวกเรำทั้งหลำยเกี่ยวกับเรื่ องนี้

62

2. ความหมายของคาทานาย
สำหรับคำทำนำยที่ได้กล่ำวมำข้ำงบนนี้ ก็ได้ช้ ีให้พวกเรำได้เห็นถึงสภำพ
กำรเป็ นอยูข่ องโลก ในเวลำที่พระเมสิ ยำห์จะลงมำบังเกิดว่ำ จะมีสภำพกำร
เปลี่ยนแปลง สี่ อย่ำงปรำกฏขึ้นคือ :
(1) ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงด้ำนอำหำร
(2) ควำมเจริ ญของโลกและสังคม
(3) กำรเป็ นอยูข่ องมวลมนุษย์ทำงด้ำนศีลธรรม
(4) อนำคตของผูเ้ ชื่อฟัง
ชีวติ และสังคมมนุษย์ในปัจจุบนั ไม่วำ่ ชีวติ และสังคมนั้นจะโหดร้ำยและ
ป่ ำเถื่อนถึงขนำดใดก็ตำม เมื่อข่ำวประเสริ ฐเรื่ องของพระเยซู คริ สต์น้ ีหำกไปถึง
เมื่อใด ชีวติ และสังคมนั้นก็มีกำรเปลี่ยน แปลงในสี่ ดำ้ นนี้เกิดขึ้นที่นนั่ ทั้งนี้ก็
เพรำะพระคุณ ควำมรัก และฤทธิ์ อำนำจของพระองค์นนั่ เอง ในปัจจุบนั โลกของ
เรำเต็มไปด้วยพืชพรรณธัญญำหำร แต่มนุษย์กลับขำดแคลนอำหำร มนุษย์เรำใน
โลกได้มีกำรผลิตวัตถุของใช้ที่ทนั สมัยมำกมำยเพื่อให้ควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิต
แต่โลกมนุษย์บำงแห่งกลับมีแต่ควำมทุกข์ยำกลำบำก สังคมไม่ยตุ ิธรรมและวุน่ วำย
ตำยไปไม่เห็นหน้ำพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ ีพวกเรำจึงจำเป็ นต้องคำนึงถึงคำทำนำยนี้
แล้วรี บหำทำงเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็เพื่อควำมสุ ขของเรำทั้งหลำยทั้งในโลกนี้และ
สื บๆ ไปเป็ นนิตย์ดว้ ย
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3. ขอบเขตของอาณาจักรหรื อแผ่นดินของพระเจ้ า
อำณำจักรของพระเจ้ำไม่ใช่อำณำจักรของโลกนี้ แต่เป็ นอำณำจักรแห่งจิต
วิญญำณ ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นอำณำจักรที่มีขอบเขตไม่จำกัดด้วยพรมแดน ผิวพรรณ
ชั้นวรรณะ และเชื้อชำติ วงศ์ตระกูล ใครก็ตำมที่เชื่ อและไว้วำงใจอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์ ผูน้ ้ นั จะอยูใ่ นประเทศใด มีฐำนะกำรเป็ นอยูอ่ ย่ำงใดผูน้ ้ นั ก็สำมำรถเป็ น
ประชำกร หรื อเป็ นพลเมืองในอำณำจักรของพระเมสิ ยำห์น้ นั ได้ กำรเข้ำเป็ นไพร่
พลในอำณำจักรของพระเจ้ำในอำณำจักรของพระองค์น้ ีมีควำมสำคัมำกมำยต่อชีวติ
ฝ่ ำยจิตวิญญำณของมนุษย์ ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะว่ำ ชีวติ ของมนุษย์เรำไม่ได้สิ้นสุ ดเพียง
ควำมตำย แต่ยงั ต้องเป็ นอยูต่ ลอดไป ปั ญหำมีอยูว่ ำ่ เรำจะไปอยูไ่ หน? จะไปอยู่
สวรรค์กบั พระเจ้ำพระเยซู (ยอห์น 14 : 1-3) หรื อจะไปอยูน่ รกกับ มำรซำตำน
(วิวรณ์ 20 : 10 ,15)
“เพราะว่ าคนเทีย่ งธรรมจะได้ อยู่ในแผ่ นดิน
และคนซื่ อสั ตย์ จะได้ อยู่ในนั้น
แต่ คนชั่ วร้ ายจะถูกตัดขาดเสี ยจากแผ่ นดิน
และคนทรยศจะถูกถอนรากออกไป”
(สุ ภาษิต 2 : 21-22)
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บทที่ 11 - นิทำนพื้นเมืองเรื่ องพระยำกำเผือก
“จงระวังให้ดีอย่ำให้ผใู ้ ดทำให้ท่ำนตกเป็ นเหยื่อ
ด้วยหลักปรัชญำ และด้วยคำล่อลวง
อันเหลวไหลตำมตำนำนของมนุษย์
ตำมวิญญำณต่ำงๆ แห่งสำกลจักรวำล
ไม่ใช่ตำมพระคริ สต์”
(โคโลสี 2 : 8)
1. นิทานทีน่ ่ าคิด
นิทำนเรื่ องของกำเผือกเป็ นนิทำนที่สำคัญแต่มีคนรู ้นอ้ ย เป็ นนิทำนที่
ค่อนข้ำงจะขัดกับควำมเป็ นจริ งตำมธรรมชำติเมื่อฟังแล้วจะขัดๆ หู แต่ที่นำมำ
บรรจุไว้ในหนังสื อเล่มนี้น้ นั ก็เป็ นเพรำะว่ำ มันมีกำรเกี่ยวพันกับเรื่ องของพระเมสิ
ยำห์ หรื อพระศรี อริ ยเมตรัยผูท้ ี่พระพุทธเจ้ำได้กล่ำววว่ำจะมำโปรดโลกภำยหน้ำ
ครั้งแรกข้ำพเจ้ำได้ยนิ ถึงเรื่ องนี้ จำกหมอลำและได้ยนิ จำกคนนั้นพูดคนนี้เล่ำ แต่ก็
จับเอำหลักฐำนไม่ได้ จนข้ำพเจ้ำได้อ่ำนพบอยูใ่ นหนังสื อเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ำ “รวม
วรรณคดีอีสำน” ซึ่ งเขียนโดยท่ำนปรี ชำ พิณทอง เมื่อได้อ่ำนแล้วก็เห็นว่ำเป็ นที่
น่ำสนใจจึงหยิบเอำมำพิมพ์ ไว้ในพุทธทำนำยเล่มนี้
พระกุกุสัณทะ (ไก่)
พระโกนำคมนะ (นำค)
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พระกัสปะ (เต่ำ)
พระโคตม (วัว)
พระอริ ยเมตรัย (สิ งโต)
เรื่ องก็มีอยูว่ ำ่ ในพันธกลับมีพระพุทธเจ้ำมำเกิดในโลกมนุษย์ 5 พระองค์
คือ : พระกุกุสันทะ พระโกนำคมนะ พระกัสปะ พระโคตม พระอริ ยเมตรัย องค์
ที่ 5 จะมำเกิดเมื่อสิ้ นศำสนำพระโคตม อ้ำงตำมคำทำนำยถ้ำผูห้ ญิงเข้ำบวชศำสนำ
ของพระโคตมจะอยูไ่ ด้ 500 ปี ตำมที่เรำได้ศึกษำมำนี้ได้มีผหู ้ ญิงเข้ำบวชจริ งๆ
ดังนั้นพุทธศำสนำจึงหมดอำยุ หรื อหมดอำยุไขไปและในขณะเดียวกัน 543
หลังจำกนั้น พระเมสิ ยำห์หรื อพระเยซู คริ สต์ได้กำเนิดขึ้นมำในโลกตำม
กำหนดเวลำที่ทำนำยไว้
พวกนักปรำชญ์โบรำณได้กล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำทั้ง 5 องค์น้ นั ได้ถือกำเนิด
แล้วคือเกิดกับพระยำกำเผือก (กำสี ขำว) ซึ่ งไม่เคยเห็นสักครั้งในโลกที่กำจะเป็ น
พระยำ เป็ นกษัตริ ยห์ รื อมีบลั ลังก์ พระยำกำเผือกเป็ นแม่คนแรกของพระพุทธเจ้ำ
ทั้ง 5 พระองค์ ดังนั้นคนโบรำณจึงถือเรื่ องพระยำกำเผือกนี้เป็ นเรื่ องที่สำคัญ จึงมี
เรื่ องเล่ำสื บต่อกันมำว่ำ :
ในอดีตกำล นำนมำแล้วได้มีกำเผือกสองผัวเมีย อำศัยอยูใ่ นป่ ำใหญ่หิม
พำนต์ ทำรังอยูบ่ นต้นมะเดื่อใกล้ฝั่งน้ ำ ครั้งนั้นพระพุทธเจ้ำทั้ง 5 เป็ นโพธิ สัตว์เกิด
ในท้องพระยำกำเผือก คือเมื่อกำเผือกออก ไข่ท้ งั ห้ำฟองแล้วทั้งสองผัวเมียก็มีควำม
รักต่อไข่ เอ็นดูไข่น้ นั มำก ทั้งสองได้แบ่งเวลำกันเฝ้ำรักษำอยูไ่ ม่ขำด วันไหนผัว
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ไปหำอำหำรเมียก็ตอ้ งอยูเ่ ฝ้ำ และวันไหนเมียไปผัวก็ตอ้ งอยูเ่ ฝ้ำ ทั้งสองจึงสำมำรถ
รักษำไข่ของตนได้อย่ำงปลอดภัย
อยูม่ ำวันหนึ่งสองผัวเมียได้พำกันออกไปหำอำหำรปล่อยไข่ไว้ในรังตำม
ลำพัง ในวันนั้นกำเผือกทั้งสองผัวเมียได้สนุกสนำนกับกำรนำอำหำรกำรกินจนลืม
ไข่ พอถึงตอนบ่ำยฝนก็ตกหนัก พำยุก็พดั แรงจน ไข่ท้ งั 5 ฟองได้ตกลงจำกรัง
ไหลไปตำมกระแสน้ ำ พอถึงตอนเย็นกำเผือกสองผัวเมียได้บินกลับถึงรัง ก็ปรำกฏ
ว่ำไข่ท้ งั ห้ำได้หำยไปเสี ยแล้ว ทั้งสองได้พำกันบินไปมำหำไข่ไปตำมพูเขำลำเนำ
ไพร ตำมแม่น้ ำก็ไม่พบ เมื่อหมดหนทำง จึงได้แต่ระทมขมขื่นร้องไห้โศกเศร้ำ
เสี ยใจไปตำมธรรมชำติของชีวติ โอ้อนิจจังวำตสังคลำทุกชีวติ เกิดมำต้องมีเกิดแก่
เจ็บตำย ไม่วำ่ สัตว์หรื อมนุษย์ เมื่อมีกำรพลัดพรำกจำกกันก็ตอ้ งมีกำรระทมหมอง
ไหม้ กำเผือกทั้งสองก็หมดหนทำงที่จะหำลูกได้จึงได้แต่อธิ ษฐำนให้ดินฟ้ำอำกำศ
เทพเจ้ำหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ผทู ้ ี่อยูบ่ นฟ้ำได้ปกป้ องลูกของตน ด้วยควำมรักควำม
ห่วงใยต่อลูกอันแสนสุ ดที่จะทนไหว เมื่อกำเผือกทั้งสองได้ร้องไห้อธิ ษฐำนจบลง
แล้ว ทั้งสองก็ได้สิ้นใจตำย พอตำยไปแล้วก็ได้ไปเกิดอยูใ่ นสวรรค์ มีนำมว่ำ พระ
กำพรมเสวยสุ ขสมบัติในสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติทิพย์มีเทพบริ วำรมำกมำย
ส่ วนไข่ท้ งั 5 ที่ได้ไหลไปตำมน้ ำนั้น ฟองหนึ่งก็ไหลไปติดอยูท่ ี่ท่ำน้ ำซึ่ ง
เป็ นท่ำของแม่ไก่ ขณะที่แม่ไก่ลงมำเล่นน้ ำก็ได้พบไข่ฟองนี้ จึงเอำไปเลี้ยงไว้ แม่
ไก่มีควำมเมตตำสงสำรเหมือนลูกที่เกิดในอุทรของตน ฟองที่สองไปติดอยูท่ ี่ท่ำ
ของนำค นำคก็นำไข่ไปไว้ที่ถ้ ำของตน และบำรุ งรักษำไว้เป็ นอย่ำงดีเหมือนเป็ น
ลูกที่เกิดในอุทรเช่นกัน ฟองที่สำมไปติดอยูท่ ี่ท่ำของเต่ำ เมื่อเต่ำได้พบไข่แล้วจึง
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นำเอำไปรักษำไว้ และแม่เต่ำก็รักเอ็นดูเช่นกัน ฟองที่สี่น้ นั ไหลไปติดอยูท่ ี่หำด
ทรำยขณะที่แม่ววั ลงไปกินน้ ำก็ได้พบไข่จึงเอำมำเก็บรักษำไว้ แม่ววั เองก็ได้มีควำม
เมตตำสงสำร เหมือนลูกที่เกิดในอุทรเช่นเดียวกัน ส่ วนฟองที่ 5 นั้นล่องลอยตำม
กระแสน้ ำไหลไปถึงบ้ำนของรำชสี ห์ (สิ งโต) เมื่อรำชสี ห์น้ นั มำพบก็เอำไปเลี้ยง
รักษำไว้สิงโตก็รักไข่ดงั แก้วตำดวงใจ กำรที่สัตว์ท้ งั 5 มีควำมเมตตำปรำนีไข่ท้ งั
ห้ำฟองนี้ก็เป็ นเพรำะบำรมีของไข่ ด้วยว่ำทั้งห้ำเป็ นเลือดเนื้อโพธิ สัตว์ผปู ้ รำรถนำ
เป็ นพระพุทธเจ้ำซึ่งเป็ นพระพุทธเจ้ำไปแล้วสี่ องค์ เหลืออยูอ่ งค์เดียวคือพระศรี อริ ย
เมตรัยจะได้มำเป็ นพระพุทธเจ้ำในอนำคต
ไข่ท้ งั ห้ำเมื่อออกมำเป็ นตัวตนแล้ว ก็เป็ นมนุษย์รูปงำม แต่ละคนจึงถำม
แม่เลี้ยงของตนว่ำ ใครเป็ นแม่บงั เกิดเกล้ำ แม่เลี้ยงก็ได้เล่ำควำมจริ งให้ฟัง พอ
เจริ ญเติบโตขึ้นทั้งห้ำก็ได้ลำแม่เลี้ยงของตนออกบวชเป็ นฤำษี อำศัยอยูใ่ นป่ ำหิ ม
พำนต์ ทั้งห้ำได้มีโอกำสพบกัน และเป็ นลูกที่เกิดร่ วมพ่อแม่เดียวกันแต่ไม่รู้วำ่ ใคร
เป็ นพ่อแม่ และอำศัยอยูท่ ี่ไหน
เรื่ องนี้ได้ร้อนถึงพระกำพรมผูเ้ ป็ นมำรดำที่เมืองสวรรค์ พระกำพรมก็ได้
แปลงกำยมำปรำกฏตัวให้ลูกชำยทั้งห้ำได้เห็น และได้เล่ำเหตุกำรณ์ให้ฟังจนเป็ นที่
เข้ำใจ พอลูกชำยได้ฟังแล้วก็พำกันกรำบลงที่เท้ำแม่ และแม่ก็ได้ทำด้ำยตีนกำให้
ลูกคนละเส้น เพื่อเป็ นเครื่ องหมำยให้รู้วำ่ เป็ นลูกกำเผือก พอมอบด้ำยให้แล้วก็
กลับคืนสู่ สวรรค์
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2. ชีวติ ทีส่ มควรนามาพิจารณา
ฝ่ ำยฤำษีท้ งั ห้ำ เมื่อได้ดำ้ ยตีนกำที่แม่ให้แล้วก็ดีใจจึงได้บำเพ็ญเพียรจน
สำมำรถ สิ้ นอำยุขยั ไปเกิดในสวรรค์ช้ นั ดุสิตเสวยสุ ขสมบัติอนั เป็ นทิพย์ตลอดกำล
นำน นี้คือนิทำนเรื่ องกำเผือกอันได้ ช่วยชี้ให้เรำได้รู้จกั เบื้องต้นควำมเป็ นมำของ
พระพุทธเจ้ำโคตม ผูเ้ กิดที่ประเทศอินเดีย ถือด้ำยตีนกำตำมสัลกั ษณ์ของ
พระพุทธศำสนำ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์ที่ 4 ตำมตำนำนที่กล่ำวไว้ ส่ วน
พระเจ้ำองค์ที่ 5 นั้นก็คือพระศรี อริ ยเมตรัย ที่พระพุทธเจ้ำบอกว่ำจะมำเกิด
หลังจำกหมดอำยุขยั ของพระศำสนำหรื อคำสอนของพระองค์ พระเจ้ำองค์น้ ีได้เกิด
ตำมที่ได้ทำนำยเอำไว้จริ งคือ : (1) เกิดทีหลังพระองค์ (2) เกิดเมื่อ 500 ปี
ภำยหลังที่พระพุทธเจ้ำได้สวรรคตจำกโลกนี้ไปแล้ว พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นที่
ประเทศอิสรำเอล โดยทรงพระนำมว่ำพระเมสิ ยำห์หรื อพระเยซู คริ สต์นนั่ เอง องค์
พระเยซู คริ สต์ผนู ้ ้ ี แหละคือพระเมสิ ยำห์ที่ชำวพุทธทั้งหลำยพำกันรอคอย ขอให้พี่
น้องทั้งหลำยได้พำกันพิจำรณำให้ดีเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพื่อท่ำนจะได้ไม่พลำดพลั้ง
และผิดหวังในชีวติ ในกำรเชื่ อถือในศำสนำหรื อในพระเจ้ำของท่ำน
“คนมีปัญญาก็ระวังตัว
และหันเสี ยจากความชั่วร้ าย
แต่ คนโง่ ขาดความยับยั้งและสะเพร่ า”
(สุ ภาษิต 14 : 16)
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บทที่ 12 - ท่ำนกำลังเดินอยูใ่ นทำงสำยใด?
สุ ภำษิตโบรำณลำวได้กล่ำวเอำไว้วำ่
“ทำงไปสวรรค์น้ นั มันรก ทำงไปนรกนั้นมันเรี ยบ”
พระเยซู ได้ทรงกล่ำวเอำไว้วำ่
“เรานีแ้ หละเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต
ไม่ มผี ้ ใู ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
ในโลกนีม้ ีทางอยู่สองเส้ นท่ านกาลังเดินอยู่ในเส้ นใด?
ในโลกนี้มีทำงเดินสำหรับมนุษย์เรำ อยูแ่ ต่เพียงสองเส้นคือ : “ทำงดี”
และ “ทำงชัว่ ” ทำงดีน้ นั ก็คือทำงของพระเจ้ำแต่ทำงชัว่ นั้นก็คือทำงของผีมำร
ซำตำน ที่สุดปลำยของทำงสองเส้นนี้ไม่ เหมือนกัน “ทำงดี” คือทำงของพระเจ้ำ
เป็ นทำงที่จะนำมนุษย์ไปสู่ สวรรค์ ส่ วน “ทำงชัว่ ” คือทำงของผีมำรซำตำนนั้นก็
จะนำมนุษย์เรำไปสู่ นรก ทำงทั้งสองเส้นนี้ได้มีกำรกล่ำวถึงอยูด่ ว้ ยกันทั้งสอง
ศำสนำ คือ : ทั้งศำสนำพุทธและศำสนำคริ สต์
1. พระพุทธเจ้ ากล่ าวถึง
องค์พระพุทธเจ้ำได้กล่ำวไว้ในคำสอนของพระองค์วำ่
“ทำดีได้ดี ทำชัว่ ได้ชวั่ ”
อัตตำหิ อัตโนนำโถ ซึ่งแปลว่ำ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน
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คำสอนของพระพุทธองค์ตอนนี้ดูเหมือนว่ำ ชำวพุทธโดยทัว่ ไป ได้พำกัน
ท่องจำกันจนขึ้นใจ แต่สำหรับคนที่ท่องจำได้ข้ ึนใจนี้ จะมีสักกี่คนที่เข้ำใจถึง
ควำมหมำยอันลึกซึ้ งไปกว่ำคำว่ำ พระพุทธเจ้ำต้องกำรสอนให้เรำ เป็ นคนดีหรื อ
เข้ำใจว่ำใครทำอะไรไว้ ก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทน อันควำมจริ งแล้วพี่นอ้ งที่เข้ำใจ
เช่นนี้มนั ก็ไม่ได้ผิดและก็ถูก 100 % แต่คำสอนของพระองค์ตอนนี้ยงั คงมีปริ ศนำ
แฝงอยู่ และปริ ศนำนั้นก็ได้แก่ “ทางสองเส้ น” เส้นหนึ่งนั้นก็คือทำงของพระเจ้ำ
เดินตำมไป แล้วจะพบกับควำมสุ ขในโลกและจะถึงสวรรค์ และเส้นหนึ่งก็คือทำง
ของซำตำน เดินตำมไปก็จะพบกับควำมทุกข์ในโลกและตกนรกในบั้นปลำย
มนุษย์เรำทั้งหลำยภำยในโลกนี้มีสิทธิ์ ที่จะเลือกเดินตำมไป ในทำงสองเส้นนี้ได้
ตำมใจชอบ และทุกคนจะต้องได้เดินตำมไปในทำงสองเส้นนี้ได้ตำมใจชอบ และ
ทุกคนก็ตอ้ งได้เดินไปไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง ปลำยทำงของทำงสองเส้นนี้ผทู ้ ี่เดินตำม
จะต้องได้รับกำรตอบ สนองตำมที่ตนเลือกแทนกันได้ ด้วยเหตุน้ ีกำรรู ้จกั ทำงที่เรำ
กำลังเดินอยูน่ ้ นั จึงเป็ นสิ่ งสำคัญมำก และเนื่องจำกว่ำมันสำคัญนี้เององค์พระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำจึงได้กล่ำวเอำไว้วำ่ “ทำดีได้ดี ทำชัว่ ได้ชวั่ ” เพื่อจะได้ตกั เตือน
มนุษย์เรำให้รู้ล่วงหน้ำถึงกำรกระทำและผลของกำรกระทำนั้นที่จะตำมมำภำยหลัง
พระพุทธองค์ยงั ได้ทรงเตือนพวกเรำทั้งหลำยเอำไว้อีกว่ำ “อัตตำหิ อัตโนนำโถ”
ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน เกี่ยวกับเรื่ องนี้ มนุษย์เรำจะขึ้นสวรรค์หรื อลงนรก มันไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั กำรทำควำมดี กำรทำบุ และกำรอำศัยผลบุจำกคนอื่นทำให้หรื อส่ งให้
แต่จะต้องอำศัยในกำรเลือกทำงเดินโดยตนเองว่ำจะเดินอยูใ่ นทำงสำยใด พระพุทธ
องค์ยงั ได้สอนเอำไว้อีกว่ำ ทำงที่พวกเรำควรเดินตำมนั้น ก็คือทำงของพระเมสิ
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ยำห์ ผูท้ ี่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำ เพรำะพระองค์น้ นั คือเรื อสำเภำทองลำใหญ่ที่พำ
มนุษย์ขำ้ มวัฏสงสำร แล้วจะพบกับพระแก้วสำมประกำร พระพุทธองค์ไม่ได้ทรง
เป็ นทำงแต่เป็ นผูบ้ อกชี้ทำงนั้นให้กบั เรำได้เดินตำมไปถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ีใน
หนังสื อที่เป็ นภำษำไทยให้ชื่อว่ำเป็ นพุทธประวัติจำกพระโอษฐ์ โดย อ.ป. หน้ำที่
505 และหน้ำอื่น ๆ จึงได้กล่ำวเอำไว้อยูด่ ว้ ยกันหลำยครั้งว่ำ:
“คำเทศนำ ของพระโคตมนี้ เหมือนหงำยของที่คว่ำอยูใ่ ห้เปิ ดออก หรื อ
เหมือนชี้บอกทำงให้แก่คนหลงทำง หรื อเหมือนเดินตำมตะเกียงในที่มืด ให้คนตำ
ดีได้เห็นรู ปนั้น”
543 ปี หลังจำกนั้น องค์พระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งทรงพระนำมอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
“พระเมสิ ยำห์” ก็ได้ทรงเสด็จมำบังเกิดในโลก พระองค์ได้ทรงกล่ำวแก่เรำ
ทั้งหลำยเอำไว้อีกว่ำ “เรานีแ้ หละเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต ไม่ มี
ผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14 : 6) ทำงเส้นนี้ผทู ้ ี่จะเดิน
ตำมต้องเริ่ มต้นด้วยกำรมองเห็น (คือเห็นชอบตำมที่ปรำกฏในมรรค 8 ข้อหนึ่ง
ของพุทธองค์) ติดตำมด้วยกำรตัดสิ นใจ เดินตำมไปอย่ำงเด็ดเดี่ยวด้วยควำมเชื่อ
ควำมไว้วำงใจ และด้วยควำมตั้งใจอย่ำงมัน่ คงจึงจะพ้น (ตำมดังที่กล่ำวไว้ใน
มรรค 8 นั้น) ผูใ้ ดที่ประมำท เมินเฉยและเชื่ อแบบไม่มีควำมตั้งอกตั้งใจ ก็จะไม่
ถึงพระเจ้ำและไม่ได้รับควำมรอดพ้นบำปกรรมของตนเป็ นแน่ในชีวิต
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2. พระเจ้ ากล่าวถึง
เกี่ยวกับทำงสองเส้นนี้ ดูเหมือนว่ำทั้งพุทธและคริ สต์จะเห็นพร้อมกันเป็ น
เอกฉันท์วำ่ จริ งแท้แล้วก็เป็ นจริ งคือมีเพียงสองทำงเท่ำนั้น ควำมจริ งแล้วทำงสอง
เส้นนี้เป็ นทำงที่พระเจ้ำได้มอบให้แก่ มนุษย์ในเบื้องต้น เพื่อมนุษย์เรำจะได้เลือก
ดังที่เรำได้พบเห็นในพระธรรม (ปฐมกำล 2 : 9, 15-17) นัน่ เอง
3. พระเยซู กล่ าวถึง
ตำนำนตอนหนึ่งพี่นอ้ งชำวพุทธได้กล่ำวเอำไว้วำ่ พระพุทธกับพระเยซู น้ ี
เป็ นพี่นอ้ งกัน ครั้งหนึ่งทั้งสองได้ทรงเสี่ ยงดอกบัวลงมำเกิด ตำนำนนี้ได้กล่ำวว่ำ
ดอกบัวของพระเยซู น้ ีได้เกิดก่อน แต่พระพุทธเกิดควำมอิจฉำ จึงได้ไปแอบขโมย
มำใส่ ของตน ในที่สุดก็เลยได้ลงมำเกิดก่อน ถ้ำตำนำนนี้ เป็ นควำมจริ ง คำที่องค์
พระเยซู คริ สต์ได้ทรงกล่ำวเอำไว้ใน ยอห์น 10:7-10 ที่กล่ำวว่ำ “เราบอกท่ าน
ทั้งหลายตามความจริ งว่ า เรานีแ้ หละเป็ นประตูของแกะทั้งหลาย. บรรดาผู้ที่มา
ก่ อนเราก็เป็ นขโมย แต่ ฝงู แกะไม่ ได้ ฟังเขา เรานีแ้ หละเป็ นประตู ถ้ าผู้ใดเข้ าทางเรา
ผู้นั้นจะรอด แล้ วจะเข้ าออก ทังจะพบอาหาร ขโมยก็มาเพียงแต่ จะลัก จะฆ่ าและ
ทาลายเท่ านั้น ฝ่ ายเราได้ มาเพื่อเขาจะได้ ชีวิต และจะได้ อย่ างครบบริ บูรณ์ ” ก็คง
จะถูกต้องและเป็ นควำมจริ งอย่ำงแน่นอน องค์พระเยซู ไม่ได้เป็ นผูเ้ บิกทำงแต่เป็ น
ทำง ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงกล่ำวว่ำ “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ น
ชีวิตไม่ มผี ้ ใู ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14 : 6)
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4. พระพุทธเจ้ าไม่ ใช่ ทางนั้นแต่ เป็ นผู้บอกทางหรื อผู้เบิกทาง
อ้ำงตำมคำสอนของพระพุทธเจ้ำ จำกพุทธประวัติจำกพระโอษฐ์มีขอ้ ควำม
ที่สำคัญกล่ำวว่ำ ดังนี้อยูด่ ว้ ยกันหลำยตอนคือ
“คำเทศนำ ของพระโคตมนี้ เหมือนหงำยของที่คว่ำอยูใ่ ห้เปิ ดของที่ปกอยู่
เหมือนชี้บอกทำงให้แก่คนที่หลงทำง หรื อเหมือนอย่ำงตำมตะเกียงในที่มืดให้คน
ตำดีได้เห็นรู ปนั้น”
จำกคำสอนเพียงเท่ำนี้ก็ได้ช้ ีให้พวกเรำเห็นได้อย่ำงชัดเจนแล้วว่ำพระองค์
ไม่ได้ทรงเป็ นทำงนั้นที่พวกเรำกำลังรอคอย แต่ทรงเป็ นผูน้ ้ นั ที่กำลังบอกทำงพวก
เรำอยู่ ผูม้ ีหูจงฟังเอำ
5. ท้ ายสุ ดนี้
ข้ำพเจ้ำมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำว่ำ พุทธทำนำยประกอบด้วย
คำอธิ บำยและข้อพระคัมภีร์ท้ งั หมดนี้ จะช่วยท่ำนให้ได้พบกับควำมจริ งอันใหม่ ๆ
พบกับควำมรู ้ควำมเข้ำใจใหม่ๆ นิมิตและ ควำมหวังใหม่ และในที่สุดก็จะได้พบ
กับพระเจ้ำองค์ที่มนุษย์เรำทั้งโลกกำลังรอคอยและปรำรถนำพบ อันที่จริ งนั้น
พระองค์มำแล้วตั้งนำนคือภำยหลังพระพุทธเจ้ำมำเพียง 543 ปี พระองค์ก็มำเลย
เนื่องจำกว่ำพวกเรำขำดกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงจริ งจัง และปล่อยให้กำรนับถือ
ศำสนำนี้เป็ นกำรนับถือแบบเป็ นประเพณี ไป มันจึงได้ครอบงำจิตใจของเรำไม่ให้
เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำองค์เที่ยงแท้ ข้ำพเจ้ำได้แต่หวังว่ำวันหนึ่งเรำทุกคนจะได้หนั
มำสนใจศึกษำธรรมะอันแท้จริ งเพื่อจะได้พบกับควำมจริ ง และได้นำชีวติ ของตน
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ให้พน้ จำกห้วงเหวแห่งควำมทุกข์ ควำมบำป แล้วเกิดมีควำมซำบซึ้ งในพระเจ้ำ
องค์สูงสุ ดที่มนุษย์เรำทุกคนจะขำดไม่ได้เลย คือ องค์พระเยซู คริ สต์ผนู ้ ้ ี จง
พิจำรณำไตร่ ตรองทุกข้อควำมดูพุทธทำนำยพร้อมด้วยข้อควำมคำอธิ บำยทั้งหมด
จำกหนังสื อเล่มนี้ให้ดีแล้วท่ำนจะไม่ผดิ หวังทั้งในชี วติ นี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
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บทที่ 13 - ควำมหวังหลังควำมตำยในสองศำสนำ
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้ นไม่มี หนีไม่พน้ สนใจอยำกจะเชื่อมีไหม?
ไปก็กลับ หลับก็ตื่น ฟื้ นก็มี หนีก็พน้ ข้ำพเจ้ำจะเชื่อตำมท่ำนเอ่ย
ความหวังอันสุ ดยอดของชี วติ
มนุษย์เรำทุกคนในโลกนี้ไม่วำ่ จะเชื่อและไว้วำงใจอยูใ่ นคำสอนและใน
ศำสนำใดก็ตำมควำมหวังและควำมปรำรถนำอันสู งสุ ดในกำรเชื่อของตนนั้นก็
ได้แก่ควำมเป็ นอยูข่ องชีวิตในอนำคต โดยเฉพำะแล้วก็คือชีวติ หลังควำมตำย
นั้นเอง ซึ่ งในเรื่ องนี้ ดูเหมือนว่ำแต่ละศำสนำในโลกนี้ ก็จะมีคำตอบที่แตกต่ำงกัน
โดยเฉพำะแล้วก็คือศำสนำใหญ่ท้ งั สองศำสนำคือ พุทธและคริ สต์ ดังที่ท่ำนได้พบ
ข้ำงบนนี้ :
1. ความหวังของชี วติ หลังความตายในพุทธศาสนา
เรื่ องของควำมตำยเป็ นเรื่ องที่ลึกลับและซับซ้อนมำก มนุษย์เรำในโลกนี้
ส่ วนมำกแล้วยังงงกันอยู่ โดยเฉพำะแล้วก็คือพี่นอ้ งลำวของพวกเรำนี้เอง คนลำว
ส่ วนมำกไม่รู้และไม่เข้ำใจว่ำ ตำยแล้วจะเป็ นอะไร? และจะไปอยูไ่ หน?
อ้ำงตำมหลักคำสอนในพุทธศำสนำแล้ว พระพุทธเจ้ำได้สอนเอำไว้วำ่
“กำรเกิดทุกชนิดนั้นเกิดจำกแรงกรรม” นี้หมำยควำมว่ำ พระพุทธองค์น้ นั ยอม
รับรองในอำนำจของกรรมและเนื่องจำก ว่ำพระองค์ทรงรับรองเช่นนี้ จึงเป็ นกำร
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รับรองควำมเป็ นวงเวียนของชีวติ ว่ำ มีกำรเวียนว่ำยตำยเกิด เนื่ องด้วยเหตุน้ ีชำวลำว
เรำที่ได้เชื่ออยูใ่ นพุทธศำสนำจึงมีควำมหวังว่ำ หลังจำกตำยไปแล้วจะได้มีโอกำส
กลับคืนมำเกิดใหม่อีกในอนำคตหรื อในชำติหน้ำ กำรเกิดในครั้งต่อไปจะเกิดเป็ น
อะไร จะมีรูปร่ ำงหน้ำตำและมีฐำนะแบบไหนก็สุดแล้วแต่กำรกระทำและกำร
ดำรงชีวิตของตนในชำติน้ ี ดังนั้นจึงมีคำกล่ำวไว้ใน “วำเสตสู ด” ว่ำ บุคคลไม่ได้
ชัว่ หรื อดีเพรำะชำติเกิด แต่เป็ นกำรกระทำของตนนั้นต่ำงหำก ยกตัวอย่ำงคน ๆ
หนึ่งจะเป็ นชำวนำ เป็ นนักศิลปิ น เป็ นพ่อค้ำ เป็ นคนรับใช้ เป็ นโจร เป็ นทหำร
หรื อเป็ นกษัตริ ยก์ ็เพรำะกำรกระทำของตน โลกของเรำนี้เป็ นไปเพรำะกรรม สัตว์
ทั้งหลำยผูกพันอยูท่ ี่กรรมเหมือนกับวงเวียนของชีวิตที่หมุนไปอยูไ่ ม่หยุด เพื่อ
แสดงให้เข้ำใจในผลแห่งกรรมได้มีคำพูดตอนหนึ่งของพระพุทธองค์ ได้กล่ำว
เอำไว้ใน “จูพะกรรมวพังสู ต” ว่ำ :
1. ผูท้ ี่มีอำยุนอ้ ย : เป็ นเพรำะว่ำผูน้ ้ นั ฆ่ำสัตว์ ส่ วนผูท้ ี่มีอำยุยนื เป็ นเพรำะ
ไม่ได้ฆ่ำสัตว์
2. ผูท้ ี่มีโรคน้อย : เป็ นเพรำะตนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ ส่ วนผูท้ ี่มีโรคมำก
นั้นเป็ นเพรำะฆ่ำสัตว์
3. ผูม้ ีรูปร่ ำงขี้เหร่ : เพรำะเป็ นคนมักร้ำย เคียดแค้นพยำบำท ส่ วนผูท้ ี่งำม
และผิวพรรณดีน้ นั เป็ นเพรำะไม่เป็ นคนชอบโกรธ และไม่พยำบำทคนอื่น
4. ผูม้ ียศศักดิ์ต่ำ : เป็ นเพรำะชอบอิจฉำคนอื่น ส่ วนผูท้ ี่มีศกั ดิ์สูงนั้นเป็ น
เพรำะไม่ได้เบียดเบียนผูอ้ ื่น
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5. ผูย้ ำกจน : เป็ นเพรำะขี้อิจฉำคนอื่น ส่ วนผูท้ ี่มีศกั ดิ์สูงนั้นเป็ นเพรำะ
ไม่ได้เบียดเบียนผูอ้ ื่น
6. ผูเ้ กิดในตระกูลต่ำ : เป็ นคนกระด้ำงถือตัว ไม่รู้จกั อ่อนน้อม ผูเ้ กิดใน
ตระกูลสู ง เพรำะรู ้จกั อ่อนน้อมถ่อมตน
7. ผูเ้ กิดเป็ นคนโง่ : เป็ นเพรำะไม่ยอมไต่ถำม ไม่แสวงหำควำมรู ้ ส่ วนผูท้ ี่
มีปัญญำมำกนั้นเป็ นเพรำะชอบถำม
อ้ำงตำมควำมเข้ำใจของชำวบ้ำนโดยทัว่ ไปแล้ว พี่นอ้ งเรำที่เป็ นชำวพุทธ
ส่ วนมำกนั้น ก็เพรำะยังไม่ค่อยจะมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมมัน่ ใจในชีวติ หลัง
ควำมตำยนี้เท่ำใด เนื่องจำก ว่ำมันเป็ นเรื่ องที่ลึกลับและกำรสอนไม่ค่อยจะทัว่ ถึง
และแจ่มแจ้ง ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นเหตุให้พี่นอ้ งเรำต้องตำยไป โดยที่ตนเองไม่รู้และ
ไม่เข้ำใจว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับตนจะเป็ นอะไร? จะไปอยูไ่ หนเมื่อตำยไปแล้ว?
ส่ วนผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยูก่ ็ไม่รู้วำ่ จะเตรี ยมตัวเตรี ยมใจเผชิ ญกับควำมตำยนี้อย่ำงไร?
ดังนั้น จึงได้แต่ปล่อยชีวิตของตนให้เป็ นไปตำมยถำกรรม คือ ปล่อยไปตำมดวง
สุ ดแล้วแต่มนั จะเป็ นไป พี่นอ้ งเรำส่ วนมำกแล้วก็ลว้ นแต่มีควำมรู ้สึกและควำม
เข้ำใจในทำนองนี้ดว้ ยกันทั้งนั้น แม้แต่คูบำอยูว่ ดั เองก็ยงั ได้กล่ำวเอำไว้อย่ำงคน
หมดหวังเกี่ยวกับเรื่ องนี้ โดยที่เขำได้เขียนเป็ นคำขวัญเอำไว้ในตำลปั ตย์ของท่ำนว่ำ
“ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้ นไม่มี หนีไม่พน้ ” คำขวัดงั กล่ำวนี้มนั ไม่ได้ให้
ควำมหวังและควำมปลอบใจใด ๆ แก่มนุษย์เรำเลยหำกเป็ นควำมจริ งที่ช้ ีให้พวกเรำ
ได้เห็นถึงควำมหมดหวังของชีวติ หลังจำกควำมตำยนั้นต่ำงหำก
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ควำมเข้ำใจผิดอันใหญ่หลวงของพี่นอ้ งเรำโดยทัว่ ไปอีกอย่ำงหนึ่งก็ได้แก่
“ตำยเป็ นผีหนีเป็ นเขำ” คนเรำเมื่อยังมีชีวติ อยูก่ ็รักกันแต่พอตำยไปก็มีควำมกลัวกัน
จนตัวสั่น คุม้ ครองบ้ำนด้วยฝ้ำยอันหนำแน่น เพื่อป้ องกันผี ส่ วนผูท้ ี่เป็ นผัวเมียกัน
ก็ตอ้ งมีกำรหย่ำร้ำง บรรดำพี่นอ้ งเพื่อนฝูงกันก็จะต้องมีกำรตัดสำยสัมพันธ์ อัน
ควำมจริ งแล้วมนุษย์เรำเมื่อตำยไปแล้ว ร่ ำงกำยก็จะต้องถูกแยกออกจำกวิญญำณ
ฝังหรื อเผำทิ้งไว้ในดิน ส่ วนวิญญำณซึ่ งเป็ นภำคส่ วนหนึ่งของชีวติ ที่แท้จริ งก็
จะต้องเป็ นอยูก่ นั ต่อไปนั้นก็จะไปอยูอ่ ีกที่หนึ่งซึ่ งผูส้ ร้ำงคือ พระเจ้ำ นั้นได้
กำหนดเอำไว้ ในเมื่อมนุษย์เรำหำกไม่ได้รู้และไม่เข้ำใจในเรื่ องนี้ จึงเป็ นเหตุให้มี
กำรเข้ำใจผิด โดยคิดกันไปว่ำ ตำยแล้วจะต้องไปเป็ นผี ใช้กรรมเวรกันไปชัว่ กัปป์
ชัว่ กัลป์ จนมำถึงทุกวันนี้ ท่ำนจะดำรงชี วติ อยูใ่ นโลกนี้อย่ำงคนสิ้ นหวัง และอย่ำง
คนไม่รู้จกั อะไรต่อไปอีกหรื อ? หรื อท่ำนจะสร้ำงควำมหวัง สร้ำงควำมมัน่ ใจ
ให้กบั ตนเองเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ? คำตอบนั้นก็อยูท่ ี่ท่ำนจะเป็ นคนตัดสิ นใจ
2. ความหวังของชี วติ หลังความตายในพระเยซู
คำสอนที่เกี่ยวกับควำมหวังของชีวติ หลังควำมตำยในพระเยซู เป็ นคำสอนที่
มีกำรสอนไว้อย่ำงชัดเจนและแจ่มแจ้งในพระคัมภีร์ ซึ่งพระเจ้ำได้ทรงสอนและ
เปิ ดเผยเอำไว้ในพระคัมภีร์วำ่ ควำมตำยนี้มนั ไม่ได้เป็ นธรรมชำติของมนุษย์หรื อไม่
ก็ไม่ได้เป็ นกฏเกณฑ์ของชีวิตตำมพรหมลิขิต หำกแต่เป็ นโทษกรรมที่พระเจ้ำได้
ทรงกำหนดไว้ ที่มนุษย์เรำได้เลือกเอำ โดยที่พระเจ้ำไม่ได้ทรงเห็นพร้อม และ
ไม่ได้ทรงพอพระทัยเลย ดังที่เรำได้พบอยูใ่ นพระธรรมปฐมกำล 3 : 1-19 นั้น
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ภำยหลังที่มนุษย์ได้ทำบำปและได้พบกับควำมตำยนี้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนิ่ งดูดำย แต่ได้ทรงจัดหำโครงกำรนี้ ก็คือตั้งอยูใ่ นกำร
ส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู คริ สต์น้ ีให้ลงมำเกิดในโลกมนุษย์เพื่อ
รับบำปโทษ หรื อตำยแทนมนุษย์เรำทั้งหลำย ดังนั้น กำรเกิด กำรตำย หรื อชีวติ
ขององค์พระเยซู คริ สต์น้ ี จึงมีควำมสำคัมำกต่อควำมหวังหลังจำกควำมตำยของ
มนุษย์เรำทั้งหลำยในโลกนี้ ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงได้กล่ำวไว้ในตอนหนึ่งในพระ
คัมภีร์วำ่ “เรานีแ้ หละ เป็ นเหตุให้ คนทั้งปวงเป็ นขึน้ มาและเป็ นชีวิต ผู้ที่วางใจเชื่ อ
อยู่ในเรา ถึงแม้ จะตายไปแล้ วแต่ กม็ ชี ีวิตอยู่ และทุกคนที่มชี ีวิตอยู่และวางใจเชื่ ออยู่
ในเราก็จะไม่ ตายสักครั้ ง” (ยอห์น 11 : 25-26)
ควำมหวังของชี วติ หลังควำมตำยในพระเยซู น้ นั ย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมำกมำยกับควำมหมำยหลังควำมตำยในพุทธศำสนำและไม่ใช่แต่ควำมหวัง
ของชีวติ หลังควำมตำยแต่เพียงเท่ำนั้น คือคำสอนที่กล่ำวถึงในเบื้องต้นกำเนิดของ
โลกและจักรวำลนั้นก็มีควำมแตกต่ำงกันด้วย พระคัมภีร์ได้สอนเอำไว้วำ่ มนุษย์
เรำแต่ละคนนั้นจะไม่มีกำรเวียนว่ำยตำยเกิด แต่จะเกิดเพียงครั้งเดียวหลังจำกนั้นก็
จะรอกำรเข้ำสู่ กำรพิพำกษำตำมที่พระเจ้ำได้กำหนดไว้ (ฮีบรู 9 : 27) พระเจ้ำไม่ได้
มีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์เรำคนหนึ่งคนใดต้องพินำศ แต่ปรำรถนำให้เรำทุกคน
ได้กลับใจเสี ยใหม่ และได้รับเอำควำมรอดพ้นจำกบำปกรรมในพระองค์ (2 เปโตร
3:9) ใครก็ตำมเมื่อมีชีวติ อยูห่ ำกได้มีโอกำสได้เชื่ อและไว้วำงใจในองค์พระเยซู
คริ สต์แล้ว ผูน้ ้ นั ก็จะสำมำรถเกิดมีควำมมัน่ ใจในตนเองได้วำ่ ไปก็ตอ้ งมีกลับ
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หลับก็ตอ้ งมีตื่น ฟื้ นก็ตอ้ งมี และถ้ำจะหนีก็ตอ้ งพ้น ซึ่ งทั้งหมดนี้มนั ตรงกันข้ำม
กับควำมเชื่อที่มีอยูใ่ นพุทธศำสนำทั้งนั้น ยกตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ :
ไปก็กลับ : พระคัมภีร์ได้สอนเอำไว้วำ่ เรำทุกคนที่ตำยไปแล้วนั้นก็จะได้
พบกันอีก เพรำะพระเยซู จะนำคนเหล่ำนั้นให้กลับมำพร้อมพระองค์ (1 เธสะโลนิ
กำ 4 : 14 ) อีกอย่ำงหนึ่งพระเยซู เองก็ได้ให้คำมัน่ สัำกับอัครสำวกของพระองค์วำ่
พระองค์จะเสด็จมำอีก (ยอห์น 14 : 1-3) และในวันที่พระองค์ทรงเสด็จกลับคืนสู่
สวรรค์น้ นั ต่อหน้ำสำวกของพระองค์และต่อหน้ำฝูงชนมำกกว่ำ 500 คนนั้น
เทวดำสององค์ก็ได้ปรำกฏแก่พวกเขำและกล่ำวว่ำ “พระเยซูองค์ นซี ้ ึ่ งทรงรั บไป
จากพวกท่ านขึน้ ไปยังสวรรค์ นั้น จะเสด็จกลับมาอีกเหมือนอย่ างที่พวกท่ านได้ เห็น
พระองค์ เสด็จกลับไปยังสวรรค์ นั้น” (กิจกำร 1 : 11) นี่เป็ นคำกล่ำวที่ยนื ยันแก่เรำ
ทั้งหลำยว่ำ เมื่อจำกไปหรื อตำยไปในองค์พระเยซู น้ นั พวกเรำยังมีควำมหวังว่ำ
จะต้องได้กลับมำอีกพร้อมกับพระองค์
หลับก็ตื่น : พระคัมภีร์สอนว่ำทุกคนที่ตำยไปในพระเยซู เป็ นเหมือนกับคน
ที่หลับเท่ำนั้น ดังที่เรำได้พบในชีวติ ของลำซำรัส พระเยซู ทรงบอกสำวกว่ำ
(ยอห์น 11 : 11) นี่แสดงว่ำหลับไปในพระเยซู น้ ียงั มีตื่น ทุกชีวติ ที่ตำยไปแล้วนั้น
จะต้องฟื้ นขึ้นมำด้วยกันทุกคน เพื่อเข้ำสู่ กำรพิพำกษำ ก่อนที่จะขึ้นสู่ สวรรค์หรื อ
ลงนรกตำมควำมเชื่อและตำมกำรปฏิบตั ิของตน (2 โคริ นธ์ 5 : 10)
ฟื้ นก็มี : สำหรับเรื่ องนี้พระคัมภีร์ได้ยนื ยันไว้อย่ำงหนักแน่นว่ำ “พวกคน
ที่เชื่ อในพระคริ สต์ ที่ตายไปแล้ วก็จะเป็ นขึน้ มาก่ อน” (1 เธสะโลนิกำ 4 : 16) ซึ่ง
ลักษณะของกำรคืนขื้นมำนั้นได้อธิ บำยยืนยันอย่ำงชัดเจนใน ( 1 โคริ นธ์ 15 : 181

58) นอกจำกกำรยืนยันของพระคัมภีร์แล้ว พระเยซู ยงั ได้ส่งเสริ มให้พวกเรำเกิด
ควำมมัน่ ใจ โดยกำรเรี ยกลำซำรัสให้เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย และนอกจำกนั้น
พระองค์เองก็ได้เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยเช่นเดียวกัน ภำยหลังที่ได้ถูกฝังไว้ใน
อุโมงค์มำเป็ นเวลำถึง 3 วันแล้ว
หนีก็พน้ : เป็ นที่ทรำบกันดีอยูแ่ ล้วว่ำมนุษย์เรำจะหนีอะไรก็คงจะหนีได้
แต่จะหนีควำมตำยนี้ไม่พน้ เป็ นแน่ เมื่อเป็ นเช่นนี้เหตุฉนั ใดพวกเรำจึงจะสำมำรถ
หนีพน้ จำกควำมตำยนี้ได้โดยทำงพระเยซู คริ สต์? เหตุผลนั้นก็มีอยูว่ ำ่ พระเยซู น้ นั
ได้ทรงตำยแทนเรำนั้นเอง ควำมตำยที่พระองค์ได้ทรงตำยเทนพวกเรำนั้น คือ
ควำมตำยฝ่ ำยวิญญำณจิตไม่ใช่เนื้อหนัง ดังนั้นใครก็ตำมที่ไม่ยอมเชื่อในพระองค์
อ้ำงตำมคำกล่ำวของพระองค์แล้ว ผูน้ ้ นั จะต้องตำยในควำมผิดบำปของตน (ยอห์น
8 : 24) แต่ส่วนบรรดำผูท้ ี่เชื่อ ผูน้ ้ นั ก็จะมีชีวติ อันตลอดไปเป็ นนิตย์ และไม่เข้ำใน
กำรพิพำกษำ แต่ได้ผำ่ นพ้นควำมตำยไปสู่ ชีวติ แล้ว (ยอห์น 5 : 24) ควำมตำยใน
ที่น้ ีก็คือควำมตำยครั้งที่สองในฝ่ ำยวิญญำณจิตหรื อของชีวิตที่แท้จริ งของมนุษย์โลก
ในวันสุ ดท้ำย ในพระคัมภีร์ของคริ สเตียนยังได้สอนเอำไว้อีกว่ำ มนุษย์เรำไม่
จำเป็ นที่จะต้องตำยในชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตนี้ก็ได้ แต่ถำ้ คนเรำหำกยังไม่อยำกตำย
พวกเรำจำเป็ นต้องได้หลบหรื อหนีให้พน้ จำกควำมบำปที่มีอยูใ่ นตัวเรำทุกคนนั้น
เสี ยก่อน และวิธีที่เรำทุกคนจะหนีพน้ จำกควำมบำปนี้ได้น้ นั ในโลกนี้ก็มีอยูเ่ พียง
ทำงเดียวคือ ทำงขององค์พระเยซู คริ สต์แต่เพียงเท่ำนั้น เพรำะในทำงอื่นนั้นควำม
รอดไม่มีเลย (กิจกำร 4 : 12) มีแค่ทำงเดียวเท่ำนั้นคือทำงขององค์พระเยซู คริ สต์
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ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงตั้งไว้เพื่อให้เป็ นทำงที่จะยกควำมผิดบำปให้แก่มนุษย์โลก
ทั้งหลำย (มัทธิว 1 : 21)
บทสรุ ป
เมื่อรู ้แล้วเช่นนี้ ท่ำนจะต้องทำอย่ำงไร? จะดำรงชีวติ ในควำมสิ้ นหวังนี้กนั
ต่อไปหรื อ? หรื อจะรับเอำควำมมัน่ ใจอันใหม่ในองค์พระเยซู คริ สต์ผนู ้ ้ ี สำหรับ
เรื่ องนี้ ท่ำนเท่ำนั้นจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ และจะเลือกทำงเดินนี้สำหรับตนเองในชีวติ
ข้ำพเจ้ำก็ได้แต่อธิ ษฐำน และหวังอย่ำงยิง่ ว่ำ ท่ำนจะเลือกเอำทำงที่ดีและทำงที่
ถูกต้องสำหรับชีวิต คือทำงองค์พระเยซู น้ ี
“เมื่อมีโอกาสทีจ่ ะต้ อนรับแขกคนใดคนหนึ่งทีม่ าเยี่ยม
จงต้ อนรับเขาให้ ดีทสี่ ุ ด เพราะแขกผู้น้ ันอาจจะไม่ มี
โอกาสกลับมาให้ เราได้ ต้อนรับอีก”
เช่นเดียวกับชีวิตนี้ จงทำในสิ่ งที่ดี เชื่อจงเชื่อในสิ่ งที่ถูกต้อง
เพรำะพี่นอ้ งอำจจะไม่ได้เชื่ออีก
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บทที่ 14 - ควำมคิดเห็นและกำรตัดสิ นใจของท่ำน
“คนโง่ตำยเพรำะไม่สนใจ
คนไร้เดียงสำตำยเพรำะไม่รู้”
คนฉลำดมีปัญญำย่อมคิดก่อนตัดสิ นใจ
แต่คนโง่มกั ตัดสิ นใจก่อนคิด”
1. เมื่อรู้ เช่ นนีแ้ ล้ วท่ านจะทาอย่างไรกับเรื่ องนี้?
พี่นอ้ งที่รักทั้งหลำย เมื่อหำกได้อ่ำนและได้ศึกษำเรี ยนรู ้ถึงควำมจริ งซึ่ ง
ประกอบด้วยคำอธิ บำยและข้อมูลต่ำงๆ จำกพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ของคริ สเตียน
และจำกหลักแหล่งต่ำงๆ แล้วเช่นนี้ท่ำนจะว่ำอย่ำงไร? ท่ำนจะถือว่ำมันเป็ นเรื่ อง
ธรรมดำ แล้วก็พำกันปฏิเสธและเมินเฉยกันต่อไปหรื อ? หรื อว่ำจะยอมรับเอำควำม
จริ งและข้อมูลดังกล่ำวนี้ มำพิจำรณำเพื่อจะได้เชื่อและรับเอำพระเจ้ำ พระเมสิ ยำห์
องค์น้ ีตำมคำสั่งของพระพุทธเจ้ำ และตำมดังที่ท่ำนได้พำกันรอคอย สำหรับท่ำนผู ้
ที่ยงั ถือว่ำเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องธรรมดำไม่สำคัญต่อชีวติ เลย ข้ำพเจ้ำก็อยำกจะขอให้ท่ำน
ได้ทบทวนคิดกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่ องนี้เพรำะบำงทีท่ำนอำจมองข้ำมควำมจริ ง
และควำมสำคัญบำงอย่ำงไปก็ได้ ส่ วนท่ำนผูท้ ี่ได้รับกำรหนุนใจ หรื อกระตุน้ ใจให้
เห็นว่ำเรื่ อง นี้เป็ นเรื่ องสำคัญและจำเป็ นต่อชีวติ แล้วก็เกิดมีควำมสนใจอย่ำงจริ งจัง
พร้อมทั้งตัดสิ นใจที่จะศึกษำค้นคว้ำเพื่อให้รู้จกั ควำมจริ งในเรื่ องดังกล่ำวนี้ เพิ่มเติม
กันต่อไปแล้ว ข้ำพเจ้ำก็ขอแสดงควำมยินดีดว้ ย สำหรับท่ำนผูท้ ี่ได้อ่ำนและได้
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ศึกษำกันอย่ำงจริ งจังนั้น เมื่อเกิดมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เกิดควำมเชื่อ ควำมไว้วำงใจ
และปรำรถนำอยำกรับเอำพระเจ้ำพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่เรำเชื่ อว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระ
เมสิ ยำห์ที่จะมำโปรดโลกภำยหน้ำนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมดีใจด้วย
2. คาแนะนาต่ อท่ านผู้อ่าน
ก. สาหรับท่ านผู้ทปี่ ฏิเสธ เมินเฉยถือว่าเรื่ องนีไ้ ม่ สาคัญ
1. ถ้ำสมมุติวำ่ ชีวติ ของท่ำนต้องถอดวิญญำณออกจำกภำคร่ ำงกำย ท่ำนรู ้
หรื อไม่วำ่ ดวงวิญญำณของท่ำนนั้นจะไปเป็ นอะไร? และจะไปอยูไ่ หน? จะเวียน
ว่ำยตำยเกิดหรื อ? จะเป็ นผีรับควำมทุกข์ทรมำนในนรกกับซำตำนหรื อจะไปอยูก่ บั
พระเจ้ำพระเยซูในสวรรค์ของพระองค์? ท่ำนอยำกจะไปอยูท่ ี่ไหน? และท่ำนคิดว่ำ
ท่ำนจะไปอยูไ่ หน ถ้ำอ้ำงตำมควำมเชื่อควำมเข้ำใจ และควำมมัน่ ใจของท่ำนใน
เวลำนี้ ?
มนุษย์เรำทุกคนในโลกนี้ต่ำงก็รู้จกั และเข้ำใจกันดีวำ่ วันหนึ่งพวกเรำจะต้อง
พบกับควำมตำยฝ่ ำยเนื้อหนังอย่ำงแน่นอน โดยไม่มีใครสำมำรถหลีกเลี่ยงได้ แต่
ก่อนควำมตำยนั้นจะมำถึง พวกเรำก็ควรพำกันเตรี ยมตัวเผชิญกับมันก่อนคือ
แสวงหำควำมหวังและสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ตัวเองไว้ มนุษย์เรำเป็ นจำนวนมำก
ได้พำกันเมินเฉยและเคยได้ปล่อยปละเลยกันมำแล้ว โดยคิดว่ำมันเป็ นเรื่ องที่
สุ ดวิสัยที่จะเข้ำใจได้ และบำงคนนั้นก็ได้พำกันเชื่ อไปตำมบุญตำมกรรมเพรำะ
ควำมรู ้ไม่จริ ง ไม่วำ่ มนุษย์เรำจะเชื่อและเข้ำใจกันอย่ำงไรก็ตำม เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ถ้ำ
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เรำหำกไม่พำกันเตรี ยมตัวที่จะเผชิญกับมัน โดยกำรเชื่อพึ่งในพระเจ้ำพระเยซู
คริ สต์แล้ว ผลที่จะตำมมำภำยหน้ำก็จะเหมือน ๆ กันทุกคนคือ :
1.1 จะแปลกใจ เมื่อได้พบกับองค์พระเยซู คริ สต์ที่ตนเองได้ปฏิเสธ และ
ไม่รับเมื่อมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้
1.2 จะพบกับควำมกินแหนงใจ อย่ำงที่สุดเมื่อได้รู้วำ่ ตนเองจะต้องลงสู่
นรกหลังจำกได้รับกำรพิพำกษำโดยพระเยซูคริ สต์แล้ว
1.3 จะพบกับควำมทุกข์ทรมำนในบึงไฟนรก อย่ำงน่ำเวทนำ
1.4 จะไม่มีโอกำสที่จะกลับใจใหม่อีกเมื่อถึงตอนนั้นแล้ว
เหตุกำรณ์ที่กล่ำวมำนี้ จะไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สำมำรถที่จะหลีกเลี่ยง
ได้ ไม่วำ่ เรำจะเชื่ออยูใ่ นลัทธิ ใดหรื อในศำสนำใด อ้ำงตำมพระธรรมคำสอนที่พระ
เจ้ำได้ทรงเปิ ดเผยไว้ในพระธรรม (ฟิ ลิปปี 2 : 10-11) และใน (2 โคริ นธ์ 5 : 10)
2. ท่ำนรู ้ไหมว่ำ พระเจ้ำนั้นทรงรักมนุษย์ทุกๆ คน พระองค์ไม่ทรง
ปรำรถนำที่อยำกจะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดพินำศ แต่ทรงปรำรถนำที่จะให้มนุษย์ท้ งั ปวง
มำถึงกำรทิ้งใจเก่ำเอำใจใหม่ (2 เปโตร 3 : 9) ปรำรถนำอยำกให้มนุษย์เรำทุกคน
นั้นมีสันติสุข มีชีวติ อันตลอดไปเป็ นนิตย์ และได้ใช้ชีวติ ทั้งสองประกำรนี้ อยูก่ บั
พระองค์ในสวรรค์เนื่องด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงได้ทรงให้โอกำสแก่มนุษย์เรำทุกคน
พระเจ้ำได้ประทำนสันติสุขและชีวติ อันตลอดไปเป็ นนิตย์น้ ีไว้ในพระเยซู คริ สต์
ดังนั้นผูท้ ี่มีพระเยซู ก็จะมีสันติสุข (โรม 5 : 1) มีชีวติ อันตลอดไปเป็ นนิตย์ (1
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ยอห์น 5 :11-12) มีชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ (ยอห์น 10 :10) และมีควำมมัน่ ใจว่ำจะได้
อยูก่ บั พระเจ้ำในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ (ยอห์น 14 : 1-3)
3. มนุษย์เรำทั้งโลกนี้มีควำมปรำรถนำอยำกจะได้ อยำกจะมีสันติสุขอัน
แท้จริ งด้วยกันทั้งนั้น แต่ปัญหำนั้นก็มีอยูว่ ำ่ เรำจะมีไม่ได้และก็ไปไม่ถึง เพรำะว่ำ
มนุษย์เรำทุกคนนั้นเป็ นคนผิดบำป และขำดจำกพระรัศมีของพระเจ้ำ (โรม 3 : 23)
และเนื่องด้วยควำมบำปนี้เองมนุษย์เรำทุกๆ คนจึงต้องได้รับ :
3.1 ควำมทุกข์ในโลก (ปฐมกำล 3 : 16-19)
3.2 ควำมตำยฝ่ ำยเนื้ อหนัง
3.3 ไม่รู้และไม่เข้ำใจว่ำตำยไปแล้วจะเป็ นอะไร? และจะไปอยูไ่ หน?
(ควำมตำยฝ่ ำยจิตวิญญำณ)
3.4 จะต้องเข้ำสู่ กำรพิพำกษำร่ วมกับผีมำรซำตำน (วิวรณ์ 20 : 15)
4. มนุษย์เรำจะหลีกเลี่ยงโทษกรรมทั้ง 4 ข้ำงบนนี้ไม่ได้ นอกเสี ยแต่วำ่
เรำจะเชื่อและรับเอำพระเยซูคริ สต์ไว้เป็ นพระเจ้ำในชีวติ ในเวลำที่เรำยังมีชีวติ อยู่
เพรำะว่ำในพระเยซู น้ นั พระเจ้ำได้ทรง ให้พระองค์รับบำปโทษแทนเรำแล้ว ผูท้ ี่
เชื่อและมีพระองค์ก็จะไม่มีบำป แต่จะมีควำมชอบธรรม (2 โคริ นธ์ 5 : 21) จะมี
สันติสุข (โรม 5 : 1) ยังจะต้องตำยฝ่ ำยเนื้ อหนัง แต่จะไม่ตำยฝ่ ำยวิำณ (ยอห์น 5 :
24, 11 : 25) คือวิญญำณจะไม่ตกนรก (วิวรณ์ 20 : 15) แต่ได้ผำ่ นพ้นจำกกำร
พิพำกษำลงโทษที่จะมีข้ ึนในวันสุ ดท้ำยนั้นแล้ว (ยอห์น 3 : 18, 5 : 24) พระเจ้ำได้
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ทรงตั้งพระเยซู คริ สต์ไว้ให้เป็ นทำงเพื่อนำมนุษย์เรำกลับคืนมำสู่ พระเจ้ำ รอดพ้น
จำกควำมบำปและเข้ำสู่ แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ (ยอห์น 14 : 6) ซึ่งในผูอ้ ื่น
ในทำงอื่นหรื อในศำสนำอื่นนั้นคือไม่มีเลย (กิจกำร 4 : 12) ใครก็ตำมที่มีควำม
ปรำรถนำอยำกจะสร้ำงควำมหวัง สร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ตนเองและอยำกจะ
หลีกเลี่ยงจำกบำปโทษทั้ง 4 ประกำรที่กล่ำวมำใน ข้ำงบนนี้แล้วผูน้ ้ นั ก็จะต้องได้
เชื่อและรับเอำพระเยซูคริ สต์ จึงจะรอดพ้นได้
ข. สาหรับพีน่ ้ องที่ยอมรับและปรารถนา ทีอ่ ยากจะเริ่มต้ นชีวติ ใหม่ ใน
พระองค์ นีค้ ือคาแนะนาสาหรับท่าน
1. ยอมรับว่ำ ที่พระพุทธเจ้ำทำนำยเอำไว้ถึงเรื่ องของพระเมสิ ยำห์น้ นั เป็ น
ควำมจริ ง และพระเมสิ ยำห์ผนู ้ ้ นั ก็คือองค์พระเยซู คริ สต์นนั่ เอง.
2. ยอมรับว่ำตนเองเป็ นคนบำป ไม่รู้จกั พระเจ้ำและประมำทต่อพระองค์
ตลอดมำ โดยกำรเมินเฉยต่อพระองค์และโดยกำรเชื่ อและกำรกรำบไหว้สิ่งที่พระ
เจ้ำสร้ำงขึ้นนั้นแทนพระองค์ผทู ้ รงสร้ำง (โรม 1 : 25)
3. ยอมรับว่ำ พระเยซู คริ สต์น้ นั ทรงเป็ นพระเจ้ำและเป็ นพระผูไ้ ถ่บำปแก่
มนุษย์เรำทั้งหลำย โดยเฉพำะแล้วก็คือบำปของท่ำน
4. สำรภำพบำปนั้นต่อพระองค์ พร้อมทั้งยินยอมที่จะกลับใจใหม่ เลิกเชื่อ
อย่ำงงมงำยนั้นเสี ย แล้วอัญเชิญให้พระเยซูคริ สต์ได้เข้ำมำเป็ นพระเจ้ำในชีวติ ของ
ท่ำน นับตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป.
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5. ถ้ำท่ำนหำกพร้อมที่จะทำเช่นนี้ จงอธิษฐำนรับเอำพระองค์โดยพูดตำม
ดังต่อไปนี้ :
ข้ำแต่องค์พระรำชบิดำ ข้ำพระองค์ดีใจที่ได้รู้วำ่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผู ้
ทรงประทำนชีวิตและลมหำยใจให้แก่ขำ้ พระองค์ ข้ำพระองค์เสี ยใจที่ไม่ได้รู้จกั กับ
พระองค์ ได้ประมำทและเมินเฉยต่อพระองค์ตลอดมำ ข้ำพระองค์เสี ยใจที่สุดที่ได้
กระทำเช่นนี้ ต่อพระองค์และขอสำรภำพว่ำ จะไม่ทำอีกต่อไป ข้ำพระองค์ขอบคุณ
พระองค์ที่ยงั ทรงรักและห่วงใยข้ำพระองค์จนได้ทรงประทำนพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ ให้ลงมำตำยแทนที่ไม้กำงเขนเพื่อรับบำปแทนข้ำพระองค์ นับตั้งแต่
นี้เป็ นต้นไป ข้ำพระองค์ขอทิ้งใจเก่ำและรับเอำใจใหม่ เชื่อและวำงใจในพระองค์
และขอเชิญให้พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของข้ำพระองค์ตลอดไป ขอบพระคุณ
พระองค์ที่ได้ทรงอภัยบำปให้แก่ขำ้ พระองค์และได้รับข้ำพระองค์ ไว้เป็ นลูกของ
พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ สรรเสริ ญพระองค์ ในพระนำมขององค์พระเยซู
คริ สต์เจ้ำ อำเมน
ค. คาแนะนาพิเศษสาหรับท่ าน
1. สิ่ งสำคัญที่เรำควรจำไว้อีกนั้นก็คือ อย่ำดำรงชีวิตไปตำมดวงหรื อไป
ตำมโชคชะตำวำสนำ แต่จงดำรงชีวิตไปตำมพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ำ เพื่อ
ท่ำนจะไม่ผดิ หวังเพรำะนัน่ คือควำมจริ งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอนกับโลกและ
กับชีวติ ของมนุษย์เรำ
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2. ไม่ใช่ทุกศำสนำในโลกนี้จะดีหมด แต่บำงศำสนำนั้นก็ดีจริ ง ศำสนำ
สำมำรถสนองควำมต้องกำรของมนุษย์เรำได้เกือบทุกอย่ำง แต่มีอยูส่ ำมอย่ำงที่
ศำสนำไม่สำมำรถที่จะให้แก่มนุษย์ได้สำมอย่ำงนี้ก็คือ 1. พระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ 2.
กำรให้อภัยบำป และ 3. ชีวติ อันตลอดไปเป็ นนิ ตย์ชวั่ นิ รันดร์ กบั พระเจ้ำในแผ่นดิน
สวรรค์ของพระองค์ ผูท้ ี่สำมำรถให้ท้ งั สำมอย่ำงนี้แก่พวกเรำได้ภำยในโลกและใน
จักรวำลนี้ก็มีแต่ผเู ้ ดียวคือพระเยซู คริ สต์เท่ำนั้น ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะว่ำพระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ที่พวกเรำรอคอย และที่พระพุทธเจ้ำได้กล่ำวถึง (1 ยอห์น
5 20 ) เป็ นผูท้ ี่มำยังโลกนี้เพื่อไถ่บำปให้กบั มนุษย์เรำทั้งหลำย (มัทธิว 1: 21)
และได้ทรงเป็ นผูท้ ี่มำเพื่อจะเป็ นทำงนำมนุษย์เรำให้กลับคืนดีกบั พระเจ้ำและเข้ำสู่
แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ (ยอห์น 14: 6)
3. พวกเรำยังมีหนังสื อพร้อมด้วยเทปที่บนั ทึกเรื่ องต่ำงๆ อีกมำกมำยที่
ท่ำนสำมำรถนำเอำไปอ่ำน ไปฟัง เพื่อเพิ่มเติมเสริ มควำมรู ้ให้กบั ตนเองหรื อไม่ก็
ฝำกไปเป็ นของขวัญให้แก่พี่นอ้ ง เพื่อนฝูงของท่ำนได้ ถ้ำท่ำนสนใจกรุ ณำติดต่อ
กับพวกเรำได้ทุกโอกำส
ขอพระพรจงมีแก่ ท่านผู้อ่านทั้งหลาย
ขอให้ควำมรักของพระบิดำ ควำมเมตตำของพระบุตร และควำมสนิท
สนมกลมเกลียวขององค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จงสถิตคุม้ ครองรักษำและนำพำท่ำน
ให้ได้พบกับควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ได้รับพระพร และสันติสุขในพระองค์ตลอดไป
ด้วยเถิด
90

สำหรับพี่นอ้ งผูอ้ ่ำนแล้วได้ตดั สิ นใจ หรื อเกิดมีปัญหำ มีคำถำม มีขอ้ ข้อง
ใจและได้รับประโยชน์มำกน้อยเท่ำใดจำกหนังสื อเล่มนี้กรุ ณำเขียนจดหมำย หรื อ
โทรศัพท์ให้ขำ้ พเจ้ำทรำบด้วยตำมที่อยูข่ ำ้ งหลังเล่มนี้
มีเงินล้ำน

บ้ำนใหญ่โต

โก้หรู ยงิ่

มีทุกสิ่ ง

มีอำนำจ

วำสนำ

ในที่สุด

ก็ตอ้ งตำย

วำยชีวำ

แสวงหำ

ทำงที่ผดิ

อนิจจัง

มีพระเจ้ำ

เท่ำนั้น

ที่ขำ้ พึ่ง

เป็ นที่หนึ่ง

ในชีวติ

ไม่ผดิ หวัง

ข้ำจะเดิน

ตำมทำงนั้น

ชัว่ ชีวนั

จนกระทัง่

ถึงสวรรค์

นิรันดร
พันตรี ไพโรจน์ ณ ลำปำง

หนังสื อที่ใช้ในกำรประกอบค้นคว้ำ
ปรี ชำ พิณทอง

วรรณคดีอีสำน
ไม่ได้ระบุชื่อหรื อบริ ษทั ที่พิมพ์
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สุ ชีพ ปอลยำนุภำพ

ประวัติศำสนำ
สำนักพิมพ์บำรุ งศำสนำ พิมพ์ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2526

ส.จ. เสถียร พันธรังสี

ศำสนำเปรี ยบเทียบ
แผ่วทิ ยำ, กรุ งเทพ พ.ศ. 2497

พระสิ ริ วิสุทธิวงษ์

ชิ้นส่ วนของพระไตรปิ ฎก
วัดพระสิ งห์เชียงใหม่ 23 เล่มที่ 27
พ.ศ. 2497

สมำคมพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์

พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
พระคัมภีร์เดิมฉบับย่อ
และพระคัมภีร์ใหม่ฉบับ สมบูรณ์ 1979

สุ ชีพ ปุณยำนุภำพ

พระไตรปิ ฎกฉบับประชำชน
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย
พ.ศ. 2528

อ.ป. เปลี่ยน

พุทธประวัติจำกพระโอษฐ์
มูลนิธิ ธรรมทำนไชยำ 2523
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