
พุทธท ำนำยเก่ียวกบัพระเมสิยำห์ 

 

สุภำษิตโบรำณของเรำไดก้ล่ำวไวด้งัน้ี: “ตัดผมผดิคิดอยู่เจ็ดวนั หรือ เอา

ผวัหรือเมียผดิคิดจนวนัตาย” แต่ขำ้พเจำ้อยำกจะขอบอกอีกวำ่  ถำ้เรำเช่ือในศำสนำ

หรือเช่ือในพระเจำ้ท่ีสอนผดิ  จะท ำใหเ้รำคิดอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ คือถึงแมว้ำ่เน้ือ

หนงัร่ำงกำยน้ีจะตำยไปแลว้ก็ตำม  แต่ดวงวญิญำณของเรำ ยงัจะตอ้งรับทุกข์

ทรมำนในบึงไฟนรกตลอดไปเป็นนิตย ์

 

โบราณของเราได้กล่าวไว้  ให้เราได้จงจดจ า 

บอกว่าตัดผมผิด   จะคิดจนเจด็วัน 

เอาผวัหรือเมยีผิดนั้น  คิดกันจนตายจาก 

ถึงจะเลิกกันแล้ว   กย็งัมแีผลอยู่ไม่หาย 

อันหน่ึง การเช่ือในพระเจ้า เราย่ิงคิดไปนาน 

คิดไปจนเราตาย   กไ็ม่วายลืมเว้น 

เป็นฉันใดแท้   จะขอแปลต้านกล่าว 

เพ่ือให้พี่น้อง   ฟังแล้วได้ตรึกตรอง 

หวงัว่าพี่น้อง   จะค้นอ่านด้วยกัน 

ความส าคัญมยีงัไง  จงวิจัยอย่าละเว้น 

อย่าเป็นคนเหมือนเขาพูด   คนหูเบาและใจง่าย 

เรียนรู้มากแล้วจึงเช่ือ  คนนั้นจึงเช่ือจริง 



 พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลำยศำสนำและพระเจำ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั  พวกเรำจึงไม่

ควรเป็นคนท่ีหูเบำและใจง่ำย  และไม่ควรเช่ือกนัไปตำมลม ๆ  แลง้ๆ  แบบตำมมี

ตำมเกิด  หรือเช่ือไปแบบสุ่มส่ีสุ่มหำ้  โปรดจงคิดพิจำรณำ  ศึกษำ  และเรียนรู้ให้

เขำ้ใจดีเสียก่อน  ก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือ  ถำ้ไม่อยำ่งนั้นท่ำนจะมำคิดเสียใจไปตลอด

ชีวติ  ไม่ใช่เพียงแค่เจด็วนั  และไม่ใช่จนวนัตำย  แต่ถึงแมว้ำ่ร่ำงกำยของเรำน้ีจะตำย

ไปแลว้ก็ตำม  แต่จิตวิญญำณของเรำ ยงัตอ้งไปรับ ควำมทุกขท์รมำนต่อไปในบึงไฟ

นรก  ถำ้เรำเช่ือในพระเจำ้ท่ีผิดพลำดไปดว้ยเหตุน้ีแหละขำ้พเจำ้จึงเป็นห่วง และ

อยำกขอร้องใหพ้วกท่ำนไดพ้ำกนัคิดพิจำรณำใหดี้เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ขำ้พเจำ้หวงัเสมอ

วำ่หนงัสือเล่มน้ีจะใหค้วำมรู้  ควำมเขำ้ใจในควำมจริงแก่ท่ำนไม่มำกก็นอ้ย  

โดยเฉพำะแลว้ก็คือควำมจริงเก่ียวกบัค ำสอนและค ำท ำนำยท่ีพระพุทธองค ์ได้

ท ำนำยเอำไวเ้ม่ือหลำยพนัปีก่อนเก่ียวกบัเร่ืองของพระเมสิยำห์ผูท่ี้จะมำโปรดโลก

ภำยหนำ้ 

 

 

 

 

 

  



ท่ำนอำจำรย ์ มหำทองสวย  ศกัดำรักษ ์  

ท่ีเมือง   ซำนดิเอโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ขอใหพ้ระเจำ้แห่งสำกลจกัรวำล  ทรงสถิตสถำพรแด่อำจำรยแ์ละงำนรับใช้

ทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเลือกเอำท่ำนแลว้  ใหท้  ำงำนนั้น ๆ เพื่อรำชอำณำจกัรของ

พระองค ์

 ขำ้พเจำ้ขอแสดงควำมขอบคุณกบัท่ำนอำจำรยเ์ป็นอยำ่งสูงท่ีอำจำรยย์งั

ระลึกถึงขำ้พเจำ้และใหเ้กียรติออกควำมคิดเห็นเก่ียวกบั กำรเขียนหนงัสือพุทธ

ท ำนำย เก่ียวกบัพระเมสิยำห์ท่ีอำจำรยไ์ดเ้ขียนมำแลว้ 

ท่ำนอำจำรยท่ี์เคำรพ  พระผูเ้ป็นเจำ้ไดเ้ลือกท่ำนอำจำรยเ์พื่อใหน้ ำแสงสวำ่ง

ของพระเจำ้ไปสู่คนทั้งหลำยท่ีแสวงหำและ ปรำรถนำ  อยำกจะพน้จำกควำมมืดมน  

ตำมควำมเช่ือและควำมเขำ้ใจขำ้พเจำ้เห็นวำ่  หนงัสือเล่มน้ีเป็นต ำรำท่ีดีท่ีสุดเล่ม

หน่ึง  ในกำรท่ีจะน ำคนผูท่ี้ตอ้งกำรควำมรอดพน้บำปกรรมใหเ้ขำ้ถึงพระธรรม  ผู ้

ซ่ึงเป็นผูใ้หอ้ภยัโทษบำป เป็นต ำรำท่ีเปิดส่ิงท่ีปิดบงัไวใ้ห้เปิด เผยออก  หรือหงำย

ส่ิงท่ีคว  ่ำไวใ้หเ้ห็นจริง   

พร้อมกนัน้ีขอแสดงควำมนอบนอ้มในควำมอุตสำหะพยำยำมของท่ำน  ท่ี

คน้ควำ้ต ำรำจำกแหล่งต่ำงๆมำประกอบเป็นหลกัฐำน ในกำรอำ้งอิงดว้ยเหตุผล และ

ช้ีบอกธรรมชำติรอบตวัมนุษยใ์หเ้ห็นสง่ำรำศี  และฝีพระหตัถข์องพระเจำ้ผูท้รง

สร้ำง  หนงัสือเล่มน้ีจึงเป็นบทเทศนำ ท่ีประเสริฐแก่ชีวิตของมนุษยท์ั้งหลำยท่ีมี



ควำมหวงัในกำรรอดพน้บำปกรรม  ขอใหง้ำนประกำศของพระเจำ้น้ี  ไดเ้ขำ้สู่จิตใจ

ของผูอ่้ำนทุกคน  ใหไ้ดบ้รรลุพระสัจธรรมทัว่ทุกคน   

ดว้ยควำมรักและเคำรพ  โดยควำมเช่ือ ในพระนำมของพระมหำเยซูคริสต์

เจำ้ 

   9/7/2539  ทองสวย   ศกัดำรักษ ์

 

 

ค ำน ำ 

 

 “ควำมจริงเป็นส่ิงไม่ตำย  เป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รำทั้งหลำยภำยในโลกมีควำม

ปรำรถนำ  และตอ้งกำรอยำกจะรู้”  พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลำย  หนงัสือพุทธท ำนำยฉบบัน้ี  

ถำ้เรำไดอ่้ำนก็จะไดรั้บควำมรู้ ศึกษำไวก้็จะไดเ้ขำ้ใจถึงควำมจริง เช่ือไวก้็จะไดชี้วิต  

และติดตำมไปจนตำยจะถึงสวรรค์ 

 ขำ้พเจำ้ผูเ้ขียนมีเจตนำอนัแรงกลำ้  และมีควำมปรำรถนำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะ

น ำเอำควำมจริงและเหตุผลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัค ำท ำนำยของพระพุทธเจำ้  และค ำสั่ง

สอนในพระคมัภีร์ของชำวคริสเตียนมำบนัทึกไว ้เป้ำหมำยหรือควำมตั้งใจนั้นก็คือ

ใหพ้ี่นอ้งทั้งท่ีเป็นชำวพุทธ  และชำวคริสเตียนไดพ้ำกนัอ่ำนและเรียนรู้ถึงควำมจริง   

ควำมส ำคญั  และกำรพวัพนัในค ำสอนของทั้งสองศำสนำน้ี  ขำ้พเจำ้ผูเ้ขียนไม่ไดมี้

เจตนำและควำมตั้งใจท่ีจะดูถูกเหยยีดหยำม  ใส่ร้ำยป้ำยสีศำสนำใดศำสนำหน่ึง  

ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้ หวงัวำ่พี่นอ้งจะพำกนัอ่ำน ศึกษำและพิจำรณำให้ดีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 



 ส ำหรับพี่นอ้งผูท่ี้ไดอ่้ำนและศึกษำแลว้ขำ้พเจำ้ก็หวงัอยำ่งยิง่วำ่ท่ำนจะ

แนะน ำใหค้นอ่ืนไดอ่้ำน  และศึกษำดว้ย  พุทธท ำนำยเล่มน้ีไดจ้ดัพิมพข้ึ์นถึงสำม

คร้ังแลว้  และคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีส่ี  ปรำกฎวำ่แต่ละคร้ังก็ไดน้ ำผลประโยชน์มหำศำล 

ใหท้่ำนผูอ่้ำนเป็นอยำ่งดี  และมีหลำยคนเขียนจดหมำยถึงขำ้พเจำ้วำ่เขำไดรู้้จกักบั

พระเจำ้ และเขำ้ใจถึงควำมจริงเก่ียวกบั เร่ืองศำสนำ  และเร่ืองของพระเมสิยำห์น้ีดี  

ขำ้พเจำ้เช่ือและหวงัอยำ่งยิง่วำ่หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยใหท้่ำนพบกบัควำมจริง ไดเ้ช่ือ

และรับเอำพระเจำ้องคเ์ท่ียงแทเ้ช่นเดียวกบัพี่นอ้งเหล่ำนั้นท่ีไดอ่้ำนและไดพ้บ

มำแลว้ ภำยหลงัท่ีท่ำนไดอ่้ำนและมีปัญหำ  มีค ำถำมและมีขอ้ขอ้งใจ  กรุณำ

โทรศพัทห์รือเขียน จดหมำยไปยงัขำ้พเจำ้ไดทุ้กโอกำส  หรือไม่ก็ใหท้่ำนไดไ้ปท่ี

คริสตจกัร เพื่อสอบถำมรำยละเอียด  และศึกษำเพิ่มเติมได ้

ดว้ยควำมเคำรพและนบัถืออยำ่งสูง 
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บทท่ี  1 - ควำมส ำคญัและท่ีมำของพุทธท ำนำยเล่มน้ี 

 

 อ่ำนไวจ้ะไดค้วำมรู้ 

 ศึกษำไวจ้ะไดเ้ขำ้ใจในควำมจริง 

 เช่ือไวจ้ะไดชี้วิตตลอดไปเป็นนิตย ์

 ติดตำมไปจนตำยจะไดอ้ยูก่บัพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ และจะไดไ้ปอยูใ่น

แผน่ดินสวรรค ์

 

 ไม่วำ่ในยคุใดสมยัใดก็ตำมมนุษยเ์รำมกัจะมวัเมำ  และผกูพนักบัศำสนำท่ีมี

นั้นๆ  มำกกวำ่ท่ีจะแสวงหำควำมจริง  ควำมหมำย  เป้ำหมำย  ค ำสั่งสอน  และค ำ

ท ำนำยท่ีกล่ำวไวใ้นศำสนำท่ีตนเช่ือ เม่ือเป็นเช่นน้ีท ำใหเ้รำหลำยคนตอ้งพลำดพลั้ง

จำกเป้ำหมำยในควำมตั้งใจ  และควำมตอ้งกำรในกำรท่ีเรำไดเ้ช่ือและไวว้ำง ใจใน

ศำสนำของตน 

 

1.  ความส าคัญ 

 ถึงท่ำนผูอ่้ำนท่ีนบัถือทั้งหลำย  ค ำท ำนำยทั้งหมดท่ีไดบ้นัทึกอยูใ่นหนงัสือ

ฉบบัน้ี เป็นค ำท ำนำยท่ีมีควำมส ำคญั และมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ต่อชีวติของพวกเรำ

ทั้งหลำย  โดยเฉพำะกบัพี่นอ้งเรำท่ียงัเช่ืออยูใ่นพุทธศำสนำ  เพรำะน่ีคือปริศนำ 

และปรัชญำ  ซ่ึงเป็นหวัใจและเป็นค ำสั่งสอนอนัส ำคญัท่ีองคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้

ไดต้รัสกล่ำวสั่งสอนมนุษยเ์รำเม่ือ  2500  ปี ก่อน  กำรท่ีพวกเรำทั้งหลำยไดพ้ำกนั
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ประมำท  ขำดควำมเอำใจใส่  ไม่สนใจ  ไม่คน้ควำ้และเมินเฉยต่อค ำท ำนำยเหล่ำน้ี  

มนัจะไม่มีผลดีใดๆ  ต่อชีวิตของเรำเลย   มีแต่จะน ำเอำปัญหำ  ควำมทุกข ์ ควำม

ตำย  ควำมหำยนะมำสู่เรำทั้งหลำยในบั้นปลำย ชีวติ 

 ส ำหรับพี่นอ้งผูท่ี้ไดเ้ห็นควำมส ำคญัและจ ำเป็น  และไดพ้ำกนัตั้งใจศึกษำ

คน้ควำ้อยำ่งจริงใจ  ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่  พี่นอ้งผูน้ั้นจะไดพ้บกบัพระเจำ้ท่ีตนปรำรถนำ

อยำกพบ  กรำบไหวห้ำ  และท ำบุญหำนั้นอยำ่งแน่นอน  ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดก็คือใน

เวลำท่ีทุกคน ก ำลงัศึกษำหำควำมจริงอยู ่ ทุกคนจะตอ้งมีใจเป็นกลำงใหไ้ด ้ แลว้ใช้

เหตุผลเพื่อคิดพิจำรณำคน้หำควำมจริงท่ีซ่อนอยูใ่นค ำท ำนำย  และในศำสนำนั้นๆ  

 ใครก็ตำมท่ีไดเ้ห็นควำมส ำคญั  ไดต้ั้งใจศึกษำ  คน้หำควำมจริงตำมท่ีกล่ำว

มำแลว้  และไดศึ้กษำพิจำรณำไตร่ตรองดูเหตุผล  ควำมคิด  ควำมเป็นจริงตำมท่ี

กล่ำวไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีแลว้  ท่ำนก็จะมีโอกำสไดพ้บกบัพระเจำ้และไดเ้ขำ้ใจถึง

ควำมเป็นจริง ตำมท่ีเรำมีควำมตอ้งกำรอยำ่งนั้นอยำ่งแน่นอน 

 

2.  แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

พุทธท ำนำยทั้งหมดท่ีขำ้พเจำ้ไดน้ ำมำบนัทึกไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  คือไดม้ำ

โดยอำศยัท่ีมำสำมประกำรคือ  :   

2.1  โดยกำรศึกษำคน้ควำ้จำกหนงัสือเก่ียวกบัพุทธศำสนำโดยทัว่ไป 

2.2  จำกกำรสัมภำษณ์และกำรใหค้วำมร่วมมือของมหำ  ครู  อำจำรยท่ี์มี

คุณวฒิุทั้งไทยและชำวต่ำงประเทศ 
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2.3  จำกประสบกำรณ์ส่วนตวัเป็นเวลำถึง  22  ปีท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้ช่ือถือและได้

ใชชี้วติอยูใ่นพระพุทธศำสนำและอีก  30  กวำ่ปีท่ีไดท้  ำกำรศึกษำ  และรับใชอ้ยูใ่น

วงกำรคริสเตียน  ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ท่ีมำทั้งสำมประกำรขำ้งบนน้ีคงจะสร้ำงควำม

เช่ือถือ และมัน่ใจใหก้บัท่ำนผูอ่้ำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

3.  ตัวอย่างของผู้เขียน 

 ขำ้พเจำ้เกิดและโตอยูก่บัครอบครัว  อยูใ่นบำ้นและอยูใ่นประเทศท่ีเช่ือและ

เรียกตวัเองวำ่พุทธ  ตั้งแต่เกิดมำขำ้พเจำ้เองก็เคยบวชคร้ังเดียวในชีวติ  คือบวชจูง

คนตำยเพียงคร่ึงวนัเท่ำนั้น ซ่ึงเป็นกำรบวชตำมประเพณีท่ีพอ่แม่เรำเคยปฎิบติัมำ  

อยำ่งไรก็ดีถึงแมว้ำ่ขำ้พเจำ้จะไม่เคยบวชเรียนถึงเร่ืองพุทธศำสนำ อยำ่งจริงจงัก็ตำม  

แต่ก็ถือวำ่เช่ือในพุทธศำสนำและเป็นพุทธศำสนิกชนมำจนถึง  22  ปี  ในช่วงระยะ  

22  ปี ท่ีเช่ืออยูใ่นพุทธศำสนำน้ี  ขำ้พเจำ้กลำ้กล่ำวไดอ้ยำ่งเตม็ปำกวำ่  ขำ้พเจำ้เองก็

เป็นพุทธท่ีดีคนหน่ึงเหมือนคนอ่ืน ๆ  ทัว่ไปซ่ึงมีทั้งควำมรัก  ควำมศรัทธำ  มีทั้ง

กำรใหเ้กียรตินบัถือ  และมีกำรปกป้องรักษำ  ใครจะมำประมำท และลบหลู่ศำสนำ

ไม่ได ้ นอกจำกจะเป็นพุทธท่ีดีแลว้ยงัเป็นพุทธท่ีงมงำยท่ีสุดคนหน่ึงอีกดว้ย  เพรำะ

ถึงวำ่ขำ้พเจำ้จะเช่ือ  และประกอบส่วนในพิธีกรรมต่ำงๆ  อยำ่งสุดใจและอยำ่ง

ศรัทธำก็ตำม  แต่กำรประพฤติกำรกระท ำของขำ้พเจำ้ก็ยงัท ำและปฏิบติัไปแบบ

ไหลตำมน ้ำ  คือ  ไดป้ฏิบติัไป 

ตำมมีตำมเกิด  ตำมพอ่แม่  และตำมประเพณีเท่ำนั้น  โดยท่ีตวัขำ้พเจำ้เองไม่มี

ควำมรู้และควำมเขำ้ใจเท่ำใดเก่ียวกบัค ำสอนในพุทธศำสนำนั้น  ในตอนนั้นขำ้พเจำ้
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เองไม่เคยคิด  ไม่สนใจท่ีจะ เรียนรู้ พระธรรมค ำสอนในพุทธศำสนำนั้นแต่ประกำร

ใด  โดยไดคิ้ดอยูใ่นใจเสมอวำ่  ยงัไงก็ตอ้งเป็นศำสนำท่ีดีและศกัด์ิสิทธ์ิอยูแ่ลว้  

เพรำะถำ้มนัไม่ดี  พอ่  แม่  ปู่  ยำ่  ตำ  ยำยของพวกเรำท่ำนคงไม่เช่ืออยำ่งแน่นอน 

 อยูม่ำเม่ือขำ้พเจำ้อำยไุด ้ 20  ปี  ขำ้พเจำ้ก็เร่ิมแสวงหำควำมรู้ใส่ตวัตำม

ภำษำของคนหนุ่มทัว่ ๆ ไป  ขำ้พเจำ้ไดพ้บ กบัพวกสอนศำสนำคริสตซ่ึ์งเป็นชำว

อเมริกำกลุ่มหน่ึง   พวกเขำไดพ้ำกนัมำท่ีประเทศขำ้พเจำ้เพื่อประกำศข่ำวประเสริฐ

ของพระเจำ้  มนุษย ์   โลก  จกัรวำล  และกำรรับเอำควำมรอดพน้จำกควำมบำป

โดยทำงควำมเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต์  เพื่อใหมี้โอกำสไดบ้อกควำมจริงท่ีไดก้ล่ำว

มำน้ีแก่พวกเรำ  เขำไดจ้ดัให้มีกำรสอนภำษำองักฤษฟรีเกิดข้ึน  ซ่ึงตรงกบัเวลำท่ี

ขำ้พเจำ้อยำกเรียนภำษำองักฤษอยูพ่อดี  จึงไดมี้โอกำสไปเรียนกบัเขำ  ในขณะท่ี

เรียนภำษำองักฤษอยูน่ั้น  เขำไดฉ้วยโอกำสเอำหนงัสือพระคมัภีร์ท่ีเป็น

ภำษำองักฤษมำฝึกอ่ำนดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงมีโอกำสไดอ่้ำน  และไดเ้รียนรู้ถึง

เร่ืองของพระเจำ้พระเยซูคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในชีวติ 

 ในตอนแรกนั้นท่ีขำ้พเจำ้ไดย้นิและไดฟั้งถึงเร่ืองน้ีขำ้พเจำ้เองก็เฉยๆ  และ

คิดอยูใ่นใจเสมอวำ่  ศำสนำไหนก็เหมือนกนัหมด  เพรำะมีเป้ำหมำยท่ีจะสอน ให้

คนทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้น  ดว้ยเหตุน้ี  มนุษยจะเช่ือในศำสนำไหนก็ไม่ส ำคญัเพรำะ

ดีดว้ยกนัทั้งนั้น  ต่อมำเม่ือไดย้นิมำกข้ึนก็เร่ิมท่ีจะปฏิเสธและคิดเกลียดชงั อยูใ่นใจ

ดว้ย  แต่ภำยหลงัท่ีศึกษำอยูเ่ป็นเวลำนำนถึง  2  ปี  ก็พบวำ่ค ำสอนในพระคริสต

ธรรมคมัภีร์ท่ีพวกเขำเอำมำสอนนั้น ลว้นแลว้แต่เป็นควำมจริงและเป็นค ำตอบของ

ชีวติท่ีขำ้พเจำ้และพี่นอ้งเรำปรำรถนำ  และคน้หำมำตลอดชีวติ  โดยเฉพำะค ำตอบ 
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ของค ำถำมท่ีวำ่มนุษยเ์รำเป็นใคร?  เป็นคนหรือเป็นสัตว?์  เกิดมำจำกไหน?  เกิดมำ

เองหรือวำ่มีผูส้ร้ำง?  ถำ้มีผูส้ร้ำงแลว้ผูส้ร้ำงนั้นคือใคร?  เป็นผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ  หรือเป็น

พระอินทร์  พระพรหมกนัแน่?  ท ำไมจึงมีเกิด  แก่   เจบ็  ตำย?  ตำยแลว้จะไปอยูท่ี่

ไหน?  ควำมจริงเหล่ำน้ีไดท้  ำใหข้ำ้พเจำ้ไดต้ดัสินใจท่ีจะเช่ือ  และตอ้นรับเอำองค์

พระเยซูคริสตไ์วเ้ป็นพระเจำ้ในชีวติ  แต่ก่อนท่ีจะเช่ือและตดัสินใจทิ้ง  และเลิกเช่ือ

ศำสนำพุทธ  ท่ีเป็นศำสนำประจ ำชีวติของขำ้พเจำ้อยูแ่ลว้ในเวลำนั้น  ขำ้พเจำ้ก็

อยำกจะเพิ่มควำมแน่ใจใหก้บัตวัเองเสียก่อน  ก่อนท่ีจะจำกไป   

ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไดเ้ร่ิม ตน้ตั้งใจศึกษำ คน้ควำ้  เปรียบเทียบหลกัค ำสอนท่ี

เป็นมำในอดีต  ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  และท่ีจะเป็นไปในอนำคตพร้อมดว้ย

ประวติัศำสตร์    ค ำท ำนำยและพิธีกรรม ต่ำงๆ  ดว้ย  ยิง่ขำ้พเจำ้ไดศึ้กษำ คน้ควำ้

มำกเท่ำใดก็ยิง่ท  ำใหข้ำ้พเจำ้  เกิดควำมเช่ือ  มีควำมมัน่ใจและพร้อมท่ีจะตดัสินใจ

เช่ือเร็วยิง่ข้ึน  โดยเฉพำะค ำท ำนำยเก่ียวกบั พระเมสิยำห์ท่ีจะมำโปรดช่วยโลกภำย

หนำ้  ในพระพุทธศำสนำ มนัช่ำงตรงกนัหรือเหมือนกบัค ำท ำนำยในศำสนำยดูำย  

มำกกวำ่นั้นก็คือควำมจริงท่ีปรำกฏอยูใ่น พระคมัภีร์  ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีขำ้พเจำ้

ตอ้งกำรทั้งนั้น  ในท่ีสุดขำ้พเจำ้จึงไดต้ดัสินใจเช่ือ  และตอ้นรับเอำองคพ์ระเยซู

คริสตผ์ูท้รงเป็นพระเจำ้  ไวเ้ป็นพระเจำ้และเป็นพระผูท้รงโปรดใหชี้วติของขำ้พเจำ้

รอดพน้ 

 ควำมจริง  เหตุผล  พระธรรมค ำสอน และค ำท ำนำยทั้งหลำยท่ีขำ้พเจำ้ได้

น ำเอำมำบนัทึกไวใ้นหนงัสือพุทธท ำนำยฉบบัน้ี  ลว้นแลว้แต่เป็นผลศึกษำคน้ควำ้ 

ท่ีขำ้พเจำ้ไดค้น้พบ และไดน้ ำมำบนัทึกไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  โดยหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่
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วนัหน่ึงท่ำน และพี่นอ้งของเรำบำงคนจะไดจ้บัหนงัสือเล่มน้ีข้ึนมำอ่ำน   ศึกษำ

คน้ควำ้   เม่ือไดอ่้ำน และไดศึ้กษำเรียนรู้แลว้ก็จะไดพ้บกบัควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ ใน

ควำมจริง  และไดพ้บกบัพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ท่ีมนุษยเ์รำทุกคนตอ้งกำร  และไดพ้ำ

กนัเสำะแสวงหำ  และไดร้อคอยมำเป็นเวลำนำนในชีวิต. 

 

4.  บทเรียนทีไ่ด้รับ 

 จำกกำรศึกษำคน้ควำ้ของขำ้พเจำ้ในเร่ืองของคริสตศำสนำ   และพุทธ

ศำสนำอยำ่งจริงจงัน้ี  ไดน้ ำเอำผลดี  3  อยำ่งมำสู่ชีวติคือ (1)  มนัไดช่้วยใหข้ำ้พเจำ้ 

ไดพ้บและไดรู้้จกักบัพระเจำ้ (พบกบัพระเจำ้)  (2)  ไดเ้ขำ้ใจในควำมจริงเก่ียวกบั

ตนเองและกำรเป็นมำของมวลมนุษยช์ำติในโลก  (ไดพ้บกบัตนเองและคนอ่ืน)  (3)  

ไดรู้้จกัวำ่มนุษยใ์ตฟ้้ำนั้นมำจำกท่ีเดียวกนั  (ปฐมกำล 1:26 , กิจกำร 17:26)  มีควำม

บำป  และจะตอ้งไดรั้บโทษและไดรั้บควำมรอดพน้จำกทำงเดียวกนัทั้งนั้น  ในตอน

แรกขำ้พเจำ้ก็เขำ้ใจผดิคิดวำ่ ศำสนำคริสตห์รือทำงของพระเยซูคริสตเ์ป็นทำงท่ีเห็น

แก่ตวั  แต่พอไดศึ้กษำ อยำ่งละเอียดและลึกซ้ึงแลว้  จึงมีโอกำสไดเ้ขำ้ใจ  ถำ้ท่ำนใด

มีควำมรู้สึก  และมีอคติเช่นน้ีในเวลำน้ีท่ีก ำลงัอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีอยู ่ กรุณำอยำ่หยุด

หรือเลิกอ่ำน   ขอใหท้่ำนนึกอยูเ่สมอวำ่ น่ีคือควำมจริง ท่ีส ำคญัท่ีสุด ท่ีท่ำนตอ้งกำร

ในชีวติ  ท่ีผมีำรซำตำนไม่ปรำรถนำท่ีจะใหท้่ำน และมนุษยค์นใดในโลกน้ีไดรู้้  ได้

พบ  และไดเ้ขำ้ใจ 
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5.  เคลด็ลบัทีค่วรรู้ 

 จำกประสบกำรณ์และควำมเช่ือถืออนัแทจ้ริงของขำ้พเจำ้กบัำติพี่นอ้งท่ี

ผำ่นมำ  ปรำกฏวำ่พวกเรำไดพ้ำกนัเช่ือและนบัถือศำสนำพุทธอยำ่งเคร่งครัด  แต่ได้

นบัถือแต่ปำก  เพรำะควำมไม่รู้ และไม่เขำ้ใจ  ส่วนภำคปฏิบติัและพิธีกรรมต่ำงๆ 

นั้นคือปฏิบติักนัไปคนละเร่ือง  เช่น เช่ือในศำสนำพุทธแต่ปฏิบติัไปตำมลทัธิ

พรำหมณ์  และไวว้ำงใจในผ ี  ควำมจริงควำมเช่ือและกำรปฏิบติัเช่นน้ี  ไม่ไดมี้แต่

ขำ้พเจำ้และครอบครัว  แต่ญำติพี่นอ้งเรำเกือบทุกคนท่ีพำกนัเช่ือในท ำนองน้ี

ดว้ยกนัทั้งนั้น  แมแ้ต่พระสงฆอ์งคเ์จำ้ท่ีบวชอยูใ่นวดั  ก็ยงัเช่ือในท ำนองเดียวกนัน้ี  

และในบำงกรณีนั้นก็ยิง่เช่ือผิดพลำดไปมำกกวำ่ญำติพี่นอ้งอีก  เช่น   กำรเช่ือในเวท

มนตร์ คำถำ   กำรเช่ือในของขลงั  กำรเช่ือในเสน่ห์  ซ่ึงองคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้

ไม่เคยสอนในท ำนองน้ี  ในเม่ือพระสงฆผ์ูท่ี้ปฏิบติัธรรม และเป็นผูน้ ำทำงศำสนำ

เอง  หำกยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  และยงัเช่ือกนัไปอยำ่งผดิ ๆเช่นน้ีแลว้  พวกเรำผู ้

ท่ีเป็นศำสนิกชนธรรมดำท่ีคอยแต่จะรับค ำแนะน ำ  และรับกำรสอนจำกท่ำนอีกต่อ

หน่ึงนั้น   จะมีโอกำสรู้และเขำ้ใจในค ำสอนของพระพุทธเจำ้อยำ่งถูกตอ้งนั้นได้

อยำ่งไร?  จะมีโอกำสพบกบัพระเจำ้พระเมสิยำห์หรือพระศรีอริยเมตรัย  ผูท่ี้จะมำ

โปรดโลกใหพ้น้บำป ตำมท่ีพระพุทธองค ์ไดท้  ำนำยเอำไวน้ั้นไดอ้ยำ่งไร?  ขำ้พเจำ้

เองเห็นวำ่  โอกำสท่ีเรำจะไดเ้ช่ือพุทธอยำ่งถูกตอ้งและจะไดพ้บกบัควำมเขำ้ใจใน

ค ำสั่งสอนอนัแทจ้ริง ขององคส์ัมมำสัมพุทธเจำ้นั้นมนัไม่มีเลย  ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงตอ้ง

อำศยัหลกัค ำสอนท่ีวำ่ “อตัตำหิอตัโนนำโถ”    (ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน)     เป็นท่ีพึ่ง

เพื่อท่ีจะไดศึ้กษำ คน้ควำ้หำทำงน้ีดว้ยตนเอง  ขำ้พเจำ้หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่ควำมรู้  
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ควำมเขำ้ใจ  ขอ้คิด  ค ำสอน  ค ำแนะน ำและ ค ำชกัชวนทั้งหมดท่ีขำ้พเจำ้ไดน้ ำมำ

บนัทึกไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ี  จะกลำยมำเป็นบทเรียนอนัล ้ำค่ำ  แก่ท่ำนและญำติพี่

นอ้งท่ีตอ้งกำรควำมรู้และตอ้งกำรควำมหลุดพน้จำกกำรงมงำย  จะไดพ้บกบัพระเจำ้ 

และไดเ้ขำ้ใจเก่ียวกบั เร่ืองพุทธท ำนำย  และขอ้ควำมทั้งหลำยท่ีพวัพนัในเร่ืองน้ีมำก

ข้ึน  

 

“คนเขลาเช่ือถือทุกอย่าง 

แต่คนหยั่งรู้มองดู 

ว่าเขาก าลงัไปทางไหน” 

(สุภาษิต  14 : 15) 
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บทท่ี  2 - ท่ำนเช่ืออยูใ่นพุทธศำสนำจริงหรือ? 

 

เช่ือก็บอกวำ่เช่ือ    เป็นก็บอกวำ่เป็น   รู้ก็บอกวำ่รู้ 

อยำ่หลอกตวัเอง   ผลตำมมำทีหลงั   น ้ำตำจะไหลยอ้ย 

อยำ่คอยฟัง  แต่คนพูด    ศึกษำเองใหรู้้ก่อน 

รู้ค  ำสอน    แลว้เช่ือมัน่    คนเรำนั้นจึงเช่ือจริง 

 

“อยำ่ไวใ้จทำง  อยำ่วำงใจคน  จะจนใจเอง” 

“อยำ่บอกวำ่ตวัเองเช่ือเพรำะคนอ่ืนพำเช่ือ  

แต่จงเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้จึงเช่ือ” 

 

1.  พุทธจริงหรือพุทธตามประเพณ ี  

 ก่อนท่ีจะใหท้่ำนทั้งหลำยพบกบัค ำท ำนำยขององคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้  

ขำ้พเจำ้ก็อยำกใหท้่ำนไดม้ำส ำรวจตรวจดูตนเองก่อนวำ่ท่ำนเป็นพุทธหรือ เคยเป็น

พุทธประเภทใด?  เป็นพุทธแทห้รือ เป็นพุทธตำมประเพณี?  พุทธแทน้ั้นคือแบบ

ไหน?  และพุทธตำมประเพณีนั้นคือแบบไหน?  เพรำะเท่ำท่ีเรำเคยเห็นผำ่นมำ  ไม่

วำ่จะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั  คนเรำไดพ้ำกนัเป็นพุทธ ตำมประเพณีมำกกวำ่เป็นพุทธ

แท ้  พวกเรำรู้จกัถึงเร่ืองดงักล่ำวน้ีไดอ้ยำ่งไร?   ควำมจริงแลว้กำรสังเกตนั้นมนัไม่

ยำก  คือพุทธแทน้ั้นก็ไดแ้ก่  ผูท่ี้รู้จกัค  ำสอนของพระพุทธองค ์อยำ่งแน่วแน่และ

ปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้งนั้นเอง  แต่ส่วนผูท่ี้เป็นพุทธตำมประเพณีนั้นก็คือ  ผูท่ี้เช่ือ
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ไปแบบตำมมี  ตำมเกิด  ตำมพอ่  ตำมแม่  ตำมท่ีผูใ้หญ่พำเช่ือไปเฉยๆ  แต่ส่วนตวั

เองนั้นไม่รู้และไม่เขำ้ใจใน ค ำสั่งสอนของ พุทธศำสนำนั้นอยำ่งแทจ้ริงเลย  คนท่ี

เป็นพุทธเช่นน้ีแหละท่ีเรำเรียกวำ่  “พุทธตำมประเพณี”  พอท่ำนไดอ่้ำนมำถึงตอนน้ี  

ขำ้พเจำ้เองก็เช่ือวำ่ท่ำนผูอ่้ำนทุกคนก็คงจะนึกวำดภำพออกไดถึ้งกำรเช่ือถือของ

ตนเอง และของคนเรำโดยทัว่ไป  เพรำะคนเรำทุกคนลว้นแลว้แต่มีประสบกำรณ์ใน

ควำมเป็นพุทธในท ำนองน้ีมำแลว้ดว้ยกนัทั้งนั้น  ขอใหท้่ำนไดส้ ำรวจตวัท่ำนเองวำ่

เม่ือเปรียบเทียบกบัควำมเป็นจริงท่ีกล่ำวมำขำ้งบนน้ีแลว้ท่ำนพอจะรู้วำ่ท่ำนเป็น 

พุทธประเภทไหนอยู?่  เป็นพุทธแท?้   หรือพุทธตำมประเพณี?. 

 

2.  ท าไมความเช่ือของเราจึงสับสนวุ่นวายเช่นนี้? 

 สำเหตุท่ีพวกเรำไดเ้ช่ือกนัแบบสับสนและวุน่วำยกนัเช่นน้ีก็เพรำะเหตุผล

หลำยประกำรคือ  :   

 

ก.  เป็นเพราะความไม่เข้าใจ 

 คนเรำส่วนมำกแลว้ก็ไม่ค่อยจะพำกนัเขำ้ใจในเร่ืองของศำสนำ  และใน

เป้ำหมำยของกำรเช่ือถือในศำสนำน้ีเท่ำใดนกั  จึงไดคิ้ดแต่วำ่ศำสนำในโลกน้ีก็ดี

หมด เพรำะทุกศำสนำนั้นก็ลว้นแลว้แต่สอนใหม้นุษยเ์ป็นคนดีดว้ยกนัทั้งนั้น  

ดงันั้น  เป้ำหมำยท่ีคนเรำเช่ือในศำสนำจึงตั้งอยูท่ี่กำรอยำกเป็นคนดีดว้ยกนัทั้งนั้น  

ควำมจริง แลว้กำรท่ีเรำเช่ือในศำสนำนั้นมีควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงมำกไปกวำ่นั้น  คือ

มนัเป็นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บัพระเจำ้  ระหวำ่งควำมเป็นกบัควำมตำย  
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ระหวำ่งสวรรคก์บันรก  และควำมอยูร่อดของวญิญำณจิตทั้งในเวลำน้ีและสืบ ๆ ไป

เป็นนิตยด์ว้ย  ดัง่นั้นพวกเรำจึงเช่ือกนัแบบเล่น ๆ ไม่ได ้ ทุกคนจะตอ้งจริงจงั  และ

ตั้งใจศึกษำ และเรียนรู้ใหดี้ก่อนท่ีจะพำกนัเช่ือ  ถำ้ไม่อยำ่งนั้นพวกเรำจะพบกบั

ควำมผดิหวงัและกินแหนงใจท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติ 

 

ข.  เป็นเพราะศึกษาไม่พอ 

 เหตุผลอีกประกำรหน่ึงนั้นก็คือกำรศึกษำในเร่ืองของศำสนำนั้นเอง  

เพรำะวำ่ไม่มีใครไดศึ้กษำหำควำมจริงกนัอยำ่งลึกซ้ึงมำก่อน  จึงไม่มีใครสอนให้รู้  

พุทธศำสนิกชนส่วนมำกแลว้ตอ้งอำศยัพระสงฆเ์ป็นผูบ้อกสอน  แต่พระสงฆ์

ส่วนมำกก็เป็นเพียงแต่ผูบ้วชพอเป็นพิธี  หรือบวชพอไดห่้มผำ้เหลืองใหเ้ป็น

ทำงผำ่นท่ีจะน ำตนไปสู่กำรศึกษำอยำ่งอ่ืน  พระสงฆส่์วนมำกแลว้ตอ้งศึกษำค ำ

สอนของพระพุทธองคไ์วพ้อใหรู้้จกัในกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำแก่ญำติ

โยมเพียงเท่ำนั้น  จึงไม่ไดคิ้ดหำหลกัธรรมค ำสอนท่ีส ำคญัน้ีเอำไวเ้พื่อสอนซ่ึงกนั

และกนัต่อไป 

ขำ้พเจำ้เองก็เคยเขำ้วดัฟังธรรมและไดเ้คยมีโอกำสเขำ้ร่วมในพิธีศพพี่นอ้ง

ชำวพุทธหลำยคร้ัง  เม่ือไดน้ัง่ฟังและไดส้ังเกตมำแลว้  ตั้งแต่ตน้จนจบพิธีก็ไม่รู้เลย

วำ่พระสงฆน์ั้นท่ำนสอนหรือพูดอะไร    เพรำะฟังไม่เขำ้ใจ  เพรำะท่ำนไม่ไดพู้ด

ภำษำของเรำ  ส่วนญำติโยมท่ีไปนัง่ฟังก็ไดแ้ต่ยกมือไหวแ้ละกล่ำวค ำวำ่สำธุเป็น

คร้ังครำว  ส ำหรับเวลำท่ีอยูใ่นต่ำงประเทศ  ส่วนมำกพอถึงเวลำท่ีท่ำนจะเทศน์ท่ำน

จะเทศน์เป็นภำษำของเรำ  เพื่อใหผู้ค้นท่ีมำร่วมนั้นไดฟั้งแลว้เขำ้ใจ  ท่ำนตอ้งอำศยั



12 

 

พระชำวต่ำงประเทศ  คือพระไทยนั้นเป็นส่วนใหญ่  เพรำะอยำ่งนอ้ยก็พอเทศน์เป็น

บำ้ง  เพรำะท่ำนก็มีหนงัสือท่ีเป็นภำษำไทยไวอ่้ำน  หรือไม่ก็อำจจะเคยเรียนมำแลว้  

ส่วนทำงคมัภีร์ท่ีมีอยูก่็เป็นภำษำบำลีเท่ำนั้น      และยงัเป็นหนงัสือท่ีตอ้งหำ้มไม่ให้

คนธรรมดำหรือผูห้ญิงแตะตอ้งดว้ย   ส่วนหนงัสือท่ีพออ่ำนไดก้็เป็นแต่บทสวด 

หรือค ำไหวภ้ำวนำเท่ำนั้นซ่ึงค ำสอนท่ีลึกซ้ึงกวำ่นั้นไม่มีเลย  ดว้ยเหตุน้ีคนเรำจึง

ดอ้ยต่อกำรศึกษำ  และควำมเขำ้ใจต่อศำสนำท่ีตนเช่ืออยูน่ั้น  จึงเป็นเหตุใหมี้ควำม

สับสนและมีควำมเช่ือแบบปะปนถึงทุกวนัน้ี  ในกำรท่ีเรำจะเช่ือในศำสนำหรือเช่ือ

ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น  ถำ้ผูส้อนไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  และในขณะเดียวกนัไม่มี

หนงัสือท่ีจะอ่ำนหรือถำ้มีก็อ่ำนไม่เขำ้ใจ  เพรำะไม่ใช่ภำษำเรำ  เม่ือเป็นเช่นน้ีผูท่ี้

เช่ือและนบัถือก็จะตอ้งขำดควำมรู้และควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งแน่นอน.  

 

ค.  เป็นเพราะขาดความกล้าหาญทีจ่ะยอมรับความจริง 

 กำรนบัถือและกำรเช่ือในพุทธศำสนำ  พร้อมดว้ยกำรประกอบพิธีกรรม

ต่ำงๆ  ทำงศำสนำของคนเรำนั้น  ส่วนมำกก็ไม่ไดส้อดคลอ้งกบัค ำสอนของ

พระพุทธศำสนำท่ีตนไดเ้ช่ือถือนั้น  ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะวำ่พวกเรำไม่เขำ้ใจในค ำสอน

ของพุทธศำสนำนั้นอยำ่งแทจ้ริง  ดว้ยเหตุน้ี  จึงไดเ้อำพิธีกรรมทำงศำสนำมำปะปน

กบัลทัธิแห่งควำมเช่ือถือในศำสนำอ่ืน  และขนบธรรมเนียมประเพณีจนแยกกนั

ไม่ไดว้ำ่ ส่ิงไหนคือพิธีกรรม  ส่ิงไหนคือประเพณี  กำรเช่ือถือในท ำนองน้ีไดเ้กิดมี

มำกบัคนเรำเป็นเวลำนำน จนเป็นกำรยำกท่ีจะแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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 ในอดีต อำจมีผูท่ี้ไดรั้บกำรศึกษำอยำ่งแตกฉำนมำแลว้ในเร่ืองพิธีกรรม

ต่ำงๆ  ของศำสนำกบัขนบธรรมเนียมประเพณีน้ี  แต่ก็ไม่กลำ้ท่ีจะบอกหรือสอน

ควำมจริงน้ีกบัคนอ่ืน   เพรำะกลวั วำ่จะถูกต่อตำ้นหรือขดัขวำง  ถูกปฏิเสธ  แลว้จะ

ไม่ส ำเร็จ  และยงัเป็นกำรยำกและเส่ียงต่อชีวติอีกดว้ย  ท่ีจะน ำเอำควำมรู้และควำม

เขำ้ใจแบบใหม่กบัคนท่ีเคยเขำ้ใจผดิมำแลว้.  เม่ือเป็นอยำ่งน้ีจึงไม่มีใครกลำ้ ท่ีจะ

น ำเอำควำมจริงออกมำยนืยนัและปฏิบติัตำม  ผลท่ีตำมมำนั้นก็คือควำมเช่ือท่ี

ผดิพลำด  คือ  เช่ือแบบปะปนจนมำถึงทุกวนัน้ี 

 

ง.  เป็นเพราะความรับรู้น้ันมีไม่ถึง 

 กำรรับรู้ในเร่ืองของศำสนำหรือค ำสอนแบบใหม่ๆ ของคนเรำนั้นยงัไม่สูง

พอท่ีจะยอมรับค ำสอนใหม่ ๆ  นั้นได ้ ดงันั้น  เม่ือมีคนหน่ึงคนใดเปล่ียนทิศทำง

ของควำมเช่ือก็จะถือวำ่เป็น ควำมผดิหรือเป็นกำรกบฏต่อชำติ  ต่อศำสนำท่ีพ่อแม่

พำเรำเช่ือถือมำเป็นเวลำนำน  ส่วนผูท่ี้จะเช่ือถือหรือเปล่ียนควำมเช่ือไปตำมควำมรู้  

ค ำสอน  แนวควำมคิดแบบใหม่ท่ีหำก็มำถึง  เช่น  เร่ืองของพระเยซู น้ีเป็นตน้  ก็ได้

ถูกกล่ำวหำวำ่เป็นคนท่ีลืมชำติ  ลืมศำสนำไป  เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้กำรท่ีจะเปล่ียน

ควำมเช่ือในพระเจำ้ใหถู้กตอ้งนั้นจึงเกิดข้ึนไดย้ำกท่ำมกลำงพี่นอ้งเรำ  ผูท่ี้ยอม

ศึกษำอยำ่งจริงจงัและมี ควำมกลำ้หำเพียงพอ   ไม่กลวั  และไม่สนใจในค ำกล่ำวหำ

นินทำใดๆ  ของคนอ่ืนเท่ำนั้น  จึงจะพร้อมท่ีจะรับกำรเปล่ียนแปลง  และยอมรับเอำ

ควำมจริงและควำมเช่ือแบบใหม่น้ีได ้
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จ.  เป็นเพราะความมักง่าย 

 พี่นอ้งเรำเป็นคนท่ีมกัง่ำยไม่ค่อยท่ีจะด้ินรน  หรือผจภยัเหมือนกบัชำติอ่ืน

เขำ  อะไรก็ตำมท่ีเห็นวำ่พอเช่ือไดก้็เช่ือกนัไปเลย  ควำมจริงแลว้สุภำษิตของเรำบท

หน่ึงไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่  “คนมกัง่ำย นั้นไดย้ำก  ชอบล ำบำกนั้นไดดี้”  แต่ก็ไม่มีใคร

สนใจในสุภำษิตบทน้ีเท่ำใดนกั  ดงันั้น  เม่ือมีกำรเช่ือกนัมำอยำ่งไรก็จะเช่ือกนัไป

อยำ่งนั้นโดยไม่ตอ้งกำรท่ีจะเปล่ียนแปลง  ไม่วำ่มนัจะดีหรือชัว่  จะถูกหรือผิดก็

ตำม 

 

ฉ.  เป็นเพราะสภาพแวดล้อมบังคับ 

 กำรเมือง  ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำใหม้นุษยเ์รำเช่ือกนัอยำ่งงมงำยได ้ กำรท่ี

นกักำรเมืองมกัจะใหก้ำรเมืองมำมีบทบำท  และสนใจในเร่ืองของกำรเช่ือถือของ

ประชำชนน้ี  ก็คือเพื่อประโยชน์ในกำร ปกครองนั้นเอง  คือกำรปกครองจะง่ำยข้ึน

ถำ้รัฐบำลสำมำรถควบคุมกำรเช่ือถือของประชำชนได้  ควำมจริงดงักล่ำวน้ีพิสูจน์

ใหเ้รำเห็นไดจ้ำกตวัอยำ่งในประวติัศำสตร์ของกษตัริยส์ององคใ์นสองประเทศคือ  

ในสมยัท่ีพระยำฟ้ำงุม้น ำศำสนำเขำ้มำสู่ประเทศลำว เม่ือปี ค.ศ 1353  และในสมยั

ของเจำ้จกัรพรรด์ิคอนสแตนติน  ของอิตำลีในสมยัปี  ค.ศ.  322  นั้น  พระยำฟ้ำงุม้

น ำศำสนำเขำ้มำในประเทศลำวในเวลำนั้น  ก็เพรำะวำ่มีกำรปกครองประชำกรยำก  

เพรำะไม่มีศำสนำนั้นเอง  เพรำะคนลำวในสมยัก่อนลว้นแลว้แต่เช่ือผสีำง  นำงไม้

กนัทั้งนั้น  ทั้งเจำ้มเหสักหลกัเมืองไปตำมควำมเขำ้ใจของใครของมนั  เม่ือเป็น 

เช่นนั้นพระองคจึ์งทรงอนุญำตใหค้ณะสงฆจ์ำกประเทศเขมร  น ำเอำ
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พระพุทธศำสนำเขำ้มำเผยแผใ่หแ้ก่คนลำวไดฟั้งพร้อมทั้งประกำศใหเ้ป็นศำสนำ

ประจ ำชำติในเวลำต่อมำ  ส่วนทำงดำ้นกษตัริยค์อนสแตนตินของพวกโรมนั  

ภำยหลงัท่ีไดช้ยัชนะต่อสงครำมชิงบลัลงักแ์ลว้  พระองคก์็ไดท้รงเกิดควำมมัน่ใจวำ่  

พระเยซูน้ีท่ีไดพ้ำคนทั้งในจกัรภพของตนเช่ือในพระเจำ้ของคริสเตียน จนไดก้ลำย

มำเป็นนิกำยใหญ่นิกำยหน่ึงของคริสเตียนในโลกคือ  คำธอลิก  นั้นก็คือเพรำะกำร

ใชอ้ ำนำจกำรปกครองทำงกำรเมืองใหมี้บทบำทในกำรบงัคบั  และควบคุมนั้นเอง   

 ในปัจจุบนั  หลำยชำติในโลกไดมี้กำรตั้งศำสนำน้ีข้ึนไวใ้ห้เป็นศำสนำ

ประจ ำชำติของตน  สำเหตุก็เพื่อควำมสะดวกในกำรปกครอง 

 

ช. เป็นเพราะผมีารซาตาน 

 ซำตำนน้ีเป็นตน้เหตุท่ีท ำให้มนุษยเ์รำไดพ้ำกนัเช่ืออยำ่งงมงำย  เพรำะกำร

เช่ือถือพระเจำ้ และศำสนำอยำ่งงมงำยของมนุษยเ์รำน้ีเป็นผลดีต่อมนั  มำรมนัจะ

เห็นดีเห็นพร้อมกบัทุกลทัธิ  ทุกศำสนำ  แต่มนัจะหำทำงกีดกั้นขดัขวำงไม่ใหม้นุษย์

เรำไดรู้้  และเช่ือในพระเจำ้พระเยซูคริสต์  เพรำะพระเยซูคริสตน้ี์รู้จกัวำ่มนัเป็นใคร  

และรู้จกัเล่ห์กลของมนัดว้ย  ส่วนลทัธิและศำสนำนั้นไม่ไดรู้้จกัฐำนะอนัแทจ้ริง

ของมนัจึงไดท้  ำงำนใหม้นั  และใหเ้กียรติมนัมำตลอด  บำงศำสนำถึงกบัยกยอ่งและ

นบัถือมนั  ป้ันรูปเคำรพมำกรำบไหวบู้ชำ  และโออ้วด  เพรำะไม่รู้จกัวำ่มนัเป็นใคร  

ยกตวัอยำ่งในพุทธศำสนำไดมี้กำร สร้ำงรูปงู  รูปพญำนำค  เตม็ไปทุกวดัวำอำรำม  

งูและนำคลว้นแลว้แต่เป็นสัญลกัษณ์ของผมีำรซำตำน  แต่เม่ือพวกเรำไม่รู้ก็พำกนั

ป้ัน  และพำกนัสร้ำงไวเ้ป็นรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแลว้พำกนักรำบไหวบู้ชำ  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
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เพรำะควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  และเพรำะกำรปิดบงั  กำรหลอกลวงของผมีำรซำน

ตำนนั้นเอง  (2  โครินธ์ 4 : 4 ) มนุษยเ์รำจะเช่ือมนัอยูอ่ยำ่งน้ี  และจะใหเ้กียรติมนั

อยูอ่ยำ่งน้ี  ตรำบใดท่ีเรำยงัไม่รู้จกัมนั  และเล่ห์กลของมนั 

 ในปัจจุบนัคนเรำนบัเป็นลำ้น ๆ คนยงัคงพำกนัเช่ือพุทธ  พรำหมณ์   ผ ี 

ผสมกนัอยูแ่ละบำงคนยิง่เช่ือแบบพิลึกไปกวำ่นั้นอีกคือปนคริสเตียนไปดว้ย  โดย

คิดวำ่ยิง่มีหลำยศำสนำเท่ำใดก็ยิง่ดี  จะไดมี้คนช่วยมำกข้ึน  ขำ้พเจำ้ไดแ้ต่หวงัเป็น

อยำ่งยิง่วำ่  ควำมรู้และประสบกำรณ์อนัเล็กนอ้ยจำกพุทธท ำนำยเล่มน้ีจะช่วยให้

ท่ำนมีควำมรู้  ควำมเขำ้ใจมำกข้ึนและกวำ้งขวำงข้ึนในเร่ืองของศำสนำ  และกำร

เช่ือถือในพระเจำ้ ในชีวติของท่ำนเอง 
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บทท่ี  3 - พุทธประวติั  หลกัค ำสอน  ขอ้คิดและควำมจริง 

 

“ควำมจริงเป็นส่ิงไม่ตำย  เป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รำทั้งหลำย  ภำยในโลกน้ีสมควรรู้” 

“ท่านท้ังหลายจะรู้จักสัจจะ  และสัจจะจะท าให้ท่านท้ังหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) 

1.  พุทธประวตัิ 

 ก่อนท่ีจะพบกบัค ำท ำนำยของพระพุทธเจำ้  ขำ้พเจำ้เห็นวำ่จะเป็นกำรดีไม่

นอ้ย  ถำ้เรำรู้ล่วงหนำ้วำ่พระพุทธเจำ้ทรงเป็นใคร?  มีประวติัเป็นมำอยำ่งไร?  

พระพุทธเจำ้เดิมช่ือวำ่สิทธตัถะ  เป็นบุตรชำยของพระเจำ้สุทโธทนะ  และนำงสิริ

มหำมำยำ  เป็นกษตัริยป์กครองกรุงกบิลพสัดุน์ครหลวงของแควน้สักกะ  ทำง

ภำคเหนือของประเทศอินเดีย  เม่ือ   543  ปีก่อนคริสตศกัรำช  พระเจำ้สุทโธทนะ  

พร้อมทั้งประชำกรของอินเดีย  ในสมยันั้นก็เช่ืออยูใ่นลทัธิพรำหมณ์  ซ่ึงมีควำมเช่ือ

ในเทพเจำ้  และในกำรเวยีนวำ่ย  ตำย  เกิด  เจำ้ชำยสิทธตัถะ  ไดรั้บกำรศึกษำ

ศิลปวทิยำเป็นอยำ่งดี  เพรำะเป็นเช้ือพระวงศ ์ แต่พอโตข้ึนเจำ้ชำยสิทธตัถะก็มี

ควำมสนใจในเร่ืองของชีวติน้ีมำกกวำ่กำรเมือง  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะควำมจริง  4  

อยำ่ง  ท่ีบีบคั้นหวัใจของสิทธตัถะใหท้่ำนตอ้งแสวงหำควำมจริงทั้ง  4  อยำ่งนั้นก็

คือ :   

 1.  มนุษยเ์รำน้ีเป็นใคร? 

 2.  มนุษยเ์กิดมำจำกไหน? 

 3.  มนุษยเ์กิดมำอยูใ่นโลกน้ีเพื่ออะไร? 

 4.  มนุษยต์ำยแลว้จะไปอยูไ่หน? 
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 เจำ้ชำยสิทธตัถะตอ้งกำรอยำกรู้จึงไดเ้รียนรู้จำกบรรดำครู  และอำจำรย ์ 

และนกัปรำชญข์องพวกพรำหมณ์ทั้งหลำยในสมยันั้น  แต่ก็ไม่มีใครท่ีสำมำรถจะ

ใหค้  ำตอบเป็นท่ีพอใจแก่พระองคไ์ด ้  ดงันั้น  เม่ือเจำ้ชำยสิทธตัถะอำยไุด ้ 16  

พรรษำ  พระองคก์็ไดอ้ภิเษกสมรสกบัเจำ้หญิง  ยโสธรำ  หรือนำงพิมพำ  แห่งกรุง

เทวหะ  ไดลู้กดว้ยกนั  1  คนช่ือวำ่รำหุล  เจำ้ชำยสิทธตัถะถึงแมว้ำ่จะมีภรรยำและ

ลูกแลว้ก็ตำม  พระองคก์็ไม่ไดล้ดควำมตั้งใจแมแ้ต่นอ้ย  ท่ีตอ้งกำรอยำกจะรู้จกักบั

ควำมจริงนั้น  ในท่ีสุดเม่ือมีพระชนมำยไุด ้ 29  พรรษำ  พระองคจึ์งตดัสินใจหนีลูก  

หนีภรรยำ  สละสมบติัและบลัลงักเ์ขำ้ป่ำเพื่อหำค ำตอบตำมท่ีพระองคต์อ้งกำร  

พระองคใ์ชเ้วลำคน้หำอยูถึ่ง  6  ปี  จึงพบกบัควำมส ำเร็จท่ีพระองคต์อ้งกำร  ควำม

จริงท่ีพระองคไ์ดค้น้พบในเวลำนั้น  ก็ไดก้ลำยมำเป็นหลกัค ำสอนใน

พระพุทธศำสนำมำจนถึงทุกวนัน้ี 

  

2.  หลกัค าสอนทีเ่ป็นหัวใจของพุทธศาสนา 

ก.  หลกัทัว่ไป :   มี  3  ประกำรคือ    (1)  ใหเ้วน้จำกควำมชัว่ทั้งปวง   (2) ใหท้ ำ

ควำมดี  (3) ช ำระใจใหส้ะอำด 

ข.  หลกักำรศึกษำ : มี  3  ประกำรคือ  (1)  ศีลศึกษำ  คือศึกษำในเร่ืองของศีล  (2)  

จิตศึกษำ  คือศึกษำในเร่ืองของจิต  (3)  ปัญญำศึกษำ  คือศึกษำในเร่ืองของปัญญำ  

กำรศึกษำในขั้นท่ี 3  ยอ่มส่งผลใหถึ้ง  “วมุิตติ”  คือ  ควำมพน้  อนัหลุดพน้ในดำ้น

ของกิเลส และควำมทุกข ์ อนัเป็นจุดหมำยส ำคญัในพุทธศำสนำ 
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ค.  หลกักำรสังคมสงเครำะห์ : มี  4  ประกำรคือ  (1)  กำรเอ้ือเฟ้ือให้  หรือท่ีเรียกวำ่ 

ทำน (2)  กำรเจรจำท่ีอ่อนหวำนและน่ำฟัง  (3)  กำรบ ำเพญ็ประโยชน์แก่กนัและกนั  

(4)  กำรวำงตนใหเ้หมำะสม 

ง.  หลกัของผูมี้ใจสูง : มี  4  ประกำร  (1)  เมตตำ  คือมีจิตใจท่ีคิดใหเ้ป็นสุข  หรือ

ตรงกนัขำ้มกบัควำมพยำบำท  (2)  กรุณำ  คือ  เอน็ดู สงสำรคิดท่ีจะช่วยใหพ้น้ทุกข ์ 

ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัเบียดเบียน  (3)  มุทิตำ  คือพลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้  ตรงกนัขำ้ม

กบัควำมอิจฉำ  (4)  อุเบกขำ  คือมีใจเป็นกลำง  ตรงกนัขำ้มกบัควำมล ำเอียง 

จ.  หลกัอริยสัจ 4  :  มี  4  ประกำรคือ   

ทุกข ์ ควำมทุกขท์ั้งปวง 

สมุทยั เหตุท่ีท ำให้เกิดควำมทุกข ์

นิโรธ กำรดบัทุกข ์

มรรค กำรดบัทุกข ์

 1.  เห็นชอบ  (สัมมำทิฐิ  Right View) 

 2.  คิดชอบ    (สัมมำสังกปัปะ Right Thought) 

 3.  วำจำชอบ  (สัมมำวำจำ  Right Speech) 

 4. กระท ำชอบ  (สัมมำกมัมนัตะ  Right Action) 

 5.  ท ำมำหำกินในทำงชอบ (สัมมำอำชีวะ  Right Living) 

 6.  ควำมเพียรชอบ  (สัมมำวำยำมะ  Right Effort) 

 7.  ตั้งสติชอบ  (สัมมำสติ  Right Recollection) 

 8.  กำรตั้งใจชอบ  (สัมมำสมำธิ  Right Concentration) 
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3.  ส่ิงทีท่่านควรคิดในบทเรียนนี้ 

 1.  อริยสัจ  4  หรือควำมจริงทั้งส่ีขอ้ท่ีกล่ำวมำน้ี  ตำมประวติันั้นบอกวำ่  

เจำ้ชำยสิทธตัถะเป็นผูต้รัสรู้ดว้ยตนเอง  ควำมจริงแลว้ก็เป็นอยำ่งนั้นจริง  และท่ี

พระองคท์รงคน้พบไดก้็เพรำะวำ่มนัมีอยูแ่ลว้เป็นควำมจริงท่ีมีอยูใ่นโลกมำนำน  

ซ่ึงควำมจริงทั้งหมดน้ีไดป้รำกฏอยูใ่นพระคมัภีร์ของชำวยิวท่ีปัจจุบนัเรำเรียกกนัวำ่  

พระคมัภีร์ภำคพนัธสัญญำเดิม  อำ้งตำมต ำนำนท่ีบอกวำ่  เจำ้ชำยสิทธตัถะเป็นผู ้

ตรัสรู้ดว้ยตนเองนั้นจึงสำมำรถเป็นไปได ้ เพรำะวำ่มนัไดมี้อยูแ่ลว้เพียงแต่วำ่ได้

ตั้งใจแสวงหำแลว้ก็พบ  (มทัธิว  7 : 7-8) 

2.  มรรค  8  ไม่ใช่ทำง 8  เส้นท่ีน ำเรำไปถึงควำมพน้ทุกข์  แต่เป็นทำงเดียว

ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยกำรเห็นทำงชอบ  หรือทำงท่ีถูกตอ้งแลว้ปฏิบติัตำมดว้ยควำมตั้งใจ  จึง

ส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย    พระคมัภีร์ไดส้อนเรำไว ้วำ่  พระเยซูทรงเป็นทำงนั้น  

(ยอห์น 14:6)  ผูท่ี้เช่ือและวำงใจก็จะไดพ้น้บำปในนรก  (ยอห์น 5 : 24, ววิรณ์ 20 : 

15)  และผูท่ี้ด ำรงชีวิตและปฏิบติัตำมดว้ยควำมตั้งใจอยูใ่นเส้นทำงของพระองค ์ ผู ้

นั้นก็จะมีควำมสุข  (สดุดี 1:1-3)  และจะไดพ้บกบัควำมส ำเร็จทุกประกำร  (โยชูวำ 

1:5-8) 

 ควำมจริงทั้ง  4  ประกำรน้ีเรำเรียกวำ่  หลกัอริยสัจ 4  ท่ีท ำใหเ้จำ้ชำยสิทธตั

ถะเปล่ียนมำเป็นพระพุทธเจำ้  ซ่ึงแปลวำ่ผูรู้้  ผูท่ี้เจริหรือพฒันำแลว้   ไม่ใช่เปล่ียน

มำเป็นพระเจำ้ตำมท่ีหลำยคนไดเ้ขำ้ใจ  ภำยหลงัท่ีเจำ้ชำยสิทธตัถะไดค้น้พบควำม

จริงทั้ง  4  ประกำรแลว้  ก็มีผูค้นมำขนำนนำมใหพ้ระองคอี์กมำกมำย เช่น :  
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พระสัมมำสัมพุทธเจำ้   แปลวำ่  ผูต้รัสรู้โดยชอบ 

พระตถำคต  แปลวำ่  ผูเ้สด็จมำดี 

พระบรมศำสดำ  แปลวำ่  ศำสดำท่ีเก่งท่ีสุด 

 

4.  ความจริงทีส่ าคัทีท่่านควรรู้ 

ก.  ไม่มีนามยศตอนไหนทีช้ี่ให้เห็นว่า  เจ้าชายสิทธัตถะ  เป็นพระเจ้า  เพราะ

พระองค์เองน้ันไม่ใช่พระเจ้า 

 พระองคเ์องเป็นเพียงแต่ผูแ้สวงหำเหมือนกบัท่ำน  และขำ้พเจำ้เอง  เป็น

เพียงแต่คนแรกท่ีตั้งใจและเสียสละในกำรแสวงหำท่ียิง่ใหญ่กวำ่ใคร ๆ  ในประวติั  

ค ำวำ่ “เจำ้”  ท่ีติดอยูใ่นช่ือของ พระองคน์ั้นเป็นนำมยศท่ีติดมำ  เพรำะวำ่พระองค์

ทรงเป็นเช้ือกษตัริย ์ ไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรเป็นพระเจำ้ของเจำ้ชำยสิทธตัถะเลย  หลำย

คนเขำ้ใจผดิคิดวำ่พระองคเ์ป็นพระเจำ้  และเช่ือพระองคใ์นฐำนะเป็น พระเจำ้น้ี

ตลอดมำ 

 

ข.  พุทธศาสนานีไ้ม่ใช่ศาสนาของคนลาวเรา 

 พุทธศำสนำน้ีไม่ใช่ศำสนำของคนลำวเรำ  ตำมท่ีหลำยคนคิด  แต่เป็น

ศำสนำท่ีเกิดอยูใ่นต่ำงประเทศ คือเกิดอยูใ่นประเทศอินเดีย  ซ่ึงไดเ้ผยแผม่ำทำง

ภำคพื้นเอเชียอำคเนย ์ เม่ือหลำยศตวรรษก่อน  เป็นศำสนำท่ีมีค ำสอนท่ีเจือปนกบั

ศำสนำพรำหมณ์จนผูท่ี้เช่ือทัว่ไปไม่สำมำรถท่ีจะแยกออกไดว้ำ่ส่ิงไหนเป็นค ำสอน

ของพุทธ  อนัไหนเป็นค ำสอนของพรำหมณ์  ภำยหลงัท่ีเจำ้พระยำฟ้ำงุม้น ำมำ



22 

 

สถำปนำเป็นศำสนำประจ ำชำติแลว้  คนลำวก็ไดเ้อำผผีสมกนัเขำ้ไปอีกต่อหน่ึง  จึง

มัว่กนัมำจนถึงทุกวนัน้ี 

 

ค.  พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศลาว 

 เม่ือปี ค.ศ. 1353  ผำ่นประเทศเขมร  โดยกษตัริยล์ำวองคห์น่ึง  คือพระยำ

ฟ้ำงุม้เป็นผูน้ ำเขำ้มำประกำศเผยแผแ่ก่คนลำว  และต่อมำก็ไดป้ระกำศและสถำปนำ

ข้ึนไวเ้ป็นศำสนำประจ ำชำติ  ศำสนำพุทธบำงส่วนก็ไดเ้ขำ้มำในประเทศลำวเรำโดย

ผำ่นทำงทิเบตและประเทศจีน  เป็นกำรเขำ้มำแบบแทรกซึม  ไม่ใช่แบบเป็นทำงกำร

ตำมท่ีไดเ้ขำ้มำทำงประเทศเขมรนั้น 

 

ง.  คนลาวเราเม่ือก่อนน้ันกนั็บถือผเีป็นชีวติจิตใจ 

 กำรเช่ือผน้ีีมีมำตั้งแต่ดึกด ำบรรพอ์ำ้งตำมพระคมัภีร์ของคริสเตียน  มนุษย์

เรำเช่ือผีรองจำกกำรเช่ือในพระเจำ้  (ปฐมกำล 3 : 1-7)  ดงันั้นจะเรียงล ำดบัเก่ียวกบั

ประวติัของกำรเช่ือถือของมนุษยมี์ดงัน้ี  :   

1.  ในตอนแรก  มนุษยเ์รำทั้งโลกเช่ืออยูใ่นพระเจำ้องคเ์ดียวกนัไม่ไดเ้ช่ือผี  

และไม่ไดเ้ช่ือศำสนำอ่ืน 

 2.  ต่อมำก็ไดมี้กำรเช่ือฟังผมีำรซำตำน  เป็นอนัดบัท่ีสอง 

 3.  เช่ือในลทัธิ  และศำสนำต่ำงๆ จนทุกวนัน้ี 
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 กำรเช่ือในพระเจำ้และในศำสนำของมนุษยเ์รำไดมี้กำรวนเวยีนกนัอยู่

ตลอดมำ  และวนเวยีนกนัอยูอ่ยำ่งน้ีตลอดไป จนกวำ่วนัสุดทำ้ยแห่งกำรส้ินสุดของ

โลกน้ี 

 

จ.  พุทธอตัโนมัติ 

 เม่ือพุทธศำสนำไดถู้กประกำศและสถำปนำใหเ้ป็นศำสนำประจ ำชำติแลว้  

ทุกคนท่ีเกิดอยูใ่นชำติลำวน้ีจึงถือวำ่เป็นพุทธไปในตวัอยำ่งอตัโนมติัเลย  ถึงแมว้ำ่

จะรู้หรือไม่รู้ก็ตำม  จะเขำ้ใจหรือไม่ เขำ้ใจในค ำสอนก็ตำม  น่ีแหละคือกำรเช่ือถือ

แบบตำมมี  ตำมเกิด  ตำมพอ่  ตำมแม่   และตำมประเทศชำติบำ้นเมืองพำเช่ือ 

 

ฉ.  ทุกศาสนาดีหมด 

  คนเรำมกัจะสรุปควำมเอำแบบง่ำยๆ  วำ่ทุกศำสนำนั้นดีหมด  เพรำะศำสนำ

ใดก็ลว้นแลว้แต่สอนใหค้นเป็นคนดีทั้งนั้น  คนท่ีพูดเช่นน้ีก็คือคนท่ีไม่รู้และไม่

เขำ้ใจในเร่ืองของศำสนำนัน่เอง  ไม่ใช่ ทุกศำสนำในโลกน้ีจะสอนใหค้นเป็นคนดี

เหมือนกนัหมด  บำงศำสนำในโลกน้ีชัว่ร้ำย  ถึงกบัน ำควำมพินำศมำสู่ชีวติของ

ตนเองและผูอ่ื้นดว้ย 

 

ช.  ส่ิงทีเ่ราควรจ า 

 พระเจำ้  ผ ี ศำสนำและลทัธิ 4  อยำ่งน้ีมีควำมแตกต่ำงกนั  พระเจำ้ในโลกน้ี

มีแต่เพียงองคเ์ดียว  แต่ยงัมีหลำยคนคิดวำ่มีหลำยองค ์ ผมีีหลำยตวัแต่มีหวัหนำ้อยู่
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เพียงตวัเดียวคือซำตำน  ศำสนำก็มีอยูห่ลำยศำสนำ  บำงศำสนำก็เช่ือวำ่มีพระเจำ้อยู่

เพียงองคเ์ดียวเช่น  คริสเตียน  อิสลำม  บำงศำสนำก็เช่ือวำ่มีพระเจำ้หลำยองคเ์ช่น  

ศำสนำฮินดู  ศำสนำเซน และศำสนำอ่ืนๆ  บำงศำสนำนั้นก็ไม่เช่ือในพระเจำ้ เลย

กลบัเช่ือในปรัชำของมนุษย ์ แลว้ก็หยดุอยูท่ี่ปรัชำนั้น  จึงไม่น ำไปสู่เป้ำหมำยของผู ้

ตั้งศำสนำนั้นดงัเช่น  ศำสนำพุทธ  ศำสนำขงจ้ือ  ศำสนำชินโต  ศำสนำเต๋ำเหล่ำน้ี  

เป็นตน้ 

 

ซ.  พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกจัดไว้ในกลุ่ม  อเทวนิยม  คือกลุ่มทีไ่ม่เช่ือในพระ

เจ้าหรือเทพเจ้า 

 น่ีคือพวกสำวกหรือพวกศำสนิกชน  ตลอดถึงนกัศำสนศำสตร์ในโลกน้ีจดั

ไว ้ แต่เรำจะตอ้งศึกษำค ำสอนและปรัชญำของพระองคใ์หดี้จึงจะพบควำมจริง  

เพรำะค ำสอนของพระพุทธองคล์ว้น แลว้แต่เป็นปริศนำ  ผูท่ี้เช่ือจะตอ้ง

ตีควำมหมำยเอำเอง  พุทธศำสนำสอนใหใ้ชปั้ญญำพิจำรณำเหตุผล  ไม่ถือบุคคล

เป็นใหญ่  ไม่ถือโลกเป็นใหญ่  แต่ถือธรรมเป็นใหญ่  ธรรมในท่ีน้ีจะเป็นใคร?  หรือ

เป็นอะไร?  ผูท่ี้ไดย้นิจะตอ้งใชปั้ญญำ  คิดเองจึงจะรู้และจะพบ  ส ำหรับขำ้พเจำ้  

ธรรมน้ีก็คือพระเจำ้พระเยซูคริสตน์ัน่เอง  จงอ่ำนใน  (ยอห์น 1 : 1-3)  ในพระคมัภีร์

ภำคพนัธสัญญำใหม่ของคริสเตียน แลว้ท่ำนจะรู้ทนัทีวำ่  ธรรมนั้นคือพระเจำ้ 
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ด.  จากปัจฉิมโอวาส 

 องคพ์ระพุทธเจำ้ไดก้ล่ำวไวว้ำ่  “แต่เจ้าท้ังหลายจงแสวงหา  วิมตุติ  โดย

ความไม่ประมาทเถิด”  วมุิตติ  ก็แปลวำ่ควำมรอดพน้  ผูป้ระมำทก็จะไม่พน้อยำ่ง

แน่นอน  ควำมรอดพน้น้ีจะตอ้งเสำะแสวงหำดว้ยปัญญำและกำรศึกษำ  และจะตอ้ง

ไม่ประมำทดว้ย  อำ้งตำมพระธรรมคมัภีร์นั้น  ในโลกน้ีมีทำงอยูเ่พียงทำงเดียว

เท่ำนั้นท่ีจะช่วยใหม้นุษยเ์รำรอดพน้จำกควำมผดิบำปได ้ คือทำงขององคพ์ระเยซู  

(กิจกำร  4 :12)  เน่ืองดว้ยเหตุน้ีแหละกำรศึกษำเรียนรู้จกัวำ่  พระเยซูนั้นทรงเป็น

ผูใ้ดจึงเป็น เร่ืองจ ำเป็นส ำหรับเรำทั้งหลำย 
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บทท่ี  4 - พุทธท ำนำยเก่ียวกบัยคุสุดทำ้ยของโลก 

 

วนัสุดทำ้ยโลกจะเกิดควำมวุน่วำย   

ผูค้นพำกนัลม้ตำย  เหมือนหินกลำงแอ่ง  

ใครมีบุญมำก  บำรมีจะช่วยพยงุ 

จะไดอ้ยูใ่ตส้ำมร่มโพธ์ิ 

 

1.  ค าท านายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

“สองพันห้าโลกาจะหวั่นไหว  โลกจะรวมเข้ามาสามร่มโพธ์ิศรี  ใครมบีุญจะเห็น

หน้าพระเจ้า  ในสมยันั้น  พระเจ้าจะเอาตระแกรงเงิน  ตระแกรงทองมาให้  ขีม่อด

ค้างขีช้่างลอด” 

 ค ำท ำนำยดงักล่ำวน้ีไดมี้มำเป็นเวลำนำน  ซ่ึงมีกำรกล่ำวขำนกนัมำโดย

ตลอด  คนลำวเกือบทุกคนสำมำรถท่องไดจ้นข้ึนใจ  พร้อมทั้งตีควำมหมำยกนัไป

ตำมยคุตำมสมยั  และตำมควำมเขำ้ใจของตน ท่ีจริงแลว้ค ำท ำนำยน้ีลึกซ้ึงและมี

ควำมหมำย  เหมำะแก่กำรน ำมำศึกษำเรียนรู้  ต่อไปน้ีคือควำมหมำยต่ำงๆ   ท่ีพวก

เรำควรรู้เก่ียวกบัค ำท ำนำยขำ้งบนน้ี 

 

2.  ความหมายต่างๆ  ของค าท านาย 

ก.  พระพุทธเจ้ากล่าวถึงความวุ่นวายของโลก 

“สองพันห้าโลกาจะหวั่นไหว” 
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 ค ำท ำนำยตอนน้ีองคพ์ระพุทธเจำ้ไดเ้ตือนวำ่ในช่วงระยะปี 2005  โลกจะ

หวัน่ไหว  ซ่ึงหมำยถึงควำมวุน่วำยจะเกิดข้ึนในโลก  และเหตุกำรณ์เช่นน้ีก ำลงัจะ

เกิดข้ึนจริง  องคพ์ระเยซูคริสตย์ิง่ได ้กล่ำวละเอียดไปกวำ่นั้นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี   ซ่ึง

ปรำกฏอยูใ่นพระธรรมมทัธิว  บทท่ี  24  หนำ้ท่ี  41-43  พระองคไ์ดท้รงกล่ำววำ่ 

ควำมวุน่วำยน้ีคือหมำยส ำคแัห่งกำรส้ินสุดของโลกน้ี  พระองคไ์ดท้รงกล่ำววำ่  เม่ือ

โลกน้ีใกลจ้ะถึงยคุอวสำน  พระเจำ้ปลอมจะเกิดข้ึน  เพื่อหลอกลวงมนุษยใ์หห้ลง

ทำงจำกพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ ศึกสงครำมพร้อมทั้งข่ำวลือถึงเร่ืองศึกสงครำมนั้นจะ

เกิดข้ึนและโด่งดงัไปทัว่โลก  แผน่ดินก็ จะหวัน่ไหว  ภูเขำไฟจะระเบิด  สงครำม

ร้อน  สงครำมเยน็  กำรอธรรม  กำรข่มเหง  กำรฆ่ำฟันรันแทง  กำรหกัหลงั  กำร

เกลียดชงัซ่ึงกนัและกนั  ตลอดทั้งหมอดูข้ีโลภก็จะเกิดมีข้ึน  ปัจจุบนัน้ีดูเหมือนวำ่ 

เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีก ำลงัคุกคำมอยูใ่นโลกของเรำอยำ่งน่ำกลวั หลำยอยำ่งก็ไดเ้กิดข้ึน

แลว้และอีกหลำยอยำ่งก ำลงัเกิดข้ึนมำอยำ่งไม่หยดุย ั้ง  โลกจะเป็นเช่นน้ีไปจนกวำ่

วนัสุดทำ้ยของโลกน้ีจะมำถึง   พระพุทธเจำ้ไดท้  ำนำยเอำไวว้ำ่เม่ือครบ  5000 ปี  จะ

ไม่มีผูบ้รรลุโสดำบนั  ไฟจะไหมโ้ลก  พระเมสิยำห์หรือพระเยซูคริสตไ์ดก้ล่ำวไว้

ภำยหลงัพระพุทธเจำ้อีกวำ่  วนัเวลำนั้นไม่มีใครรู้นอกจำกพระเจำ้  แต่ควำมวุน่วำย

และกำรส้ินสุดแห่งโลกน้ีจะตอ้งเกิดข้ึนอยำ่งแน่นอน  ในวนัสุดทำ้ยพระเจำ้จะ

ท ำลำยโลกน้ีใหส้ลำยไปดว้ยไฟ  ตำมท่ีเรำไดพ้บในพระคมัภีร์  ววิรณ์  20 :  9  

ของคริสเตียนนั้น  ในเม่ือทุกอยำ่งจะตอ้งเกิดข้ึนเช่นน้ี  พวกเรำควรจะเตรียมตวั  

และควรจะด ำรงชีวติอยำ่งไรจึงจะเหมำะสม  จึงจะมีควำมหวงัและจึงจะรอดพน้
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ได?้  น่ีเป็นค ำถำมท่ีพวกเรำทุกคนควรจะแสวงหำค ำตอบใหก้บัตนเองก่อนท่ีมนัจะ

สำยเกินไป 

 

ข.  กล่าวถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพ 

“โลกจะใกล้เข้าสามร่มโพธ์ิศรี” 

 ค ำวำ่สำมร่มโพธ์ิศรีน้ี  ก็ไดมี้กำรตีควำมหมำยกนัไปคนละอยำ่ง  ผูท่ี้ชอบ

กำรเมืองก็ตีควำมหมำยใส่กำรเมือง  ผูท่ี้เช่ือในศำสนำพุทธก็แปลใส่พุทธ  หรือผูท่ี้

เขำ้ใจอะไรก็แปลใส่อนันั้นดงัต่อไปน้ี 

1.  แปลไปตำมพระพุทธศำสนำ  :  หมำยถึง  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์

2.  แปลตำมควำมเป็นจริง :  หมำยถึง  ตน้โพธ์ิสำมตน้  ถำ้พระองคเ์ป็นตน้โพธ์ิ 

มนุษยท์ั้งหลำยก็คงพินำศเพรำะวำ่เขำ้ไปในตน้โพธ์ิไดไ้ม่หมด 

3.  แปลใส่พระเจำ้ตรีเอกำนุภำพ  : ตำมควำมเขำ้ใจของขำ้พเจำ้แลว้  คือเช่ือวำ่  

พระองคห์มำยถึงพระเจำ้ตรีเอกำนุภำพคือ  พระบิดำ  พระบุตร  และพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิ  คือในท่ีสุดแลว้มนุษยก์็จะเขำ้ภำยใตส้ำมร่มน้ี  ซ่ึงพระพุทธเจำ้ไดบ้อกให้

มนุษยไ์ดร้อคอยวำ่จะมำโปรดโลกภำยหนำ้  ภำยใตร่้มพระคุณของพระเจำ้น้ีมนุษย์

เรำทั้งโลกสำมำรถเขำ้ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้ก ำหนด  หรือเขตจ ำกดัจะเช่ือหรือวำ่เขำ้ไป

เท่ำใดก็ได ้

  

ค.  กล่าวถึงพระเจ้า   

“ใครมบีุวาสนาจะได้เห็นพระเจ้า” 
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 ค ำท ำนำยตอนน้ีไดแ้สดงให้เรำเห็นอยำ่งชดัเจนวำ่  พระพุทธหรือเจำ้ชำย

สิทธตัถะนั้นไม่ไดเ้ป็นพระเจำ้  และพระองคก์็ไม่ไดป้ฏิเสธพระเจำ้  ถำ้พระองค์

ทรงเป็นพระเจำ้พระองคก์็คงจะบอกวำ่ เห็นหนำ้เรำ  แต่ในท่ีน้ีพระองคก์ลบับอกวำ่

จะเห็นหนำ้พระเจำ้  ซ่ึงกล่ำวถึงผูท่ี้จะมำภำยหลงัพระองค ์ และผูท่ี้มำหลงัจำก

พระองคน์ั้นก็คือองคพ์ระเยซูคริสตห์รือพระเมสิยำห์นั้นเอง  พระองคไ์ดเ้สด็จมำ  

543  ปี  หลงัจำกท่ีพระพุทธไดส้วรรคตไปแลว้ซ่ึงตรงกนักบัท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รง

กล่ำวเอำไวว้ำ่  ศำสนำของพระองคจ์ะหมดไป 

 

ง.  กล่าวถึงคนทีม่ีบุ 

“ใครมบีุจะเห็นหน้าพระเจ้า” 

 คนมีบุญคือคนประเภทไหน?  หลำยคนก็คงจะตีควำมหมำยไปในลกัษณะ

ท่ีแตกต่ำงกนั  แต่ส ำหรับขำ้พเจำ้คนมีบุญนั้นก็คือ  คนท่ีเห็นในส่ิงท่ีเห็นไดย้ำก  พบ

ในส่ิงท่ีพบไดย้ำก  เขำ้ใจในส่ิงท่ี เขำ้ใจไดย้ำก  และปฏิบติัตำมในส่ิงท่ีปฏิบติัตำม

ไดย้ำก  ถำ้จะวำ่แลว้ก็คือคนท่ีมีวำสนำสูงส่งนั้นเองจึงจะสำมำรถเห็น  พบ  เขำ้ใจ 

และปฏิบติัตำมได ้ ค ำวำ่  “บุญมำก”  ท่ีเรำไดพ้บอยูใ่นค ำท ำนำยของพระ พุทธเจำ้

นั้นก็เล็งถึงคนประเภทน้ี  คนท่ีสำมำรถเห็น  และสำมำรถเขำ้ใจและสำมำรถ

ตีควำมหมำยในค ำสอนของพระองคไ์ด ้ คนนั้นแหละคือคนท่ีมีบุญมำก  พระพุทธ

องคไ์ดก้ล่ำวไวต้อนหน่ึงวำ่  “ใครเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต”  ใครก็

ตำมท่ีไดพ้บพระเจำ้และเช่ือในพระเจำ้  เรำจะเรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่  “พระธรรม”  

เท่ำนั้นจึงจะนบัวำ่ไดเ้ห็นและไดเ้ขำ้ใจในค ำสอนของพระพุทธองค ์ ค ำวำ่ “ธรรม”  
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น้ีก็หมำยถึง   “พระเจำ้”  พระเยซูคริสตน์ัน่เองซ่ึงท่ำนยอห์นไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่ง

ชดัเจนในพระธรรม  (ยอห์น  1 : 1-3)  นั้น   ท่ำนไดก้ล่ำววำ่    “พระวาทะได้ทรง

บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลาง เรา  บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง  เรา

ท้ังหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์  คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียว ของ

พระบิดา”  (ยอห์น  1 : 14)  “ไม่มใีครเคยเห็นพระเจ้าเลย  พระบุตรองค์เดียวผู้ทรง

สถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดา  พระองค์ได้ทรงส าแดงพระเจ้าแล้ว”  (ยอห์น  1 

: 18)  พระเยซูผูน้ี้แหละคือผูท่ี้พอ่  แม่  ปู่  ยำ่  ตำ  ยำยของเรำไดพ้ำกนัรอคอยตำม

ต ำนำน  และตำมค ำท ำนำยของพระพุทธองค์   

 พี่นอ้งรู้ไหมวำ่ทุกคร้ังท่ีพ่อ  แม่  ปู่  ยำ่  ตำ  ยำย ของเรำไปเพล  ไปจงัหนั  

ท่ำนจะถือแกว้น ้ำไปกรวดดว้ย  เม่ือพระสงฆส์วดมำถึงตอนกรวดน ้ำ  ท่ำนก็จะพำ

กนัเอำแกว้น ้ำมำกรวดน ้ำ  ยกมือขำ้งหน่ึงข้ึนขำ้งหู  มืออีกขำ้งหน่ึงใชก้รวดน ้ำอยำ่ง

ชำ้ๆ  แลว้ภำวนำส่ิงท่ีตนเองตอ้งกำรไปพร้อม  หน่ึงในค ำพูดท่ีท่ำนพูดออกมำก็คือ  

ขอใหผ้ลบุญกุศลท่ีท่ำนไดท้  ำ  ไดส้ร้ำงมำนั้นไดช่้วยท่ำนใหข้ึ้นสวรรค ์ และขอใหมี้

บุญมำกเพียงพอท่ีจะไดเ้กิดใหม่ในชำติหนำ้  ใหไ้ดเ้ห็นหนำ้พระเมสิยำห์  องคพ์ระ

เยซูคริสตไ์ดก้ล่ำวกบัหญิงชำวสะมำเรียใน  พระธรรม (ยอห์น  4 : 26) วำ่  “เราท่ีพูด

กับเจ้าคือท่านผู้นั้น”   และพระองคย์งัทรงกล่ำวกบัฟีลิปอีกวำ่  “ถ้าท่านท้ังหลาย

รู้จักเราแล้ว  ท่านกจ็ะรู้จักพระบิดาของเราด้วย  ตั้งแต่นีไ้ปท่านกจ็ะรู้จักพระองค์

และได้เห็นพระองค์”  (ยอห์น  14 : 7)  พระเยซูผูน้ี้แหละคือพระเมสิยำห์  ท่ี

พระพุทธเจำ้ไดท้  ำนำยเอำไวว้ำ่จะมำโปรดโลกภำยหนำ้ 
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จ.  กล่าวถึงผู้ทีจ่ะได้รับความรอด  และผู้ทีไ่ม่ได้รับ 

 “ขีม้อดค้าง  ขีช้้างลอด”   

 ข้ีมอด   ในท่ีน้ีหมำยถึงสำมชันธรรมดำ  หรือคนยำกจนอนำถำ  หำเชำ้กิน

ค ่ำ  เช่น  ไทยเรำเจำ้ขอ้ย  ท่ีไม่ค่อยจะร ่ ำรวย  มีฐำนะท่ีไม่ดี  ไม่มีต ำแหน่งสูง  ท่ี

จะตอ้งคอยระมดัระวงัหรือเป็นห่วง นั้นเอง  คนประเภทน้ีแลว้ส่วนมำกจะมีโอกำส

เขำ้มำหำพระเจำ้ไดง่้ำยกวำ่พวกข้ีชำ้ง  คือพวกท่ีมีฐำนะดี  มีต ำแหน่งสูง  มียศถำบนั

ดำศกัด์ิและควำมร ่ ำรวย  คนพวกน้ีถ่อมตวัยำก  เพรำะวำ่กลวัเสียเกียรติและศกัด์ิศรี  

หรือเสียเปรียบในสังคม  ดงันั้นจึงมำหำพระเจำ้ยำก  ดงัตวัอยำ่งในพระคมัภีร์ 

 ไม่วำ่จะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั  คนพวกน้ียงัมีปัหำกนัอยูใ่นกำรเขำ้มำหำ

พระเจำ้  ในพระคมัภีร์มีตวัอยำ่งท่ีช้ีใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนก็คือ  เศรษฐีโง่ในพระธรรม 

(ลูกำ 12 : 16-21).  เศรษฐีข้ีถ่ี  (ลูกำ  16 : 19-31) ,   เศรษฐีหนุ่ม  (ลูกำ  18 : 18-30),  

กษตัริยอ์ำกริปปำและบรรดำขำ้รำชกำรชั้นผูใ้หญ่  ในพระธรรม (กิจกำร 25,26)  

ต่ำงคนก็ต่ำงมำหำพระเจำ้ไดย้ำก  ทั้งหมดน้ีก็เพรำะเกียรติ  ศกัด์ิศรี  ฐำนะ  ต ำแหน่ง  

และควำมร ่ ำรวยนัน่เอง  ผูท่ี้กลำ้หำและพร้อมตดัสินใจอยำ่งเด็ดเด่ียวเท่ำนั้นจึงจะมำ

หำพระเจำ้และพน้ได ้

  

3.  พระเจ้าทรงรักคนเรา  และให้โอกาสคนเราทั้งหลาย 

 พระเจำ้ทรงใหโ้อกำสเรำ  วำ่จะเป็นข้ีมอดหรือข้ีชำ้ง  พระเจำ้ไม่ไดท้รงให้

ควำมรอดพน้บำปน้ีข้ึนอยูก่บัฐำนะ  ต ำแหน่ง  หรือวงศต์ระกูล  หรือก็ไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบักำรปรับตวัใหเ้ป็นคนดี  อยูใ่นศีลธรรมจึงพน้ได ้ แถมยงัหำซ้ือไม่ไดด้ว้ยเงิน
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ทอง  พระคมัภีร์สอนวำ่  “ด้วยว่าท่านท้ังหลายรอดนั้นกร็อดโดยพระคุณเพราะ

ความเช่ือ  ไม่ใช่ท่านท้ังหลายรอดเอง  แต่พระเจ้าทรงประทานให้  ความรอดนั้นจะ

เน่ืองด้วยการกระท ากห็ามิได้  เพ่ือมิให้ผู้หน่ึงผู้ใดอวดได้”  (เอเฟซสั  2 : 8-9)  คน

ธรรมดำสำมญัทั้งชั้นต ่ำและชั้นสูง  สำมำรถท่ีจะรับควำมรอดพน้น้ีได ้ ขอเพียงแต่

วำ่ท่ำนตอ้งกำร 

 

4.  เหตุที่ขีช้้างลอด 

 สำเหตุท่ีคนพวกข้ีชำ้งลอดตระข่ำยทองค ำของพระเจำ้นั้นก็เพรำะวำ่เกียรติ  

ฐำนะ  และควำมร ่ ำรวยนัน่เอง  ดงัตวัอยำ่งท่ีพวกเรำไดเ้ห็นมำแลว้  ควำมจริงแลว้

ทำงของพระเจำ้เป็นทำงท่ีตรงกนัขำ้มกบัทำงของมนุษย ์ เพรำะทำงของพระองคน์ั้น

ข้ึนแต่ทำงของมนุษยน์ั้นลง  ถำ้ทำงของพระเจำ้ลงทำงของมนุษยจ์ะข้ึนจะสวนทำง

กนั  “เหตุฉะนั้นท่านท้ังหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธ์ิของพระเจ้า  

เพ่ือว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึน้เม่ือถึงเวลาอันสมควร”  (1 เปโตร 5:6 ).  

(มทัธิว 23:12)  กล่ำววำ่  “ผู้ใดจะยกตัวขึน้  ผู้นั้นจะต้องถูกเหยยีดลง  ผู้ใดถ่อมตัว

ลง  ผู้นั้นจะได้รับการยกขึน้”  อีกอยำ่งก็ไดแ้ก่  เสียคือทำงได ้ และไดคื้อทำงเสีย  

“เพราะว่าผู้ใดใคร่เอาชีวิตรอด  ผู้นั้นจะเสียชีวิต  แต่ผู้ใดเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา  ผู้

นั้นจะได้ชีวิตรอด”  (มทัธิว 16:25) 

เม่ือไดย้นิไดฟั้งเช่นน้ีแลว้ท่ำนจะเลือกเป็นข้ีไหน?  เป็นข้ีมอดหรือเป็นข้ีชำ้ง? 
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บทท่ี  5 - ค  ำท ำนำยเก่ียวกบัอำยสุังขำรของพุทธศำสนำ 

 

“จะมาก่อนหรือมาทีหลังนั้นไม่ส าคัญ  

แต่ท่ีส าคัญนั้นอยู่ ท่ีฐานะและเป้าหมายในการมานั้น 

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กับองค์พระเยซูคริสต์ 

ย่อมมคีวามแตกต่างกันอยู่ในสองอย่างนี”้ 

 

(เอำมำจำกพุทธประวติัปริเฉทท่ี 13) 

ขอ้ท่ี  1:  ในพระธรรมวนิยัปิฏำจุวรณ์ เล่มท่ี 7 หนำ้ท่ี 330  พระพุทธเจำ้กล่ำววำ่ “ดู

เถิดอำนนท ์ ถำ้ผูห้ญิงไม่เขำ้บวชธรรมวินยัท่ี ตถำคตประกำศไว ้ จะด ำรงอยูถึ่ง  

5000   ปี  แต่ถำ้ผูห้ญิงเขำ้บวชพระธรรม วนิยัท่ีตถำคตประกำศไวแ้ลว้นั้นจะด ำรง

อยูไ่ดแ้ต่เพียง  500  ปีเท่ำนนั้น” 

ขอ้ท่ี  2:  พระไตรปิฎก  อฏัฐกนิบำต  องัคุตตรนิกำยเล่มท่ี  23  หนำ้  289  ได้

บรรยำยวำ่  ท่ีพระนำงมหำบดี  โคตรมีทูลขอบญัชำอุปสมบทจนถึงใหพ้ระนำง

อุปสมบทดว้ยคุณธรรม  8  ประกำรและไดท้รงกล่ำวอำยศุำสนำของตถำคตถูกตอ้ง

กบัพระคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้คือ  500  ปี 

ขอ้ท่ี  3:  คมัภีร์สุนนัตปำสทิกำอฏัฐกถำพระไตรปิฎกภำคเล่ม  3  หนำ้ท่ี  449  

บรรยำยวำ่  ท่ีพระพุทธเจำ้ทรงกล่ำววำ่พระสัจธรรมจะตั้งอยูไ่ด ้ 5000  ปี  แต่ถำ้

ผูห้ญิงเขำ้บวชก็จะเหลือแค่  500 ปี  เท่ำนั้น  ท่ีเหลือ  500   ปีนั้นก็เป็นเพรำะวำ่มีผู ้

หน่ึงช่ือ  พนัธสม (คือพระนำถเขสม)  ไดมี้ควำมศรัทธำในพระพุทธเจำ้  ท่ำนผูน้ี้ได้
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ตรัสรู้ในปฏิสัมพำน  พระปริเวทสัจธรรมของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ใหถึ้ง  5000  ปี  

ดว้ยควำมศรัทธำ  (ควำมเช่ือ)  ของพระนำถเขสม  ไดล้ำสิกขำเพศมำครองรำช

สมบติัเสียแลว้  ใครจะเป็นผูรั้บเร่ืองค ำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้  ใหดู้ในพระ

ธรรมมูลปัหำคมัภีร์ขอม 

 

หมำยเหตุ :   

 มีอยูส่องเร่ืองท่ีขำ้พเจำ้อยำกจะเพิ่มเติมให้เป็นท่ีเขำ้ใจอีกแก่พี่นอ้งทั้งหลำย  

เร่ืองท่ีหน่ึงก็ไดแ้ก่ก ำหนดเวลำแห่งกำรเสด็จมำยงัโลกมนุษยข์องพระเยซูคริสต์  

หรือพระเจำ้  ผูท่ี้จะมำโปรดมนุษยโลกใหร้อดพน้จำกบำปกรรมในภำยภำคหนำ้  

ส่วนเร่ืองท่ีสองก็ไดแ้ก่  ควำมส ำคขัองกำรมำก่อน หรือมำทีหลงัของสิทธตัถะและ

พระเยซูคริสต ์

 

1.  พระเมสิยาห์มาตามก าหนดทีท่ านายไว้ 

 ค ำท ำนำยขำ้งบนน้ีบอกอีกวำ่  500  ปีศำสนำของพระตถำคตจะหมดอำยขุยั  

ในขณะเดียวกนัคือเม่ือประมำณ  540  ปี  ตรงกนักบัเวลำท่ีไดท้  ำนำยเอำไวใ้น

พระไตรปิฎกนั้นพระเจำ้ก็ไดส่้งพระเยซูคริสต ์ ใหเ้สด็จลงมำเป็นมนุษยเ์พื่อไถ่บำป

ใหก้บัมนุษยท์ั้งหลำย  ท่ำนคิดวำ่  เหตุกำรณ์เช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ

หรือ?  หรือวำ่เป็นโครงกำรของพระเจำ้?  อำ้งตำมพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ของคริส

เตียนแลว้ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะเป็นโครงกำรหรือแผนกำรของพระเจำ้ผูท้รงสร้ำง

โลกน้ีใหก้ ำหนดเอำไวต่้ำงหำก  เพื่อใหช้ำวโลกไดรู้้จกัวำ่พระองคคื์อพระเจำ้ผูน้ั้นท่ี



35 

 

ชำวโลกพำกนัรอคอย  เน่ืองดว้ยเหตุน้ีพี่นอ้งเรำท่ีเป็นชำวพุทธและพรำหมณ์

ทั้งหลำยจึงไม่ควรพำกนัเฉย  มองขำ้มและปฏิเสธพระเยซูคริสตเ์พรำะพระองคคื์อ

พระองคน์ั้น  ก็คือพระเมสิยำห์  พระกลักิ  ตำมท่ีพรำหมณ์และพุทธไดมี้กำรท ำนำย

เอำไวว้ำ่จะมำโปรดมนุษยโ์ลกภำยหนำ้ 

2.  การมาก่อนหรือมาทหีลงัน้ันไม่ส าคัญ  แต่ทีส่ าคัญน้ันอยู่ที่ฐานะและต าแหน่ง

ของผู้มาน้ันต่างหาก 

 ขำ้พเจำ้ไดย้นิพี่นอ้งเรำหลำยคนไดพ้ำกนัถกเถียงกนัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ผูท่ี้

เป็นชำวพุทธก็จะบอกวำ่  พุทธตอ้งดีกวำ่เพรำะพุทธมำก่อน  และผูท่ี้เป็นคริสเตียน

ก็จะบอกวำ่องคพ์ระเยซูนั้นตอ้งดีกวำ่ เพรำะวำ่ท่ำนเป็นพระเจำ้  อนัควำมจริงแลว้ก็

ดีทั้งสองแต่กลบัดีคนละแบบ  ก่อนท่ีพี่นอ้งเรำจะถกเถียงกนัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ก็

ขอใหพ้ี่นอ้งหนัมำศึกษำถึงสภำพ ควำมเป็นจริงของบุคคลทั้งสองก่อนแลว้พวกเรำ 

จะสำมำรถเขำ้ใจดีข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ควำมแตกต่ำงกนัระหวำ่งพระพุทธเจำ้กบัพระเยซูคริสต ์

พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ 

1.  ก่อนมำบงัเกิดในโลกมนุษย ์

พวกเรำไม่รู้วำ่พระองคท์รงเป็นใคร?   

อยูไ่หนมำก่อน? 

01.  พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ผูท้รง

สร้ำงโลก และทรงสถิตอยูใ่นสวรรค์

กบัพระบิดำมำก่อน 

02.  ไดบ้งัเกิดในเช้ือสำยของกษตัริย ์

ท่ีประเทศอินเดีย  พอ่ช่ือ  สุทโธทนะ 

แม่ช่ือนำงสิริมหำมำยำ 

02.  ไดบ้งัเกิดในเช้ือสำยของกษตัริย์

ดำวดิท่ีประเทศอิสรำเอล  บิดำช่ือ โย

เซฟ  และมำรดำช่ือมำรีย ์
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03.  เป็นมนุษยธ์รรมดำไม่ใช่พระเจำ้  

หรือ เทพเจำ้ท่ีรับเทวองคก์ำรมำเกิด 

 

03.  เป็นพระบุตรของพระเจำ้ท่ีถูกส่ง

มำใหเ้ป็นมนุษยโ์ดยพระบิดำ  เพื่อไถ่

บำปใหก้บัมนุษยท์ั้งหลำย 

04.  เกิดตำมควำมฝันแบบธรรมดำ 

ของมนุษยใ์นสมยัโบรำณ 

 

04.  เกิดตำมโครงกำรหรือแบบแผน 

ของพระเจำ้  ตำมท่ีพระองคไ์ด้

สัญญำไวใ้นพระคมัภีร์เดิม 

05.  เกิดจำกเลือดเน้ือหรือกำมของ

มนุษย ์ตำมธรรมชำติ 

 

05.  เกิดจำกเดชพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ไม่ใช่เกิดจำกเลือดเน้ือหรือกำมของ 

มนุษย ์

06.  ไม่เคยไดท้  ำกำรอศัจรรยท่ี์

ยิง่ใหญ่แต่ประกำรใดเลย 

 

06.  กระท ำกำรอศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่

อยำ่งมำกมำย  และท่ีส ำคญัท่ีสุดก็คือ

ทรงโปรดคนตำยใหเ้ป็นข้ึนจำกควำม

ตำย 

07.  ไดรั้บกำรเรียนรู้เหมือนคน

ธรรมดำ 

07.  มีควำมฉลำดรอบรู้อยูใ่นตวัเอง 

 

08.  มีลูกและมีเมีย 

 

08.  ไม่มีเมียและไม่มีลูก  พระองค์

ทรงควำมบริสุทธ์ิตลอดกำล 

09.  ตำยเพรำะเบ่ือหมู  อำยไุด ้ 80  

พรรษำ  เป้ำหมำยของกำรตำยนั้นไม่

มีเลย 

09.  ตำยเพรำะถูกฆ่ำโดยกำรตรึงท่ี

ไมก้ำงเขนเม่ืออำยไุด ้33 ปี เป้ำหมำย

ท่ีส ำคกั็เพื่อไถ่บำปแก่มนุษยท์ั้งโลก 
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10.  ตำยแลว้ก็ไปเลยไม่ไดก้ลบัคืนมำ

อีก 

 

10.  ตำยแลว้กลบัคืนมำอีก  3  วนั

ทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยตำมท่ี 

ท ำนำยเอำไวใ้นพระคมัภีร์ 

11.  หลงัจำกควำมตำยแลว้ไปอยู่

ไหนก ็ไม่มีใครรู้  แมแ้ต่ลูกและเมียก็

ไม่รู้วำ่ไปอยูไ่หน 

11.พระองคท์รงอยูใ่นโลกอีก  40  

วนั  หลงัจำกนั้นก็ทรงเสด็จข้ึนสู่

สวรรค ์ต่อหนำ้คนมำกกวำ่  500 คน 

12.  เด๋ียวน้ีไม่มีใครรู้วำ่ท ำอะไร?   

อยูท่ี่ไหน? 

12.แต่พระเยซูนั้น  พระองคท์รงนัง่

อยูข่ำ้งขวำพระหตัถข์องพระบิดำ  

อธิษฐำน และจดัแจงสวรรคไ์วเ้พื่อ

เรำ 

13.  ไม่กลบัมำอีก 

 

13.  จะกลบัมำยงัโลกน้ีเป็นคร้ังท่ี  2  

เพื่อพิพำกษำและคุม้ครองโลกน้ี 

 

 น่ีคือสถำนภำพอนัแทจ้ริง  13  ประกำรของเจำ้ชำยสิทธตัถะ  และองคพ์ระ

เยซูคริสต ์ ท่ีพวกเรำสำมำรถเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่  ทั้งสองมีควำมแตกต่ำงกนั

อยำ่งไร  ภำยหลงัท่ีท่ำนไดรู้้จกั และไดเ้ขำ้ใจแลว้เช่นน้ีท่ำนก็จะสำมำรถบอกได้

ทนัทีวำ่กำรมำก่อนและมำทีหลงัไม่ส ำคญั  แต่ท่ีส ำคญัอยูท่ี่สถำนภำพของบุคคลทั้ง

สองนั้นต่ำงหำก  ซ่ึงเห็นวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก 
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บทท่ี 6 - ค  ำท ำนำยเก่ียวกบัผูท่ี้จะมำโปรดโลกภำยหนำ้ 

 

“มนุษยเ์รำจะข้ึนสวรรคห์รือลงนรกนั้น 

มนัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักำรเป็นคนดีและกำร  

ท ำบุญมำกนอ้ย  แต่ข้ึนอยูก่บักำรปฏิเสธ 

และกำรยอมรับรู้  และรับเอำพระเยซูต่ำงหำก 

ดงัท่ีเรำไดพ้บในค ำยนืยนัของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 

จำกพุทธท ำนำยต่อไปน้ี” 

 

1.  มนุษย์ช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปกรรมได้หรือ?  หรือจะต้องพึง่พาพระเจ้า? 

 เม่ือพระพุทธเจำ้เดินเท่ียวสัญจร  เป็นตวัตนอยูใ่นโลกน้ีไดมี้พรำหมณ์เฒ่ำ

ตนหน่ึงนุ่งขำว  ห่มขำวเขำ้มำทูลถำมพระองคว์ำ่  :   

 ถำม :  “มนุษย ์ และพรำหมณ์ทั้งหลำย  จะจ ำศีลกินทำนกนัไปอยำ่งไรจึง

จะรอดพน้บำปได?้” 

 ตอบ  :   พระพุทธเจำ้ทรงกล่ำววำ่  “ถึงแมว้ำ่ท่ำนทงัหลำย  จะใหท้ำน

ทอดกฐินถือศีล 5  ศีล 8  ศีล 227  เกำ้พนัโกฎ  ยกมือข้ึนไหวบู้ชำหรือภำวนำ  วนัละ  

5 คร้ัง  ก็ไม่อำจรอดพน้ได ้ ท ำอยำ่งน้ี ทุกวนั  ก็จะไดบุ้ญเท่ำกบัเส้นผมเด็กท่ีอยูใ่น

ครรภอ์ำยุ  8  เดือน  จะเขำ้ประตูสวรรคก์็ไม่ไดเ้ลย” 

 ถำม  :  พรำหมณ์เฒ่ำจึงถำมต่อไปอีกวำ่  “ถำ้ดงันั้นจะใหพ้วกเรำทั้งหลำย

ท ำอยำ่งไร  จึงจะรอดพน้ได?้” 
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 ตอบ  :    พระพุทธเจำ้จึงทรงกล่ำวต่อไปอีกวำ่  “อนับำปกรรมของมนุษย์

นั้น  มีมำกมำยนกัหนำ  หนกักวำ่แผน่ฟ้ำ  หนำกวำ่แผน่ดิน  สูงกวำ่หินสีมำส่ีเหล่ียม

หน่ึงศอกทุกดำ้น  ปีไหนเทวดำเอำผำ้มำปัดคร้ังหน่ึง  หินนั้นหมดไปเม่ือใดบำป

ของมนุษยก์็หมดไปเม่ือนั้น  พระพุทธเจำ้ทรงเทศนำต่อไปอีกวำ่  ตวัตนของเรำเอง

ไดส้ละสมบติั  กิเลสมำทรงเพศเป็นชี  ถือวำ่ตวัเองดีไม่นอ้ยได ้ 8  อสงไขย ์ ปลำยปี

แถมอีกมหำกปัป์นบัได ้ ตดัสละไดสิ้บชำติก็ไม่อำจรอดพน้ไดส้ักครำ” 

 ถำม :   พรำหมณ์เฒ่ำนั้นไดทู้ลถำมต่อไปอีกวำ่  “ถำ้อยำ่งนั้นจะใหพ้วกเรำ

ทั้งหลำยท ำอยำ่งไร?”   

 ตอบ  :   พระพุทธเจำ้ทรงตอบวำ่  “ใหท้่ำนทั้งหลำยท ำทำน   แสวงหำ

พระองคห์น่ึง  ท่ีจะมำโปรดโลกช่วยท่ำนทั้งหลำยภำยหนำ้   พระองคน์ั้นช่ือวำ่  

พระศรีอริยเมตรัย” 

 ถำม  :  แลว้พรำหมณ์องคน์ั้นจึงทูลถำมวำ่  “พระศรีอริยเมตรัยท่ีจะมำ

โปรดโลกภำยหนำ้นั้นมีบุคลิกอยำ่งไร” 

 ตอบ  :  “พระเมตรัยท่ีจะมำโปรดโลกภำยหนำ้นั้น  ท่ีอุง้พระหตัถ์  และอุง้

พระบำทเป็นกงจกัรมนกลม  ท่ีสีขำ้งมีรอยถูกแทงเป็นแผล  หนำ้ผำกเตม็ไปดว้ย

ต ำหนิ  พระองคน์ั้นแหละจะเป็น  ส ำเภำทองค ำล ำใหญ่จะพำท่ำนทั้งหลำยไต่ขำ้ม

วฏัสงสำรไปจนถึงนิพพำน  จึงจะพบกบัพระแกว้สำมประกำร  อยำ่ประสงคท์ำงเก่ำ

จะไม่พบเป็นแน่  ใหท้่ำนเลิกทำงเก่ำเสีย  และจะมีดวงวญิญำณใหม่ดวง หน่ึง   

เท่ำกบัแสงแมลงห่ิงหอ้ยลงมำจำกฟ้ำเบ้ืองบน  ลงมำสถิตในจิตใจของท่ำนทั้งหลำย  
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แลว้กลบัเขำ้มำอยูใ่นโลกน้ีต่อไป  (คือสวรรคนิ์พพำน)”  น่ีคือค ำกลอนท่ีกล่ำวถึง

พระศรีอำริยอ์งคน้ี์   

 พระผู้ทรงกล่าวนี ้  จะทรงเคร่ืองนวลขาว 

 เป็นประกายแวววาว  ดั่งดาวอยู่บนฟ้า 

 ท่านจะลงมาเป็นเรือข้าม  ส าเภาทองล าใหญ่ 

 ช่ือศรีอริยเมตรัย   จงรอคอยอย่าเมินเฉย 

 

2.  ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัค าท านายตอนนี้. (น่ีคือความคิดเห็นของผู้เขียน) 

 จำกค ำถำมค ำตอบระหวำ่ง  พรำหมณ์และพุทธเจำ้ท่ีพวกเรำเคยไดย้นิไดฟั้ง

ผำ่นมำน้ี  ไดช้ี้ใหพ้วกเรำไดพ้บกบัควำมรู้  ควำมเขำ้ใจถึงควำมจริงหลำยอยำ่ง

ดงัเช่น  :    

ก.  มนุษย์ทุกคน  ทุกชาติ  ทุกภาษาย่อมต้องการความรอดพ้นบาปกรรมเหมือนกัน

ทั้งน้ัน 

 จำกกำรยอมไปหำ  และจำกกำรสนทนำของพรำหมณ์และองคส์ัมมำสัม

พุทธเจำ้น้ี  ไดก้ลำยมำเป็นบทเรียนอนัล ้ำค่ำแก่พวกเรำทั้งหลำยในปัจจุบนั  หน่ึงใน

บทเรียนนั้นก็ไดแ้ก่พวกเรำไดพ้บวำ่  มนุษยเ์รำในโลกน้ีไม่วำ่จะเช่ืออยูใ่นลทัธิใด

และอยูใ่นศำสนำใดยอ่มมีควำมปรำรถนำ  และมีควำมตอ้งกำรในควำมรอดพน้จำก

บำปกรรมน้ีดว้ยกนัทั้งนั้น เพรำะวำ่มนัคือเป้ำหมำยอนัส ำคญัและสูงสุดในกำร เช่ือ

ในศำสนำของมนุษยเ์รำทั้งหลำยในโลกน้ี 
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 มนุษยเ์รำส่วนมำกแลว้ยงัไม่รู้ดว้ยซ ้ ำวำ่  อะไรคือเป้ำหมำยในกำรเช่ือใน

ศำสนำของตน  เพรำะคนส่วนมำกนั้นเช่ือกนัแบบตำมมีตำมเกิด   ตำมพอ่  ตำมแม่  

และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี กนัเฉยๆ  โดยท่ีตนเองนั้นไม่รู้จกัและไม่เขำ้ใจใน

ควำมตอ้งกำรอนัแทจ้ริงเลย  ดงันั้นจึงไม่ค่อยมีควำมสนใจในควำมรอดพน้

บำปกรรมน้ี  เหมือนดงัพรำหมณ์ตนนั้นในสมยันั้น 

 ส ำหรับพี่นอ้งบำงคนท่ีเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงในเป้ำหมำยและควำมตอ้งกำรของ

ตนอยำ่งแทจ้ริงแลว้  บุคคลนั้นก็จะไม่ยอมใหค้วำมแตกต่ำงของกำรเช่ือถือน้ีเป็น

เหตุท่ีจะกีดกั้นไม่ให้ตนไดพ้บกบั ควำมรู้และควำมเขำ้ใจในเร่ืองของหนทำงท่ีจะ

ช่วยใหต้นไดพ้บกบัควำมรอดพน้บำปน้ีอยำ่งแน่นอนเช่นเดียวกบัพรำหมณ์ตนนั้น 

 

ข.  บาปกรรมของมนุษย์น้ันยิง่ใหญ่เกนิกว่าทีเ่ราจะสร้างความดีและท าบุญล้างได้ 

 ค ำถำมของพรำหมณ์ตนนั้นท่ีไดถ้ำมวำ่  “มนุษย์และพราหมณ์ท้ังหลายจะ

จ าศีลกินทานกันอย่างไร     จึงจะรอดพ้นจากบาปกรรมได้?”  ค ำถำมดงักล่ำวน้ีควร

ท่ีจะเป็นค ำถำมของมนุษยเ์รำโดยทัว่ไปในโลก   องคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้  

พระองคไ์ดท้รงช้ีใหพ้วกเรำไดเ้ห็นถึงควำมจริงอยำ่งนอ้ย  3  ประกำรในค ำตอบ

ของพระองคคื์อ  :   

 (1)  ใหไ้ดเ้ห็นถึงควำมยิง่ใหญ่ของบำปกรรมวำ่มนัใหญ่ถึงขนำดไหน?   

(2)  ใหไ้ดเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงของ  “บำป”  กบั “บุ”  วำ่มนัแตกต่ำงกนัอยำ่งไร?  

(3)  ใหเ้รำไดเ้ห็นถึงวธีิกำรท่ีจะก ำจดั บำปวำ่เรำจะก ำจดัมนัอยำ่งไร?  เก่ียวกบัเร่ือง

บำปพระองคไ์ดท้รงกล่ำววำ่  “มนัหนักกว่าฟ้า  และมากกว่าแผ่นดิน”  ซ่ึง
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หมำยควำมวำ่มนัใหญ่จนไม่มีส่ิงใดเปรียบเทียบได ้ ควำมจริงก็เป็นเช่นนั้น  เพรำะ

ควำมบำปอนัแทจ้ริงก็คือ  กำรกระท ำควำมผดิท่ีมนุษยเ์รำไดท้  ำต่อพระเจำ้  เพรำะวำ่

ไม่ยอมเช่ือฟังและไม่ไดถ้วำยเกียรติแด่พระองค ์ ใหส้มกบักำรท่ีพระองคท์รงเป็น

พระเจำ้ (โรม  1 : 21)   มนุษยเ์รำไดท้  ำบำป  โดยกำรเช่ือฟังมำร  (ปฐมกำล  3 : 1-7)  

และไดพ้ำกนัเอำส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนไวน้ั้นมำกรำบไหวน้มสักำรแทนพระองค ์ 

(โรม 1 : 21,25 )  ซ่ึงกำรกระท ำดงักล่ำวน้ีเป็นบำปกรรมอนัใหญ่หลวงท่ีมนุษยเ์รำ

ไดพ้ำกนัท ำ  เป็นบำปกรรมท่ีน ำมำซ่ึงโทษแห่งควำมตำย  ซ่ึงไม่มีใครท่ีสำมำรถลบ

ลำ้งเองได ้ ส่วนควำมแตกต่ำงของ “บำป”    และ  “บุญ”  นั้นพระพุทธองคท์รงช้ีให้

เรำเห็นอยำ่งแจ่มแจง้วำ่  มนัลบลำ้งไม่ได ้ไม่วำ่เรำทั้งหลำยจะท ำมำกขนำดไหนก็

ตำม  ดงันั้นผูท่ี้หวงัพึ่งในกำรท ำบุญ  สร้ำงกุศลเพื่อช่วยตนเองให้รอดพน้บำปกรรม

นั้น  จึงเป็นกำรหวงัพึ่งในทำงผดิ  และในทำงตรงกนัขำ้มกบัค ำสอนของพระพุทธ

องคด์ว้ย  ส่วนเร่ืองท่ีเรำจะจดักำรกบัควำมบำปนั้น  มนุษยเ์รำควรจะช่วยตนเอง  

พึ่งตนเองฝ่ำยเดียวและจะพึ่งศำสนำต่ำงๆ ในโลกน้ีไม่ไดเ้พรำะวำ่  “ในผู้ อ่ืนความ

รอดไม่มีเลย  ด้วยว่าไม่มีนามอ่ืนใดทัว่ใต้ฟ้า  ทีท่รงประทานแก่มนุษย์เพือ่ให้เรา

ทัง้หลายต้องพ้นได้”  (กิจกำร  4 : 12)  เน่ืองดว้ยเหตุน้ีพระพุทธองคจึ์งบอกใหพ้วก

เรำรอคอยพระผูช่้วยท่ีจะเสด็จมำภำยหลงัพระองค ์ ตำมท่ีพวกเรำไดพ้บในค ำ

ท ำนำยนั้น 
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ค.  พระองค์ทรงกล่าวว่า  ความรอดพ้นน้ันไม่ได้อยู่ทีพ่ระองค์  แต่อยู่ที่ผู้ทีจ่ะมา

ภายภาคหน้า  คืออยู่ทีพ่ระเมสิยาห์  หรือ  พระศรีอริยเมตรัย 

 ในพระคมัภีร์ของคริสเตียนคือในพระธรรม  ยอห์น  4 : 25 ไดบ้อกวำ่  กำร

รอคอยพระผูช่้วยน้ีไม่ใช่เฉพำะชำวอินเดียเท่ำนั้น  ชำวสะมำเรียและชำวยวิก็พำกนั

รอดคอยเหมือนกนั  ชำวอินเดียและ ทุกคนท่ีเช่ืออยูใ่นพุทธศำสนำก็รอคอยพระศรี

อริยเมตรัย  ส่วนยวินั้นรอคอยพระเมสิยำห์  อนัควำมจริงแลว้ก็รอคอยองคเ์ดียวกนั

คือพระเยซูนั้นเอง  ลกัษณะของพระเมสิยำห์ตำมท่ีพระพุทธไดก้ล่ำวถึงตำมค ำ

ท ำนำยนั้น  ก็ตรงกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในชีวติของพระเยซูทั้งนั้น  อุง้พระหตัถ์  พระ

บำทมีกงจกัรเป็นวงกลม  ก็คือรอยตะปูท่ีเขำตอกพระองค ์ (ยอห์น  20  : 25-27)  ท่ี

สีขำ้งมีรอยถูกแทงเป็นแผล  ก็ไดแ้ก่รอยหอกท่ีเขำแทงพระองค ์ (ยอห์น  19 : 34 )  

หนำ้ผำกเตม็ไปดว้ยต ำหนินั้นก็ไดแ้ก่ป้ำยท่ีเขำเขียนประจำนวำ่  “น่ีคือกษตัริยข์อง

ชำวยวิ”  (มทัธิว  27 : 37)  พร้อมกบัมงกุฏหนำม  (มทัธิว  27 : 29). 

 

ง.  เรือส าเภาทองล าใหญ่จะพาท่านไต่ข้ามวฏัสงสาร 

 ค ำท ำนำยตอนน้ีก็หมำยถึง  องคพ์ระเยซูคริสตผ์ูป้ระเสริฐผูท้รงเป็นทำงนั้น  

เป็นควำมจริงและเป็นชีวติ  น ำเรำไปถึงพระบิดำ  (ยอห์น  14 : 1-3,6) 

 

จ.  ดวงวญิญาณใหม่ 

 ส ำหรับดวงวิญญำณใหม่น้ีก็ไดเ้ล็งถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ  ซ่ึงจะมำรับช่วง

ต่อจำกพระเยซู  (ยอห์น  14 : 15-16,  กิจกำร  2 : 1-3) 
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ฉ.  พระแก้วสามประการ 

 น้ีก็เล็งถึงพระเจำ้ตรีเอกำนุภำพ  คือพระเจำ้องคเ์ดียวแต่ทรงเป็นอยูใ่นสำม

บุคคลคือ  พระเจำ้พระบิดำ  พระเจำ้พระบุตร  พระเจำ้พระวญิญำณบริสุทธ์ิ  (มทัธิว  

3:13-17) 

 

ช.  พระศรีอริยเมตรัย 

 ส่วนพระศรีอริยเมตรัยนั้นก็แปลวำ่  พระเจำ้ผูเ้มตตำท่ียิง่ใหญ่นั้นเอง  เม

ตรัยก็แปลวำ่  เมตตำ  รักและเอน็ดูสงสำร  ในโลกน้ีดูเหมือนวำ่ไม่มีควำมรักของ

ผูใ้ดสำมำรถเท่ำเทียมควำมรักของพระเจำ้พระเยซูคริสตน้ี์ไปได ้ คือ  พระองคท์รง

รักมนุษยม์ำกจนยอมสละพระชนมเ์พื่อมนุษยท่ี์ไมก้ำงเขน  เพื่อทุกคนท่ีเช่ือและ

วำงใจจะไม่พินำศ  แต่จะมีชีวตินิรันดร์ (ยอห์น 3:16, 5:24, 1 ยอห์น 4:7)  พระองค์

ทรงรัก  เมตตำมนุษยเ์รำทั้งหลำยทั้งๆ  ท่ีเรำยงัเป็นคนบำปอยู ่(โรม 5:8)  ดงันั้นเรำ

จึงสำมำรกล่ำวไดว้ำ่  ไม่มีควำมรักใดในโลกน้ีท่ีจะเหมือนและเท่ำเทียมได ้(ยอห์น 

15:13) 

  

ซ.  สวรรค์หรือนิพพาน 

 ส่วนสวรรคก์บันิพพำนน้ี  อนัควำมจริงแลว้มนัเป็นสถำนท่ีเดียวกนั  แต่

มนุษยเ์รำพำกนัเขำ้ใจคนละแบบ  และเรียกกนัไปคนละช่ือต่ำงหำก  นิพพำน

ส ำหรับพุทธศำสนิกชนเขำ้ใจกนันั้นมีอยู ่ 2  ควำมหมำยคือ  ท่ีส้ินสุดของชีวติ  คือ

ดบัไปในท่ีสุด  ซ่ึงหมำยควำมวำ่ชีวติจะไม่มีอีกต่อไป  และอีกอยำ่งก็ไดแ้ก่ท่ีดบัส้ิน
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แห่งกิเลส  ตณัหำ  หรือควำมชัว่ส่วนชีวตินั้นก็ยงัเป็นอยู ่ ส่วนคริสเตียนเขำ้ใจวำ่

เป็นท่ีประทบัของพระเจำ้  และจะเป็นบำ้นอนัถำวรของคริสเตียน  (ยอห์น  14 : 1-

3) สวรรคน์ั้นมีเจำ้ของ  มีระเบียบวนิยั  มนุษยเ์รำจะเขำ้ออกกนัตำมใจชอบไม่ได ้ 

ทุกคนจะตอ้งปฏิบติั ตำมกฏเกณฑข์องพระเจำ้ผูเ้ป็นเจำ้ขององคพ์ระเยซูคริสตไ์ด้

ทรงสอนเอำไวว้ำ่  พระองคท์รงกลบัไปจดัแจงท่ีส ำหรับเรำทั้งหลำย  (ยอห์น  14 : 

1-3)  และทรงกล่ำวอีกวำ่  “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง  และเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใด

ไปถงึพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  (ยอห์น  4  :16)  พระองคย์งัทรงกล่ำวอีกวำ่

พระองคท์รงเป็นประตูเขำ้ไปสู่สวรรค ์ “เรานีแ้หละเป็นประตู  ถ้าผู้ใดเข้าทางเราผู้

นั้นจะรอด  แล้วจะเข้าออกจะพบอาหาร  ขโมยกม็าเพ่ือลัก  ฆ่าและท าลายเท่านั้น  

ฝ่ายเรามาเพ่ือจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์”  (ยอห์น  10  :10)  ดงันั้น  ถำ้

มนุษยเ์รำคนใดหำกอยำกจะไปถึงสวรรค์  หรือนิพพำน เรำจะตอ้งไปใหถู้กทำง  เขำ้

ใหถู้กประตู  เรำจึงจะถึง  และพน้บำปกรรมได ้ ถำ้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ถึงเป็นแน่ 
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บทท่ี  7 - วำ่ดว้ยกรรม  ผลของกรรมและควำมรอดพน้กรรม 

 

 “มนุษย์ทรงถกูก าหนดไว้แล้ว  ว่าจะตายเพียงคร้ังเดียว 

 หลังจากนั้นจะมกีารพิพากษา”  (ฮีบรู  9 : 27) 

 คนผูห้น่ึงไม่ไดเ้วยีนวำ่ยตำยเกิดมำแลว้หลำยคร้ัง 

 เหมือนดัง่บำงคนคิด  เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงก ำหนดชีวติเอำไวว้ำ่ 

ใหเ้กิดมำไดเ้พียงแต่คร้ังเดียวเท่ำนั้น 

 

1.  ว่าด้วยกรรม  (จากพระพทุธจารผูก  5) 

 คร้ังหน่ึง  พระอรหนัตแ์ละสำวกขององคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้  ไดทู้ลถำม

พระองคเ์ก่ียวกบัเร่ืองควำมพน้จำกบำปกรรม  พระองคท์รงตอบวำ่  “กำรท่ีท่ำน

ทั้งหลำยจะถึงท่ีรอดพน้ไดน้ั้น  ยงัมีแอกอนัหน่ึงไหลไปตำมน ้ำ  ไปได ้ 3  ปี  เม่ือ

ครบ  3  ปีแลว้ก็ปล่อยเต่ำตำบอดตวัหน่ึงไปตำมหำแอกนั้น  เม่ือพบแอกนั้นเม่ือใด  

ท่ำนทั้งหลำยก็จะรอดพน้เม่ือนั้นแหละ”  ในกรรมบท  เรียกวำ่หนทำงกรรม  10  ซ่ึง

จะน ำมนุษยใ์หไ้ปสู่กรรม  (คือนรก)  ถำ้ไดท้  ำผดิเพียงแต่ขอ้เดียวก็ถือวำ่ผดิหมด  

พระพุทธเจำ้ทรงกล่ำววำ่  กำยกรรมมี  3  อยำ่ง  วจีกรรมมี  4  อยำ่ง  มโนกรรมมี  3  

อยำ่ง :   

1.1  กำยกรรม :  มี  3  อยำ่งท่ีท ำดว้ยกำยคือ  ฆ่ำสัตว ์ ลกัทรัพย ์ ล่วง

ประเวณีผวัเมียเขำ 
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1.2  วจีกรรม  :  มี  4  อยำ่ง  เป็นกำรท ำดว้ยค ำพูด คือ  พูดโกหก  พูด

ส่อเสียดหรือเสียดสี  พูดหยำบคำย  พูดไม่มีสำระ 

1.3  มโนกรรม :  มี  3  อยำ่ง  เป็นกำรท ำดว้ยจิตใจ  คือ  มีจิตใจโกรธแคน้  

นึกส่ิงท่ีผดิใหเ้ป็นส่ิงท่ีถูก  ตั้งใจโลภมำกอยำกไดข้องคนอ่ืนมำเป็นของตนเอง 

 

2.  ผลของกรรม 

 พระพุทธเจำ้ไดย้กตวัอยำ่งมโนกรรมท่ีจะมีข้ึนภำยหนำ้ในพระธรรมมูล

ปัญหำ  เร่ืองงูเหลือม  (เม่ือบิดำของพระยำอโศกมหำรำชตำยไปเป็นงูเหลือม  คดั

ออกมำจำกพระธรรมงูเหลือม)  เม่ือบิดำของพระยำอโศกมหำรำชยงัมีชีวติอยู ่ ไดจ้  ำ

ศีลภำวนำ  ท ำทำนและแสวงหำโมกขธรรม  ไดเ้ล่ือมใสในพระพุทธศำสนำของ

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้  ถือศีลอยำ่งเคร่งครัดเคยท ำทำนทอดกฐินหลำยคร้ัง  วนัหน่ึง

ไดเ้ดินทำงลดัทุ่งนำมำเพื่อจะไปวดั  บงัเอิญไดพ้บกบัปลำซิวอยูใ่นหนองน ้ำแห่ง

หน่ึงอยำ่งมำกมำย  จึงคิดในใจวำ่  “ถำ้จะจบัเอำไปท ำปลำจ่อมคงจะดีไม่นอ้ย”  น่ี

เป็นเพียงแต่ควำมคิดในใจเท่ำนั้น  โดยไม่ไดท้  ำตำมควำมคิดนั้นประกำรใดเลย  อยู่

มำไม่นำนเขำก็ตำยไปตำมสัญญำขนัธ์  พอวญิญำณถึงประตูสวรรค ์ นำยประตู

สวรรคก์็บอกวำ่  ตอ้งไปใชว้บิำกกรรมนั้นเสียก่อน  บิดำของพระยำอโศกมหำรำช 

ก็ไดเ้ป็นงูเหลือมอยูใ่นป่ำหิมพำนตต์ ์ เท่ียวหำกินปลำและสัตวท่ี์มีชีวติอยู ่ เม่ือพระ

ยำอโศกไดข้ึ้นครองรำชสมบติัแทนพอ่  ก็ไดถื้อศีลธรรมอยำ่งเคร่งครัดจนส ำเร็จ

ธรรม  เหำะเหินเดินอำกำศไดเ้ม่ือตำยจำกโลก น้ีไปก็ไดข้ึ้นไปอยูเ่มืองสวรรค ์ ก็ได้

ถำมหำพอ่กบันำยประตูสวรรค ์ จึงไดค้วำมวำ่  บิดำของตนไดไ้ปใชว้บิำกกรรมท่ี
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ตนไดท้ ำผดิศีล  ไดไ้ปเป็นงูเหลือมใหญ่อยูใ่นป่ำหิมพำนตต์ ์ ถำ้อยำกเห็นก็ตำมรอย

งูน้ีไป  ลูกก็เลยตำมไปเห็นงูเหลือมหำกินอยูใ่นป่ำใหญ่  เม่ืองูเหลือมเห็นลูกก็จะกิน  

ลูกจึงบอกกบัพอ่วำ่  เรำเป็นลูกของท่ำนเม่ือเวลำเป็นมนุษยอ์ยูน่ั้น  งูจึงบอกวำ่  ถำ้

เจำ้เป็นลูกของเรำจริงแทแ้ลว้  จงไต่บนตวัของเรำตั้งแต่หวัจดหำง  ถำ้ไม่ตกก็แสดง

วำ่เป็นลูกของเรำจริง  แต่ถำ้ตกเรำจะกินเจำ้เป็นอำหำรของเรำ    แลว้ลูกก็ไต่บน

หลงัพอ่ไปมำโดยไม่ตกเลย  ลูกจึงถำมพอ่วำ่เพรำะเหตุใด  เม่ือพอ่เป็นมนุษยอ์ยูก่็ได้

ใหศี้ลใหท้ำนอยำ่งมำกมำย  ถำ้งั้นพอ่ไดบุ้ญสักหน่อยไหม?  พอ่ไดบ้อกกบัลูกวำ่พอ่

ไดผ้ดิศีลปำนำ   เพียงแต่พอ่นึกในใจเท่ำนั้นก็ไดต้กมำเป็นงูเหลือมใชก้รรม  ลูกก็

เลยถำมต่อไปอีกวำ่พอ่จะตอ้งใชก้รรมน้ีอีกนำนเท่ำใด  พอ่ก็เลยตอบวำ่บนหลงัพอ่มี

เกล็ดมำกเท่ำใดพอ่ก็ตอ้งใชก้รรมเท่ำนั้นชำติ  นอกจำกนั้นแลว้ยงัมีค ำ บอกเล่ำของ

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้  กล่ำวไวก่้อนท่ีพระองคจ์ะจำกโลกน้ีไป  ไดก้ล่ำวไวก้บั

สำวกทั้งหลำยวำ่  :  

   1.  อปันำโน  แปลวำ่  อยำ่สร้ำงรูปเคำรพไวก้รำบไหวบู้ชำ 

  2.  จำตรโก  แปลวำ่  จงแสวงหำพระองคท่ี์ยงัมีชีวติอยู ่

   3.  อุปมำภำวนำสัมปำ  แปลวำ่  ใหท้่ำนแสวงกำรหลุดพน้กิเลสบำป  ถำ้ไม่

ดงันั้นแลว้  ควำมพินำศก็จะมำถึงตวัท่ำน  พระองคท์รงสั่งต่อไปอีกวำ่  กำรเคำรพ

บูชำนั้นใหเ้คำรพดว้ยจิตวิญญำณและควำมจริง  อยำ่บูชำดว้ยอำมิสบูชำ  คือ  (บูชำ

ดว้ยส่ิงของ)  ท่ีไม่มีประโยชน์ 
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   4.  เม่ือพระพุทธศำสนำล่วงไป  3,000  ปี  แลว้  จะไม่มีสตินำคำ  แผน่ดิน

จะร้อนเหมือนไฟ  (มิจฉำทิฏฐิ  แปลวำ่  เห็นผดิเป็นชอบ  ไหวรู้ปถือผี)  (พุทธ  

แปลวำ่  ผูรู้้ผูต่ื้น)  (สงฆ ์ แปลวำ่  ผูแ้สวงหำหนทำง) 

 

3.  ความรอดพ้นกรรม 

 ผลของกรรม  อำ้งตำมพรำหมณ์และพุทธนั้น  มนุษยจ์ะไม่มีโอกำสไดเ้กิด

ดีถึงสุขหลงัจำกไดรั้บชำติเป็นมนุษยแ์ลว้อยำ่งแน่นอน  เพรำะศำสนำพรำหมณ์ได้

สอนเอำไวว้ำ่  ส่ิงมีชีวติน้ีมีอยูห่ลำย ชั้นหลำยระดบั  ดงัเช่น 

 ชั้นท่ี 1  คือชั้นของพวกเทพ  3  องคคื์อ  พระวษิณุ  หรือพระนำรำยณ์  

(เป็นพระผูรั้กษำตำมควำมเขำ้ใจของพรำหมณ์)  ดงันั้น  ชำวอินเดียเม่ือเขำพบกนั

เขำจึงกล่ำววำ่  “นำรำยณ์  นำรำยณ์”  ซ่ึงแปลวำ่  “พระเจำ้รักษำ  พระเจำ้รักษำ”  

พระศิวะหรือ  พระอิศวร  เป็นพระเจำ้ผูท้  ำลำย  เน่ืองจำกวำ่พระองคน้ี์เป็นพระเจำ้ผู ้

ท  ำลำยนั้นเอง  จึงไม่ค่อยมีกำรกล่ำวถึง  ส่วนเทพองคท่ี์สำมนั้นก็คือพระพรหม  ซ่ึง 

เขำเช่ือกนัวำ่เป็นพระผูส้ร้ำงโลกและสรรพส่ิงทั้งปวง  เทพสำมองคน้ี์  พวก

พรำหมณ์ไดย้อ่เขำ้เป็นพยชันะ  3  ตวัเพื่อให้จ  ำไดง่้ำยข้ึนคือ  อ.อ.ม.  หรือเม่ือ

รวมกนัเขำ้ก็จะอ่ำนวำ่  “โอม”  ค ำน้ีเป็นค ำท่ีผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่โบรำณเรำชอบใชโ้ดยเฉพำะ

แลว้ก็หมอดู  หมอมนตร์   ทุกคร้ังท่ีเขำจะสวดมนตร์เขำก็จะพูดข้ึนตน้ดว้ยค ำวำ่  

“โอม”  อนัหมำยถึงเทพทั้งสำมองคน้ี์  ตวัอยำ่งกำรเป่ำตำแดง  “โอมพุดโท  ใหมึ้ง

ตำโล  ใหมึ้งตำแตก  ใหมึ้งตำยซะ  โอมเพกสะเพี้ยง”  แลว้ก็เป่ำ  โดยทัว่ไปแลว้เขำ

จะเป่ำตอนเชำ้ก่อนจะเค้ียวหมำก  มีบำงคนไดก้ล่ำววำ่ท่ีเขำไดเ้ป่ำตอนเชำ้ก่อนบว้น
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ปำกหรือแปรงฟัน  และก่อนเป่ำจะ ตอ้งมีกำรเค้ียวหมำกท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่  ฟัน

ของเรำมีพิษร้ำยมำกกวำ่สัตวร้์ำย และข้ีฟันนั้นก็เป็นยำ  ดว้ยเหตุน้ีเม่ือพ่นใส่

บำดแผลก็ท ำใหบ้ำดแผลหำยได ้ บำงคนนั้นก็กล่ำววำ่  เคร่ืองท่ีเขำเค้ียวท่ีเป็นหมำก 

เป็นพลูก็เป็นยำเม่ือผสมผสำนเขำ้กบัข้ีฟันก็ยิง่จะเป็นยำวิเศษมำกข้ึน  จึงสำมำรถ

รักษำโรคได ้ ดว้ยเหตุน้ีหลำยคนไดห้ำยจำกกำรเจบ็ป่วยจริงแต่ไม่ไดห้ำยเพรำะ

คำถำเวทมนตร์แต่หำยเพรำะข้ีฟันและเคร่ืองเค้ียวหมำกนั้นก็ได ้

 ชั้นของเทพพวกน้ี  พวกพรำหมณ์ถือวำ่เป็นชั้นสูงสุดของชีวติซ่ึงทุกคนก็

ใฝ่ฝันอยำกไปอยู.่ 

ชั้นท่ี  2  คือชั้นของพวกท่ีคร่ึงมนุษย ์ คร่ึงเทวดำ  พวกภูตผชีั้นดีและชัว่  

เทพชั้นดีและชั้นชัว่  ดงันั้นชั้นท่ี  2  น้ีก็คือชั้นกลำงนั้นเอง 

ชั้นท่ี  3  ชั้นน้ีเป็นพวกชั้นต ่ำ  หรือชั้นล่ำงสุดซ่ึงไดแ้ก่จ ำพวกกอ้นหิน  

แม่น ้ำล ำธำร ภูเขำ  พืชพนัธ์ุต่ำงๆ  ตน้ไม ้ สัตว ์ และมนุษยเ์ป็นล ำดบัต่อไป 

อำ้งตำมควำมปรำรถนำอนัแทจ้ริงแลว้  มนุษยเ์รำทุกคนก็อยำกไปอยูใ่น

ชั้นสูงสุดดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่กำรกระท ำในแต่ละวนัของมนุษยเ์รำในโลกน้ี  แม่น

ลว้นแต่จะน ำเรำลงไปขำ้งล่ำงเร่ือย ๆ  เพรำะในเม่ือเรำอำ้งตำมค ำสอนของ

พรำหมณ์นั้น  เม่ือพวกเรำท ำอะไรไว ้ พวกเรำก็ตอ้งไปใชก้รรมใชเ้วรในส่ิงนั้นจน

ชัว่กปัป์ชัว่กลัป์  ซ่ึงควำมหมำยนั้นก็คือตลอดไปเป็นนิตยน์ั้นเอง  เม่ือเป็นเช่นน้ี

มนุษยเ์รำจะพน้ทุกขถึ์งสุข  หรือพน้จำกกำรท ำชัว่หรือกรรมชัว่น้ีไดอ้ยำ่งไร?  เม่ือ

อำ้งตำมศำสนำพรำหมณ์และพุทธน้ี  ดว้ยเหตุน้ีทั้งสองศำสนำจึงมีค ำท ำนำยเอำไว้

ถึงผูท่ี้จะมำโปรดโลกใหพ้น้ภำยหนำ้  ในศำสนำพรำหมณ์นิกำยไวษณพ  ไดมี้กำร
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ท ำนำยเอำไวว้ำ่  “จะมีบุรุษผิวขำว  รูปร่ำงงำม  ท่ำนหน่ึงมีนำมวำ่  กลักิ  ทรงถือ

ดำบประหำรผูใ้จบำปหยำบชำ้  และกลียคุกส้ิ็นสุดลงเร่ิมยคุใหม่ต่อไป”  พุทธ

ศำสนำก็ไดท้  ำนำยเอำไวเ้ช่นกนัวำ่  “จงท ำทำนแสวงพระองคอี์กองคห์น่ึงท่ีจะมำ

ภำยหลงัเรำคือ  พระเมสิยำห์  ผูน้ั้นจะเป็นส ำเภำล ำใหญ่  พำมนุษยข์ำ้มจำก

วฏัสงสำร  แลว้จะไดพ้บกบัพระแกว้สำม ประกำร  ควำมจริงน้ีไดค้ดัลอกมำจำก

หนงัสือ  (ศำสนำเปรียบเทียบ  หนำ้ท่ี  504  ซ่ึงเขียนโดย ส.จ. เสถียร  พนัธรังสี)  

ทำงแห่งกำรรอดพน้กรรมท่ีกล่ำวมำน้ีส่วนมำกแลว้จะไดรั้บกำรเฉยเมยมำตลอด  

บุคคลท่ีเช่ือสองศำสนำน้ีส่วนใหญ่แลว้ก็สนใจน ำพิธีกรรมมำกกวำ่หนทำงท่ีจะช่วย

ใหร้อดพน้  เม่ือเป็นเช่นน้ีพวกเรำจะพน้จำกบำปกรรมน้ีไดอ้ยำ่งไร? 

 

 

“เส้นทำงของชีวิตก็หมุนไปขำ้งหนำ้เสมอ 

ส ำหรับคนฉลำดเพื่อเขำจะหนัหนีจำกนรกขำ้งล่ำง” 

(สุภำษิต  15 : 24) 
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บทท่ี  8 - ค  ำท ำนำยถึงควำมเส่ือมโทรมของพระสัจธรรม 

 

คนผูฉ้ลำดรอบครอบยอ่มรู้อนัตรำยท่ีจะเกิดข้ึน 

แลว้หลีกเล่ียงเสีย  แต่คนธรรมดำสำมญั 

จะเดินเร่ือยไป  แลว้ก็เป็นทุกขภ์ำยหลงั 

(สุภำษิต  22 : 3) 

 

1.  ความเส่ือมของพระสัจธรรมและนรก 

 พระพุทธเจำ้ทรงแสดงธรรมแก่มหำกสัปเถระ  โดยไดใ้จควำมวำ่  “ดูเถิด  

กสัปะ  พระสัจธรรม  จะค่อยๆ  เส่ือมลงตำมล ำดบัโดยอำกำรท่ีคนทั้งหลำยไม่รู้สึก

ไม่รู้ส้ินสุดเส่ือมทีละเล็กละนอ้ยไป” 

 พระคมัภีร์พระไตรปิฎก  อฏัฐกถำองัคุตตรนิกำยภำค  1  หนำ้  41  ได้

พรรณนำควำมเส่ือมโทรมไว ้ 5  ประกำรคือ   

 1.  ปริยติัอนัตรธำน  คือ ควำมเส่ือมสูญพระปริยธรรม 

 2.  ปฏิบติัอนัตรธำน คือ ควำมเส่ือมสูญในกำรปฏิบติั 

 3.  ปฏิเวธอนัตรธำน คือ ควำมเส่ือมสูญแห่งควำมรอบรู้  หนทำงและผล 

 4.  ลิงคอนัตรธำน     คือ ควำมเส่ือมสูญของสมณเพศ 

 5.  ธำตุอนัตรธำน   คือ ควำมเส่ือมสูญของพระบรมธำตุ  พระพุทธเจำ้

ช้ีใหเ้ห็นวำ่  กรรมท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้นมีอยู ่ 8  ขมุ  ส ำหรับผูท่ี้รักษำบญัญติักรรมบท  

10  ไม่ไดต้อ้งตกนรก  ซ่ึงนรกทั้ง  8  ขมุนั้นมีดงัน้ี 
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 ขมุท่ี  1  ช่ือวำ่  สัตวส์วนรกทุกคะ  พอรู้วำ่ร้อน 

 ขมุท่ี  2  ช่ือวำ่  กำบนรกทุกคะ  ร้อนมำก 

 ขมุท่ี  3  ช่ือวำ่  สัตขนรก  ร้อนมำกข้ึนไปอีก 

 ขมุท่ี  4  ช่ือวำ่  โสสุวนรกทุกคะ  ร้อนดว้ยน ้ำ 

 ขมุท่ี  5  ช่ือวำ่  มหำโสสุวนรกทุกคะ  ร้อนดว้ยไฟ 

 ขมุท่ี  6  ช่ือวำ่  ดำบนรกทุกคะ  ร้อนดว้ยไฟมำกข้ึน 

 ขมุท่ี  7  ช่ือวำ่  มหำดำบนรกทุกคะ  ร้อนดว้ยไฟมำกข้ึนไปอีก 

 ขมุท่ี  8  ช่ือวำ่  อเวจีนรกทุกคะ  เยน็เกินไป 

 

2.  พุทธบริษัท  4  จะขายเรากนิ 

 พระพุทธองคไ์ดท้รงตรัสกล่ำวไวอี้กตอนหน่ึงวำ่  “ในยคุแห่งกำรเส่ือมสูญ 

หรือยคุสุดทำ้ยในพระศำสนำของพระองคน้ี์  พุทธบริษทัทั้ง  4  จะขำยพระองคกิ์น”  

ดูเหมือนวำ่  เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีไดเ้กิดข้ึนมำนำนแลว้  และก ำลงัร้ำยแรงข้ึนท่ีสุดใน

ยคุน้ี  ท่ีประเทศไทยตำมวดัและตำมทอ้งสนำมหลวงเก่ำติดกบัวดัพระแกว้  ได้

กลำยเป็นสนำมขำยพระอยำ่งเปิดเผย  หลวงพอ่ก็เร่ิมหล่อรูป ตนเองขำย  พุทธแท้

ก ำลงัหำยไปและพุทธเทียมก ำลงัเขำ้มำแทนท่ี  ผูท่ี้ศึกษำธรรมและแสวงหำควำม

จริงเท่ำนั้น  จึงจะรู้วำ่เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีก ำลงัเกิดข้ึนและก ำลงัเกิดข้ึนตำมท่ีพระพุทธ

องคไ์ดท้  ำนำยไว ้

 ขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่เม่ือปี  1990  ขำ้พเจำ้ไดไ้ปเท่ียวท่ีประเทศไทย  พี่นอ้งลำว

คนหน่ึงไดฝ้ำกเงินไปซ้ือหนงัสือเก่ียวกบัพุทธศำสนำเพื่อมำศึกษำเรียนรู้  ขำ้พเจำ้ก็
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รับปำกวำ่จะไปซ้ือใหท่ี้ประเทศไทย  ท่ีขำยหนงัสือประเภทน้ีก็มีอยูท่ี่เดียวท่ีใหญ่

ท่ีสุดท่ีนั้นคือ  ขำ้งวดัธำตุหนำ้วดัพระแกว้ซ่ึงติดกบัสนำมหลวงเก่ำ  พอขำ้พเจำ้ไป

ถึงก็ปรำกฏวำ่  สถำนท่ีแห่งน้ีไม่ไดข้ำยเพียงแต่หนงัสืออยำ่งเดียวแต่ยงัเป็นสถำนท่ี 

ขำยพระเคร่ืองเล็กใหญ่  เก่ำใหม่ทุกประเภท  ภำยหลงัท่ีขำ้พเจำ้ซ้ือหนงัสือไดแ้ลว้ก็

ไดเ้ดินชมไปเร่ือย ๆ  วำ่พวกเขำไดข้ำยอะไรกนัแน่?  ปรำกฏวำ่เป็นสนำมขำยพระ

ดว้ย  และพอขำ้พเจำ้เดินมำถึงท่ีหน่ึงมี  แม่คำ้คนหน่ึงประกำศขำยพระของตนอยู ่ 

ซ่ึงมีใหเ้ลือกอยำ่งมำกมำย  เขำไดย้กพระองคห์น่ึงข้ึนและยืน่มำใหข้ำ้พเจำ้  พร้อม

กบัประกำศวำ่  “หลวงพอ่องคน้ี์ดีอยำ่งนั้นดีอยำ่งน้ี”  ขำ้พเจำ้ก็เลยถำมไปเหมือนกบั 

จะซ้ือพระของเขำวำ่  “น่ีคุณ  หลวงพอ่องคน้ี์ดีอยำ่งไรบำ้ง?”  เขำก็บอกวำ่  “โอโ้ฮ  

ดีหลำยอยำ่งนะคุณ  ใครเป็นเจำ้ของนะ  นึกอะไรก็ไดท้ั้งนั้น”  เขำก็พูดออกมำดว้ย

ควำมอยำกขำย  ขำ้พเจำ้ก็แกลง้ถำมต่อไป วำ่  “จริงหรือเปล่ำครับ?”  เขำก็ยิง่ตอบ

ดว้ยน ้ำเสียงหนกัแน่นวำ่  “จริงสิคุณ  ไม่เช่ือก็ลองดู”  ขำ้พเจำ้ก็เลยจบัพร้อมกบั

คุกเข่ำลงแลว้พูดวำ่  “สำธุ  ถำ้หลวงพอ่ศกัด์ิสิทธ์ิจริงขอใหผ้มไดห้ลวงพอ่ไปฟรี ๆ 

เถิด”  พอแม่คำ้ไดย้นิก็เลยกล่ำวข้ึนวำ่  “โถ  เอำฟรี ๆ ไม่ไดน้ะคุณตั้ง  400  บำท”  

ขำ้พเจำ้ก็เลยยนืข้ึนพร้อมกบัส่งคืนแลว้บอกเขำวำ่  “ถำ้ไม่ไดก้็แสดงวำ่หลวงพอ่

องคน้ี์ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิอยำ่งท่ีพูดนะสิ”  ขำ้พเจำ้ก็ยิง่พูด อีกวำ่  “ของจริงหรือเปล่ำ”  เขำ

ก็ยงัตอบและยนืยนัวำ่  “จริง”  ไม่ยอมท่ีจะต่อรองกบัขำ้พเจำ้อีกเลย  หลงัจำกนั้น

ขำ้พเจำ้ก็ไป  มนุษยเ์รำมำกมำยในสมยัน้ีก ำลงัพำกนัท ำผดิตำมท่ีพระพุทธองคไ์ด้

ท ำนำยเอำไวว้ำ่  ในยคุสุดทำ้ยน้ีพุทธบริษทั  4  จะขำยเรำกิน  และในปัจจุบนัก ำลงั

เป็นเช่นน้ี 



55 

 

3.  เคร่ืองค า้ของคงน้ันไม่ได้อยู่ทีต่ัวเคร่ืองแต่อยู่ทีค่ าพูดของผู้ขาย 

 นกัเล่นของขลงัทั้งหลำย ก็คงจะไม่พอใจในกำรท่ีขำ้พเจำ้เปิดเผยถึงเร่ืองน้ี  

แต่ขำ้พเจำ้ก็ขอกล่ำวไวเ้พื่อบำงที  มนัอำจจะช่วยผูท่ี้ยงัเล่นอยูใ่หเ้กิดควำมต่ืนตวัได ้ 

และท่ีส ำคญัไปกวำ่นั้นก็เพื่อตกัเตือนผูท่ี้ยงัไม่ไดห้ลงให้รู้เอำไวล่้วงหนำ้  เพื่อท่ำน

จะไดไ้ม่ถูกหลอกและเสียเงินทองจ ำนวนมำกมำยไปกบัส่ิงเหล่ำน้ี  ของดีเหล่ำน้ีถำ้

หำกวำ่มนัดีจริงก็คงจะไม่มีใครหรอกท่ีจะเอำมนัไปขำย  และอีกอยำ่งหน่ึงก็เป็น

กำรเตือนท่ำนเอำไวเ้พื่อท่ำนจะไม่ไดห้ลงเช่ือและประมำท  เพรำะท่ำนอำจพลำดท่ำ

เสียทีไปได ้ ควำมจริงแลว้ควำมศกัด์ิสิทธ์ินั้นมนัไม่ไดอ้ยูใ่นของเหล่ำนั้น  แต่มนัอยู่

ท่ีค  ำพูดของผูข้ำย  หรือนำยช่ำงผูป้ระดิษฐข้ึ์นนั้นต่ำงหำก  (ถำ้ท่ำนเป็นคริสเตียน  

ขออ่ำนในพระธรรม  อิสยำห์  44 : 9-20,   สดุดี  115 : 1-8)  พวกเขำไดก้ล่ำวไว้

อยำ่งเตม็ปำกวำ่  มนัไม่ดีและไม่มีอ ำนำจอะไรทั้งนั้น  แต่คนเรำกลบัไม่ฟัง  และ

ไม่ไดย้นิเสียงนั้นเลย  เพรำะวำ่เรำอยำกได ้ อยำกดี  อยำกเป็นคนท่ีเด่นกวำ่คนอ่ืน  

และนอกจำกนั้นก็คือไดย้นิคนอ่ืนกล่ำวถึงควำมดีของส่ิงน้ีมำก่อน  ก่อนขำยพวก

เขำก็ไดเ้ตือนเอำ ไวก่้อนวำ่ : 1.  อยำ่ลอง   2. อยำ่ประมำท  3. ใหค้ล ำใหไ้ด ้ ถำ้

ไม่อยำ่งนั้นจะไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ  ควำมจริงแลว้น้ีคือควำมจริงท่ีวำ่  ของรักษำนั้นมนัไม่ดี  

เพรำะถำ้มนัดีจริงก็จะไม่มีกำรหมดควำมศกัด์ิสิทธ์ิอยำ่งแน่นอน  เม่ือไม่นำนมำน้ี

ขำ้พเจำ้ไดพ้บกบัอดีตนำยพนัทหำรคนหน่ึง  ซ่ึงมีควำมเช่ือและควำมศรัทธำในของ

รักษำเหล่ำน้ี  เพรำะวำ่ไดเ้ชิญท่ำนไปโบสถ ์ เขำกลบัตอบวำ่เขำมีของรักษำแลว้  

เขำกลวัวำ่ถำ้ไปโบสถแ์ลว้ของรักษำนั้นจะลุ่ยหรือเส่ือม  ภำยหลงัจำกท่ีไดคุ้ยกนั

นำนพอสมควร  ก่อนจะจำกไปขำ้พเจำ้ก็ไดฝ้ำกขอ้คิดขอ้หน่ึงไวก้บัท่ำนวำ่  ท่ำน
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นำยพนั  อนัค ำวำ่ของดีหรือของศกัด์ิสิทธ์ินั้น ก็คือจะตอ้งตกน ้ำไม่ไหลตกไฟไม่

ไหม ้ ของดีจะไม่มีค  ำวำ่ลุ่ยหรือหมดควำมศกัด์ิสิทธ์ิ  ถำ้ของส่ิงนั้นหำกหมดควำม

ศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ก็แสดงวำ่ของนั้นมนัไม่ดี  หลงัจำกนั้นขำ้พเจำ้ก็ไดจ้ำกท่ำนไป   

 ตรงกนัขำ้มในพระคมัภีร์ของคริสเตียน  เรำจะแสวงหำค ำวำ่กำรเส่ือม

โทรมของศำสนำหรือค ำสั่งสอนน้ีไม่มี  และพระธรรมค ำสอนของพระองคน์ั้นจะ

ย ัง่ยนืตลอดไปไม่มีค  ำวำ่เส่ือมสูญไป  องคพ์ระเยซูไดท้รงสอนเอำไวว้ำ่  ก่อนยคุ

สุดทำ้ยจะมำถึงมนุษยเ์รำจะเป็นผูเ้ส่ือมโทรมไม่ใช่ค ำสั่งสอนของพระองค์  เช่น  

“ควำมรักของคนส่วนมำกจะเยน็ลง  เพรำะควำมอธรรมแผก่วำ้งออกไป”  (มทัธิว  

24 : 12)  มนุษยทุ์กชำติท่ีเป็นคริสเตียนจะถูกข่มเหง  จะไดรั้บกำรเกลียดชงั  จะเกิด

กำรหกัหลงั  จะหลอกลวงซ่ึงกนัและกนั  หลำยคนจะสะดุดและทิ้งควำมเช่ือไป  

(มทัธิว  24 : 9-11)  น้ีคือควำมเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึน ในพระธรรมคมัภีร์  เป็นกำร

เส่ือมโทรมของมนุษยไ์ม่ใช่กำรเส่ือมโทรมของศำสนำ 

 

หมำยเหตุ : 

 พระธรรมพระไตรปิฎกน้ี  ไดรั้บอนุญำตคดัออกจำกวดัพระสิงห์  จงัหวดั

เชียงใหม่  ผูอ้นุญำต  พระศรีริวสุิทธิวงศ ์ กรุงเทพ.  รับรองวำ่ถูกตอ้งกบัตน้ฉบบั  

ในหนงัสือของก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น  ป.ท. 23  เล่มท่ี  29  ไดค้ดัออกใหใ้นวนัส ำรวจ  ท่ี  

12  ตุลำคม  2497. 
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บทท่ี  9 - ค  ำท ำนำยจำกล ำพื้นเมืองเก่ียวกบัผูท่ี้จะมำโปรดโลกภำยหนำ้ 

 

“กำรท่ีเรำกินขำ้ว  ผูใ้ดกินผูน้ั้นอ่ิม 

ไม่ไปอ่ิมทอ้ง  เขำผูไ้ม่กิน” 

“เช่นเดียวกนักบักำรท่ีเรำจะพน้จำกบำปกรรมใหญ่อเวจี 

ไม่มีใครเช่ือแทนกนัได”้ 

 

1.  ค าท านายจากล าพืน้เมือง 

 ในล ำพื้นเมืองไดก้ล่ำวถึงค ำกล่ำวของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้วำ่  ถำ้หำก

ศำสนำพุทธเส่ือมลงเม่ือใด  จะมีพระเจำ้องคห์น่ึงลงมำโปรด  คือพระศรีอริยเมตรัย  

พระองคน์ั้นจะเกิดอยูก่บัคนทุกขย์ำกในเขตบำ้นนอก  แต่ท่ำนจะมีฤทธ์ิอ ำนำจ

ยิง่ใหญ่  ท่ำนผูน้ี้จะแสดงตนเป็นผูมี้บำดแผล  หรือส่ิงท่ีเรำดูไม่ได ้ ถำ้พระองคล์ง

มำใกล ้ ถำ้หำกคนหน่ึงคนใดถ่มน ้ำลำยคำยข้ีมูก  ผูน้ั้นจะไดรั้บโทษ  แต่ถำ้หำกผูใ้ด

ตอ้นรับพระองค์  ก็จะไม่ตกในนรก  ค ำท ำนำยน้ีทั้งหมดพวกเรำไดพ้บวำ่มนัไดมี้

กำรพวัพนัอยูใ่นชีวิตของพระเยซูนั้น 

 

2.  ค าท านายนีม้ีการพวัพนักับชีวติขององค์พระเยซูคริสต์อย่างไรบ้าง? 

 ค ำท ำนำยทั้งหมดขำ้งบนน้ี  ถำ้พวกเรำไดศึ้กษำดูใหดี้  พวกเรำก็จะพบวำ่  

มนัไดมี้กำรพวัพนักนัอยำ่งใกลชิ้ดกบัชีวติขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ดงัท่ีท่ำนจะได้

พบกบัค ำอธิบำยต่อไปน้ี  : 
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ก.  พระเยซูไดเ้สด็จมำยงัโลกน้ี  543  ปี  หลงัจำกท่ีพระพุทธไดก้ล่ำวไว ้: 

 พระพุทธเจำ้ไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่  ถำ้ผูห้ญิงเขำ้บวช  ศำสนำของพระองคจ์ะ

ตั้งอยูไ่ดเ้พียง  500 ปี  เหตุกำรณ์น้ีก็ไดเ้กิดตำมท่ีกล่ำวไวคื้อ  ไดมี้พระนำงมหำบดี  

โคตรมีไดทู้ลขออุปสมบท  ตำมดงัท่ีกล่ำวมำในขอ้ท่ี  2  ตอนตน้ของบทท่ี 5  นั้น  

ดว้ยเหตุน้ีศำสนำของพระพุทธองค ์จึงหมดกลบัลงภำยใน 500  ปี  ดงัท่ีพระองคไ์ด้

ทรงกล่ำวไว ้

ข.  เกิดอยูก่บัคนทุกขย์ำกในเขตบำ้นนอก : 

 พระเยซูถึงจะเกิดอยูใ่นตระกูลสูงคือ  ตระกูลของดำวิดก็ตำม  แต่โยเซฟผู ้

เป็นบิดำฝ่ำยเน้ือหนงัของพระเยซูนั้นก็เป็นเพียงแต่ช่ำงไมท่ี้ทุกขย์ำกคนหน่ึงเท่ำนั้น  

(มทัธิว  13 : 55)  ในเวลำท่ีพระองค ์เกิด  พระองคก์็ไม่ไดเ้กิดอยูใ่นปรำสำทรำชวงั  

แต่กลบัเกิดอยูท่ี่คอกสัตว ์ เปลหรือท่ีรองพระกำยของพระองคน์ั้นก็คือรำงหญำ้  (ลู

กำ  2 : 6-7)  บำ้นเบธเลเฮมท่ีพระองคเ์กิดนั้นก็เป็นบำ้นนอ้ย ๆ  ซ่ึงคนส่วนมำกใน

เวลำนั้นมองขำ้ม  (มีคำห์  5 : 2,  มทัธิว  2 : 3) 

ค.  ท่ำนจะมีฤทธ์ิเดช : 

 ฤทธ์ิเดชท่ีพระเยซูทรงส ำแดง  เป็นฤทธ์ิเดชท่ีพระองคท์รงกระท ำข้ึนใน

ท่ำมกลำงฝงูชนซ่ึงไม่เหมือนกบันิทำนปร ำปรำ  หรือนิทำนโบรำณ  ท่ีมนุษยเ์ล่ำกนั

มำในอดีตนั้น  พระองคไ์ดท้รงโปรดช่วยคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย  (มทัธิว  15 : 29-31)  

ขบัไล่ผร้ีำย  (มทัธิว  8 : 28-34)  หำ้มลมพำยใุนทะเล  (มทัธิว  8 : 23-27)  เดินบนน ้ำ

โดยไม่จม  (มทัธิว  11 : 38-45)  และตวัของพระองคก์็ทรงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย  
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(ยอห์น  20 : 1-10)  น่ีคือฤทธ์ิเดชอ ำนำจยิง่ใหญ่ของพระเยซู  ซ่ึงเป็นฤทธ์ิเดชท่ีไม่มี

ใครเหมือนไดใ้นโลก 

ง.  บำดแผลท่ีไม่น่ำดู : 

 จำกพระธรรมข่ำวประเสริฐทั้งส่ีเล่ม  ไดอ้ธิบำยถึงสภำพขององคพ์ระเยซู

คริสตว์ำ่  พระองคท์รงถูกเฆ่ียนตี  (ลูกำ  22 : 63-65, 23 : 16-17,  มทัธิว  27 : 27-31)  

นอกจำกน้ีพวกเขำยงัไดต้อกพระองคไ์วท่ี้ไมก้ำงเขน  (ยอห์น  19 : 33)เขำแทง

พระองคท่ี์สีขำ้ง (ยอห์น  19 : 33)  ภำพทั้งหมดน้ีตรงกบัค ำท ำนำยท่ีพระพุทธ

ท ำนำยไวน้ั้น  อีกอยำ่งหน่ึงภำพทั้งหมดในกำรเฆ่ียนตี,  ตรึง,  แทงสีขำ้ง,  ตลอดถึง

กำรประจำนต่ำงๆ  นำนำ ก็เป็นท่ีน่ำรังเกียจอยูแ่ลว้ใครเห็นก็ตอ้งปฏิเสธ  ถ่มน ้ำลำย  

คำยข้ีมูกมำกกวำ่ท่ีจะตอ้นรับ 

จ.  ผูย้อมรับและผูป้ฏิเสธ: 

 ในพระธรรม  (ยอห์น  3 : 18) บอกวำ่  ผูท่ี้เช่ือและไวว้ำงใจในพระบุตรก็

ไม่ถูกตดัสินลงโทษ  แต่ผูท่ี้ไม่วำงใจก็ถูกตดัสินลงโทษแลว้  (ยอห์น  3 : 36)  บอก

วำ่ผูท่ี้วำงใจในพระบุตร ก็มีชีวตินิรันดร์  ผูไ้ม่เช่ือพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวติ  แต่พระ

พิโรธของพระเจำ้ก็ไดป้กคลุมอยูบ่นผูน้ั้น  (มทัธิว 10 : 32-33)   บอกวำ่ถำ้เรำ

ปฏิเสธพระองค ์ พระองคก์็จะปฏิเสธเรำ  และถำ้เรำยอมรับพระองค์  พระองคก์็จะ

ทรงยอมรับเรำต่อหนำ้พระบิดำ  (โรม 10 : 9-10) บอกวำ่  ผูท่ี้ยอมรับดว้ยปำกและ

เช่ือดว้ยใจก็จะรอด  (ววิรณ์  20 : 10-15, 21 : 8)  บอกไวอี้กวำ่  คนท่ีไม่มีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนแห่งชีวติของพระเยซูก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรก  อนัซ่ึงเป็นควำมตำยคร้ังท่ี  

2  และคร้ังสุดทำ้ยของมนุษยเ์รำในโลก  ส่วนผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นทะเบียนแห่งชีวิตนั้น  ก็
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จะไดเ้ขำ้สู่สวรรคห์รือแผน่ดินโลกใหม่  ท่ีพระองคไ์ดท้รงจดัแจงไวส้ ำหรับเรำ

ทั้งหลำย 

 

หมำยเหตุ : 

 ท่ำนผูช่้วยใหข้อ้มูลดงักล่ำวน้ี  ในอดีตท่ำนเคยเป็นผูบ้วชเรียนเขียนอ่ำน

มำแลว้จนไดช่ื้อวำ่เป็นมหำ แต่ปัจจุบนัไดก้ลำยมำเป็นคริสเตียนแลว้เพรำะวำ่  ได้

บวชเรียนเขียนอ่ำนมำก่อน 

 

ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและวางใจในพระองค์ 

พระผู้ทรงใช้เรามา  ผู้น้ันกม็ีชีวตินิรันดร์ 

และไม่ถูกพพิากษา  แต่ได้ผ่านพ้นความตาย 

ไปสู่ชีวติแล้ว”  (ยอห์น 5:24) 
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บทท่ี  10 - ค  ำท ำนำยถึงแผน่ดินของพระเมสิยำห์ 

 

อำณำจกัรหรือแผน่ดินของพระเจำ้นั้นกวำ้งใหญ่ไพศำล 

ไม่จ  ำกดัดว้ยขอบเขตของประเทศ  หรือภูมิภำคของโลก 

ผูท่ี้เป็นประชำกรของพระองคก์็ไม่จ  ำกดัดว้ยผวิพรรณ  เช้ือชำติ 

สัญชำติ  หรือวฒันธรรม  คือบุคคลใดก็ตำมท่ียอมรับวำ่ตนเองเป็น 

คนบำปและยอมรับวำ่พระเยซูทรงเป็นพระเจำ้  เช่ือและ 

รับเอำพระองคไ์วเ้ป็นพระผูท้รงโปรดใหพ้น้ของตนแลว้ 

ผูน้ั้นก็สำมำรถไดเ้ห็นและไดเ้ขำ้ในอำณำจกัรน้ีได ้  (ยอห์น  3:3,5) 

 

1.  ค าท านายทีก่ล่าวถึงแผ่นดินของพระเมสิยาห์ 

 ในค ำสอนของพระพุทธศำสนำนั้นไดมี้หลำยตอนท่ีไดส้อนและท ำนำยถึง

เร่ืองแผน่ดินของพระเมสิยำห์ผูท่ี้จะมำโปรดโลกภำยหนำ้  เน่ืองจำกวำ่ค ำท ำนำย

ดงักล่ำวน้ีไดมี้กำรพวัพนักนักบัหนงัสือเล่มน้ี  ขำ้พเจำ้จึงไดน้ ำเอำมำบนัทึกไวเ้พื่อ

เป็นกำรเพิ่มเติมควำมรู้และควำมมัน่ใจใหแ้ก่ท่ำน  ซ่ึงมีเน้ือควำมดงัน้ี : 

“แผน่ดินของพระเมสิยำห์หรือพระศรีอริยเมตรัยนั้น  ถำ้พระองคห์ำกลงมำ

เกิดเม่ือใด  แผน่ดินน้ีจะอุดมสมบูรณ์และมีอำหำรกำรกินทุกอยำ่ง  น ้ำจะไหล  ไฟ

สวำ่ง  หนทำงไปมำสะดวกและมีอยูต่ลอดไป เป็นนิตย ์ ไม่มีควำมทุกขย์ำก  แต่เท่ำ

เทียมกนัหมด  ไม่เส่ือมสูสักคร้ังจนกวำ่โลกจะสลำยไป  แลว้จะไดพ้บกบัพระแกว้

สำมประกำรคือ  สวรรค ์ นิพพำน  ดงันั้นแล” 
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 ค ำท ำนำยในตอนน้ีไดม้ำจำกล ำพื้นเมืองซ่ึงเป็นล ำท่ีเก่ียวกบัพระเมสิยำห์

และแผน่ดินของพระองค ์ เป็นกำรจดจ ำของมหำค ำมยั  ธรรมวงษำ  ภำยหลงัท่ีท่ำน

ไดบ้วชเรียนเขียนอ่ำนจนมำเป็นมหำ   มหำค ำมยัผูน้ี้ภำยหลงัท่ีไดศึ้กษำคน้ควำ้

เพิ่มเติมก็ไดพ้บวำ่  พระเมสิยำห์หรือพระศรีอริยเมตรัย  ผูท่ี้พวกเรำชำว พุทธไดพ้ำ

กนัรอคอยวำ่จะมำโปรดโลกภำยหนำ้นั้นก็ไดแ้ก่พระเยซูคริสตน์ั้นเอง  หลงัจำกนั้น

ท่ำนก็ไดต้ดัสินใจเช่ือและรับเอำพระองค ์ ท่ำนไดเ้ล่ำถึงเร่ืองน้ีใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ฟัง

ภำยหลงัท่ีท่ำนไดม้ำเป็นคริสเตียนแลว้  ควำมจริงแลว้พี่นอ้งชำวลำวเป็นจ ำนวนไม่

นอ้ยไดพ้ำกนับวชเรียน และไดศึ้กษำเรียนรู้ถึงควำมจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  แต่ไม่มีใคร

กลำ้ท่ีจะอธิบำยแยกแยะใหพ้ีน่อ้ง  ป้ำ นำ้สำวและญำติพี่นอ้งฟังใหรู้้อยำ่งละเอียด

และถ่ีถว้นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ทั้งน้ีก็เพรำะเหตุผล  2  ประกำรคือ  (1) ไม่มีควำมเขำ้ใจ

ลึกซ้ึงและเพียงพอ  (2)  ผูท่ี้รู้แลว้นั้นก็กลวัวำ่จะถูกต่อตำ้นและกล่ำวหำวำ่เป็นคน

ท ำแตกไป  ดว้ยเหตุน้ีจึงเงียบไวก้็ดีกวำ่   ขอขอบคุณท่ำนอำจำรย ์ มหำทั้งหลำยผูมี้

ควำมกลำ้หำญในกำรยนืยนั ควำมจริงทั้งหลำยเหล่ำน้ีใหแ้ก่พี่นอ้งเรำไดรู้้เช่น  มหำ

ค ำมยั  ธรรมวงษำ  มหำจนัใด  สุทธรรมวงศ ์ มหำทองสวย  ศกัดำรักษ ์ มหำบุญเลิศ  

กุลนิตยเ์หล่ำน้ี เป็นตน้  ขอขอบคุณท่ำนทั้งส่ีท่ีได ้เป็นพยำนและเป็นตวัอยำ่งท่ีดี

ใหแ้ก่พวกเรำทั้งหลำยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
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2.  ความหมายของค าท านาย 

 ส ำหรับค ำท ำนำยท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งบนน้ี  ก็ไดช้ี้ใหพ้วกเรำไดเ้ห็นถึงสภำพ

กำรเป็นอยูข่องโลก  ในเวลำท่ีพระเมสิยำห์จะลงมำบงัเกิดวำ่  จะมีสภำพกำร

เปล่ียนแปลง  ส่ีอยำ่งปรำกฏข้ึนคือ : 

 (1)  ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงดำ้นอำหำร 

 (2)  ควำมเจริญของโลกและสังคม 

 (3)  กำรเป็นอยูข่องมวลมนุษยท์ำงดำ้นศีลธรรม 

 (4)  อนำคตของผูเ้ช่ือฟัง 

 ชีวติและสังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั  ไม่วำ่ชีวติและสังคมนั้นจะโหดร้ำยและ

ป่ำเถ่ือนถึงขนำดใดก็ตำม  เม่ือข่ำวประเสริฐเร่ืองของพระเยซูคริสตน้ี์หำกไปถึง

เม่ือใด  ชีวติและสังคมนั้นก็มีกำรเปล่ียน แปลงในส่ีดำ้นน้ีเกิดข้ึนท่ีนัน่  ทั้งน้ีก็

เพรำะพระคุณ   ควำมรัก  และฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคน์ัน่เอง  ในปัจจุบนัโลกของ

เรำเตม็ไปดว้ยพืชพรรณธญัญำหำร  แต่มนุษยก์ลบัขำดแคลนอำหำร  มนุษยเ์รำใน

โลกไดมี้กำรผลิตวตัถุของใชท่ี้ทนัสมยัมำกมำยเพื่อใหค้วำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิต  

แต่โลกมนุษยบ์ำงแห่งกลบัมีแต่ควำมทุกขย์ำกล ำบำก  สังคมไม่ยติุธรรมและวุน่วำย  

ตำยไปไม่เห็นหนำ้พระเจำ้  ดว้ยเหตุน้ีพวกเรำจึงจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงค ำท ำนำยน้ี  

แลว้รีบหำทำงเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีก็เพื่อควำมสุขของเรำทั้งหลำยทั้งในโลกน้ีและ

สืบๆ ไปเป็นนิตยด์ว้ย 
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3.  ขอบเขตของอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้า 

 อำณำจกัรของพระเจำ้ไม่ใช่อำณำจกัรของโลกน้ี  แต่เป็นอำณำจกัรแห่งจิต

วญิญำณ  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นอำณำจกัรท่ีมีขอบเขตไม่จ  ำกดัดว้ยพรมแดน  ผวิพรรณ  

ชั้นวรรณะ  และเช้ือชำติ  วงศต์ระกูล  ใครก็ตำมท่ีเช่ือและไวว้ำงใจอยูใ่นพระเยซู

คริสต ์ ผูน้ั้นจะอยูใ่นประเทศใด  มีฐำนะกำรเป็นอยูอ่ยำ่งใดผูน้ั้นก็สำมำรถเป็น

ประชำกร  หรือเป็นพลเมืองในอำณำจกัรของพระเมสิยำห์นั้นได ้ กำรเขำ้เป็นไพร่

พลในอำณำจกัรของพระเจำ้ในอำณำจกัรของพระองคน้ี์มีควำมส ำคมัำกมำยต่อชีวติ

ฝ่ำยจิตวญิญำณของมนุษย ์ ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะวำ่  ชีวติของมนุษยเ์รำไม่ไดส้ิ้นสุดเพียง

ควำมตำย  แต่ยงัตอ้งเป็นอยูต่ลอดไป  ปัญหำมีอยูว่ำ่  เรำจะไปอยูไ่หน?  จะไปอยู่

สวรรคก์บัพระเจำ้พระเยซู  (ยอห์น  14 : 1-3)  หรือจะไปอยูน่รกกบั มำรซำตำน  

(ววิรณ์  20 : 10 ,15) 

 

 “เพราะว่าคนเทีย่งธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน 

 และคนซ่ือสัตย์จะได้อยู่ในน้ัน 

 แต่คนช่ัวร้ายจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดิน 

 และคนทรยศจะถูกถอนรากออกไป” 

 (สุภาษิต  2 : 21-22) 
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บทท่ี  11 - นิทำนพื้นเมืองเร่ืองพระยำกำเผอืก 

 

“จงระวงัใหดี้อยำ่ใหผู้ใ้ดท ำใหท้่ำนตกเป็นเหยื่อ 

ดว้ยหลกัปรัชญำ  และดว้ยค ำล่อลวง 

อนัเหลวไหลตำมต ำนำนของมนุษย ์

ตำมวญิญำณต่ำงๆ แห่งสำกลจกัรวำล 

ไม่ใช่ตำมพระคริสต”์ 

(โคโลสี  2 : 8) 

 

1.  นิทานทีน่่าคิด 

 นิทำนเร่ืองของกำเผือกเป็นนิทำนท่ีส ำคญัแต่มีคนรู้นอ้ย  เป็นนิทำนท่ี

ค่อนขำ้งจะขดักบัควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติเม่ือฟังแลว้จะขดัๆ  หู  แต่ท่ีน ำมำ

บรรจุไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีนั้น  ก็เป็นเพรำะวำ่ มนัมีกำรเก่ียวพนักบัเร่ืองของพระเมสิ

ยำห์  หรือพระศรีอริยเมตรัยผูท่ี้พระพุทธเจำ้ไดก้ล่ำวววำ่จะมำโปรดโลกภำยหนำ้  

คร้ังแรกขำ้พเจำ้ไดย้นิถึงเร่ืองน้ี  จำกหมอล ำและไดย้นิจำกคนนั้นพูดคนน้ีเล่ำ  แต่ก็

จบัเอำหลกัฐำนไม่ได ้ จนขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนพบอยูใ่นหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีช่ือวำ่  “รวม

วรรณคดีอีสำน”  ซ่ึงเขียนโดยท่ำนปรีชำ  พิณทอง  เม่ือไดอ่้ำนแลว้ก็เห็นวำ่เป็นท่ี

น่ำสนใจจึงหยบิเอำมำพิมพ ์ไวใ้นพุทธท ำนำยเล่มน้ี 

 พระกุกุสัณทะ  (ไก่) 

 พระโกนำคมนะ  (นำค) 
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 พระกสัปะ  (เต่ำ) 

 พระโคตม  (ววั) 

 พระอริยเมตรัย  (สิงโต) 

 เร่ืองก็มีอยูว่ำ่  ในพนัธกลบัมีพระพุทธเจำ้มำเกิดในโลกมนุษย ์ 5  พระองค์

คือ  : พระกุกุสันทะ  พระโกนำคมนะ  พระกสัปะ  พระโคตม  พระอริยเมตรัย องค์

ท่ี  5  จะมำเกิดเม่ือส้ินศำสนำพระโคตม  อำ้งตำมค ำท ำนำยถำ้ผูห้ญิงเขำ้บวชศำสนำ

ของพระโคตมจะอยูไ่ด ้ 500  ปี  ตำมท่ีเรำไดศึ้กษำมำน้ีไดมี้ผูห้ญิงเขำ้บวชจริงๆ  

ดงันั้นพุทธศำสนำจึงหมดอำย ุ หรือหมดอำยไุขไปและในขณะเดียวกนั  543  

หลงัจำกนั้น  พระเมสิยำห์หรือพระเยซูคริสตไ์ดก้  ำเนิดข้ึนมำในโลกตำม

ก ำหนดเวลำท่ีท ำนำยไว ้

 พวกนกัปรำชญโ์บรำณไดก้ล่ำววำ่  พระพุทธเจำ้ทั้ง 5  องคน์ั้นไดถื้อก ำเนิด

แลว้คือเกิดกบัพระยำกำเผอืก  (กำสีขำว)  ซ่ึงไม่เคยเห็นสักคร้ังในโลกท่ีกำจะเป็น

พระยำ  เป็นกษตัริยห์รือมีบลัลงัก ์ พระยำกำเผอืกเป็นแม่คนแรกของพระพุทธเจำ้

ทั้ง  5  พระองค ์ ดงันั้นคนโบรำณจึงถือเร่ืองพระยำกำเผือกน้ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั  จึงมี

เร่ืองเล่ำสืบต่อกนัมำวำ่ : 

 ในอดีตกำล  นำนมำแลว้ไดมี้กำเผอืกสองผวัเมีย  อำศยัอยูใ่นป่ำใหญ่หิม

พำนต ์ ท ำรังอยูบ่นตน้มะเด่ือใกลฝ่ั้งน ้ำ  คร้ังนั้นพระพุทธเจำ้ทั้ง  5 เป็นโพธิสัตวเ์กิด

ในทอ้งพระยำกำเผอืก  คือเม่ือกำเผอืกออก ไข่ทั้งหำ้ฟองแลว้ทั้งสองผวัเมียก็มีควำม

รักต่อไข่  เอ็นดูไข่นั้นมำก  ทั้งสองไดแ้บ่งเวลำกนัเฝ้ำรักษำอยูไ่ม่ขำด  วนัไหนผวั
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ไปหำอำหำรเมียก็ตอ้งอยูเ่ฝ้ำ  และวนัไหนเมียไปผวัก็ตอ้งอยูเ่ฝ้ำ  ทั้งสองจึงสำมำรถ

รักษำไข่ของตนไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

 อยูม่ำวนัหน่ึงสองผวัเมียไดพ้ำกนัออกไปหำอำหำรปล่อยไข่ไวใ้นรังตำม

ล ำพงั  ในวนันั้นกำเผือกทั้งสองผวัเมียไดส้นุกสนำนกบักำรน ำอำหำรกำรกินจนลืม

ไข่  พอถึงตอนบำ่ยฝนก็ตกหนกั  พำยกุ็พดัแรงจน ไข่ทั้ง  5  ฟองไดต้กลงจำกรัง

ไหลไปตำมกระแสน ้ำ  พอถึงตอนเยน็กำเผือกสองผวัเมียไดบิ้นกลบัถึงรัง  ก็ปรำกฏ

วำ่ไข่ทั้งหำ้ไดห้ำยไปเสียแลว้  ทั้งสองไดพ้ำกนับินไปมำหำไข่ไปตำมพูเขำล ำเนำ

ไพร  ตำมแม่น ้ำก็ไม่พบ  เม่ือหมดหนทำง  จึงไดแ้ต่ระทมขมข่ืนร้องไหโ้ศกเศร้ำ

เสียใจไปตำมธรรมชำติของชีวติ  โออ้นิจจงัวำตสังคลำทุกชีวติเกิดมำตอ้งมีเกิดแก่

เจบ็ตำย  ไม่วำ่สัตวห์รือมนุษย ์ เม่ือมีกำรพลดัพรำกจำกกนัก็ตอ้งมีกำรระทมหมอง

ไหม ้ กำเผอืกทั้งสองก็หมดหนทำงท่ีจะหำลูกไดจึ้งไดแ้ต่อธิษฐำนใหดิ้นฟ้ำอำกำศ  

เทพเจำ้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผูท่ี้อยูบ่นฟ้ำไดป้กป้องลูกของตน  ดว้ยควำมรักควำม

ห่วงใยต่อลูกอนัแสนสุดท่ีจะทนไหว  เม่ือกำเผือกทั้งสองไดร้้องไหอ้ธิษฐำนจบลง

แลว้  ทั้งสองก็ไดส้ิ้นใจตำย  พอตำยไปแลว้ก็ไดไ้ปเกิดอยูใ่นสวรรค ์ มีนำมวำ่  พระ

กำพรมเสวยสุขสมบติัในสวรรคพ์ร่ังพร้อมไปดว้ยสมบติัทิพยมี์เทพบริวำรมำกมำย 

 ส่วนไข่ทั้ง 5  ท่ีไดไ้หลไปตำมน ้ำนั้น  ฟองหน่ึงก็ไหลไปติดอยูท่ี่ท่ำน ้ำซ่ึง

เป็นท่ำของแม่ไก่  ขณะท่ีแม่ไก่ลงมำเล่นน ้ำก็ไดพ้บไข่ฟองน้ี  จึงเอำไปเล้ียงไว ้ แม่

ไก่มีควำมเมตตำสงสำรเหมือนลูกท่ีเกิดในอุทรของตน  ฟองท่ีสองไปติดอยูท่ี่ท่ำ

ของนำค  นำคก็น ำไข่ไปไวท่ี้ถ ้ำของตน  และบ ำรุงรักษำไวเ้ป็นอยำ่งดีเหมือนเป็น

ลูกท่ีเกิดในอุทรเช่นกนั  ฟองท่ีสำมไปติดอยูท่ี่ท่ำของเต่ำ  เม่ือเต่ำไดพ้บไข่แลว้จึง
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น ำเอำไปรักษำไว ้ และแม่เต่ำก็รักเอน็ดูเช่นกนั  ฟองท่ีส่ีนั้นไหลไปติดอยูท่ี่หำด

ทรำยขณะท่ีแม่ววัลงไปกินน ้ ำก็ไดพ้บไข่จึงเอำมำเก็บรักษำไว ้ แม่ววัเองก็ไดมี้ควำม

เมตตำสงสำร  เหมือนลูกท่ีเกิดในอุทรเช่นเดียวกนั  ส่วนฟองท่ี  5  นั้นล่องลอยตำม

กระแสน ้ำไหลไปถึงบำ้นของรำชสีห์ (สิงโต)  เม่ือรำชสีห์นั้นมำพบก็เอำไปเล้ียง

รักษำไวสิ้งโตก็รักไข่ดงัแกว้ตำดวงใจ  กำรท่ีสัตวท์ั้ง 5  มีควำมเมตตำปรำนีไข่ทั้ง

หำ้ฟองน้ีก็เป็นเพรำะบำรมีของไข่  ดว้ยวำ่ทั้งหำ้เป็นเลือดเน้ือโพธิสัตวผ์ูป้รำรถนำ

เป็นพระพุทธเจำ้ซ่ึงเป็นพระพุทธเจำ้ไปแลว้ส่ีองค์ เหลืออยูอ่งคเ์ดียวคือพระศรีอริย

เมตรัยจะไดม้ำเป็นพระพุทธเจำ้ในอนำคต 

 ไข่ทั้งหำ้เม่ือออกมำเป็นตวัตนแลว้  ก็เป็นมนุษยรู์ปงำม  แต่ละคนจึงถำม

แม่เล้ียงของตนวำ่  ใครเป็นแม่บงัเกิดเกลำ้  แม่เล้ียงก็ไดเ้ล่ำควำมจริงใหฟั้ง  พอ

เจริญเติบโตข้ึนทั้งหำ้ก็ไดล้ำแม่เล้ียงของตนออกบวชเป็นฤำษี  อำศยัอยูใ่นป่ำหิม

พำนต ์ ทั้งหำ้ไดมี้โอกำสพบกนั  และเป็นลูกท่ีเกิดร่วมพ่อแม่เดียวกนัแต่ไม่รู้วำ่ใคร

เป็นพอ่แม่  และอำศยัอยูท่ี่ไหน 

 เร่ืองน้ีไดร้้อนถึงพระกำพรมผูเ้ป็นมำรดำท่ีเมืองสวรรค ์ พระกำพรมก็ได้

แปลงกำยมำปรำกฏตวัใหลู้กชำยทั้งหำ้ไดเ้ห็น  และไดเ้ล่ำเหตุกำรณ์ใหฟั้งจนเป็นท่ี

เขำ้ใจ  พอลูกชำยไดฟั้งแลว้กพ็ำกนักรำบลงท่ีเทำ้แม่  และแม่ก็ไดท้  ำดำ้ยตีนกำให้

ลูกคนละเส้น  เพื่อเป็นเคร่ืองหมำยใหรู้้วำ่เป็นลูกกำเผอืก  พอมอบดำ้ยใหแ้ลว้ก็

กลบัคืนสู่สวรรค ์
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2.  ชีวติทีส่มควรน ามาพจิารณา 

 ฝ่ำยฤำษีทั้งหำ้  เม่ือไดด้ำ้ยตีนกำท่ีแม่ใหแ้ลว้ก็ดีใจจึงไดบ้  ำเพญ็เพียรจน

สำมำรถ  ส้ินอำยขุยั  ไปเกิดในสวรรคช์ั้นดุสิตเสวยสุขสมบติัอนัเป็นทิพยต์ลอดกำล

นำน  น้ีคือนิทำนเร่ืองกำเผือกอนัได ้ช่วยช้ีใหเ้รำไดรู้้จกัเบ้ืองตน้ควำมเป็นมำของ

พระพุทธเจำ้โคตม  ผูเ้กิดท่ีประเทศอินเดีย  ถือดำ้ยตีนกำตำมสัลกัษณ์ของ

พระพุทธศำสนำ  พระองคท์รงเป็นพระเจำ้องคท่ี์  4  ตำมต ำนำนท่ีกล่ำวไว ้ ส่วน

พระเจำ้องคท่ี์  5  นั้นก็คือพระศรีอริยเมตรัย  ท่ีพระพุทธเจำ้บอกวำ่จะมำเกิด

หลงัจำกหมดอำยขุยัของพระศำสนำหรือค ำสอนของพระองค์  พระเจำ้องคน้ี์ไดเ้กิด

ตำมท่ีไดท้  ำนำยเอำไวจ้ริงคือ :  (1)  เกิดทีหลงัพระองค ์ (2)  เกิดเม่ือ  500  ปี

ภำยหลงัท่ีพระพุทธเจำ้ไดส้วรรคตจำกโลกน้ีไปแลว้   พระองคไ์ดท้รงบงัเกิดข้ึนท่ี

ประเทศอิสรำเอล โดยทรงพระนำมวำ่พระเมสิยำห์หรือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง  องค์

พระเยซูคริสตผ์ูน้ี้แหละคือพระเมสิยำห์ท่ีชำวพุทธทั้งหลำยพำกนัรอคอย  ขอใหพ้ี่

นอ้งทั้งหลำยไดพ้ำกนัพิจำรณำใหดี้เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  เพื่อท่ำนจะไดไ้ม่พลำดพลั้ง  

และผดิหวงัในชีวติในกำรเช่ือถือในศำสนำหรือในพระเจำ้ของท่ำน 

 

  “คนมีปัญญากร็ะวงัตัว 

  และหันเสียจากความช่ัวร้าย 

  แต่คนโง่ขาดความยบัยั้งและสะเพร่า”  

  (สุภาษิต 14 : 16) 
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บทท่ี 12 - ท่ำนก ำลงัเดินอยูใ่นทำงสำยใด? 

 

สุภำษิตโบรำณลำวไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่   

“ทำงไปสวรรคน์ั้นมนัรก  ทำงไปนรกนั้นมนัเรียบ” 

พระเยซูไดท้รงกล่ำวเอำไวว้ำ่ 

“เรานีแ้หละเป็นทางนั้น  เป็นความจริง  และเป็นชีวิต 

ไม่มผีู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  (ยอห์น  14:6) 

 

ในโลกนีม้ีทางอยู่สองเส้นท่านก าลงัเดินอยู่ในเส้นใด? 

 ในโลกน้ีมีทำงเดินส ำหรับมนุษยเ์รำ  อยูแ่ต่เพียงสองเส้นคือ :  “ทำงดี”  

และ  “ทำงชัว่”  ทำงดีนั้นก็คือทำงของพระเจำ้แต่ทำงชัว่นั้นก็คือทำงของผมีำร

ซำตำน  ท่ีสุดปลำยของทำงสองเส้นน้ีไม่ เหมือนกนั  “ทำงดี”  คือทำงของพระเจำ้

เป็นทำงท่ีจะน ำมนุษยไ์ปสู่สวรรค ์ ส่วน  “ทำงชัว่”  คือทำงของผมีำรซำตำนนั้นก็

จะน ำมนุษยเ์รำไปสู่นรก  ทำงทั้งสองเส้นน้ีไดมี้กำรกล่ำวถึงอยูด่ว้ยกนัทั้งสอง

ศำสนำ  คือ :  ทั้งศำสนำพุทธและศำสนำคริสต ์

 

1.  พระพุทธเจ้ากล่าวถึง 

 องคพ์ระพุทธเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นค ำสอนของพระองคว์ำ่ 

 “ท ำดีไดดี้  ท ำชัว่ไดช้ัว่” 

 อตัตำหิ  อตัโนนำโถ  ซ่ึงแปลวำ่  ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
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 ค ำสอนของพระพุทธองคต์อนน้ีดูเหมือนวำ่  ชำวพุทธโดยทัว่ไป  ไดพ้ำกนั

ท่องจ ำกนัจนข้ึนใจ  แต่ส ำหรับคนท่ีท่องจ ำไดข้ึ้นใจน้ีจะมีสักก่ีคนท่ีเขำ้ใจถึง

ควำมหมำยอนัลึกซ้ึงไปกวำ่ค ำวำ่  พระพุทธเจำ้ตอ้งกำรสอนใหเ้รำ  เป็นคนดีหรือ

เขำ้ใจวำ่ใครท ำอะไรไว ้ ก็จะไดส่ิ้งนั้นตอบแทน  อนัควำมจริงแลว้พี่นอ้งท่ีเขำ้ใจ

เช่นน้ีมนัก็ไม่ไดผ้ิดและก็ถูก  100 %  แต่ค ำสอนของพระองคต์อนน้ียงัคงมีปริศนำ

แฝงอยู ่ และปริศนำนั้นก็ไดแ้ก่  “ทางสองเส้น”  เส้นหน่ึงนั้นก็คือทำงของพระเจำ้  

เดินตำมไป แลว้จะพบกบัควำมสุขในโลกและจะถึงสวรรค ์ และเส้นหน่ึงก็คือทำง

ของซำตำน  เดินตำมไปก็จะพบกบัควำมทุกขใ์นโลกและตกนรกในบั้นปลำย  

มนุษยเ์รำทั้งหลำยภำยในโลกน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเดินตำมไป ในทำงสองเส้นน้ีได้

ตำมใจชอบ  และทุกคนจะตอ้งไดเ้ดินตำมไปในทำงสองเส้นน้ีไดต้ำมใจชอบ  และ

ทุกคนก็ตอ้งไดเ้ดินไปไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึง  ปลำยทำงของทำงสองเส้นน้ีผูท่ี้เดินตำม

จะตอ้งไดรั้บกำรตอบ สนองตำมท่ีตนเลือกแทนกนัได ้ ดว้ยเหตุน้ีกำรรู้จกัทำงท่ีเรำ

ก ำลงัเดินอยูน่ั้นจึงเป็นส่ิงส ำคญัมำก  และเน่ืองจำกวำ่มนัส ำคญัน้ีเององคพ์ระ

สัมมำสัมพุทธเจำ้จึงไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่  “ท ำดีไดดี้  ท ำชัว่ไดช้ัว่”  เพื่อจะไดต้กัเตือน

มนุษยเ์รำให้รู้ล่วงหนำ้ถึงกำรกระท ำและผลของกำรกระท ำนั้นท่ีจะตำมมำภำยหลงั  

พระพุทธองคย์งัไดท้รงเตือนพวกเรำทั้งหลำยเอำไวอี้กวำ่  “อตัตำหิ  อตัโนนำโถ”  

ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  มนุษยเ์รำจะข้ึนสวรรคห์รือลงนรก  มนัไม่ได้

ข้ึนอยูก่บักำรท ำควำมดี  กำรท ำบุ  และกำรอำศยัผลบุจำกคนอ่ืนท ำให้หรือส่งให ้ 

แต่จะตอ้งอำศยัในกำรเลือกทำงเดินโดยตนเองวำ่จะเดินอยูใ่นทำงสำยใด  พระพุทธ

องคย์งัไดส้อนเอำไวอี้กวำ่  ทำงท่ีพวกเรำควรเดินตำมนั้น  ก็คือทำงของพระเมสิ
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ยำห์  ผูท่ี้จะมำโปรดโลกภำยหนำ้   เพรำะพระองคน์ั้นคือเรือส ำเภำทองล ำใหญ่ท่ีพำ

มนุษยข์ำ้มวฏัสงสำร  แลว้จะพบกบัพระแกว้สำมประกำร  พระพุทธองคไ์ม่ไดท้รง

เป็นทำงแต่เป็นผูบ้อกช้ีทำงนั้นใหก้บัเรำไดเ้ดินตำมไปถูกตอ้ง  ดว้ยเหตุน้ีใน 

หนงัสือท่ีเป็นภำษำไทยใหช่ื้อวำ่เป็นพุทธประวติัจำกพระโอษฐ์  โดย  อ.ป.  หนำ้ท่ี  

505  และหนำ้อ่ืน ๆ  จึงไดก้ล่ำวเอำไวอ้ยูด่ว้ยกนัหลำยคร้ังวำ่: 

 “ค ำเทศนำ  ของพระโคตมน้ีเหมือนหงำยของท่ีคว  ่ำอยูใ่หเ้ปิดออก  หรือ

เหมือนช้ีบอกทำงใหแ้ก่คนหลงทำง  หรือเหมือนเดินตำมตะเกียงในท่ีมืด  ใหค้นตำ

ดีไดเ้ห็นรูปนั้น” 

  543  ปีหลงัจำกนั้น  องคพ์ระเยซูคริสตซ่ึ์งทรงพระนำมอีกอยำ่งหน่ึงวำ่  

“พระเมสิยำห์”  ก็ไดท้รงเสด็จมำบงัเกิดในโลก  พระองคไ์ดท้รงกล่ำวแก่เรำ

ทั้งหลำยเอำไวอี้กวำ่  “เรานีแ้หละเป็นทางนั้น  เป็นความจริง  และเป็นชีวิต  ไม่มี

ผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  (ยอห์น  14 : 6)    ทำงเส้นน้ีผูท่ี้จะเดิน

ตำมตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยกำรมองเห็น  (คือเห็นชอบตำมท่ีปรำกฏในมรรค 8  ขอ้หน่ึง

ของพุทธองค)์  ติดตำมดว้ยกำรตดัสินใจ  เดินตำมไปอยำ่งเด็ดเด่ียวดว้ยควำมเช่ือ  

ควำมไวว้ำงใจ  และดว้ยควำมตั้งใจอยำ่งมัน่คงจึงจะพน้  (ตำมดงัท่ีกล่ำวไวใ้น  

มรรค  8  นั้น)  ผูใ้ดท่ีประมำท  เมินเฉยและเช่ือแบบไม่มีควำมตั้งอกตั้งใจ  ก็จะไม่

ถึงพระเจำ้และไม่ไดรั้บควำมรอดพน้บำปกรรมของตนเป็นแน่ในชีวิต 

 

 

 



73 

 

2.  พระเจ้ากล่าวถึง 

 เก่ียวกบัทำงสองเส้นน้ี  ดูเหมือนวำ่ทั้งพุทธและคริสตจ์ะเห็นพร้อมกนัเป็น

เอกฉนัทว์ำ่  จริงแทแ้ลว้ก็เป็นจริงคือมีเพียงสองทำงเท่ำนั้น  ควำมจริงแลว้ทำงสอง

เส้นน้ีเป็นทำงท่ีพระเจำ้ไดม้อบใหแ้ก่ มนุษยใ์นเบ้ืองตน้  เพื่อมนุษยเ์รำจะไดเ้ลือก

ดงัท่ีเรำไดพ้บเห็นในพระธรรม  (ปฐมกำล  2 : 9,  15-17)  นัน่เอง 

 

3.  พระเยซูกล่าวถึง 

 ต ำนำนตอนหน่ึงพี่นอ้งชำวพุทธไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่  พระพุทธกบัพระเยซูน้ี

เป็นพี่นอ้งกนั  คร้ังหน่ึงทั้งสองไดท้รงเส่ียงดอกบวัลงมำเกิด  ต ำนำนน้ีไดก้ล่ำววำ่  

ดอกบวัของพระเยซูน้ีไดเ้กิดก่อน  แต่พระพุทธเกิดควำมอิจฉำ  จึงไดไ้ปแอบขโมย

มำใส่ของตน  ในท่ีสุดก็เลยไดล้งมำเกิดก่อน  ถำ้ต ำนำนน้ีเป็นควำมจริง  ค ำท่ีองค์

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกล่ำวเอำไวใ้น  ยอห์น  10:7-10 ท่ีกล่ำววำ่  “เราบอกท่าน

ท้ังหลายตามความจริงว่า   เรานีแ้หละเป็นประตูของแกะท้ังหลาย.  บรรดาผู้ ท่ีมา

ก่อนเรากเ็ป็นขโมย  แต่ฝงูแกะไม่ได้ฟังเขา  เรานีแ้หละเป็นประตู  ถ้าผู้ใดเข้าทางเรา

ผู้นั้นจะรอด  แล้วจะเข้าออก  ทังจะพบอาหาร  ขโมยกม็าเพียงแต่จะลัก  จะฆ่าและ

ท าลายเท่านั้น  ฝ่ายเราได้มาเพ่ือเขาจะได้ชีวิต  และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”  ก็คง

จะถูกตอ้งและเป็นควำมจริงอยำ่งแน่นอน  องคพ์ระเยซูไม่ไดเ้ป็นผูเ้บิกทำงแต่เป็น

ทำง  ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงกล่ำววำ่  “เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริง  และเป็น

ชีวิตไม่มผีู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา”  (ยอห์น  14 : 6) 
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4.  พระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางน้ันแต่เป็นผู้บอกทางหรือผู้เบิกทาง 

 อำ้งตำมค ำสอนของพระพุทธเจำ้  จำกพุทธประวติัจำกพระโอษฐมี์ขอ้ควำม

ท่ีส ำคญักล่ำววำ่  ดงัน้ีอยูด่ว้ยกนัหลำยตอนคือ   

 “ค ำเทศนำ  ของพระโคตมน้ีเหมือนหงำยของท่ีคว  ่ำอยูใ่หเ้ปิดของท่ีปกอยู ่ 

เหมือนช้ีบอกทำงใหแ้ก่คนท่ีหลงทำง  หรือเหมือนอยำ่งตำมตะเกียงในท่ีมืดใหค้น

ตำดีไดเ้ห็นรูปนั้น” 

 จำกค ำสอนเพียงเท่ำน้ีก็ไดช้ี้ใหพ้วกเรำเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนแลว้วำ่พระองค์

ไม่ไดท้รงเป็นทำงนั้นท่ีพวกเรำก ำลงัรอคอย  แต่ทรงเป็นผูน้ั้นท่ีก ำลงับอกทำงพวก

เรำอยู ่ ผูมี้หูจงฟังเอำ 

 

5.  ท้ายสุดนี้ 

 ขำ้พเจำ้มีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้วำ่  พุทธท ำนำยประกอบดว้ย

ค ำอธิบำยและขอ้พระคมัภีร์ทั้งหมดน้ี  จะช่วยท่ำนใหไ้ดพ้บกบัควำมจริงอนัใหม่ ๆ  

พบกบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหม่ๆ  นิมิตและ ควำมหวงัใหม่  และในท่ีสุดก็จะไดพ้บ

กบัพระเจำ้องคท่ี์มนุษยเ์รำทั้งโลกก ำลงัรอคอยและปรำรถนำพบ  อนัท่ีจริงนั้น

พระองคม์ำแลว้ตั้งนำนคือภำยหลงัพระพุทธเจำ้มำเพียง  543  ปีพระองคก์็มำเลย  

เน่ืองจำกวำ่พวกเรำขำดกำรศึกษำคน้ควำ้อยำ่งจริงจงั  และปล่อยใหก้ำรนบัถือ

ศำสนำน้ีเป็นกำรนบัถือแบบเป็นประเพณีไป  มนัจึงไดค้รอบง ำจิตใจของเรำไม่ให้

เห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ ขำ้พเจำ้ไดแ้ต่หวงัวำ่วนัหน่ึงเรำทุกคนจะไดห้นั

มำสนใจศึกษำธรรมะอนัแทจ้ริงเพื่อจะไดพ้บกบัควำมจริง  และไดน้ ำชีวติของตน



75 

 

ใหพ้น้จำกหว้งเหวแห่งควำมทุกข ์ ควำมบำป  แลว้เกิดมีควำมซำบซ้ึงในพระเจำ้ 

องคสู์งสุดท่ีมนุษยเ์รำทุกคนจะขำดไม่ไดเ้ลย  คือ  องคพ์ระเยซูคริสตผ์ูน้ี้  จง

พิจำรณำไตร่ตรองทุกขอ้ควำมดูพุทธท ำนำยพร้อมดว้ยขอ้ควำมค ำอธิบำยทั้งหมด

จำกหนงัสือเล่มน้ีให้ดีแลว้ท่ำนจะไม่ผดิหวงัทั้งในชีวติน้ี  และสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

 

 

 

  



76 

 

บทท่ี  13 - ควำมหวงัหลงัควำมตำยในสองศำสนำ 

 

ไปไม่กลบั  หลบัไม่ต่ืน  ฟ้ืนไม่มี  หนีไม่พน้สนใจอยำกจะเช่ือมีไหม? 

ไปก็กลบั  หลบัก็ต่ืน  ฟ้ืนก็มี  หนีก็พน้ขำ้พเจำ้จะเช่ือตำมท่ำนเอ่ย  

 

ความหวงัอนัสุดยอดของชีวติ 

 มนุษยเ์รำทุกคนในโลกน้ีไม่วำ่จะเช่ือและไวว้ำงใจอยูใ่นค ำสอนและใน

ศำสนำใดก็ตำมควำมหวงัและควำมปรำรถนำอนัสูงสุดในกำรเช่ือของตนนั้นก็

ไดแ้ก่ควำมเป็นอยูข่องชีวิตในอนำคต  โดยเฉพำะแลว้ก็คือชีวติหลงัควำมตำย

นั้นเอง  ซ่ึงในเร่ืองน้ีดูเหมือนวำ่แต่ละศำสนำในโลกน้ี  ก็จะมีค ำตอบท่ีแตกต่ำงกนั  

โดยเฉพำะแลว้ก็คือศำสนำใหญ่ทั้งสองศำสนำคือ  พุทธและคริสต ์ ดงัท่ีท่ำนไดพ้บ

ขำ้งบนน้ี : 

 

1.  ความหวงัของชีวติหลังความตายในพุทธศาสนา 

 เร่ืองของควำมตำยเป็นเร่ืองท่ีลึกลบัและซบัซอ้นมำก  มนุษยเ์รำในโลกน้ี

ส่วนมำกแลว้ยงังงกนัอยู ่ โดยเฉพำะแลว้ก็คือพี่นอ้งลำวของพวกเรำน้ีเอง  คนลำว

ส่วนมำกไม่รู้และไม่เขำ้ใจวำ่  ตำยแลว้จะเป็นอะไร?  และจะไปอยูไ่หน? 

 อำ้งตำมหลกัค ำสอนในพุทธศำสนำแลว้  พระพุทธเจำ้ไดส้อนเอำไวว้ำ่  

“กำรเกิดทุกชนิดนั้นเกิดจำกแรงกรรม”  น้ีหมำยควำมวำ่  พระพุทธองคน์ั้นยอม

รับรองในอ ำนำจของกรรมและเน่ืองจำก วำ่พระองคท์รงรับรองเช่นน้ี  จึงเป็นกำร
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รับรองควำมเป็นวงเวยีนของชีวติวำ่  มีกำรเวยีนวำ่ยตำยเกิด  เน่ืองดว้ยเหตุน้ีชำวลำว

เรำท่ีไดเ้ช่ืออยูใ่นพุทธศำสนำจึงมีควำมหวงัวำ่  หลงัจำกตำยไปแลว้จะไดมี้โอกำส

กลบัคืนมำเกิดใหม่อีกในอนำคตหรือในชำติหนำ้  กำรเกิดในคร้ังต่อไปจะเกิดเป็น

อะไร  จะมีรูปร่ำงหนำ้ตำและมีฐำนะแบบไหนก็สุดแลว้แต่กำรกระท ำและกำร

ด ำรงชีวิตของตนในชำติน้ี  ดงันั้นจึงมีค ำกล่ำวไวใ้น  “วำเสตสูด”  วำ่  บุคคลไม่ได้

ชัว่หรือดีเพรำะชำติเกิด  แต่เป็นกำรกระท ำของตนนั้นต่ำงหำก  ยกตวัอยำ่งคน ๆ 

หน่ึงจะเป็นชำวนำ  เป็นนกัศิลปิน  เป็นพอ่คำ้  เป็นคนรับใช ้ เป็นโจร  เป็นทหำร

หรือเป็นกษตัริยก์็เพรำะกำรกระท ำของตน  โลกของเรำน้ีเป็นไปเพรำะกรรม  สัตว์

ทั้งหลำยผกูพนัอยูท่ี่กรรมเหมือนกบัวงเวยีนของชีวิตท่ีหมุนไปอยูไ่ม่หยดุ  เพื่อ

แสดงใหเ้ขำ้ใจในผลแห่งกรรมไดมี้ค ำพูดตอนหน่ึงของพระพุทธองค ์ ไดก้ล่ำว

เอำไวใ้น  “จูพะกรรมวพงัสูต”  วำ่ : 

1.  ผูท่ี้มีอำยนุอ้ย :  เป็นเพรำะวำ่ผูน้ั้นฆ่ำสัตว ์ ส่วนผูท่ี้มีอำยยุนื  เป็นเพรำะ

ไม่ไดฆ่้ำสัตว ์

2.  ผูท่ี้มีโรคนอ้ย :  เป็นเพรำะตนไม่ไดเ้บียดเบียนสัตว ์ ส่วนผูท่ี้มีโรคมำก

นั้นเป็นเพรำะฆ่ำสัตว ์

3.  ผูมี้รูปร่ำงข้ีเหร่ :  เพรำะเป็นคนมกัร้ำย  เคียดแคน้พยำบำท  ส่วนผูท่ี้งำม

และผวิพรรณดีนั้นเป็นเพรำะไม่เป็นคนชอบโกรธ  และไม่พยำบำทคนอ่ืน 

4.  ผูมี้ยศศกัด์ิต ่ำ :  เป็นเพรำะชอบอิจฉำคนอ่ืน  ส่วนผูท่ี้มีศกัด์ิสูงนั้นเป็น

เพรำะไม่ไดเ้บียดเบียนผูอ่ื้น 
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5.  ผูย้ำกจน  : เป็นเพรำะข้ีอิจฉำคนอ่ืน  ส่วนผูท่ี้มีศกัด์ิสูงนั้นเป็นเพรำะ

ไม่ไดเ้บียดเบียนผูอ่ื้น 

6.  ผูเ้กิดในตระกูลต ่ำ : เป็นคนกระดำ้งถือตวั  ไม่รู้จกัอ่อนนอ้ม  ผูเ้กิดใน

ตระกูลสูง  เพรำะรู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตน 

7.  ผูเ้กิดเป็นคนโง่ : เป็นเพรำะไม่ยอมไต่ถำม  ไม่แสวงหำควำมรู้  ส่วนผูท่ี้

มีปัญญำมำกนั้นเป็นเพรำะชอบถำม 

 อำ้งตำมควำมเขำ้ใจของชำวบำ้นโดยทัว่ไปแลว้  พี่นอ้งเรำท่ีเป็นชำวพุทธ

ส่วนมำกนั้น ก็เพรำะยงัไม่ค่อยจะมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  และควำมมัน่ใจในชีวติหลงั

ควำมตำยน้ีเท่ำใด  เน่ืองจำก วำ่มนัเป็นเร่ืองท่ีลึกลบัและกำรสอนไม่ค่อยจะทัว่ถึง

และแจ่มแจง้  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุใหพ้ี่นอ้งเรำตอ้งตำยไป  โดยท่ีตนเองไม่รู้และ

ไม่เขำ้ใจวำ่จะเกิดอะไรข้ึนกบัตนจะเป็นอะไร?  จะไปอยูไ่หนเม่ือตำยไปแลว้?  

ส่วนผูท่ี้ยงัมีชีวติอยูก่็ไม่รู้วำ่จะเตรียมตวัเตรียมใจเผชิญกบัควำมตำยน้ีอยำ่งไร?  

ดงันั้น  จึงไดแ้ต่ปล่อยชีวิตของตนให้เป็นไปตำมยถำกรรม คือ  ปล่อยไปตำมดวง  

สุดแลว้แต่มนัจะเป็นไป  พี่นอ้งเรำส่วนมำกแลว้ก็ลว้นแต่มีควำมรู้สึกและควำม

เขำ้ใจในท ำนองน้ีดว้ยกนัทั้งนั้น  แมแ้ต่คูบำอยูว่ดัเองก็ยงัไดก้ล่ำวเอำไวอ้ยำ่งคน

หมดหวงัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยท่ีเขำไดเ้ขียนเป็นค ำขวญัเอำไวใ้นตำลปัตยข์องท่ำนวำ่  

“ไปไม่กลบั  หลบัไม่ต่ืน  ฟ้ืนไม่มี  หนีไม่พน้”  ค ำขวดังักล่ำวน้ีมนัไม่ไดใ้ห้

ควำมหวงัและควำมปลอบใจใด ๆ  แก่มนุษยเ์รำเลยหำกเป็นควำมจริงท่ีช้ีใหพ้วกเรำ

ไดเ้ห็นถึงควำมหมดหวงัของชีวติหลงัจำกควำมตำยนั้นต่ำงหำก 
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 ควำมเขำ้ใจผดิอนัใหญ่หลวงของพี่นอ้งเรำโดยทัว่ไปอีกอยำ่งหน่ึงก็ไดแ้ก่  

“ตำยเป็นผหีนีเป็นเขำ”  คนเรำเม่ือยงัมีชีวติอยูก่็รักกนัแต่พอตำยไปก็มีควำมกลวักนั

จนตวัสั่น  คุม้ครองบำ้นดว้ยฝ้ำยอนัหนำแน่น  เพื่อป้องกนัผ ี ส่วนผูท่ี้เป็นผวัเมียกนั

ก็ตอ้งมีกำรหยำ่ร้ำง  บรรดำพี่นอ้งเพื่อนฝงูกนัก็จะตอ้งมีกำรตดัสำยสัมพนัธ์  อนั

ควำมจริงแลว้มนุษยเ์รำเม่ือตำยไปแลว้  ร่ำงกำยก็จะตอ้งถูกแยกออกจำกวญิญำณ  

ฝังหรือเผำทิ้งไวใ้นดิน  ส่วนวญิญำณซ่ึงเป็นภำคส่วนหน่ึงของชีวติท่ีแทจ้ริงก็

จะตอ้งเป็นอยูก่นัต่อไปนั้นก็จะไปอยูอี่กท่ีหน่ึงซ่ึงผูส้ร้ำงคือ  พระเจำ้  นั้นได้

ก ำหนดเอำไว ้ ในเม่ือมนุษยเ์รำหำกไม่ไดรู้้และไม่เขำ้ใจในเร่ืองน้ี  จึงเป็นเหตุใหมี้

กำรเขำ้ใจผดิ  โดยคิดกนัไปวำ่  ตำยแลว้จะตอ้งไปเป็นผี  ใชก้รรมเวรกนัไปชัว่กปัป์

ชัว่กลัป์จนมำถึงทุกวนัน้ี  ท่ำนจะด ำรงชีวติอยูใ่นโลกน้ีอยำ่งคนส้ินหวงั  และอยำ่ง

คนไม่รู้จกัอะไรต่อไปอีกหรือ?  หรือท่ำนจะสร้ำงควำมหวงั  สร้ำงควำมมัน่ใจ

ใหก้บัตนเองเก่ียวกบัเร่ืองน้ี?  ค ำตอบนั้นก็อยูท่ี่ท่ำนจะเป็นคนตดัสินใจ 

 

2.  ความหวงัของชีวติหลังความตายในพระเยซู 

 ค ำสอนท่ีเก่ียวกบัควำมหวงัของชีวติหลงัควำมตำยในพระเยซูเป็นค ำสอนท่ี

มีกำรสอนไวอ้ยำ่งชดัเจนและแจ่มแจง้ในพระคมัภีร์  ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงสอนและ

เปิดเผยเอำไวใ้นพระคมัภีร์วำ่  ควำมตำยน้ีมนัไม่ไดเ้ป็นธรรมชำติของมนุษยห์รือไม่

ก็ไม่ไดเ้ป็นกฏเกณฑข์องชีวิตตำมพรหมลิขิต  หำกแต่เป็นโทษกรรมท่ีพระเจำ้ได้

ทรงก ำหนดไว ้ ท่ีมนุษยเ์รำไดเ้ลือกเอำ  โดยท่ีพระเจำ้ไม่ไดท้รงเห็นพร้อม  และ

ไม่ไดท้รงพอพระทยัเลย  ดงัท่ีเรำไดพ้บอยูใ่นพระธรรมปฐมกำล  3 : 1-19  นั้น  
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ภำยหลงัท่ีมนุษยไ์ดท้  ำบำปและไดพ้บกบัควำมตำยน้ี  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้องคพ์ระผู ้

เป็นเจำ้พระองคก์็ไม่ไดท้รงน่ิงดูดำย  แต่ไดท้รงจดัหำโครงกำรน้ี  ก็คือตั้งอยูใ่นกำร

ส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคคื์อพระเยซูคริสตน้ี์ใหล้งมำเกิดในโลกมนุษยเ์พื่อ

รับบำปโทษ หรือตำยแทนมนุษยเ์รำทั้งหลำย  ดงันั้น  กำรเกิด  กำรตำย หรือชีวติ

ขององคพ์ระเยซูคริสตน้ี์  จึงมีควำมส ำคมัำกต่อควำมหวงัหลงัจำกควำมตำยของ

มนุษยเ์รำทั้งหลำยในโลกน้ี  ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งไดก้ล่ำวไวใ้นตอนหน่ึงในพระ

คมัภีร์วำ่  “เรานีแ้หละ  เป็นเหตุให้คนท้ังปวงเป็นขึน้มาและเป็นชีวิต  ผู้ท่ีวางใจเช่ือ

อยู่ในเรา  ถึงแม้จะตายไปแล้วแต่กม็ชีีวิตอยู่   และทุกคนท่ีมชีีวิตอยู่และวางใจเช่ืออยู่

ในเรากจ็ะไม่ตายสักคร้ัง”  (ยอห์น  11 : 25-26) 

 ควำมหวงัของชีวติหลงัควำมตำยในพระเยซูนั้นยอ่มมีควำมแตกต่ำงกนั

อยำ่งมำกมำยกบัควำมหมำยหลงัควำมตำยในพุทธศำสนำและไม่ใช่แต่ควำมหวงั

ของชีวติหลงัควำมตำยแต่เพียงเท่ำนั้น   คือค ำสอนท่ีกล่ำวถึงในเบ้ืองตน้ก ำเนิดของ

โลกและจกัรวำลนั้นก็มีควำมแตกต่ำงกนัดว้ย  พระคมัภีร์ไดส้อนเอำไวว้ำ่  มนุษย์

เรำแต่ละคนนั้นจะไม่มีกำรเวียนวำ่ยตำยเกิด  แต่จะเกิดเพียงคร้ังเดียวหลงัจำกนั้นก็

จะรอกำรเขำ้สู่กำรพิพำกษำตำมท่ีพระเจำ้ไดก้ ำหนดไว ้ (ฮีบรู  9 : 27)  พระเจำ้ไม่ได้

มีพระประสงคท่ี์จะใหม้นุษยเ์รำคนหน่ึงคนใดตอ้งพินำศ  แต่ปรำรถนำใหเ้รำทุกคน  

ไดก้ลบัใจเสียใหม่  และไดรั้บเอำควำมรอดพน้จำกบำปกรรมในพระองค์  (2 เปโตร 

3:9)  ใครก็ตำมเม่ือมีชีวติอยูห่ำกไดมี้โอกำสไดเ้ช่ือและไวว้ำงใจในองคพ์ระเยซู

คริสตแ์ลว้  ผูน้ั้นก็จะสำมำรถเกิดมีควำมมัน่ใจในตนเองไดว้ำ่  ไปก็ตอ้งมีกลบั  
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หลบัก็ตอ้งมีต่ืน  ฟ้ืนก็ตอ้งมี  และถำ้จะหนีก็ตอ้งพน้  ซ่ึงทั้งหมดน้ีมนัตรงกนัขำ้ม

กบัควำมเช่ือท่ีมีอยูใ่นพุทธศำสนำทั้งนั้น  ยกตวัอยำ่งดงัต่อไปน้ี : 

ไปก็กลบั :  พระคมัภีร์ไดส้อนเอำไวว้ำ่เรำทุกคนท่ีตำยไปแลว้นั้นก็จะได้

พบกนัอีก  เพรำะพระเยซูจะน ำคนเหล่ำนั้นใหก้ลบัมำพร้อมพระองค ์ (1 เธสะโลนิ

กำ  4 : 14 )  อีกอยำ่งหน่ึงพระเยซูเองก็ไดใ้หค้  ำมัน่สัำกบัอคัรสำวกของพระองคว์ำ่  

พระองคจ์ะเสด็จมำอีก  (ยอห์น  14 : 1-3)  และในวนัท่ีพระองคท์รงเสด็จกลบัคืนสู่

สวรรคน์ั้น  ต่อหนำ้สำวกของพระองคแ์ละต่อหนำ้ฝงูชนมำกกวำ่  500  คนนั้น  

เทวดำสององคก์็ไดป้รำกฏแก่พวกเขำและกล่ำววำ่  “พระเยซูองค์นีซ่ึ้งทรงรับไป

จากพวกท่านขึน้ไปยงัสวรรค์นั้น จะเสดจ็กลับมาอีกเหมือนอย่างท่ีพวกท่านได้เห็น

พระองค์เสดจ็กลับไปยงัสวรรค์นั้น”  (กิจกำร  1 : 11)  น่ีเป็นค ำกล่ำวท่ียนืยนัแก่เรำ

ทั้งหลำยวำ่  เม่ือจำกไปหรือตำยไปในองคพ์ระเยซูนั้น  พวกเรำยงัมีควำมหวงัวำ่

จะตอ้งไดก้ลบัมำอีกพร้อมกบัพระองค ์

หลบัก็ต่ืน :  พระคมัภีร์สอนวำ่ทุกคนท่ีตำยไปในพระเยซูเป็นเหมือนกบัคน

ท่ีหลบัเท่ำนั้น  ดงัท่ีเรำไดพ้บในชีวติของลำซำรัส  พระเยซูทรงบอกสำวกวำ่  

(ยอห์น  11 : 11)  น่ีแสดงวำ่หลบัไปในพระเยซูน้ียงัมีต่ืน  ทุกชีวติท่ีตำยไปแลว้นั้น

จะตอ้งฟ้ืนข้ึนมำดว้ยกนัทุกคน  เพื่อเขำ้สู่กำรพิพำกษำ  ก่อนท่ีจะข้ึนสู่สวรรคห์รือ

ลงนรกตำมควำมเช่ือและตำมกำรปฏิบติัของตน  (2  โครินธ์  5 : 10) 

ฟ้ืนก็มี :  ส ำหรับเร่ืองน้ีพระคมัภีร์ไดย้นืยนัไวอ้ยำ่งหนกัแน่นวำ่  “พวกคน

ท่ีเช่ือในพระคริสต์ท่ีตายไปแล้วกจ็ะเป็นขึน้มาก่อน”  (1 เธสะโลนิกำ  4 : 16) ซ่ึง

ลกัษณะของกำรคืนข้ืนมำนั้นไดอ้ธิบำยยนืยนัอยำ่งชดัเจนใน  ( 1  โครินธ์  15 : 1-
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58) นอกจำกกำรยนืยนัของพระคมัภีร์แลว้  พระเยซูยงัไดส่้งเสริมใหพ้วกเรำเกิด

ควำมมัน่ใจ  โดยกำรเรียกลำซำรัสใหเ้ป็นข้ึนมำจำกควำมตำย  และนอกจำกนั้น

พระองคเ์องก็ไดเ้ป็นข้ึนมำจำกควำมตำยเช่นเดียวกนั  ภำยหลงัท่ีไดถู้กฝังไวใ้น

อุโมงคม์ำเป็นเวลำถึง  3  วนัแลว้ 

หนีก็พน้ :  เป็นท่ีทรำบกนัดีอยูแ่ลว้วำ่มนุษยเ์รำจะหนีอะไรก็คงจะหนีได ้ 

แต่จะหนีควำมตำยน้ีไม่พน้เป็นแน่  เม่ือเป็นเช่นน้ีเหตุฉนัใดพวกเรำจึงจะสำมำรถ

หนีพน้จำกควำมตำยน้ีไดโ้ดยทำงพระเยซูคริสต?์   เหตุผลนั้นก็มีอยูว่ำ่  พระเยซูนั้น

ไดท้รงตำยแทนเรำนั้นเอง  ควำมตำยท่ีพระองคไ์ดท้รงตำยเทนพวกเรำนั้น  คือ

ควำมตำยฝ่ำยวญิญำณจิตไม่ใช่เน้ือหนงั  ดงันั้นใครก็ตำมท่ีไม่ยอมเช่ือในพระองค ์ 

อำ้งตำมค ำกล่ำวของพระองคแ์ลว้ ผูน้ั้นจะตอ้งตำยในควำมผดิบำปของตน  (ยอห์น 

8 : 24) แต่ส่วนบรรดำผูท่ี้เช่ือ  ผูน้ั้นก็จะมีชีวติอนัตลอดไปเป็นนิตย ์ และไม่เขำ้ใน

กำรพิพำกษำ  แต่ไดผ้ำ่นพน้ควำมตำยไปสู่ชีวติแลว้  (ยอห์น  5 : 24)  ควำมตำยใน

ท่ีน้ีก็คือควำมตำยคร้ังท่ีสองในฝ่ำยวญิญำณจิตหรือของชีวิตท่ีแทจ้ริงของมนุษยโ์ลก

ในวนัสุดทำ้ย ในพระคมัภีร์ของคริสเตียนยงัไดส้อนเอำไวอี้กวำ่  มนุษยเ์รำไม่

จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งตำยในชีวติฝ่ำยวิญญำณจิตน้ีก็ได ้ แต่ถำ้คนเรำหำกยงัไม่อยำกตำย  

พวกเรำจ ำเป็นตอ้งไดห้ลบหรือหนีใหพ้น้จำกควำมบำปท่ีมีอยูใ่นตวัเรำทุกคนนั้น

เสียก่อน  และวธีิท่ีเรำทุกคนจะหนีพน้จำกควำมบำปน้ีไดน้ั้น  ในโลกน้ีก็มีอยูเ่พียง

ทำงเดียวคือ  ทำงขององคพ์ระเยซูคริสตแ์ต่เพียงเท่ำนั้น  เพรำะในทำงอ่ืนนั้นควำม

รอดไม่มีเลย  (กิจกำร 4 : 12) มีแค่ทำงเดียวเท่ำนั้นคือทำงขององคพ์ระเยซูคริสต ์ 
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ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงตั้งไวเ้พื่อใหเ้ป็นทำงท่ีจะยกควำมผดิบำปใหแ้ก่มนุษยโ์ลก

ทั้งหลำย  (มทัธิว  1 : 21) 

 

บทสรุป  

 เม่ือรู้แลว้เช่นน้ี  ท่ำนจะตอ้งท ำอยำ่งไร?  จะด ำรงชีวติในควำมส้ินหวงัน้ีกนั

ต่อไปหรือ?  หรือจะรับเอำควำมมัน่ใจอนัใหม่ในองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูน้ี้  ส ำหรับ

เร่ืองน้ี  ท่ำนเท่ำนั้นจะเป็นผูต้ดัสินใจ  และจะเลือกทำงเดินน้ีส ำหรับตนเองในชีวติ  

ขำ้พเจำ้ก็ไดแ้ต่อธิษฐำน  และหวงัอยำ่งยิง่วำ่  ท่ำนจะเลือกเอำทำงท่ีดีและทำงท่ี

ถูกตอ้งส ำหรับชีวิต  คือทำงองคพ์ระเยซูน้ี 

 

 “เม่ือมีโอกาสทีจ่ะต้อนรับแขกคนใดคนหน่ึงทีม่าเยี่ยม   

 จงต้อนรับเขาให้ดีทีสุ่ด  เพราะแขกผู้น้ันอาจจะไม่ม ี

 โอกาสกลบัมาให้เราได้ต้อนรับอกี” 

 

 เช่นเดียวกบัชีวิตน้ี  จงท ำในส่ิงท่ีดี  เช่ือจงเช่ือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง   

 เพรำะพี่นอ้งอำจจะไม่ไดเ้ช่ืออีก 
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บทท่ี  14 - ควำมคิดเห็นและกำรตดัสินใจของท่ำน 

 

“คนโง่ตำยเพรำะไม่สนใจ 

คนไร้เดียงสำตำยเพรำะไม่รู้” 

คนฉลำดมีปัญญำยอ่มคิดก่อนตดัสินใจ 

แต่คนโง่มกัตดัสินใจก่อนคิด” 

 

1.  เม่ือรู้เช่นนีแ้ล้วท่านจะท าอย่างไรกบัเร่ืองนี้? 

พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลำย  เม่ือหำกไดอ่้ำนและไดศึ้กษำเรียนรู้ถึงควำมจริงซ่ึง

ประกอบดว้ยค ำอธิบำยและขอ้มูลต่ำงๆ จำกพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ของคริสเตียน

และจำกหลกัแหล่งต่ำงๆ แลว้เช่นน้ีท่ำนจะวำ่อยำ่งไร?  ท่ำนจะถือวำ่มนัเป็นเร่ือง

ธรรมดำ  แลว้ก็พำกนัปฏิเสธและเมินเฉยกนัต่อไปหรือ?  หรือวำ่จะยอมรับเอำควำม

จริงและขอ้มูลดงักล่ำวน้ี  มำพิจำรณำเพื่อจะไดเ้ช่ือและรับเอำพระเจำ้ พระเมสิยำห์

องคน้ี์ตำมค ำสั่งของพระพุทธเจำ้  และตำมดงัท่ีท่ำนไดพ้ำกนัรอคอย  ส ำหรับท่ำนผู ้

ท่ียงัถือวำ่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดำไม่ส ำคญัต่อชีวติเลย  ขำ้พเจำ้ก็อยำกจะขอใหท้่ำน

ไดท้บทวนคิดกนัอีกคร้ังหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพรำะบำงทีท่ำนอำจมองขำ้มควำมจริง 

และควำมส ำคญับำงอยำ่งไปก็ได ้ ส่วนท่ำนผูท่ี้ไดรั้บกำรหนุนใจ  หรือกระตุน้ใจให้

เห็นวำ่เร่ือง น้ีเป็นเร่ืองส ำคญัและจ ำเป็นต่อชีวติ แลว้ก็เกิดมีควำมสนใจอยำ่งจริงจงั  

พร้อมทั้งตดัสินใจท่ีจะศึกษำคน้ควำ้เพื่อใหรู้้จกัควำมจริงในเร่ืองดงักล่ำวน้ีเพิ่มเติม

กนัต่อไปแลว้  ขำ้พเจำ้ก็ขอแสดงควำมยนิดีดว้ย  ส ำหรับท่ำนผูท่ี้ไดอ่้ำนและได้
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ศึกษำกนัอยำ่งจริงจงันั้น  เม่ือเกิดมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  เกิดควำมเช่ือ  ควำมไวว้ำงใจ

และปรำรถนำอยำกรับเอำพระเจำ้พระเยซูคริสต์  ผูท่ี้เรำเช่ือวำ่พระองคท์รงเป็นพระ

เมสิยำห์ท่ีจะมำโปรดโลกภำยหนำ้น้ีแลว้  ขำ้พเจำ้ขอแสดงควำมดีใจดว้ย 

 

2.  ค าแนะน าต่อท่านผู้อ่าน 

 ก.  ส าหรับท่านผู้ทีป่ฏิเสธ  เมินเฉยถือว่าเร่ืองนีไ้ม่ส าคัญ 

 

 1.  ถำ้สมมุติวำ่  ชีวติของท่ำนตอ้งถอดวญิญำณออกจำกภำคร่ำงกำย  ท่ำนรู้

หรือไม่วำ่ดวงวิญญำณของท่ำนนั้นจะไปเป็นอะไร?  และจะไปอยูไ่หน?  จะเวยีน

วำ่ยตำยเกิดหรือ?  จะเป็นผีรับควำมทุกขท์รมำนในนรกกบัซำตำนหรือจะไปอยูก่บั

พระเจำ้พระเยซูในสวรรคข์องพระองค์?  ท่ำนอยำกจะไปอยูท่ี่ไหน?  และท่ำนคิดวำ่

ท่ำนจะไปอยูไ่หน  ถำ้อำ้งตำมควำมเช่ือควำมเขำ้ใจ  และควำมมัน่ใจของท่ำนใน

เวลำน้ี? 

 มนุษยเ์รำทุกคนในโลกน้ีต่ำงก็รู้จกัและเขำ้ใจกนัดีวำ่วนัหน่ึงพวกเรำจะตอ้ง

พบกบัควำมตำยฝ่ำยเน้ือหนงัอยำ่งแน่นอน  โดยไม่มีใครสำมำรถหลีกเล่ียงได ้ แต่

ก่อนควำมตำยนั้นจะมำถึง  พวกเรำก็ควรพำกนัเตรียมตวัเผชิญกบัมนัก่อนคือ  

แสวงหำควำมหวงัและสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัตวัเองไว ้ มนุษยเ์รำเป็นจ ำนวนมำก

ไดพ้ำกนัเมินเฉยและเคยไดป้ล่อยปละเลยกนัมำแลว้  โดยคิดวำ่มนัเป็นเร่ืองท่ี

สุดวสิัยท่ีจะเขำ้ใจได ้ และบำงคนนั้นก็ไดพ้ำกนัเช่ือไปตำมบุญตำมกรรมเพรำะ

ควำมรู้ไม่จริง  ไม่วำ่มนุษยเ์รำจะเช่ือและเขำ้ใจกนัอยำ่งไรก็ตำม  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ถำ้
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เรำหำกไม่พำกนัเตรียมตวัท่ีจะเผชิญกบัมนั  โดยกำรเช่ือพึ่งในพระเจำ้พระเยซู

คริสตแ์ลว้  ผลท่ีจะตำมมำภำยหนำ้ก็จะเหมือน ๆ กนัทุกคนคือ :   

 1.1  จะแปลกใจ  เม่ือไดพ้บกบัองคพ์ระเยซูคริสตท่ี์ตนเองไดป้ฏิเสธ  และ

ไม่รับเม่ือมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี 

 1.2  จะพบกบัควำมกินแหนงใจ  อยำ่งท่ีสุดเม่ือไดรู้้วำ่ตนเองจะตอ้งลงสู่

นรกหลงัจำกไดรั้บกำรพิพำกษำโดยพระเยซูคริสตแ์ลว้ 

 1.3  จะพบกบัควำมทุกขท์รมำนในบึงไฟนรก  อยำ่งน่ำเวทนำ 

 1.4  จะไม่มีโอกำสท่ีจะกลบัใจใหม่อีกเม่ือถึงตอนนั้นแลว้ 

 เหตุกำรณ์ท่ีกล่ำวมำน้ี  จะไม่มีมนุษยค์นใดในโลกท่ีสำมำรถท่ีจะหลีกเล่ียง

ได ้ ไม่วำ่เรำจะเช่ืออยูใ่นลทัธิใดหรือในศำสนำใด  อำ้งตำมพระธรรมค ำสอนท่ีพระ

เจำ้ไดท้รงเปิดเผยไวใ้นพระธรรม (ฟิลิปปี  2 : 10-11)  และใน  (2  โครินธ์  5 : 10) 

 

2.  ท่ำนรู้ไหมวำ่  พระเจำ้นั้นทรงรักมนุษยทุ์กๆ คน  พระองคไ์ม่ทรง

ปรำรถนำท่ีอยำกจะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพินำศ  แต่ทรงปรำรถนำท่ีจะใหม้นุษยท์ั้งปวง

มำถึงกำรทิ้งใจเก่ำเอำใจใหม่  (2 เปโตร  3 : 9)  ปรำรถนำอยำกใหม้นุษยเ์รำทุกคน

นั้นมีสันติสุข  มีชีวติอนัตลอดไปเป็นนิตย ์ และไดใ้ชชี้วติทั้งสองประกำรน้ีอยูก่บั

พระองคใ์นสวรรคเ์น่ืองดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งไดท้รงให้โอกำสแก่มนุษยเ์รำทุกคน  

พระเจำ้ไดป้ระทำนสันติสุขและชีวติอนัตลอดไปเป็นนิตยน้ี์ไวใ้นพระเยซูคริสต์  

ดงันั้นผูท่ี้มีพระเยซูก็จะมีสันติสุข  (โรม  5 : 1)  มีชีวติอนัตลอดไปเป็นนิตย ์ (1 
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ยอห์น 5  :11-12)  มีชีวติท่ีครบบริบูรณ์  (ยอห์น 10  :10)  และมีควำมมัน่ใจวำ่จะได้

อยูก่บัพระเจำ้ในแผน่ดินสวรรคข์องพระองค ์ (ยอห์น  14 : 1-3) 

 

 3.  มนุษยเ์รำทั้งโลกน้ีมีควำมปรำรถนำอยำกจะได ้ อยำกจะมีสันติสุขอนั

แทจ้ริงดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่ปัญหำนั้นก็มีอยูว่ำ่  เรำจะมีไม่ไดแ้ละก็ไปไม่ถึง  เพรำะวำ่

มนุษยเ์รำทุกคนนั้นเป็นคนผิดบำป  และขำดจำกพระรัศมีของพระเจำ้  (โรม 3 : 23)  

และเน่ืองดว้ยควำมบำปน้ีเองมนุษยเ์รำทุกๆ คนจึงตอ้งไดรั้บ : 

3.1  ควำมทุกขใ์นโลก  (ปฐมกำล  3 : 16-19) 

3.2  ควำมตำยฝ่ำยเน้ือหนงั 

3.3  ไม่รู้และไม่เขำ้ใจวำ่ตำยไปแลว้จะเป็นอะไร?  และจะไปอยูไ่หน?  

(ควำมตำยฝ่ำยจิตวญิญำณ) 

3.4  จะตอ้งเขำ้สู่กำรพิพำกษำร่วมกบัผมีำรซำตำน  (ววิรณ์  20 : 15) 

 

 4.  มนุษยเ์รำจะหลีกเล่ียงโทษกรรมทั้ง  4  ขำ้งบนน้ีไม่ได ้ นอกเสียแต่วำ่

เรำจะเช่ือและรับเอำพระเยซูคริสตไ์วเ้ป็นพระเจำ้ในชีวติในเวลำท่ีเรำยงัมีชีวติอยู ่ 

เพรำะวำ่ในพระเยซูนั้น  พระเจำ้ไดท้รง ใหพ้ระองครั์บบำปโทษแทนเรำแลว้  ผูท่ี้

เช่ือและมีพระองคก์็จะไม่มีบำป  แต่จะมีควำมชอบธรรม  (2  โครินธ์  5 : 21)  จะมี

สันติสุข  (โรม  5 : 1)  ยงัจะตอ้งตำยฝ่ำยเน้ือหนงั  แต่จะไม่ตำยฝ่ำยวำิณ  (ยอห์น 5 : 

24, 11 : 25)  คือวญิญำณจะไม่ตกนรก  (ววิรณ์  20 : 15)  แต่ไดผ้ำ่นพน้จำกกำร

พิพำกษำลงโทษท่ีจะมีข้ึนในวนัสุดทำ้ยนั้นแลว้  (ยอห์น  3 : 18,  5 : 24)  พระเจำ้ได้
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ทรงตั้งพระเยซูคริสตไ์วใ้หเ้ป็นทำงเพื่อน ำมนุษยเ์รำกลบัคืนมำสู่พระเจำ้  รอดพน้

จำกควำมบำปและเขำ้สู่แผน่ดินสวรรคข์องพระองค ์ (ยอห์น  14 : 6)  ซ่ึงในผูอ่ื้น  

ในทำงอ่ืนหรือในศำสนำอ่ืนนั้นคือไม่มีเลย  (กิจกำร  4 : 12)  ใครก็ตำมท่ีมีควำม

ปรำรถนำอยำกจะสร้ำงควำมหวงั  สร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัตนเองและอยำกจะ

หลีกเล่ียงจำกบำปโทษทั้ง  4  ประกำรท่ีกล่ำวมำใน ขำ้งบนน้ีแลว้ผูน้ั้นก็จะตอ้งได้

เช่ือและรับเอำพระเยซูคริสต์  จึงจะรอดพน้ได ้

 

 ข.  ส าหรับพีน้่องที่ยอมรับและปรารถนา  ทีอ่ยากจะเร่ิมต้นชีวติใหม่ใน

พระองค์  นีคื้อค าแนะน าส าหรับท่าน 

 1.  ยอมรับวำ่  ท่ีพระพุทธเจำ้ท ำนำยเอำไวถึ้งเร่ืองของพระเมสิยำห์นั้นเป็น

ควำมจริง และพระเมสิยำห์ผูน้ั้นก็คือองคพ์ระเยซูคริสตน์ัน่เอง. 

 2.  ยอมรับวำ่ตนเองเป็นคนบำป  ไม่รู้จกัพระเจำ้และประมำทต่อพระองค์

ตลอดมำ  โดยกำรเมินเฉยต่อพระองคแ์ละโดยกำรเช่ือและกำรกรำบไหวส่ิ้งท่ีพระ

เจำ้สร้ำงข้ึนนั้นแทนพระองคผ์ูท้รงสร้ำง  (โรม  1 : 25) 

 3.  ยอมรับวำ่  พระเยซูคริสตน์ั้นทรงเป็นพระเจำ้และเป็นพระผูไ้ถ่บำปแก่

มนุษยเ์รำทั้งหลำย  โดยเฉพำะแลว้ก็คือบำปของท่ำน 

 4.  สำรภำพบำปนั้นต่อพระองค ์ พร้อมทั้งยนิยอมท่ีจะกลบัใจใหม่  เลิกเช่ือ

อยำ่งงมงำยนั้นเสีย  แลว้อญัเชิญใหพ้ระเยซูคริสตไ์ดเ้ขำ้มำเป็นพระเจำ้ในชีวติของ

ท่ำน  นบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 
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 5.  ถำ้ท่ำนหำกพร้อมท่ีจะท ำเช่นน้ี  จงอธิษฐำนรับเอำพระองคโ์ดยพูดตำม

ดงัต่อไปน้ี  : 

 ขำ้แต่องคพ์ระรำชบิดำ  ขำ้พระองคดี์ใจท่ีไดรู้้วำ่พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ผู ้

ทรงประทำนชีวิตและลมหำยใจใหแ้ก่ขำ้พระองค ์ ขำ้พระองคเ์สียใจท่ีไม่ไดรู้้จกักบั

พระองค ์ ไดป้ระมำทและเมินเฉยต่อพระองคต์ลอดมำ  ขำ้พระองคเ์สียใจท่ีสุดท่ีได้

กระท ำเช่นน้ีต่อพระองคแ์ละขอสำรภำพวำ่  จะไม่ท ำอีกต่อไป  ขำ้พระองคข์อบคุณ

พระองคท่ี์ยงัทรงรักและห่วงใยขำ้พระองคจ์นไดท้รงประทำนพระบุตรองคเ์ดียว

ของพระองค ์ ใหล้งมำตำยแทนท่ีไมก้ำงเขนเพื่อรับบำปแทนขำ้พระองค ์ นบัตั้งแต่

น้ีเป็นตน้ไป  ขำ้พระองคข์อทิ้งใจเก่ำและรับเอำใจใหม่  เช่ือและวำงใจในพระองค ์ 

และขอเชิญใหพ้ระองคท์รงเป็นพระเจำ้ของขำ้พระองคต์ลอดไป  ขอบพระคุณ

พระองคท่ี์ไดท้รงอภยับำปใหแ้ก่ขำ้พระองคแ์ละไดรั้บขำ้พระองค ์ไวเ้ป็นลูกของ

พระองค ์ ขอบพระคุณพระองค ์ สรรเสริญพระองค ์ ในพระนำมขององคพ์ระเยซู

คริสตเ์จำ้  อำเมน 

 

 ค.  ค าแนะน าพเิศษส าหรับท่าน 

 1.  ส่ิงส ำคญัท่ีเรำควรจ ำไวอี้กนั้นก็คือ  อยำ่ด ำรงชีวิตไปตำมดวงหรือไป

ตำมโชคชะตำวำสนำ  แต่จงด ำรงชีวิตไปตำมพระธรรมค ำสั่งสอนของพระเจำ้  เพื่อ

ท่ำนจะไม่ผดิหวงัเพรำะนัน่คือควำมจริงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนอยำ่งแน่นอนกบัโลกและ

กบัชีวติของมนุษยเ์รำ 
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 2.  ไม่ใช่ทุกศำสนำในโลกน้ีจะดีหมด  แต่บำงศำสนำนั้นก็ดีจริง  ศำสนำ

สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของมนุษยเ์รำไดเ้กือบทุกอยำ่ง  แต่มีอยูส่ำมอยำ่งท่ี

ศำสนำไม่สำมำรถท่ีจะใหแ้ก่มนุษยไ์ดส้ำมอยำ่งน้ีก็คือ  1.  พระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ 2.  

กำรใหอ้ภยับำป  และ 3.  ชีวติอนัตลอดไปเป็นนิตยช์ัว่นิรันดร์กบัพระเจำ้ในแผน่ดิน

สวรรคข์องพระองค ์ ผูท่ี้สำมำรถใหท้ั้งสำมอยำ่งน้ีแก่พวกเรำไดภ้ำยในโลกและใน

จกัรวำลน้ีก็มีแต่ผูเ้ดียวคือพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น  ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะวำ่พระองคท์รง

เป็นพระเจำ้องคเ์ท่ียงแทท่ี้พวกเรำรอคอย  และท่ีพระพุทธเจำ้ไดก้ล่ำวถึง  (1  ยอห์น  

5  20 )  เป็นผูท่ี้มำยงัโลกน้ีเพื่อไถ่บำปใหก้บัมนุษยเ์รำทั้งหลำย  (มทัธิว  1:  21)  

และไดท้รงเป็นผูท่ี้มำเพื่อจะเป็นทำงน ำมนุษยเ์รำใหก้ลบัคืนดีกบัพระเจำ้และเขำ้สู่ 

แผน่ดินสวรรคข์องพระองค ์ (ยอห์น  14:  6) 

 3.  พวกเรำยงัมีหนงัสือพร้อมดว้ยเทปท่ีบนัทึกเร่ืองต่ำงๆ  อีกมำกมำยท่ี

ท่ำนสำมำรถน ำเอำไปอ่ำน  ไปฟัง  เพื่อเพิ่มเติมเสริมควำมรู้ใหก้บัตนเองหรือไม่ก็

ฝำกไปเป็นของขวญัใหแ้ก่พี่นอ้ง  เพื่อนฝงูของท่ำนได ้ ถำ้ท่ำนสนใจกรุณำติดต่อ

กบัพวกเรำไดทุ้กโอกำส 

 

ขอพระพรจงมีแก่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย 

 ขอใหค้วำมรักของพระบิดำ  ควำมเมตตำของพระบุตร  และควำมสนิท

สนมกลมเกลียวขององคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิ  จงสถิตคุม้ครองรักษำและน ำพำท่ำน

ใหไ้ดพ้บกบัควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ  ไดรั้บพระพร  และสันติสุขในพระองคต์ลอดไป

ดว้ยเถิด 
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 ส ำหรับพี่นอ้งผูอ่้ำนแลว้ไดต้ดัสินใจ  หรือเกิดมีปัญหำ  มีค ำถำม  มีขอ้ขอ้ง

ใจและไดรั้บประโยชน์มำกนอ้ยเท่ำใดจำกหนงัสือเล่มน้ีกรุณำเขียนจดหมำย  หรือ

โทรศพัทใ์หข้ำ้พเจำ้ทรำบดว้ยตำมท่ีอยูข่ำ้งหลงัเล่มน้ี   

 

 มีเงินลำ้น บำ้นใหญ่โต โกห้รูยิง่ 

 มีทุกส่ิง  มีอ ำนำจ  วำสนำ 

 ในท่ีสุด  ก็ตอ้งตำย วำยชีวำ 

 แสวงหำ  ทำงท่ีผดิ อนิจจงั 

 มีพระเจำ้ เท่ำนั้น  ท่ีขำ้พึ่ง 

 เป็นท่ีหน่ึง ในชีวติ  ไม่ผดิหวงั 

 ขำ้จะเดิน ตำมทำงนั้น ชัว่ชีวนั  

 จนกระทัง่ ถึงสวรรค ์ นิรันดร 

      พนัตรีไพโรจน์  ณ  ล ำปำง 

 

หนงัสือท่ีใชใ้นกำรประกอบคน้ควำ้ 

 

ปรีชำ  พิณทอง   วรรณคดีอีสำน 

    ไม่ไดร้ะบุช่ือหรือบริษทัท่ีพิมพ ์
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